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 مقدمة . 1
ً مرسحا للنزاعات املسلحة منذ انهيار حكم سياد بري قبل عرشين عاما1ووسط الصومال ظل جنوب  ولم يعرف . ً

 يف هذا الجزء من الصومال، والذين دخلوا العقد الثالث من أعمارهم اآلن، أي احرتام 1991األطفال الذين ولدوا يف 

وبينما دمرت الحرب املجتمع . وال حياتهملحقوق اإلنسان أو السلم أو حكم القانون أو حكومة مقتدرة فعالة ط

  هم 2الصومايل بأرسه وعصفت به، ظل األطفال، الذين يمثلون أكثر من نصف العدد التقديري لسكان الصومال،

 سنة، ملنظمة العفو الدولية يف 15وكما قال صبي صومايل، ال يزيد عمره عن . ًاألشد ترضرا من آثار هذه الحرب

 –والصومال إحدى دولتني وحيدتني يف العالم ". ً عشت معظم حياتي أسريا للخوفلقد: "2010آذار /مارس

 ". اتفاقية حقوق الطفل"ِّ لم تصدقا عىل –ثانيتهما الواليات املتحدة األمريكية 

 لقد شهد العقدان األخريان، اللذان اصطبغا باالقتتال الدائم ما بني أرباب الحروب والعشائر املتصارعة عىل املوارد،

ًتفكك الخدمات العامة، وانهيارا هائال ملؤسسات الرعاية الصحية والتعليم التي توفر الخدمات لسكان الصومال،  ً

ًوطبقا ملؤرشات . كما تالشت قدرة هؤالء عىل الحصول عىل الطعام واملاء وغريهما من األساسيات الالزمة للحياة

 2011ِّألطفال تحت سن الخامسة يف الصومال قدرت لسنة الهيئات املختلفة لألمم املتحدة، فإن معدالت وفيات ا

؛ وليس هناك سوى ممرضة أو قابلة قانونية 2010، أي أنها زادت عما كانت عليه يف 3 1000 لكل 200بنحو 

َّ، ال يسجل يف )يونيسف(ًوطبقا لصندوق األمم املتحدة للطفولة 4.  نسمة10,000 طبيب عام لكل 0.5واحدة و

 باملائة من إجمايل أطفال الصومال؛ بينما 23ة أو يؤم الصفوف الدراسية للمرحلة االبتدائية سوى املدارس األساسي

وتقدر معدالت 5.  باملائة85يلتحقون بصفوف الدراسة يف العالم بنحو /يبلغ املعدل الصايف لألطفال الذين يسجلون

ُ وبصورة رئيسية تخضع البنات لهذا 6ائة،  بامل98يف الصومال بنحو ) الختان(تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

 .  سنة11التقليد املتفيش وهن يف سن أربع سنوات إىل 

 وازدياد حالة الجفاف 2010فبسبب شح األمطار يف أواخر . ويواجه الشعب الصومايل كذلك أزمات إنسانية مزمنة

، 2011يف الصومال، يف النصف األول من ًسوءا، ازداد عدد األشخاص الذين أحاقت بهم األزمة اإلنسانية والغذائية 

.  باملائة من سكان الصومال، بحسب تقديرات األمم املتحدة32 مليون صومايل، يمثلون 2.4من مليوني شخص إىل 

ًويقدر كذلك أن طفال من كل أربعة أطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، أي ما مجموعه نحو   طفل، 241,000َّ

حزيران / ويف يونيو7.صومال، حيث يتعذر إىل حد كبري وصول املنظمات اإلنسانيةيعيش معظمهم يف جنوب ال

، أوردت األمم املتحدة، إضافة إىل ذلك، أن عدد األشخاص الذين يعانون من األزمة الغذائية يف الصومال 2011

ت األمراض  وأبلغت منظمة الصحة العاملية يف تقاريرها عن وجود آالف حاال8. مليون صومايل2.85وصل إىل 

الحادة الناجمة عن تلوث املياه وحاالت الكولريا، التي تشكل مصدر خطر داهم بصورة رئيسية عىل األطفال دون 

 وتحذر األمم املتحدة من أنه يرجح أن يضيف الجفاف الحايل، الذي رفع من 2011.9سن خمس سنوات منذ مطلع 

 10. ن أعداد الصوماليني الذين تشملهم األزمة اإلنسانيةأسعار الغذاء، واستمرار النزوح الناجم عن القتال، م

 إىل تمزيق نسيج الحياة اليومية املعتادة الذي كان الشعب 2006وقد أدى اشتداد حدة النزاع املسلح منذ نهاية 

فعىل الرغم من غياب الحكومة الفعالة، ظلت هناك بعض . الصومايل قد تمكن من بنائه يف وجه كل األنواء العاصفة

املدارس التي تؤدي دورها يف املدن، مدعومة من املجتمع املدني وجاليات املهجر والفاعلني التجاريني، وكان ثمة أفق 

بيد . للتفاوض عىل سبيل ما لتخطي العقبات وسط األخطار التي كان يمثلها أمراء الحرب وامليليشيات العشائرية

اتحاد املحاكم "عدة الحكومة االتحادية االنتقالية آنذاك عىل طرد أن دخول القوات اإلثيوبية األرايض الصومالية ملسا
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َّشكل بداية وجه جديد من وجوه النزاع، حيث غدت الهجمات العشوائية وأعمال القتل املوجهة " اإلسالمية

ائدة وما انفكت هذه الحالة س. ًوانتهاكات حقوق اإلنسان جزءا ال يتجزأ من سري الحياة اليومية للسكان املدنيني

والجماعات ) الحكومة االنتقالية(حتى اليوم يف سياق النزاع املسلح بني القوات املؤيدة للحكومة االتحادية االنتقالية 

 ). الشباب" (حركة الشباب املجاهدين"اإلسالمية املسلحة، وال سيما 

اشدون، وجمعتها منظمة  شهادة أدىل بها أطفال صوماليون وشبان ور200ويستند هذا التقرير إىل ما يربو عىل 

ّ أثناء زيارت بحثية لكينيا وجيبوتي، وبخاصة مخيم عيل عدي لالجئني، ويف 2009آذار /العفو الدولية يف مارس

.  لكينيا، وبخاصة ملخيمات داداب لالجئني شمال رشق العاصمة، نريوبي2010حزيران / آذار ويونيو/مارس

ً فروا حديثا من الصومال، بغرض الحصول عىل وصف ألحدث حيث قابل مندوبو منظمة العفو الدولية الجئني

وتواصل منظمة العفو الدولية رصد األوضاع يف الصومال عرب االتصاالت . التطورات لألوضاع يف البالد ما أمكن ذلك

وتوضح الشهادات التي يتضمنها هذا التقرير املعاناة . املنتظمة مع مراقبني مستقلني داخل الصومال وخارجه

وقد أغفلنا ذكر أسماء . ًائلة لألطفال الصوماليني وأزمة حقوق اإلنسان التي ما انفكت تزداد تفاقما يف الصومالاله

األشخاص الذيني قابلناهم والتفاصيل الشخصية املتعلقة بهم حيثما يمكن لهذه أن تقود إىل تحديد هوية 

 . األشخاص وتهديد سالمتهم

 . ً عاما بعد18هو كل شخص لم يبلغ سن ًطبقا التفاقية حقوق الطفل، الطفل 

ًويتضمن هذا التقرير أيضا شهادات ألشخاص راشدين عانوا من انتهاكات لحقوق اإلنسان يف طفولتهم، أو تسلط 

 . الضوء عىل تجارب مر بها أطفال

من أعمال فقد وصف الجئون صوماليون ملنظمة العفو الدولية انتهاكات فظيعة لحقوق اإلنسان، بما فيها العديد 

قتل املدنيني وإصابتهم بجروح، بمن فيهم أطفال، يف هجمات عشوائية أو عندما حورصوا وسط تبادالت إلطالق 

كما يعج سجل الحرب األهلية يف . ًالنار، ويف البيوت واملدارس واملستشفيات، التي كانت هدفا لنريان املتقاتلني

ة، بينما وصف الجئون صوماليون قابلتهم منظمة العفو الصومال بتجنيد األطفال من جانب الجماعات املسلح

وهاجمت الجماعات . حاالت أفراد قتلوا أو أرسوا أو هددوا بالقتل واضطروا إىل الفرار بسبب معارضتهم التجنيد

. ًاملسلحة املدارس وتالميذ املدارس ومعلميها، وفرضت قيودا عىل الحق يف التعليم، وال سيما عىل تعليم الفتيات

عرض األطفال للعقاب بالجلد بمقتىض تأويل حركة الشباب للرشيعة اإلسالمية، وشهدوا بأم أعينهم أعمال قتل وت

ويف العديد من . ًدون محاكمة أو أمام املأل، وقطع أطراف أشخاص أو رجمهم حتى املوت استنادا إىل هذا التأويل

ملساعدات اإلنسانية وفرضت عليهم الرضائب، حتى الحاالت، حرمت الجماعات املسلحة السكان املدنيني من تلقي ا

ومعظم هذه االنتهاكات تشكل جرائم حرب أو غري ذلك من . يف ظل الجفاف الذي يتهدد بقاء األطفال ذاته

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن النطاق الحقيقي النتهاكات حقوق . االنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإلنساني

ًتكب يف جنوب ووسط الصومال لم يلق التغطية الكافية، نظرا للصعوبات املتزايدة التي تواجه اإلنسان التي تر

فالعديد ممن لهم اتصاالت بالعالم . إمكانية الحصول عىل املعلومات التفصيلية بشأن األوضاع يف هذه املناطق

 وال يستطيع املراقبون الدوليون، بمن .الخارجي قد قتلوا أو خطفوا أو أسكتوا بالتهديد بالقتل، أو فروا من البالد

ومما يبعث عىل الصدمة أن . فيهم الصحفيون، دخول مناطق شاسعة من جنوب ووسط الصومال بصورة آمنة

املجتمع الدويل لم يقر آلية للتقيص املنهجي لجرائم الحرب وغريها من االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان يف 

ُوقد ترك الشعب الصومايل، يف واقع الحال، ليقلع شوكه بيده وسط حلقة . لةالصومال، كخطوة أوىل نحو املساء

ولم يتحرك أحد بعد استجابة للدعوات املتكررة من جانب منظمات حقوق . مفرغة من العنف واإلفالت من العقاب

 يف انتهاكات اإلنسان الصومالية والدولية إىل إنشاء هيئة تقص مستقلة وغري منحازة، أو آلية مماثلة، للتحقيق
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 . الحارض واملايض، بموجب القانون الدويل، التي ارتكبت يف الصومال

إن التقاعس عن التصدي لحالة اإلفالت من العقاب التي طال أجلها عما ارتكب من جرائم حرب وغريها من 

ًعني، يتناقض تناقضا االنتهاكات للقانون الدويل املرتكبة يف الصومال، والتي ألحقت األذى بماليني األطفال والياف

ُصارخا مع الكم الهائل من املوارد املالية والسياسية الدولية التي كرست ملحاربة القرصنة قبالة شواطئ الصومال ً .

ورغم أن مجلس األمن الدويل يدرس مقرتحات لتعزيز الوالية القضائية العاملية والترشيعات الوطنية، وإلنشاء 

 من يشتبه بأنهم من القراصنة، إال أنه لم يفكر بمبادرة من هذا القبيل لتقديم من محاكم خاصة يف اإلقليم ملحاكمة

 . يشتبه بأنهم مجرمو حرب إىل ساحة العدالة

أضف إىل ذلك، لم تخصص موارد مالية دولية تذكر للتصدي عىل نحو كاف للندوب العميقة التي خلفتها الحرب يف 

تزايدة باطراد للعائالت املمزقة واألطفال املنفصلني عن أرسهم، ناهيك عن املجتمع الصومايل، بما يف ذلك األعداد امل

حالة الصدمة النفسية الجماعية التي نجمت عن التعرض لالنتهاكات املروعة أو مشاهدتها بأم العني، وعما فات 

ديم مثل هذا الدعم، ًجيال بأكمله من فرص تعليم وفرص للعيش الكريم، حتى يف املناطق التي يتوفر فيها األمان لتق

وقد أعربت فتاة يف التاسعة عرشة من العمر . كما هو الحال يف مخيمات الالجئني يف البلدان املجاورة للصومال

 : ملنظمة العفو عقب لجوئها إىل مخيمات داداب، يف كينيا، عما يشعر به الشباب الصومايل من إحباط ويأس بالقول

وكل ما نملكه اآلن بعض األمان، ولكن ال يشء غري .  لن نستطيع الحصول عليهًنريد حال يدوم، ولكننا نعرف أننا"
ما الذي يمكن تقديمه غري ذلك للواصلني الجدد؟ إن الجيل الشاب هم الناس الذين يستطيعون أن يبنوا السلم . ذلك

 ." وكل ما نحن بحاجة إليه فرصة للقيام بذلك. يف بالدنا
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 خلفية. 2
 13وعقب عقد .  والصومال يتمزق بسبب اندالع النزاعات املسلحة يف البالد1991د بري يف منذ اإلطاحة بحكم سيا

 شخصية لعضوية 275وانتقاء " تحادي انتقايلاميثاق "ًمؤتمرا للسلم لحل معضلة انهيار الدولة، جرى تبني 

ترشين األول /ويف أكتوبر). يةالحكومة االنتقال(برملان اتحادي انتقايل كي يقوموا بتشكيل حكومة اتحادية انتقالية 

وحازت الحكومة االنتقالية عىل االعرتاف . ً، اختري عبد الله يوسف أحمد رئيسا للحكومة االتحادية االنتقالية2004

مجموعة "والدعم الدوليني، بما يف ذلك من جانب األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية ودول أخرى ضمتها 

 . ومانحني دوليني" الصومالاالتصال الدولية حول 

، عندما تدخلت القوات 2006بيد أن النزاع املسلح تفاقم من حيث شدته وتعقده وتأثريه عىل املدنيني منذ نهاية 

، وهي "اتحاد املحاكم اإلسالمية"ًاإلثيوبية املسلحة عسكريا يف الصومال لدعم الحكومة االتحادية االنتقالية يف طرد 

وكان . لصومالية املحلية انبثق عنها فيما بعد عدة جماعات مسلحة مناهضة للحكومة االنتقاليةائتالف من املحاكم ا

يسيطر يف حينها عىل العاصمة مقديشو وعىل أجزاء أخرى من جنوب ووسط السودان، " اتحاد املحاكم اإلسالمية"

صومال يف مواجهة جرائم العنف وعزا إليه البعض يف أوساط السكان املدنيني فضل إعادة بعض األمن إىل ربوع ال

، طرأت زيادة بمعدالت عالية عىل عمليات القصف 2008 و2007ويف . التي ظلت ميليشيات أرباب الحرب تمارسها

العشوائي للمناطق املكتظة بالسكان، ما أدى إىل مقتل وجرح عرشات اآلالف من املدنيني، كما أنزلت هجمات 

ات يف صفوف الصحفيني وناشطي املجتمع املدني والعاملني يف املجاالت عشوائية وأعمال قتل موجهة أخرى إصاب

ًوطبقا 11. اإلنسانية وغريهم من املدنيني الذين ارتؤي أنهم يدعمون هذا الطرف أو ذاك يف الحرب األهلية الدامية

ح آخر يف  ناز800,000، بينما تبعهم 2007 شخص جراء النزاع يف 600,000لتقديرات األمم املتحدة، نزح نحو 

 16,000 بنحو 2008 و2007وتقدر منظمات املجتمع املدني الصومالية عدد من قتلوا يف أتون النزاع يف . 2008

 12. شخص

، "اتفاق جيبوتي للسالم"، انسحب الجيش اإلثيوبي من الصومال بموجب رشوط 2009كانون الثاني /يف يناير

، بني الحكومة االتحادية االنتقالية وإحدى جماعات 2008آب /الذي رعته األمم املتحدة وتم توقيعه يف أغسطس

مجموعة " (مجموعة جيبوتي لالئتالف من أجل استعادة الديمقراطية يف الصومال"املعارضة املسلحة الصومالية، 

وعقب توسعة الربملان االتحادي االنتقايل لضم أعضاء من مجموعة جيبوتي، واستقالة عبد الله يوسف ). جيبوتي

، انتخب شيخ رشيف شيخ أحمد، زعيم 2008كانون األول / ديسمرب29لحكومة االتحادية االنتقالية يف كرئيس ل

ً، رئيسا جديدا للبالد"اتحاد املحاكم اإلسالمية"مجموعة جيبوتي وقائد  وعىل الرغم من هذه التطورات السياسية، . ً

عىل مواصلة القتال ضد الحكومة االنتقالية إال أن جماعات املعارضة املسلحة، بمن فيهم حركة الشباب، أقسموا 

، وهي قوة لدعم السالم شكلها االتحاد األفريقي وتتخذ )أميسوم" (بعثة االتحاد األفريقي يف الصومال"وضد قوات 

 . ًمن مقديشو مقرا لها

 2007كانون الثاني /يف يناير" مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي"بقرار من " أميسوم"أنشئت 

شباط /، الذي اتخذه يف فرباير1744وتبنى مجلس األمن الدويل بموجب القرار . بتفويض أويل مدته ستة أشهر

بتوفري الحماية العسكرية للحكومة " ألميسوم"وحددت املهمة الرئيسية . يف الصومال" أميسوم"، نرش قوات 2007

النار التي أقرت يف جيبوتي بني الحكومة االنتقالية وبموجب اتفاقيات وقف إطالق 13. االتحادية املؤقتة ومؤسساتها

 ومجموعة جيبوتي، 
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ومنذ انسحاب الجيش اإلثيوبي من . كذلك بضمان أمن املناطق التي تخليها القوات اإلثيوبية" اميسوم"كلفت 

، مطالبة عىل نحو متزايد" أميسوم"الصومال، راحت الجماعات املسلحة املناهضة للحكومة االنتقالية تهاجم قوات 

، 2010تموز /ويف يوليو. بصورة تدريجية يف النزاع املسلح" أميسوم"بمغادرتها البالد، ونتيجة لذلك، انخرطت 

ً شخصا وأعلن الشباب مسؤوليتهم عنها، طلب االتحاد 76وعقب تفجريات يف كمباال أدت إىل مقتل ما ال يقل عن 

ًكي يرصح لها بمهاجمة الشباب عوضا عن " ألميسوم "األفريقي، حسبما ورد، تغيري طبيعة التفويض املمنوح

 . االكتفاء بالدفاع عن النفس وعن الحكومة االنتقالية يف وجه هجماتهم

وكان قوام 14. ًواسعا إىل حد كاف" أميسوم"ورفضت األمم املتحدة ذلك، حسبما ورد، حيث اعتربت نطاق عمليات 

كانون األول /ويف ديسمرب. لجنود األوغنديني والبورونديني من الضباط وا8,000 نحو 2010يف نهاية " أميسوم"

، أجاز مجلس األمن الدويل زيادة عديد "مجلس االتحاد األفريقي للسلم واألمن"، وعقب طلب من جانب 2010

باتخاذ جميع التدابري "ّ وفوض القرار نفسه قوات االتحاد األفريقي 12,000.15 إىل 8,000من " أميسوم"قوات 

مبدأ "، وطلب من األمني العام لألمم املتحدة مواصلة تقديم املشورة بشأن "للقيام بمهامها الحاليةالرضورية 

 جندي إضايف 1,000، أعلنت السلطات البوروندية عن إرسال 2011آذار /ويف مارس". ألميسوم"املنقح " العمليات

 جندي 2,000ندية أنها سوف ترسل آذار، أعلنت السلطات األوغندية والبورو/ ويف أواخر مارس16.إىل مقديشو

 17". أميسوم"إضايف من كل من البلدين لتعزيز قوة 

عقب انسحاب الجيش اإلثيوبي، واصلت الجماعات اإلسالمية املسلحة القتال يف مقديشو ضد قوات الحكومة 

 سيما يف ، وشنت عدة هجمات عسكرية أزهقت أرواح العديد من سكان العاصمة، وال"أميسوم"االنتقالية وقوات 

ًوأعلن الشباب مسؤوليتهم أيضا عن عدة هجمات انتحارية ضد . 2010آب / ويف أغسطس2009أيار /مايو

وتواصلت االشتباكات املتقطعة يف . قتل وجرح يف بعضها مدنيون، حسبما ذكر" أميسوم"الحكومة االنتقالة و

، ويف إقليم 2009ترشين األول / أكتوبرمناطق أخرى من جنوب ووسط الصومال، بما يف ذلك يف كسمايو ودوبيل يف

ويف غضون ذلك، سيطرت الفصائل املسلحة . 2010ترشين الثاني /، وبلدوين يف نوفمرب2010غلغادود يف أوائل 

، عىل معظم جنوب ووسط الصومال، حيث فرضت قواعد صارمة عىل السكان، هدف 2008للشباب، ومنذ منتصف 

 .   ن يظهر، وأخرى باالستناد إىل تأويل الجماعة املتشدد للرشيعة اإلسالميةبعضها إىل سحق أي رأي مخالف يمكن أ

ًوالحكومة االنتقالية هجوما عسكريا يف مقديشو إلخراج الشباب " أميسوم"، شنت قوات 2011شباط /ويف فرباير ً

قالية، بدعم من ويف الوقت نفسه، شنت جماعات مسلحة متحالفة بصورة غري وثيقة مع الحكومة االنت. من العاصمة

إثيوبيا، هجمات عىل البلدات الخاضعة لسيطرة الشباب يف جنوب الصومال، بالقرب من الحدود مع كينيا، مثل 

ًوما برح القتال مستمرا حتى اليوم، بينما يدعي كل من الجانبني تحقيق انتصارات عىل . بيليت هاو ولوق ودوبيل

 . اآلخر

 الحالة اإلنسانية املحفوفة باملخاطر، قد فاقم من حركة النزوح الجماعي إن استمرار النزاع املسلح، إضافة إىل

، بلغ عدد األشخاص 2011حزيران /فحتى يونيو. للمدنيني يف السنوات األربع األخرية، يف داخل البالد وإىل خارجها

. دان املجاورة الجئ يف البل750,000 مليون شخص، بينما تم تسجيل قرابة 1.46املهجرين داخل الصومال نحو 
ًوطبقا لتقارير األمم . ًوربما يكون عدد الالجئني الحقيقي أعىل بكثري، نظرا ألن العديد من هؤالء غري مسجلني18

، يف 2011نيسان /شباط وأبريل/ شخص نزحوا بسبب القتال ما بني فرباير33,000املتحدة، فإن ما يقدر بنحو 

ًيعاني األشخاص املهجرون داخليا يف جنوب ووسط الصومال،  و19.سياق الهجوم العسكري للحكومة االنتقالية

ًويف مقدمتهم األطفال، من هشاشة وضعهم عىل نحو خاص نظرا لعدم وصول املساعدات إليهم كليا، أو بصورة  ً

 . شحيحة، وعيشهم يف مستوطنات يتعرضون فيها للعنف من جانب مدنيني آخرين أكثر من غريهم
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 األطراف المحلية للنزاع
ز وجود وسلوك القوات اإلثيوبية يف الصومال املعارضة املسلحة للحكومة االتحادية االنتقالية، رغم الهزيمة َّحف

حركة "تجميع قواتها يف " اتحاد املحاكم اإلسالمية"إذ أعادت بقايا . العسكرية األولية التحاد املحاكم اإلسالمية

، الذي "الحزب اإلسالمي"معارضة املسلحة، بما فيها ائتالف ، أو الشباب، ويف جماعات أخرى لل"الشباب املجاهدين

 . 2009تشكل يف أوائل 

 20.ًاملجاهد اإلسالمي املسلحة حاليا أقوى الفصائل املناهضة للحكومة االتحادية االنتقاليةالشباب ُوتعد جماعة 

 تدريجية عىل القسم األعظم ، أخذت الفصائل املسلحة املنتمية إىل الشباب يف االستيالء بصورة2008فمنذ منتصف 

من جنوب ووسط الصومال، بما يف ذلك عىل مدن رئيسية مثل مريكا وكسمايو عىل الساحل الصومايل، وبيدوا، التي 

ًكان الربملان االتحادي االنتقايل يتخذ منها مقرا له، وبلدوين،  عىل الحدود مع إثيوبيا، وبيليت هاو ودوبيل، عىل 

ر الشباب، ومعهم الجماعات املسلحة الحليفة كذلك، عىل عدة أحياء من العاصمة ويسيط. الحدود مع كينيا

 شخص 410,000مقديشو، وعىل مناطق يف ضواحي املدينة، بما يف ذلك ممر أفغوي، حيث يعيش ما يقدر بنحو 

 21. ّهجرهم القتال خالل السنوات القليلة املاضية

ت الحكومة االنتقالية أو جماعات املعارضة املسلحة األخرى، وسيطر الشباب عىل بعض املناطق عقب هزيمتهم لقوا

ّوعني الشباب قادة . كما سيطروا عىل مناطق أخرى عرب املفاوضات مع العشائر املحلية وامليليشيات العشائرية

با وأخرب أحد املزارعني من قرية بقرب جامامي، يف إقليم جو. للمناطق التي سيطروا عليها من أهل املناطق نفسها

ويف ". ًقائد الشباب املحيل هو من أهل املنطقة، وكان فيما سبق مزارعا: "السفيل، منظمة العفو الدولية ما ييل

ّمحليات أخرى، عني الشباب، حسبما ذكر، قادة من مناطق أو عشائر أخرى، وعىل ما يبدو لتجنب قيام القادة 

 . ىل السكان املحلينياملحليني بمحاباة أبناء عشائرهم وبتخفيف قبضة الجماعة ع

وتتلخص األجندة السياسية للشباب الخاصة بالصومال، كما عرب عنها بعض املتحدثني باسمهم، يف طرد الحكومة 

وادعى بعض . من الصومال وفرض نسختهم من الرشيعة اإلسالمية يف البالد" أميسوم"االتحادية االنتقالية و

حسبما ذكر، مقاتلني أجانب ومجندين صوماليني من بلدان املهجر ويضم الشباب، . قادتهم أنهم موالون للقاعدة

وقد ادعى الشباب مسؤوليتهم عن عدة هجمات انتحارية . ممن يأتون إىل الصومال وينضمون إىل صفوف املقاتلني

" ومأميس"تموز يف العاصمة األوغندية، كمباال، قائلني إنها  كانت للرد عىل دور /يف الصومال وعن تفجريات يوليو

 . يف مقديشو

 كائتالف يضم عدة جماعات معارضة مسلحة، الشيخ حسن 2009، الذي تشكل يف أوائل الحزب اإلسالميويقود 

. ظاهر أويس، وهو قائد سابق يف املحاكم اإلسالمية اختلف مع شيخ رشيف شيخ أحمد بشأن عملية سالم جيبوتي

د الحزب اإلسالمي والشباب قواتهما سوية لشن هجوم يف وحش. 2009وعاد إىل الصومال من املنفى يف إريرتيا يف 

ً، ولكن قتاال اندلع بني الجماعتني املسلحتني يف الجزء املتبقي "أميسوم" ضد الحكومة االنتقالية و2009أيار /مايو

واندمج الحزب اإلسالمي .  للسيطرة عىل مدينة وميناء كسمايو، وعىل مناطق أخرى من جنوب الصومال2009من 

 . 2010كانون األول /الشباب يف ديسمربمع 

 من الجنود والضباط ومنتسبي الرشطة واملخابرات القوى األمنية للحكومة االتحادية االنتقاليةوتتألف 

التي كان يقودها ) مجموعة اتفاقية جيبوتي(السابقني للحكومة االتحادية االنتقالية، ومن أعضاء الجماعة املسلحة 

وتعمل ميليشيات أخرى عىل صلة بالعشائر وبأرباب الحرب السابقني يف .  أحمدفيما مىض شيخ رشيف شيخ

ويظل أحد التحديات التي تواجه الحكومة االنتقالية إنشاء هيئة . ًالصومال أيضا إىل جانب الحكومة االنتقالية
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. عها لسيطرتهامركزية للقيادة والسيطرة كي ترشف عىل تنظيم جميع قوات األمن وامليليشيات املتفرقة وإخضا

بيد أنها لم تتمتع بسيطرة فعالة عىل األرايض . وقد أعلنت الحكومة االنتقالية التزامها باحرتام حقوق اإلنسان

الصومالية عىل مدار السنتني املاضيتني، باستثناء بعض األحياء يف مقديشو، كما إنها لم تتمكن من فرض تدابري 

 . ملموسة لتخفف من معاناة الشعب الصومايل

ً عقب تدنيس الشباب قبورا 2008 جماعة صوفية امتشقت السالح ضد الشباب يف أواخر "أهل السنة والجماعة"

" أهل السنة والجماعة"، وقعت الحكومة االنتقالية و2010آذار / مارس15ويف . ألولياء صوفيني يف وسط الصومال

سكري ولتعرتف الحكومة بموجبه بسلطة األمر ، لتعطي بذلك صفة رسمية لتحالفهما الع"إطار للتعاون"اتفاقية 

عىل " أهل السنة والجماعة"وبموجب االتفاق، حصلت . الواقع للجماعة املسلحة عىل أجزاء من وسط الصومال

بيد أن بعض . مناصب يف الحكومة، ووافقت عىل إدماج قواتها يف قوات األمن التابعة للحكومة االتحادية االنتقالية

وتتواجد قوات الجماعة . اتهموا الحكومة االنتقالية فيما بعد بعدم الوفاء بتعهداتها" والجماعةأهل السنة "قادة 

وتتلقى . الصوفية يف منطقتي غلغادود وحريان، وكذلك يف مقديشو، وحسبما ذكر يف بيليبت هاو يف جنوب الصومال

ًامليليشيا، حسبما ورد، دعما عسكريا من إثيوبيا ً . 

اج أو انشقاقات قد ثمة تداخالت واندم

طبعت عالقات أطراف النزاع يف الصومال 

وغريها من الجماعات املسلحة غري املذكورة 

هنا، كما هو الحال بالنسبة للميليشيات 

العشائرية أو العصابات اإلجرامية املسلحة 

املتنقلة يف الصومال، خالل السنوات القليلة 

وقد تواترت تقارير عن وقوع . املاضية

 من صفوف األطراف الرئيسية انسحابات

للنزاع، أي قوات الحكومة االنتقالية 

وشملت هذه االنسحابات أعضاء . والشباب

يف قوات األمن التابعة للحكومة انتقلوا، 

حسبما زعم، إىل صفوف جماعات 

املعارضة املسلحة عقب عدم دفع رواتبهم، 

أو فصائل من الجماعات املسلحة انضمت 

بسبب أحقاد تولدت إىل القوات الحكومية 

 22. لديها عىل حلفائها السابقني

ًوتتلقى الحكومة االتحادية االنتقالية دعما 

ًسياسيا وماليا من األمم املتحدة واالتحاد  ً

مجموعة االتصال الدولية حول "األفريقي و

، رغم التذمر املتزايد من "الصومال

انقساماتها الداخلية وعدم قدرتها عىل 

رسومة لها بموجب عملية تحقيق األهداف امل

، عىل تمديد 2011حزيران /وقد نصت  اتفاقية كمباال، املوقعة يف يونيو23. سالم جيبوتي خالل الفرتة االنتقالية

، وعىل استقالة رئيس الوزراء وإجراء تعديل 2012آب / حتى أغسطس2011آب /الفرتة االنتقالية من أغسطس

2004أيار/مايومقديشو،بكارى، بسوق للبيع  معروضة أسلحة

 © REUTERS/STR    
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وقامت الواليات املتحدة األمريكية بنقل أسلحة إىل الحكومة 24. اليةوزاري عىل املجلس الوزاري للحكومة االنتق

كما قامت فرنسا وأملانيا بتدريب مجندين عسكريني مختارين يف . ، بما يف ذلك ذخائر للهاونات2009االنتقالية يف 

. 2010 أوغندا يف السنتني املاضيتني، بينما بدأ االتحاد األوروبي بتدريب قوات أمن تابعة للحكومة االنتقالية يف

 باستثناءات تشمل التزويد 1992ويسمح الحظر الذي فرضته األمم املتحدة عىل توريد األسلحة إىل الصومال منذ 

باملعدات العسكرية واملساعدة الفنية ألغراض حرصية تقترص عىل توفري املساعدة من أجل تطوير مؤسسات القطاع 

بصورة مسبقة ولم تعرتض اللجنة " لجنة األمم املتحدة للعقوبات"خطار األمني للحكومة االنتقالية طاملا استمر إ

 .عىل مثل هذه الطلبات

وقد دأبت منظمة العفو الدولية عىل دعوة جميع الدول إىل وضع حد لتوريد األسلحة وتمويل مشرتيات األسلحة 

م هذه األسلحة يف انتهاكات للقانون املتجهة إىل الصومال إىل حني إقرار تدابري احرتازية فعالة لضمان أن ال تستخد

    25.الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني
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ون وسط األطفال المحاصر. 3
من  الهجمات العشوائية وغيرها

 الهجمات غير القانونية 

األطفال أبرياء، ومع ذلك فإن الرصاص الطائش "
يصطادهم وهم يأكلون، وأثناء نومهم، وأثناء 

 ."وهم في الطريق إلى المدرسةسيرهم أو 
 2010آذار / سنة قابلته منظمة العفو الدولية يف مارس14 صبي صومايل يبلغ من العمر 

ّأثر استمرار انعدام األمن واندالع القتال بشكل ال يمكن التنبؤ به يف جنوب ووسط الصومال عىل كل جانب من 

ًة األثر تتهدد حياتهم ومعيشتهم، وكثريا ما يفقدون اآلباء حيث يواجه األطفال تهديدات بالغ. جوانب حياة األطفال

 .ومن يعتنون بهم يف بيوتهم، أثناء القتال، مما يزيد من ضعفهم

 طفال القتلى والجرحى في الهجمات العشوائيةألا
تحمل املدنيون من جميع اإلعمار يف جنوب ووسط الصومال العبء األكرب للنزاع املسلح ولتفاقم الهجمات 

طفال جراء االقتتال بني الجماعات ألواستمر قتل وجرح ا. وائية وانعدام األمن يف السنوات األربع املاضيةالعش

 .املسلحة والقوات املوالية للحكومة االتحادية االنتقالية

وعانى سكان مقديشو، بشكل خاص، يف ظل استمرار العاصمة كساحة رئيسية للمعركة بني الحكومة االتحادية 

ًووفقا ملنظمة الصحة العاملية، استأثر األطفال يف مقديشو بنحو خمس إجمايل .  وجماعات إسالمية مسلحةاالنتقالية

وأفادت اللجنة الدولية . 2010ترشين األول /كانون الثاني وأكتوبر/اإلصابات املتصلة بالنزاع املسلح ما بني يناير

النساء واألطفال من جرحى الحرب إىل اثنني من  من 2,300 إدخال نحو 26، 2010للصليب األحمر أنه تم يف عام 

ًوقالت اللجنة أيضا إن عدد 27.  يف املائة من جميع املرىض40املستشفيات التي يدعمها يف مقديشو، أي ما نسبته 

 .2009 قد ارتفع مقارنة بأولئك الذين أدخلوا إليهما يف 2010جرحى الحرب الذين أدخلوا كال املستشفيني يف 

ً ارتفاعا حادا يف عدد إصابات األطفال دون سن الخامسة املسجلة والناجمة عن الحرب يف 2011ار أي/وشهد مايو ً

ًووفقا ملنظمة . مقديشو، ما يظهر الثمن الباهظ الذي يدفعه األطفال يف الرصاع الذي ال هوادة فيه يف الصومال

ً جريحا إلصابات 933يات يف مقديشو، ، يف ثالثة مستشف2011أيار / مايو15و 1الصحة العاملية، عولج، ما بني 

، 2011أيار /  ويف النصف الثاني من مايو28.ً طفال تحت سن الخامسة398متصلة باألسلحة؛ ومن ضمن هؤالء 
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من "ًكانت أعداد جرحى الحرب من األطفال دون سن الخامسة مرتفعة جدا؛ وأفادت منظمة الصحة العاملية أن 

 46 من الحاالت، أو 735أيار وحده، كانت /إصابة املتصلة باألسلحة يف مايو 1,590ضمن اإلصابات البالغ عددها 

 ويمكن 29". نيسان/ يف املائة فقط يف أبريل3.5يف املائة، من األطفال تحت سن خمس سنوات، مقارنة بنسبة 

تصاعد  ب2011أيار عام /تفسري هذه القفزة يف عدد اإلصابات املسجلة بني األطفال دون سن الخامسة يف مايو

وكانت منظمة 30. واستمرار املعارك التي وقعت حول سوق بكارا يف مقديشو، يف منطقة حرضية مكتظة باملدنيني

 من األطفال تحت سن 613 من جرحى الحرب، بمن فيهم 3,237الصحة العاملية قد أفادت يف وقت سابق، بأن 

 51، تويف 2011أيار / مايو15انون الثاني وك/ يناير3الخامسة، عولجوا يف ثالثة مستشفيات يف مقديشو ما بني 

 31. منهم متأثرين بجراحهم، بما يف ذلك أربعة أطفال دون سن الخامسة

إن انعدام األمن أو القيود التي وضعتها أطراف النزاع عىل إمكانية إجراء تحقيق مستقل  يف قتل املدنيني يف مواقع 

 الحوادث التي أبلغ عنها فيما ييل تشكل هجمات عشوائية أو القتال تجعالن من الصعب التأكد مما إذا كان جميع

ومع ذلك، فإن أعداد اإلصابات الكبرية يف صفوف . ًغري متناسبة، بحيث تشكل انتهاكا للقانون الدويل اإلنساني

 املدنيني الذين أسعفتهم املستشفيات يف مقديشو، والتي ال تتضمن بعض الوفيات يف املوقع أو املدنيني الجرحى

وعالوة عىل ذلك، استخدمت جميع . الذين لم ينقلوا إىل املستشفى، يدل عىل األثر غري املتناسب للقتال عىل املدنيني

الجماعات املسلحة والقوات العسكرية قذائف الهاون والصواريخ واملدفعية الثقيلة األخرى أثناء القتال يف املناطق 

تخاذ االحتياطات الالزمة لتفادي اإلصابات والخسائر يف أرواح ًوال تظهر أطراف النزاع اهتماما با. الحرضية

ولذلك، فمن املرجح . املدنيني، وعىل الرغم من االلتزامات التي يفرضها عليها القانون الدويل اإلنساني يف هذا الصدد

 .أن يكون العديد من العمليات القتال كانت بمثابة هجمات عشوائية أو غري متناسبة

 طي في مقديشوقصف عشوائي نم
 : سنة منظمة العفو الدولية ما ييل15أبلغ صبي من مقديشو يبلغ من العمر 

. ًوكانت الحرب  تزداد سوءا. وفررت مع أفراد أرستي بسبب القتال. 2010آذار /يف مارس] إىل كينيا[وصلت "
الدراجات، وحورصوا وسط إذ كانوا قادمني من السوق عىل . ولقي إخوتي الثالثة مرصعهم، قبيل هربنا بوقت قصري

. وتويف أحدهم يف الحال بينما تويف اثنان يف وقت الحق ونحن يف طريقنا إىل كينيا. وأصيبوا بقنبلة. إطالق النريان
 ."سنة، ويوسف، وكان يف الثامنة من عمره12 سنوات، وعبد القادر، 10كانت أسماؤهم أحمد، 

ان مدافع الهاون والصواريخ وقذائف املدفعية األخرى باتجاه ًكثريا ما أطلقت الجماعات اإلسالمية املسلحة نري

ُّواتهمت قوات . قواعد الحكومة االتحادية االنتقالية وبعثة االتحاد األفريقي، القريبة من املناطق املأهولة باملدنيني

ًالحكومة االنتقالية وبعثة االتحاد األفريقي، مرارا وتكرارا، بالرد أيضا بإطالق مدافع اله اون وقذائف مدفعية ً

ومدافع الهاون وغريها من أسلحة املدفعية عشوائية بطبيعتها . أخرى باتجاه املهاجمني، املوجودين يف مناطق مدنية

 .عند استخدامها يف املناطق الحرضية ذات الكثافة السكانية

تادها املدنيون يف مقديشو، ًوكثريا ما شنت الجماعات اإلسالمية املسلحة هجمات من املناطق املأهولة أو التي ير

غري أن هذا ال . معرضة حياة املدنيني بذلك للخطر وألعمال انتقامية من جانب القوات املوالية للحكومة االنتقالية

ِّمن التزاماتهما بموجب القانون الدويل بأن تميزا، يف جميع " أميسوم"يعفي قوات الحكومة االتحادية االنتقالية و

وأبلغ أحد الفارين من مقديشو منظمة العفو الدولية أنه قد فر من البلد، . يني واألهداف العسكريةاألوقات، بني املدن

لشن " كقاعدة انطالق "2008يف " حركة الشباب"عىل وجه التحديد، ألنه تم استخدام منزله يف مقديشو من قبل 

اء الجماعة املسلحة جاؤوا ملنزله، ووصف كيف أن أعض. هجمات ضد القوات اإلثيوبية وقوات الحكومة االنتقالية
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وكيف أنه اضطر . معتزمني إطالق النار من هناك، وأطلقوا النار عليه عندما رفض السماح لهم باستخدام منزله

لالنتقال إىل منزل أحد أقربائه يف منطقة أخرى من مقديشو مع بعض من أبنائه، يف حني بقيت زوجته واألطفال 

 عندما عادت ميليشيا الشباب إىل شن عمليات عسكرية من منزله، قرر، يف وقال إنه. الصغار يف منزله

 .  مغادرة الصومال مع كافة أفراد أرسته2008كانون األول /ديسمرب

ًوأبلغ صبي آخر، من مقديشو أيضا، منظمة العفو الدولية كيف لقي شقيقاه مرصعهما يف تبادل إلطالق النار يف 

 :2010شباط /فرباير

ففي أحد األيام، وكانا يف طريقهما إىل سوق بكارا، . 2010شباط /من أشقائي مرصعهما يف فربايرلقي اثنان "
وعندما توقف . سنة14سنة، وأحمد، 18كان أسماهما عبد الله، . وحورصا يف تبادل إلطالق النار. اندلعت االشتباكات

 ."القتال هرعنا إىل السوق السرتداد جثتيهما

اكز األعمال واملراكز التجارية الرئيسية يف مقديشو، وظل، يف السنوات األخرية، تحت سوق بكارا هو واحد من مر

ًوأبلغ مدنيون منظمة العفو الدولية أنه عىل الرغم من القتال، فإن كثريا من أولئك الذين ". حركة الشباب"سيطرة 

ذائية وغريها من االحتياجات رشدهم النزاع إىل ضواحي العاصمة ظلوا يأتون إىل سوق بكارا لرشاء املواد الغ

ًوتم تقييد الوصول إىل سوق بكارا مؤخرا بسبب القتال، ويف سياق الهجوم . األساسية، وللعمل أثناء النهار

، تعرض سوق بكارا بانتظام يف 2011شباط /يف فرباير" أميسوم"العسكري للحكومة االتحادية االنتقالية و

الهاون وقذائف املدفعية، ويقال إن ذلك تم عىل يد قوات االتحاد األفريقي السنوات القليلة املاضية للقصف بمدافع 

 يف 32وقد نفت بعثة االتحاد األفريقي هذا، بما يف ذلك يف اجتماع مع مندوبي منظمة العفو الدولية . يف الصومال

ومة االنتقالية بينما أبلغ كثري من الناس الذين يعيشون يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحك. 2010آذار /مارس

ًيف مقديشو عن مشاهدتهم إطالقا ملدافع الهاون من قواعد الحكومة " أميسوم"واملناطق الخاضعة لسيطرة 

وأخرب صبي صومايل . االنتقالية وبعثة االتحاد األفريقي بعد الهجمات التي أطلقتها جماعات املعارضة املسلحة

 : ما ييل2010آذار / سنة منظمة العفو يف مارس12يبلغ من العمر 

إذا كنت يف السوق مع الكثري من الناس، فإن قوات الشباب تطلق النار عىل قوات حفظ السالم األوغندية، التي ترد  "
 ."وهناك الكثري من الناس الذين يموتون نتيجة لذلك. بالقصف

 التي تسيطر  سنة وكانا يعيشان يف كاران، حي من أحياء شمال مقديشو13سنوات و10وقال شقيقان عمرهما 

، إن السبب الرئييس لفرارهما كان القتال املستمر والقصف املتواصل عىل حيهما من قبل "حركة الشباب"عليها 

 :وقال أحدهما. القوى املناهضة للشباب

كان علينا الفرار . ًقدمنا من حي كاران يف مقديشو هربا من الرصاص. جئنا هنا مع أمنا وخمسة أشخاص آخرين"
ولم نستطع حتى أن نصل إىل البيت . ًإذ كان يجري قصف قريتنا دائما من الجانب اآلخر. القنابل الكبريةًبعيدا عن 
 ."ًأحيانا

 :2010شباط /وقالت امرأة من حي املدينة يف مقديشو غادرت الصومال يف فرباير

. الذي كنا نعيش فيهالتي يلقيها للجيش األوغندي تتساقط عىل قرية قريبة من املكان ] الهاون[كانت قذائف "
وأنا أعلم أن األوغنديني هم من كانوا . اعتاد األوغنديون إلقاء القنابل عىل بكارا. وكانت بكارا عىل الجانب اآلخر

واألطفال يف مقديشو يصابون بالهلع يف الليل عندما . يلقون هذه األسلحة ألن الشباب ال يمتلكون األسلحة نفسها
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 . " سنة من الحرب20ً أسمع صوت هذه األنواع من األسلحة إال مؤخرا فقط طوال لم. يتم القاء قذائف الهاون

 

 منزلهم يف سقطت هاون قذيفة جراء بجروح أصابتهم بعد صحي مرفق إىل الوصول عىل جرحىً أطفاال يساعدون صوماليون

 ©AP/ PA Photo/Farah Abdi Warsameh   2009 حزيران/يوليو 29 الصومال، مقديشو، يف

تتسبب يف وقوع إصابات بني املدنيني، أكدت بعثة " أميسوم"د االتهامات املتكررة بأن القصف من جانب قوات بع

عالوة عىل ذلك، 33 .االتحاد األفريقي التزامها بحماية املدنيني وضمان اتساق قواعد االشتباك مع القانون الدويل

استخدام النريان "صومال خطوات لتحسني سياستها بشأن ًووفقا لألمم املتحدة، تتخذ قوات االتحاد األفريقي يف ال

ومع ذلك، ال يتوافر سوى القليل من التفاصيل املتعلقة باالحتياطات 34 .املدنيني" تعويض"و " غري املبارشة

لتجنب اإلصابات يف صفوف املدنيني أو التقليل منها، أو للتأكد من أن أهدافها " أميسوم"امللموسة املتخذة من قبل 

أيار / مايو18ً مدنيا وإصابة آخرين يف 14وعقب تقارير عن مقتل . ًاف عسكرية، وليست مدنيني وأعيانا مدنيةأهد

، أعلنت قوات االتحاد األفريقي "أميسوم" يف سوق بكارا، أثناء قتال بني الشباب وقوات الحكومة االنتقالية و2011

وعىل 35. فت إطالق قذائف الهاون واملدفعية يف املنطقةون" منطقة خالية من إطالق النار"أنها تعترب سوق بكارا 

ّحد علم منظمة العفو الدولية، لم  يحمل أي من العاملني يف بعثة االتحاد األفريقي املسؤولية عن القصف بقذائف  ُ

الهاون واملدفعية يف املناطق املدنية، عىل الرغم من أنها قد حققت بحوادث أصيب فيها مدنيون برصاص جنود 

 ). الهجمات غري املرشوعة األخرى2.1انظر " (يسومأم"

ًوبينما وردت تقارير عن وقوع قتىل أو إصابات يف صفوف املدنيني كل أسبوع تقريبا يف مقديشو، فإن اإلصابات 

ففي . تصل ذروتها خالل الهجمات العسكرية، عندما تدخل أطراف النزاع يف مواجهات واسعة النطاق
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ًهجوما ضد " الحزب اإلسالمي"و" لحركة الشباب" رمضان، شنت قوات تابعة ، خالل شهر2010آب /أغسطس

، عالج مستشفى 2010أيلول / سبتمرب23آب و/ أغسطس23وبني ". أميسوم"الحكومة االتحادية االنتقالية و

ً عن طلقات نارية، وفقا ملنظمة 148 نجمت عن انفجارات و394 إصابة، بينها 542دينايل، شمال غرب مقديشو، 

 ". أطباء بال حدود"

أميسوم، عىل قوات "، وأثناء الهجوم العسكري لقوات الحكومة االنتقالية و2011شباط / فرباير27 و20وما بني 

 14ً طفال تقل أعمارهم عن 27ً شخصا، بينهم 170حركة الشباب يف مقديشو، عالج مستشفى دينايل أكثر من 

ً مدنيا قتلوا وجرح 62وذكرت األمم املتحدة أن 36.  باألسلحة امرأة، وجميعهم من تأثري إصابات تتصل39ًعاما و

 كما ذكرت األمم 37.ًشباط يف ذلك الهجوم، وفقا لسجالت املستشفى/ غريهم خالل األسبوعني األولني من فرباير232

 آخر، ً طفال69، قتل ثمانية أطفال وأصيب 2011نيسان /كانون الثاني وأبريل/املتحدة أنه نتيجة للقتال بني يناير

 38. أغلبيتهم يف مقديشو

، بشكل حاد يف 2011أيار عام /وارتفع عدد الضحايا من املدنيني، وال سيما األطفال دون سن الخامسة، يف مايو

هجومها املضاد عىل سوق بكارا وعىل مناطق أخرى يف " أميسوم"وقت كثفت فيه قوات الحكومة االنتقالية و

طفال الجرحى تحت سن الخامسة أل من من ا398ُ، سجل 2011أيار /ايوففي األسبوعني األولني من م. مقديشو

وهو أكثر من نصف عدد األطفال املصابني دون سن الخامسة الذين عولجوا يف هذه  39 يف ثالثة مستشفيات،

وأشارات منظمة الصحة العاملية إىل أن العديد من األطفال عولجوا من حروق . 2011املستشفيات منذ بداية عام 

 .بات يف الصدر ونزيف داخيل نجمت عن انفجارات وعن شظايا القنابل والرصاصوإصا

ومع . ًونظرا للوضع يف الصومال، ال يمكن ملنظمة العفو الدولية عزو كل حادث إىل طرف معني من أطراف النزاع

فو الدولية، وعىل حد علم منظمة الع. ذلك، من الواضح أن جميع األطراف شاركت يف نمط من الهجمات العشوائية

لم تحذر الحكومة االتحادية االنتقالية وبعثة االتحاد األفريقي املدنيني من هجمات عسكرية وشيكة يف 

، إىل تفادي 2011أيار /ًدعت املدنيني والتجار فعليا، يف مايو" أميسوم"، عىل الرغم من أن 2011شباط /فرباير

طراف يف أي نزاع مسلح توجيه إنذار فعال ومسبق بشأن  ويتطلب القانون الدويل اإلنساني من األ40.سوق بكارا

 .الهجمات التي قد تلحق الرضر باملدنيني، ما لم تحل الظروف دون ذلك

ولقد كان هناك بالفعل نمط من القصف العشوائي والقصف املضاد يف املناطق الحرضية املأهولة باملدنيني عندما 

 وأوائل 2007ىل جانب قوات الحكومة االتحادية االنتقالية ما بني شارك الجيش اإلثيوبي يف القتال يف الصومال إ

ووصف رجل يف الثالثني من عمره ملندوبي منظمة العفو . ، وأسفر عن مقتل وإصابة عرشات آالف األشخاص2009

، وكيف أصيبت 2008الدولية كيف قتل والداه بسبب قذائف الهاون التي سقطت عىل منزله يف مقديشو يف عام 

وكانت ابنته قد أصيبت بحروق شديدة يف . ه البالغة من العمر سنتني جراء قصف متواصل بعد بضعة أشهرابنت

ساقها اليمنى امتد من منتصف الفخذ إىل منتصف الساق، وكانت تعاني من األلم عىل نحو ملحوظ  عندما تحدث 

 :معهم مندوبو منظمة العفو الدولية

سقطت .كانت مثل املطر. وكان الناس يتبادلون القصف بقذائف الهاون. لذنا بالفرار بسبب الحرب يف مقديشو"
 75كان اسمه محمد وارسامي، وكان عمره . فقتل أبي وزوجته. 2008كانون الثاني /قنبلة عىل عائلتي يف يناير

يف حينه لم تكن منطقة حمار جديد التي كنا نعيش فيها تحت . 45سنة، وكان اسمها فارتون حسن، وعمرها 
ًويف الصباح الباكر، كنا نائمني جميعا عندما راحت قذائف الهاون . طرة أحد، إذ كان مقر الحكومة يف بيدواسي

 .تتساقط
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كنا نعيش يف منزل آخر يف منطقة . ، ألقيت قنبلة أخرى علينا، وأصيبت ابنتي الشابة2008أيلول /ويف سبتمرب
وأصابت قذائف الهاون أحد جرياننا . نفجار يف الصباح الباكروقع اال. وارديجيل بعد االنفجار األول الذي قتل والدي

أخذت ابنتي إىل مستشفى املدينة، ولكنهم لم . ولكن قطعة صغرية من الشظايا وصلت إىل منزلنا، وحرقت ابنتي
ء يف البداية كانت اإلصابة صغرية ولكنها انترشت، مثل املا. كان لديهم الكثري من املرىض. يتمكنوا من معالجتها

 ."وبقيت يف مقديشيو ألن ابنتي ظلت يف املستشفى لبضعة أشهر. الساخن

 : ما ييل2009آذار /وأخربت امرأة متوسطة العمر منظمة العفو الدولية يف مارس

. كان هناك قتال بني الشباب والحكومة املؤقتة والقوات اإلثيوبية. قبل سنة. قتل زوجي وأوالدي الخمسة بصاروخ"
كما قتلت جدتي، . أطفايل كانوا بعمر ثالث وأربع وخمس وست وتسع سنوات. ن عىل املنزلوسقطت قذيفة هاو

 ."13بقي لدي طفل واحد فقط، وهو اآلن بعمر . والخادمة، كما قتل شخص كان يف زيارتنا

 : ما ييل2009وأبلغت امرأة شابة منظمة العفو الدولية يف 

ًعبا جدا يف قريتنا، وكان هناك قتال مستمركان الوضع ص. أنا من مقديشو، من قرية املدينة" واجه جرياننا . ً
 15فتاة شابة يف قريتي، تدعى نرصه، وكانت تبلغ من العمر . مشكالت كثرية، بعضهم تويف وأصيب آخرون بجروح

من أنا ال أعرف . كنت بالقرب منها. ًعاما، وكانت صديقة  عزيزة عيل، انفجر بطنها يف تفجري، وتوفيت يف املستشفى
 . "أصيبت وهي يف املجمع السكني، أمام منزلها. الذي تسبب بهذا االنفجار

نقطة ( سنة كانت تعيش يف منطقة املدينة بمقديشو، قرب القاعدة األمريكية القديمة 22وفقدت امرأة عمرها 

 :ة، فيما يبدو، أمها وأشقاءها الستة عندما تعرض بيتهم للقصف، عىل يد جماعات املعارضة املسلح)مراقبة سابقة

وأصيب والدي . ًعندما أصابت قنابل الهاون البيت، تويف ستة من أقاربي يف الحادثة، جنبا إىل جنب مع والدتي"
وقاموا . ، أقام اإلثيوبيون قاعدة يف الحي2007نيسان / ويف أبريل. وشقيقي، لكنهما هربا وهما عىل قيد الحياة
القذائف التي هبطت يف منزلنا كانت من . ًقت املقاومة الصواريخ أيضاًبإطالق الصواريخ ردا عىل املقاومة، وأطل

وهي . ًال تصدر صوتا أثناء مرورها، فقط عندما تصيب الهدف. كانت قذائف مدفعية أرضية. املقاومة، من الشباب
 ".مدمرة للغاية عندما تنفجر 

 الهجمات غير المشروعة األخرى في مقديشو
 األطفال، لخطر القتل واإلصابة باألسلحة النارية يف املواجهات أو يف تبادل إلطالق يتعرض املدنيون، بما يف ذلك

. ًالنار يف شوارع مقديشو بني جميع أطراف النزاع، ويف تفجريات أو عمليات انتحارية يقوم بها الشباب أيضا

 بعض الحوادث التي والحكومة االتحادية االنتقالية أنهما بصدد اتخاذ خطوات للتحقيق يف" أميسوم"وتقول 

بيد أنه ال يبدو أن الشبابيمكن أن يتخذوا أية خطوات لضمان أن يميز مقاتلوهم بني . يشتبه بتورط جنودهم فيها

 .املدنيني واألهداف العسكرية، والتخفيف من تأثريات أعمالهم عىل املدنيني إىل الحدود الدنيا

 : قال ما ييل2009عام أحد الشباب الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية يف 

كان هناك قتال عىل الطريق بني القوات اإلثيوبية . أصيب أخي الشاب برصاصة أثناء عودته من املدرسة"
وكانت .  قبل وفاة والدي2007وحدث هذا يف . وكانت هناك جثث أخرى ومصابون يرقدون بجواره. وامليليشيات

 ]."يف مقديشو [KM4مدرسته يف منطقة 

 :ً سنة منظمة العفو الدولية أيضا  كيف قتل صديقاه15ه وأخرب صبي عمر

قتلوا .  كان اثنان من أصدقائي متجهني إىل مزرعة قريبة يف ضواحي مقديشو وقبض عليهما املتمردون2007يف "
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وكانوا يستعدون لقتل اآلخر عندما أطلقت قوات . أحد صديقي أثناء قدومه من الجانب الذي تسيطر عليه الحكومة
كان أسماهما خانيو، الذي . ة االنتقالية النار، وتمكن الطفل من الهرب؛ إال أنه قتل يف تبادل إطالق النريانالحكوم

 ."12، وعبدياكني، وكان عمره 17كان عمره 

ُّأثناء التدخل العسكري اإلثيوبي يف الصومال، اتهمت قوات األمن التابعة للحكومة االتحادية االنتقالية بارتكاب 

دام خارج نطاق القضاء، وإطالق النار بشكل عشوائي وبالقيام باعتقاالت تعسفية وبالتعذيب والنهب عمليات إع

ومنذ توىل رئيس الحكومة االتحادية االنتقالية الجديدة منصبه، تناقص عدد التقارير حول انتهاكات 41. والسلب

ل اإلعالم ومصادر محلية اإلبالغ عن ومع ذلك، واصلت وسائ. حقوق اإلنسان املنسوبة إىل قوات األمن الحكومية

حوادث يقوم فيها أفراد من قوات األمن بأعمال قتل وإصابة مدنيني، أو إطالق النار عىل بعضهم البعض يف األماكن 

وتتألف قوات أمن الحكومة االنتقالية من أكرب تشكيلة من امليليشيات املتباينة التي تتلقى . العامة أثناء النزاعات

 مسؤولني رفيعي املستوى أو ضباط يف الجيش، وليس من قوات للرشطة والجيش واملخابرات تقوم أوامرها من

ًوأحيانا، وتصطدم وحدات الحكومة االنتقالية املختلفة  مع بعضها البعض يف الشوارع . بدورها عىل نحو فعال

 42.ًأحيانا، لتسهم يف حالة انعدام األمن للمدنيني

. 2011كانون الثاني / يناير30ق النار فيما بني وحدات الحكومة االنتقالية يوم ووقعت إحدى أسوأ حوادث إطال

حيث وقعت اشتباكات بني رشطة الحكومة ووحدة أمن خاصة تابعة لها عند تقاطع بنادير يف مقديشو، بالقرب 

 ظهرها، ًوحسبما ذكر، جاء إطالق النار من مركبة تحمل رشاشا عىل. من مستشفى بنادير لألمومة والطفولة

. ً آخرين، معظمهم من املدنيني، وفقا ملا ذكرته مصادر محلية56ً شخصا عىل األقل وإصابة 16وأسفر عن مقتل 

وقال مسؤولون حكوميون إنهم بصدد فتح تحقيق يف الحادثة وإن املسؤولني سوف بخضعون للمساءلة؛ وذكرت 

 وال 43.لذخرية أحد األسلحة" انطالق عريض"ًا عن الحكومة االنتقالية بعد أيام قليلة أن الحادث قد يكون ناجم

 .تعرف منظمة العفو الدولية إذا ما تم تحميل أي شخص املسؤولية عن هذا الحادث

ًونادرا ما تم تحميل أفراد قوات األمن الحكومية املسؤولية عن الهجمات العشوائية باألسلحة النارية يف املناطق 

، أنشأت الحكومة االنتقالية محكمة عسكرية ملحاكمة 2009ترشين األول / أكتوبرويف. املدنية، وأعمال قتل املدنيني

. ً لقتله جنديا آخر، حسبما ذكر2010كانون األول /وأعدم جندي واحد يف ديسمرب. الجنود املتهمني بجرائم جنائية

تهم أمام محكمة ، أعدم ثالثة من أفراد قوات األمن الحكومية عقب محاكم2011كانون الثاني / يناير15ويف 

عسكرية؛ ويقال إن أحدهم أدين بقتل رشطي آخر، وأدين الثاني بقتل مدني والثالث بقتل موظف مدني يف 

ولم تحصل منظمة العفو الدولية عىل مزيد من التفاصيل املتعلقة بهذه الجرائم، وبشأن إجراءات . الحكومة

كرية صالحيات الوالية القضائية املتعلقة بانتهاكات وتشعر املنظمة ببواعث قلق من تخويل محكمة عس. املحاكمات

القانون الدويل اإلنساني والقانون الدويل لحقوق اإلنسان، وكذلك حيال استئناف  الحكومة االنتقالية عمليات 

 أنها تفكر يف اتخاذ قرار بوقف تنفيذ 2011أيار عام / رغم إعالن الحكومة االتحادية االنتقالية يف مايو44.اإلعدام

 45. عقوبة اإلعدام

ًكذلك بالتسبب يف وقوع إصابات بني املدنيني بإطالق النار عشوائيا يف شوارع العاصمة " أميسوم"واتهمت 

أطلقت النار " أميسوم"ولم تعلن نتائج التحقيق يف ادعاءات بأن . مقديشو يف ما ال يقل عن ثالث حوادث منفصلة

، عن إدانة ثالثة جنود أوغنديني 2011آذار /، يف مارس"أميسوم"وأعلنت 46. 2009شباط /عىل املدنيني يف فرباير

 أطلق خاللهما النار 2011كانون الثاني / ويناير2010ترشين الثاني /باإلهمال يف حادثتني منفصلتني يف نوفمرب

 .ًعىل املدنيني، ويقيض هؤالء حكما بالسجن سنتني يف أوغندا
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حبة بالخطوات التي اتخذت ملساءلة أفراد قواتها املتهمني بانتهاكات مر" أميسوم"وكتبت منظمة العفو الدولية إىل 

كما طلبت املنظمة املزيد من املعلومات حول مجريات تشكيل وعمل واختصاص آليات التحقيق . حقوق اإلنسان

يف الصومال، وتساءلت عن كيفية ضمان الرسية واألمن للمشتكني والشهود " أميسوم"واملحكمة التي أنشأتها 

ملحتملني ضد ترصفات القوات أثناء العمليات العسكرية، وعما إذا كان الضحايا قد منحوا تعويضات، وما إذا كان ا

 ".أميسوم"ولم تتلق منظمة العفو الدولية أي رد من . بإمكانهم املشاركة يف أية إجراءات جنائية أخرى

". أميسوم"رية ضد الحكومة االنتقالية ووادعت حركة الشباب مسؤوليتها عن عدد متزايد من الهجمات االنتحا

ومع أن الهجمات االنتحارية ليست محظورة بموجب القانون الدويل اإلنساني، إال أن الوسائل واألساليب املستخدمة 

ًيف تلك التي ادعى الشباب املسؤولية عنها غالبا ما شكلت انتهاكا القانون الدويل اإلنساني إذ استهدفت بعض . ً

نيني مبارشة، وكانت أخرى  عشوائية ولم تجر أية محاولة للتمييز بني األهداف العسكرية واملدنيني الهجمات املد

ويف مناسبة واحدة عىل األقل، استخدم االنتحاريون سيارات حملت شعار األمم املتحدة للوصول إىل . واألعيان املدنية

 47. انون الدويل اإلنساني العريفقاعدة االتحاد األفريقي يف الصومال، وهو فعل خداع بمقتىض الق

، أدخلت سيارة محملة باملتفجرات املطار يف مقديشو، وهو منطقة خاضعة لسيطرة 2010أيلول / سبتمرب9ويف 

ولم تتمكن السيارة من الوصول إىل قاعة املطار، ولكن انفجارها ". أميسوم"الحكومة االنتقالية، وترابط فيها قوات 

ن اثنني من جنود االتحاد األفريقي يف الصومال وثالثة مدنيني، بمن فيهم صبي يعمل يف أدى إىل مقتل ما ال يقل ع

، استهدفت سيارة مفخخة قادها انتحاري معسكر تدريب للرشطة 2011شباط / فرباير20ويف 48. مسح األحذية

 طفالن يبلغان ً شخصا، بما يف ذلك15يف منطقة  حمار جاجاب يف مقديشو، ما أسفر، بحسب التقارير، عن مقتل 

 وحسبما ذكر، قتل العب كرة قدم شاب، وهو عبدي ساالن محمد 49. آخرين30سنة، وإصابة 11 و10من العمر 

 وأعلن 50.عيل، كما أصيب آخران يف الهجوم نفسه، أثناء عودتهم من تدريب لكرة القدم قرب معسكر الرشطة

 .الشباب مسؤوليتهم عن الهجومني

، أدى هجوم باملتفجرات عىل حفل تخرج لطالب الطب يف جامعة بنادير جرى 2009كانون الثاني / ديسمرب3ويف 

ً شخصا عىل األقل، بما 23يف فندق شامو، يف أحد أحياء مقديشو الخاضعة لسيطرة الحكومة االنتقالية، إىل مقتل 

 العايل ووزير يف ذلك طالب ومحارضون وثالثة صحفيني وثالثة من وزراء الحكومة االنتقالية، ووزير التعليم

كان بني من قتلوا من الجامعة الربوفيسور محمد  و51.ً شخصا بجروح60وأصيب حوايل . التعليم ووزير الصحة

آدم وارسامي وحسني موعلني حسن ومحمد عبد القادر محمد وأحمد حسن حسني، ومحي الدين أويس أحمد 

.  بكر حسني فرح وأبو بكر إبراهيم حسنومحمد عبد الله عيل وجمال لقمان اسماعيل وآدم مقتار حسن  وأبو

ومع ذلك، . ونأت جميع أطراف النزاع بنفسها عن الهجوم، الذي أفادت التقارير أنه نجم عن هجوم انتحاري

ًتظاهر سكان مقديشو ضد الشباب بعد بضعة أيام، متهمني الجماعة املسلحة، التي ادعت سابقا مسؤوليتها عن 

وقالت منظمة العفو الدولية إنه هجوم مبارش عىل . حارية، بالوقوف وراء الهجومنطاق واسع من التفجريات االنت

 52. املدنيني، وجريمة حرب بموجب القانون الدويل اإلنساني

 االشتباكات المسلحة األخرى في جنوب الصومال
نة يف وأخرب رجل من بلدوين، وهي مدي. ُقتل وجرح مدنيون يف مدن أخرى غري مقديشو يف اشتباكات مسلحة

منطقة حريان القريبة من الحدود مع إثيوبيا، منظمة العفو الدولية كيف أنه فقد أوالده يف القتال بني القوات 

 :2008اإلثيوبية والجماعات املسلحة يف عام 

وقتل خمسة من أطفايل بقذائف . ودمر منزيل. كانت هناك حرب بني اإلثيوبيني والقوات الصومالية والشباب"
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. وتعني عيل استعادة جثامينهم ودفنهم. وقتل األطفال غري بعيد عن منزلنا. ها الجماعات املتحاربةطائشة أطلقت
 ."كانت أسماؤهم عيل ومحمد ويوسف وعبدي ورسي. ً عاما وأصغرهم عمره أقل من سنتني12أكربهم كان 

وري إيل يف وسط الصومال يف املناطق املترضرة من النزاع املسلح يف العامني املاضيني فشملت دوساماريب وغأما 

، ظوسامأرب ومدينة بلدوين 2009أيلول /، كسمايو واملناطق املحيطة بها يف سبتمرب2009كانون الثاني /يناير

، 2010ترشين األول /، وبيليت هاو عىل الحدود مع كينيا يف أكتوبر2010كانون الثاني /يف منطقة حريان يف يناير

 .2011شباط / منذ فربايروبيليت هاو ولوق ودوبيل وبلدوين

فبني عامي . ًإذ تأثرت القرى يف املناطق الريفية أيضا. ولم تقترص االشتباكات بني الجماعات املسلحة عىل املدن

ً، خاضت قوات الحكومة االنتقالية املدعومة من إثيوبيا حربا مع الشباب للسيطرة عىل مناطق 2009 و2008

، حاولت القوات املوالية للحكومة االتحادية أيضا مهاجمة 2010 و2009ويف عامي . واسعة يف جنوب الصومال

وذكر أحد املزارعني من الذين كانوا يعيشون يف قرية بالقرب من . القرى الواقعة تحت سيطرة فصائل الشباب

ًل نظرا ً سنة، إن األطفال هم األكثر تأثرا بالقتا25، ، وعمره 2010شباط /كسمايو حتى فراره من البلد يف فرباير

 :ًلعدم قدرتهم  عىل الفرار بعيدا عن القتال برسعة الكبار

حيث يسيطر الشباب عىل . فالقتال يندلع بشكل متكرر. غادرنا بسبب القتال بني الشباب وجنود الحكومة" 

 قوات الحكومة االتحادية االنتقالية تأتي. املنطقة املحيطة بكسمايو، بينما تسيطر الحكومة عىل مناطق أخرى

القوات املقاتلة تستخدم … ًونحن نعلم أنها قوات الحكومة نظرا للزي الرسمي الذي يرتدونه. ملحاربة الشباب

هناك طريق معبد . الكالشنكوف ومدافع الهاون عندما يندلع القتال والناس يموتون تحت قصف مدافع الهاون

قوات . ًومن الشائع جدا تدمري املنازلالحرب تجري عىل الطريق، . بالقرب من قريتنا توجد منازل عىل طوله

الهجمات شائعة . ًالحكومة هي التي تستخدم مدافع الهاون أساسا؛ الشباب يف قريتنا ال يملكون مثل هذه األسلحة

وعند اندالع القتال، ال يستطيع األطفال الفرار مع ذويهم الذين يهربون إىل األحراش، . يف الليل، بينما الناس نبام

 ."اآلباء واألمهات يرتكون أطفالهم عندما تدب الفوىض. فردهمويرتكون بم

 الهجمات العشوائية والعنف يتهددان أرزاق األطفال     
ًحرمت الهجمات العشوائية والعنف األطفال أيضا من أقربائهم، بمن فيهم أولئك الذين يكسبون عيشهم، كما 

ومع أن النزاع املسلح يؤثر عىل . جماعي بأعداد هائلةتسببت بتدمري أعداد ال تحىص من البيوت وأدت إىل نزوح 

ُفمن قتل . ًحياة املدنيني من جميع األعمار، إال أن األطفال، الفئة األشد ضعفا من السكان، يترضرون بصورة خاصة

ًآباؤهم وأمهاتهم من األطفال معرضون ملجازفة أكرب بأن تداهمهم املخاطر، نظرا ألنهم يغدون مضطرين إلعالة 

َّومن تدمر بيوتهم يحرمون من املأوى ومن أواني الطبح وسبل العيش، . نفسهم وسط بيئة تعج بالتهديداتأ

ًويضطرون إىل النوم يف الشوارع، أو يجربون عىل االنضمام إىل مستوطنات لألشخاص املهجرين داخليا، أو 

 . يرشعون يف رحالت محفوفة باملخاطر للهرب من الصومال

 كيف أنه ووالده كانا ينفصالن كل مساء لضمان أن يبقى واحد 2009ملنظمة العفو الدولية يف أوضح أحد الشبان 

 :منهما عىل قيد الحياة ويعتني باألرسة

فعندما تعيش يف مدينة . عندما أودى القصف بحياتهما] يف مقديشو[كان صديق يل ورجل آخر يجلسان يف مقهى "
دأبت القوات الحكومة واإلثيوبيون عىل . ال تعرف متى ستقتل. بليضطرم فيها القتال، ليس ثمة ضمان للمستق

ًولذا كنا أنا ووالدي نأكل معا ولكن ننام يف بيتني مختلفني، حتى إذا مات أحدنا . إطالق النار من جميع الجهات
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 ." يظل بإمكان اآلخر أن يعتني باألرسة

 سنة، كيف أنها فقدت جدتها وبيتها يف 14وروت فتاة من حي توفيق، أحد أحياء مقديشو، وتبلغ من العمر 

 : ، عندما سقطت قذيفة هاون عىل بيتها2010نيسان /أبريل

ًكنا يف البيت أيضا . كانت يف البيت، وأصابت قذيفة البيت وأنهت حياتها. قتلت جدتي قبل أن نهرب إىل كينيا بقليل"

وكان القتال يدور يف مكان بعيد . 2010نيسان /لًكان الوقت مبكرا يف الصباح، يف بداية شهر أبري. يف ذلك الوقت
 ."ًوأصيبت جدتي ألمي يف الحادثة أيضا. ُولكن بيتنا دمر] عن بيتنا[

 :  سنة ما حدث لها عىل النحو التايل15وأوضحت فتاة من مقديشو تبلغ من العمر 

كان هذا يف . ً البيت مدمراذات يوم، ذهبت إىل املدرسة وعندما عدت لتناول الغداء لم تكن أرستي هناك وكان"
 22أكربهم عمره : إخوة10كان لدي . مع خالتي] إىل مخيم الالجئني[جئت إىل هنا . 2009كانون األول /ديسمرب

 ."كان األطفال الصغار يف البيت، وكذلك أبي وأمي ذاك اليوم. سنة، وأصغرهم يف الثالثة

  عقب فرارهم من القتال بني قوات الحكومة الصوماليةامرأة صومالية وأطفال يمرون بجانب بيت مؤقت يف مقديشو

 ©AP/ PA Photo/Mohamed Sheikh Nor . 2009حزيران / ومقاتلني إسالميني، يونيو

 

 : سنة منظمة العفو الدولية ما ييل15وأبلغ صبي من مقديشو عمره 

ال أعرف .  داخل البيت يف حينهلم أكن يف. ألقيت متفجرات عىل بيتنا وانهار. ، قتل والداي2009نيسان /يف أبريل"
 ." سنة16كان عمره ... ًقتل أخي يف الحادثة أيضا. من الذي ألقى املتفجرات
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 :  ما حدث له عىل النحو التايل2010آذار / سنة وفر من الصومال يف مارس16وأوضح فتى يبلغ من العمر 

وكان . ف الهاون تأتي من جانب اإلثيوبينيكانت قذائ. ًيف ذلك اليوم، ألقيت قذيفة هاون ودمرت جزءا من بيتنا"
. ًكانوا يقصفون بقذائف الهاون أوال، ثم كان اإلثيوبيون يردون. الشباب يعيشون يف املنطقة التي كنت أعيش فيها

ودمر . كنت أعيش يف منطقة الحريوة رشق مقديشو، وهي منطقة سيطر عليها الشباب منذ انسحاب اإلثيبويني
 ]."عملية جيبوتي[ً تقريبا، أثناء مؤتمر السالم 2008بيتنا يف أواخر 

إن وضع األطفال يف غاية الهشاشة حيال انعدام األمن واالنتهاكات عندما يفقدون حماية ورعاية والديهم، وال سيما 

يف جنوب ووسط السودان، حيث تغيب حماية الدولة وتتآكل آليات الحماية التقليدية للعشائر بفعل الجماعات 

 وحيث تطيح الحرب والفقر وضىآلة فرص تلقي املساعدات اإلنسانية وفرص العمل برضورات البقاء املسلحة،

فقال . وأوضح شابان يافعان ملنظمة العفو الدولية أن األوالد يواجهون مخاطر خاصة بهم. اليومي ملاليني املدنيني

 : أحدهم

رباء وتركوا اليافعني وحدهم، يغدو السبيل الوحيد فإذا ما فر األق. ًبالنسبة لألوالد هناك مخاطر محددة تماما"
ويعطى فتيان آخرون بعض النقود كمحفز لهم لكي . الذي أمامهم كي يظلوا عىل قيد الحياة هو النهب والسلب

 ."  فيقوم بعضهم بالسطو املسلح، بينما ينضم آخرون إىل القتال. ينضموا إىل الجماعات املسلحة

 :عمر من مقديشو قال إن الشباب حاولوا تجنيده عقب وفاة والدته عىل النحو التايلصبي يف الخامسة عرشة من ال

وكنت أبقى يف البيت للعناية . تويف والدي وظلت والدتي تعمل يف السوق من أجلنا. لم أذهب إىل املدرسة يف مقديشو"
ا وحدي كقارص غري مصحوب جئت إىل كيني. بأختي الصغرية، التي لم يكن عمرها يزيد عىل أربع سنوات يف حينه

تركت أختي الصغرية مع أقارب . وفعلت هذا ألن والدتي توفيت. ًتبعت أشخاصا آخرين فروا من مقديشو. بقريب
ال . أما والدتي فتوفيت نتيجة للحرب يف بكارا. شقيقتي مع خالتي يف مقديشو. لنا حتى أتمكن من الهرب إىل كينيا

 يف 2009ترشين األول / أكتوبر10حدث هذا يف . ا أصيبت برصاصة طائشةكل ما أعرف هو أنه. أعرف كيف ماتت
وعقب معركة . كنت يف البيت عندما حدث هذا. أطلقت الرصاصة وسط اقتتال بني الشباب والحكومة. سوق بكارا

 ."  التي قتلت فيها والدتي، حاول الشباب تجنيدي لالنضمام إليهم2009ترشين األول /أكتوبر

تعني عىل األطفال ممن هم يف سن املراهقة والشبان الذين فقدوا والديهم تحمل مسؤوليات رعاية ويف العادة، ي

 سنة من أجل 17 سنة كفاحها وشقيقها البالغ من العمر 18ووصفت امرأة تبلغ من العمر . إخوانهم الصغار

 : البقاء عقب خسارة والديهما بالقول

ولدى وصولنا البيت، يف شيبيس . ا عدنا إىل البيت لم يكن والدانا هناكًذهبنا إىل املدرسة مبكرا ذات يوم، وعندم"
حاولنا . لم نعرف ما إذا كان أحد قد قتل أو ما إذا كان هناك ناجون. بمقديشو، وجدنا أن البيت قد تعرض للقصف

ح أن وعقب اتضا. 2009آب /كان هذا يف أغسطس. معرفة ما حدث ولكن لم نتمكن من الحصول عىل أي معلومات
وهذه املنطقة . ًالبيت قد قصف ودمر، هربنا مع جريان لنا من مقديشو وذهبنا إىل حي هاماروين، يف مقديشو أيضا

مكثت يف هاماروين . فلم يعد معي نقود لدفع رسوم املدرسة. توقفت عن الذهاب إىل املدرسة. تخضع للحكومة
 ألن الجريان الذين كنا نقيم معهم 2010 الثاني كانون/ثم هربت من هاماروين يف يناير. لشهرين ونصف الشهر
قررت . وهذه منطقة تخضع لسيطرة الشباب. ً يوما20ثم هربت إىل بيدوا وبقيت هناك . قرروا املغادرة إىل بيدوا

 ." لم تكن لدينا نقود، ولم يكن هناك من يحمينا. ًالفرار إىل كينيا ألنني لم أستطع أن أجد أحدا أعيش معه
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األطفال واستخدامهم تجنيد . 4
 في الجماعات والقوات المسلحة

يشعر األطفال الذين يترعرعون في الصومال "
فاليافعون . بالفزع من أن يضطروا إلى القتال

ورجال الميليشيات . يجبرون على القتال
يشجعونهم على االلتحاق بهم والمشاركة في 

يقولون لك، هذا هو الرجل الذي قتل أخاك . القتال
ًوالميليشيا ذات السطوة حاليا . ن صدركويوغرو

 ." وسوف يقتلونك. هي الشباب
، عقب ثالثة أشهر من فرارها من 2010آذار /امرأة يف التاسعة عرشة من العمر قابلتها منظمة العفو الدولية يف مارس

 الصومال

 15فالصبيان فوق سن . التجنيد األطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاع باعث قلق طال عليها األمد يف الصوم

ًسنة كثريا ما يعتربون راشدين، ويف حالة انهارت فيها الدولة وتهاوى فيها حكم القانون وتفاقمت فيها الخصومات 

وقد أثارت منظمات املجتمع املدني الصومالية 53. العشائرية، ينتظر من هؤالء أن يدافعوا عن عشريتهم وعن أرسهم

بيد أن اتساع نطاق النزاع املسلح واشتداده منذ نهاية . جنود األطفال لسنوات عديدةبواعث قلقها بشأن استخدام ال

 .  قد ضاعف من تجنيد األطفال واستخدامهم من قبل القوى املتقاتلة2006

 قد أتى عىل ذكر تجنيد األطفال والشبان، أو 2010يكاد يكون كل الجئ صومايل قابلته منظمة العفو الدولية يف 

ومع أن بعض الالجئني الذين قابلتهم .  مثل هذا التجنيد، كسبب من أسباب فراره من الصومالعىل ذكر خطر

آذار أتوا عىل ذكر تجنيد األطفال والتجنيد القرسي للكبار من جانب املجموعات املقاتلة، إال أن /املنظمة يف مارس

ًباعث القلق هذا بدا أقل إلحاحا وأضيق نطاقا بالنسبة ملن فروا الحقا ً وقد يشري هذا إىل أن تجنيد األطفال . ً

ًوربما يكون انعكاسا التساع الرقعة التي تسيطر عليها الجماعات املسلحة يف . ًواستخدامهم قد أصبح أوسع انتشارا

وبحسب مصادر محلية، فقد . ًجنوب ووسط الصومال، وبذا إحكام قبضتها عىل تجمعات سكانية أكثر اتساعا

تجنيدها واستخدامها لألطفال يف األوقات القريبة من الهجمات العسكرية األخرية، حتى كثفت الجماعات املسلحة 

وعىل سبيل املثال، دعا قادة الشباب يف بيدوا السكان، بمن فيهم األطفال حسبما ذكر، إىل 54. تعزز قدراتها القتالية
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، عندما شن الشباب 2010آب /سطسضد الحكومة االتحادية االنتقالية يف وقت قريب من أغ" الجهاد"املشاركة يف 

، عندما قاتل الشباب يف وجه 2011شباط /ضد الحكومة االنتقالية يف مقديشو، ومنذ فرباير" رمضان"هجوم 

ويحاول العديد من اآلباء واألمهات يف . الهجوم املضاد الذي شنته الحكومة االنتقالية يف مقديشو ويف إقليم غيدو

 .، حسبما ورد، فيبقونهم يف البيوت أو يرسلونهم إىل مناطق أخرى لتحايش تجنيدهمبيدوا إخفاء أطفالهم عن األعني

لقد وجه االتهام إىل جميع أطراف النزاع، بمن فيها الحكومة االتحادية االنتقالية وامليليشيات املتحالفة معها، 

، وما تالها من 2010 و2009 بيد أن الشهادات التي جمعتها منظمة العفو الدولية يف. باستخدام الجنود األطفال

ًتقارير من مصادر محلية، تشري إىل نمط واسع االنتشار، وأحيانا منهجي، من تجنيد األطفال واستخدامهم من قبل 

وتصف منظمة العفو الدولية فيما ييل . الجماعات اإلسالمية املسلحة، وال سيما الشباب، وكذلك الحزب اإلسالمي

مهم من طرف الجماعات املسلحة، والعقوبة التي تفرض عىل أولئك الذين يعارضون أنماط تجنيد األطفال واستخدا

كما تلقي نظرة عىل ما أعلنته . مثل هذا التجنيد، وما ورد من تقارير عن تجنيد الفتيات والنساء واستخدامهن

 صفوف قواتها، ًالحكومة االتحادية االنتقالية مؤخرا من التزامات بوضع حد لتجنيد األطفال واستخدامهم يف

 . وبالتصدي لقضية الجنود األطفال الذي يفرون أو الذين يأرسون من صفوف الجماعات املسلحة

 تجنيد األطفال من جانب الجماعات المسلحة
 العمر والفئات المستهدفة

 18 و12يبدو أن معظم األطفال الذين تجندهم الجماعات املسلحة هم من املنتمني إىل الفئات العمرية ما بني سن 

ًبيد أن الجئني أبلغوا منظمة العفو الدولية أن جماعات إسالمية مسلحة تجند حتى أطفاال ال تزيد أعمارهم عن . سنة

" الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإرشاك األطفال يف النزاع املسلح"ويحظر . ثماني سنوات

 من نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، فإن 8 للمادة ًوطبقا. عىل الجماعات املسلحة تجنيد أي طفل

 .  أو إلحاقهم بالقوات املسلحة أو الجماعات املسلحة يشكل جريمة حرب15تسجيل األطفال دون سن 

 سنوات من جانب الشباب يف مقديشو يف 10وأبلغت امرأة منظمة العفو الدولية أنه تم تجنيد ابنها البالغ من العمر 

 :2010شباط /ايرفرب

واحتجز يف معسكر التدريب مدة . إىل أحد معسكرات التدريب التابعة للشباب] ِّحينا[أخذ ابني من قريتنا "
ًواستخدم الشباب أطفاال آخرين إلغراء .  سنوات آنذاك10إن عمره لم يتجاوز . أسبوعني مع صبيان آخرين من سنه

 ." ابني باالنضمام إليهم

، منظمة 2008ترشين األول /، وهي مدينة ساحلية ظلت تخضع لسيطرة الشباب منذ نوفمربوأبلغ رجل من برافا

 .2009ُ سنة قد جندا من قبل الشباب يف أواخر 12العفو الدولية أن شقيقيه البالغني من العمر ثماني سنوات و

لعفو الدولية أن  منظمة ا2010كانون الثاني / سنة وفر من مقديشو يف يناير15وأبلغ صبي يبلغ من العمر 

وتعرض هو نفسه للتهديد كي ينضم إىل الجماعة . الشباب  قد جندوا شقيقه البالغ من العمر ثماني سنوات

 : املسلحة

كانوا يأتون إىل املباني التي كنا نعيش . هناك مكان يحتفظون فيه باألطفال وحاول الشاب دفعي للذهاب إليه"
الشباب أبلغوني أنهم سوف يقتلونني إذا لم أذهب . [...] علهم يقاتلونفيها ويأخذون األطفال لالحتفاظ بهم وج

توقفت عن الذهاب إىل مكان اللعب لخويف من . طلبوا مني الذهاب معهم ثالث مرات ولكنني رفضت الذهاب. معهم
ان يلعب كرة أخذوه بينما ك. جنده الشباب عندما كان يف الثامنة. أخذوا أخي. أن يحاولوا إجباري عىل الذهاب معهم
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 ." ًذهبنا إىل املكان الذي علمنا أنهم يجعلونهم يقاتلون فيه، ووجدنا جثته ميتا هناك. القدم

 . ولم يعرف الصبي ما إذا كان شقيقه قد قتل أثناء اشتباكات عسكرية أم أنه مات يف ظروف أخرى

 14ديقني له يبلغان من العمر  سنة ملنظمة العفو الدولية كيف أن ص15وروى صبي من مقديشو يبلغ من العمر 

 55.  وغالغادود2009آب /ُ سنة جندا عىل أيدي الشباب وقتال يف القتال يف مقديشو يف أغسطس17و

شاركوا يف الحرب . معظم هؤالء األشخاص قد توفوا يف القتال. ًأعرف أشخاصا جندوا  كي ينضموا إىل الشباب"
 خارج مقديشو وتويف أخرون 2009آب /ا يف معركة يف أغسطستوفو. هؤالء األشخاص أصدقائي. وقتلوا يف الحرب

.  سنة14 وآخر لم يتجاوز عمره 17 سنة، وواحد يف سن 15اثنان من أصدقائي كانا يف سن . يف غالغادود
، ومحمدك، وكان 14، وعيل، وكان عمره 17، وأحمد، وكان يف سن 15محمد، وكان يف سن : وأسماؤهم كما ييل

15". 

 منظمة العفو الدولية يف 2007ترشين الثاني /أخرى كانت تعيش يف كسمايو حتى نوفمربوأبلغت امرأة 

 سنة، من األصدقاء واألقارب عىل السواء، جندوا 15 و10ً أنها كانت تعرف صبيانا أعمارهم بني 2009آذار /مارس

 : وأضافت56. من قبل كال جانبي النزاع

 ." ا كان أي ممن عرفتهم قد فارق الحياةمن يجندهم الشباب ال يعودون؛ وال أعرف ما إذ"

ًوطبقا لشهادات جمعتها منظمة العفو الدولية، فإن املناطق التي شهدت تجنيدا مكثفا لألطفال، وال سيما الصغار  ً ً

منهم، هي مقديشو وبرافا وكسمايو وبيدوا ومقاطعة ساكاو يف وسط إقليم جوبا، وإقليم غيدو، وهي مناطق 

 . عىل نحو صارم عىل مدار السنوات الثالث املاضية، ولكنها موضع نزاع اآلنخضعت لسيطرة الشباب 

 سنة أو 15ًويف املناطق األخرى، يبدو أن الفصائل املحلية من الشباب استهدفت بالتحنيد أطفاال يبلغون من العمر 

. يد تعتمد عىل عوامل محليةوعىل ما يبدو، فإن االختالفات املتعلقة بعمر األطفال الذين يستهدفون بالتجن. نحو ذلك

ومع أن هذا التقرير يركز عىل تجنيد واستخدام األطفال من جانب القوات املقاتلة، إال أن منظمة العفو الدولية قد 

 سنة من جانب 25 و18تلقت كذلك العديد من الشهادات التي تشري إىل التجنيد القرسي للشبان ما بني سن 

 :  سنة، وهو من قرية ريفية يف جوبا السفىل، منظمة العفو ما ييل25 من العمر وأبلغ مزارع يبلغ. فصائل الشباب

 15كما يجربون األشخاص ما بني سن . ويجرب الكبار من جانب الشباب عىل حمل السالح... يتم تجنيد الشبان "
ل بني سن كذا ويوزرعون معلومات بأنه ينبغي عىل الرجا. ويقومون طوال الوقت بحمالت للتجنيد.  عىل ذلك17و

وليس بإمكانك . وإذا ما أجربت، ليس أمامك خيار سوى أن تحمل السالح. وسن كذا أن يقدموا أنفسهم للقتال
والطريقة التي يجندون بها هي التحدث إىل الشيوخ وإبالغهم .  الذين يراقبونك'جنراالتهم'ًالفرار، نظرا ألن لديهم 

. ًدائما بأنهم ال يستطيعون إجبار أحد عىل القتال] يف منطقتنا [ويرد الشيوخ. بأنهم بحاجة إىل تعزيز الجيش
 ." ًوينضم بعض األشخاص كذلك من أجل النقود، نظرا لرصف رواتب لهم حتى يقاتلوا

وقد وجهت عشائر . وتشري بعض الشهادات كذلك إىل أن عشائر األقليات قد استهدفت بالتجنيد من جانب الشباب

ًخا طويال من التمييز وانتهاكات لحقوقهم اإلنسانية، نظرا ألنهم ال يستفيدون من الحماية األقليات يف الصومال تاري ًً

ولربما كان التشديد عىل الجانب 57. العسكرية التي يوفرها أرباب الحرب عادة مليليشيات عشائر األغلبية

ويف وصف ذلك، قالت . ياتاإليديولوجي أو الديني من جانب الشباب عامل الجذب األقوى بالنسبة لعشائر األقل
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 : امرأة تنتمي إىل عشرية البانتو، وهي من األقليات، ما ييل

ولكن الشباب يريدون الصوماليني من . مع عشائر األقليات] من أطراف النزاع األخرى[الشباب كانوا أقل قسوة "
إذ كان الشباب يهددونهم . هموقد أجرب بعض الناس عىل القتال مع. البانتو أن يحملوا السالح للقتال إىل جانبهم

وقد أجربت عائلة تسكن بالقرب منا عىل أن تفرض عىل أطفالها القتال إىل . بقتل أقربائهم إذا لم ينضموا إليهم
 ."'إذا لم تقفوا بجانبنا، فسوف نقتلكم': حيث أبلغت العائلة. جانب الشباب

 أساليب التجنيد
وترتاوح هذه بني إغواء .  متنوعة يستخدمها الشباب لتجنيد األطفالتشري شهادات الالجئني الصوماليني إىل أساليب

ًاألطفال لكي ينضموا إليهم بدءا بتقديم الوعود لهم بإعطائهم الهواتف والنقود، وبالتعبئة العقائدية يف املساجد، 

ديد األطفال وباالستعانة بأطفال جندوا فيما سبق كعمالء تجنيد، وانتهاء بأساليب أكثر عدوانية من قبيل ته

وتحدث . وأقربائهم، واإلغارة عىل املدارس، وعمليات االختطاف يف األماكن العامة ومن املركبات املغادرة للبالد

ً عن أساليب أكثر تهديدا لألشخاص باملقارنة مع 2010 وأوائل 2009الجئون صوماليون فروا من البالد يف أواخر 

 أن يشري هذا إىل أن الشباب أخذوا يلجأون إىل أساليب التجنيد األشد ويمكن.  وقبل ذلك2008ما وصفه من فروا يف 

 . ًقرسا عىل نحو متزايد

وهذه حوافز لها تأثريها القوي . وأقنع آخرون باالنضمام عقب عرض املال والهواتف أو حوافز أخرى عليهم

عدام األمن وشح الطعام واملاء وأي بالنسبة لألطفال الذين فقدوا أهاليهم أو يعيشون يف فقر شديد، ويف حالة من ان

 ً:وأوضح أحد اآلباء هذه الحالة قائال. فرص للعيش

. 2008وكان هذا يف . كان يف املدرسة، ولكن الشباب أقنعوه باالنضمام إليهم. ً سنة تقريبا14كان ابني يف سن "
 ." وأعطوه بعض النقوددعوه إليهم وهو يف املدينة . ً يوما، يف معسكر للتدريب يف مقديشو20وبقي معهم 

 عقب أن وعدوه 2009آب / سنة إىل الشباب يف أغسطس14ووصفت أم لطفلني كيف انضم ابنها البالغ من العمر 

ًبإعطائه النقود وهاتفا نقاال ً: 

حاولت أن أبقيه معي، .  سنة14أخذوا ابني األصغر منه، البالغ .  سنة معي هنا15كان ابني البالغ من العمر "
اختار أن . ، الذي ولدته من بطني، أبلغني أنه سوف يخرب الشباب كي يقتلوني إذا حاولت أن أبعده عنهمولكن ابني
رأيته بعد أن أمىض معهم . 2009آب /حدث هذا يف أغسطس. ًوأعطاه الشباب هاتفا وبعض النقود. يذهب معهم
ًشهرا واحدا وأبلغني . بندقية ويتدرب مع الشبابكان يحمل . كان يف منطقة كاران من مقديشو يعيش مع الشباب. ً

وحاولوا كذلك أن يأخذوا ابني ذا . أمري الشباب بأن ابني سوف يدخل الجنة عندما توسلت إليه بأن يعيده إيل
، وفقط عقب شهر واحد من أخذهم ابني 2009أيلول /كان هذا يف سبتمرب. ًالخمسة عرش عاما، ولكنه هرب منهم

 ." األصغر

 سنة كيف تم إغواؤه ابتداء لالنضمام إىل 14دة باردهري، يف إقليم جدو، ويبلغ من العمر ووصف صبي آخر من بل

 :الجماعات املسلحة

كنت قد قررت الذهاب . طلبوا مني أن أذهب معهم إىل حيث يدربون األطفال الصغار والراشدين عىل كيفية القتال"
ماكن التي يرشب فيها الناس الشاي ويحاولون هناك كانوا يأتون إىل األ. معهم، ولذلك أخرجني والدي من الصومال

وقد . الحزب اإلسالمي والشباب، عىل السواء، يفعلون ذلك. يقولون لك إنهم سوف يعطونك بعض املال. إقناعك
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 ." 2008، ولكنهم كانوا يقومون بالتجنيد منذ 2009سيطر الشباب عىل منطقتنا منذ 

الجماعات والقوات املسلحة واستخدامهم جريمة حرب، بغض النظر  يف 15إن تجنيد األطفال ممن هم دون سن 

 . ًعما إذا كان التجنيد قرسيا أم ال

وقد استخدام الشباب، حسبما ذكر، غضب الناس من االنتهاكات التي ارتكبتها الحكومة االتحادية االنتقالية 

 سنة منظمة 21امرأة تبلغ من العمر وأبلغت .  لهذا الغرض2009 ومطلع 2006والقوات اإلثيوبية ما بني نهاية 

 :  ما ييل2009العفو الدولية يف 

الشباب والجبهة :  أشخاص ممن شاركوا يف القتال ضد اإلثيوبيني، يف صفوف جماعات مختلفة10أعرف حوايل "
.  الشوارعكان أحدهم يبيع البطيخ يف.  سنة أو أقل17كان العديد منهم يف سن . اإلسالمية واتحاد املحاكم اإلسالمية

فألقت القوات الحكومية القبض عليه وعذبته وتركته عىل أنه قد فارق الحياة، وعندما اسرتد عافيته انضم إىل 
 ."الشباب

ًوقامت الجماعات اإلسالمية املسلحة بتجنيد األطفال أيضا، بما يف ذلك يف املساجد، بإخبارهم بأنهم سوف يقاتلون 

 15وأوضح صبي من حي يسيطر عليه الشباب يف مقديشو ويبلغ من العمر . يف حرب مقدسة إذا ما انضموا إليها

 : سنة الصورة عىل النحو التايل

عرضوا . وأغري الشبان بالنقود كي ينضموا إىل صفوفهم. دخل الشباب وسطنا ونحن نلعب وأوقفونا عن اللعب"
يعطى . بعد ذلك إقناع آخرين باالنضمامومن ينضم إليهم يحاول . لالنضمام إىل الشباب" بالدوالر"عليهم النقود 

 300وعندما تصبح لديك خربة وتستطيع استعمال السالح، يمكن أن تزيد النقود إىل . ً دوالرا250الشبان يف البداية 
يعظون الناس ويقنعونهم . ويستخدم الشباب الدين كذلك لتجنيد الصبيان يف ميليشياتهم.  دوالر أمريكي400أو 

وكل من يشارك يف هذه الحرب .  حرب مقدسة، يف الجهاد الذي سوف ينترص فيه الشباببأنهم سيشاركون يف
 ." سوف يذهب إىل اللجنة وسينال جزاءه هناك

 :  سنة منظمة العفو الدولية ما ييل19أبلغ شاب يبلغ من العمر 

 األطفال يف املسجد تقوم الجماعات املسلحة بتدريب األطفال غري البالغني كي يذهبوا إىل القتال، ويقنعون"
وكان االثنان دون . ًوأجرب اثنان من أصدقائي قرسا عىل املشاركة يف القتال. باملشاركة يف الحرب املقدسة يف الصومال

لديهم مجموعة مسؤولة عن . أنا رفضت االنضمام إىل الشباب. 2008قتل أحدهما يف إقليم غالغادود يف . 15سن 
 ."ً وأنا دائما أهرب من األماكن التي يأتون إليها للتهرب من أن يجندوني".التبليغ"تجنيد اليافعني تسمى 

ًنجند أطفاال لم يبلغوا : "، نقل عن الشيخ حسن ظاهر أويس، زعيم الحزب اإلسالمي، قوله2011آذار /ويف مارس

مقاتل عمره هناك حادثة أصيب فيها ... سن الرشد بعد، فاألطفال مستعدون ألن يموتوا من أجل بلدهم وعقيدتهم

بالصدمة عندما سمع أصوات املدفعية املدوية أثناء القتال وقال إن القتال يشء مروع ولكن الجهاد حلو، ] سنة [13

 58." وتويف بعد ذلك يف االشتباكات

 سنة أن من يتم تجنيدهم من جانب الشباب يصبحون هم أنفسهم 15وأوضح صبي من مقديشو يبلغ من العمر 

 : ء يتكفلون بالتجنيديف بعض األحيان عمال

لديهم أسلوب، يقولون إنك سوف تذهب إىل . 15 و14تمسك الجماعات املسلحة يف العادة باألطفال ما بني سن "
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.  سنة18كان عمره . أحد أاألصدقاء جندوه ومن ثم جاء إىل القرية ليطلب منا االنضمام. الجهاد ومن ثم إىل الجنة
 ."   كان يحمل بندقية كالشنيكوف وقال إنهم أعطوه الكثري من النقود.سمعت أنه نقل فيما بعد إىل كسمايو

وكما نورد فيما ييل . ووصف العديد من الالجئني الصوماليني كذلك التجنيد القرسي لألطفال عن طريق التهديد

)II.2( ،أو ، تعرض األشخاص الذين عارضوا التجنيد من جانب الشباب للرضب واالختطاف وللحرمان من الحرية

شباط / سنة وفر من مقديشو يف فرباير16وأبلغ صبي يبلغ من العمر . حتى قتلوا، بينما استهدف أهاليهم باملثل

 :  منظمة العفو الدولية ما ييل2010

. كنت أصد الشباب يف كل مرة يأتون إيل يريدون تجنيدي. إما أن تنضم إليهم أو تقتل. ًالشباب ال يرتكون لك خيارا"
أعترب . كاتهم باستمرار وأتحاىش أي مكان يكونون فيه، وبهذه الطريقة تمكنت من تجنب التجنيدكنت أراقب تحر

 ."ًنفيس محظوظا لكوني نجوت من جميع محاوالت الشباب لتجنيدي

ويف هذا السياق، قال صبي يبلغ من . ووصف العديد من األطفال غارات الشباب عىل املدارس بغرض تجنيد األطفال

  : نيسان ما ييل/وفر من مقديشو يف أبريل سنة 13العمر 

إذا أرصت الوالدة عىل أن ابنها ... كان الشباب يقاتلون وحتى أنهم جاؤوا إىل مدرستي وحاولوا جعلنا ننضم إليهم"
 .لن يذهب ويقاتل، يقتلونها أو يرضبونها

غ األطفال بأن عليهم الذهاب جاءوا أثناء اصطفافنا للدخول إىل املدرسة وأخربوا املعلمني بأنهم يريدون إبال"
 ...ورفضت أمي تركي أذهب وأقاتل. ومع أن األطفال رفضوا الذهاب، أخذوا بعضهم رغم ذلك معهم. والقتال معهم

ًوكانوا أحيانا .  منا يف إحدى املرات بسوط من الجلد20رُضب . كانت هناك أوقات يرضبوننا فيها يف املدرسة"

وإذا كنت ممن ال يؤيدونهم يقومون . الب الذين ال يؤيديونهم أن يرفعوا أيديهميطلبون يف طابور الصباح من الط
 ..برضبك

رفض ذلك، فذهبوا إىل بيتنا وحاولوا إجباره عىل . حاولوا جعل أخي يذهب ويقاتل معهم عندما كان يف املدرسة"
ولم .  سنة فقط14عمره  عندما كان 2009ويف النهاية أخذوا أخي يف . وظلت أمي صامتة. ذلك ولكنه ظل يرفض

 ." نسمع أي أخبار عنه، ولكن شقيقتي رأته مرة يف عربة مع العديد من األطفال اآلخرين

 :  سنة إنه مر بتجربة مماثلة15وقال صبي من كسمايو يبلغ من العمر 

شباب كتبي وبينما كنت يف طريقي إىل املدرسة يف إحدى املرات، أخذ ال. كنت يف املدرسة عندما كنت يف الصومال"
رفضت االنضمام . قالوا إن عيل أن أترك املدرسة. أخربوني أن عيل أن أنضم إليهم وإال فسوف يأخذون كتبي. مني
يرضبون . ًوكان الشباب يأتون أحيانا إىل مدرستي. صفعوني عىل وجهي، ولكنهم تركوني وشأني هذه املرة. إليهم

 ."د األيام أخذوا طفلني من مدرستنا كي يقاتلوا مع الشبابويف أح. الطالب الذين يتأخرون ويأخذونهم للقتال

 منظمة العفو الدولية أن الشباب يجندون 2010آذار /وأبلغ صبي يف الخامسة عرشة فر من كسمايو يف مارس

 :ًاألطفال والفتيان أيضا من الشوارع أو وهم يلعبون خارج بيوتهم

 20كان أحد أصدقائي، وعمره حوايل . ف كيف استعمل البندقيةال أعر. لذت بالفرار ألنني كنت أخىش أن يجندوني"
يجندون من يمرون ] الشباب[هؤالء الناس . تويف ألنه لم يكن يعرف كيف يستعمل البندقية. سنة، يقاتل معهم
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وهناك . 18يأخذون األشخاص دون سن . ينادونك ويجربونك عىل االنضمام إليهم. بجانب املكان الذي يكونون فيه
 ." يف كسمايو حيث يدربون املجندين، ولكنه مكان رسي، وال يعرفه أحد سواهممكان 

 

 خاصة©  .2008آب / أغسطس10ًأطفال صوماليون يلعبون ألعابا حربية، 

 :  ما ييل2010آذار / سنة وفر من الصومال يف مارس14وأكد صبي آخر يبلغ من العمر 

ميع األطفال عىل أطراف املدينة، حيث كانوا يقومون يتحدثون إىل ج. كانوا يجندون األطفال يف كسمايو"
كنت ألعب كرة القدم يف كسمايو ورأيتهم قادمني، وتمكنت من . ويف إحدى املرات كادوا أن يأخذوني. بالتدريبات

 ." الهرب

 سنة ما يبدو أنه كان غارة عىل إحدى القرى يف أطراف بيدوا قاموا خاللها 16ووصف صبي يبلغ من العمر 

 : طاف أطفال لتجنيدهمباخت

ًثم هاجم الشباب القرية بحثا عن األطفال . عندما وقع القتال، فر الناس من بيدوا إىل قرية عىل أطراف املدينة"

ًأمسكوا ببعض األشخاص، صبيانا وبنات، ووضعهوهم . وحاول الجميع الفرار. جاءوا يف سبع مركبات. لتجنيدهم

 ." يف مركباتهم

لعفو الدولية أن من يفرون من الصومال يوقفون يف بعض الحاالت عند نقاط تفتيش للشباب وأبلغ آخرون منظمة ا

ًوطبقا ملا قاله صبي . ويمنع الفتيان واألوالد الذين يف املركبات من مغادرة البالد، وعىل ما يفرتض بغرض تجنيدهم
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 : سنة14من بلدة يف إقليم جدو يبلغ من العمر 

وكان . صف الليل ألن الشباب قالوا إنه من غري املسموح للرجال يف القرية مغادرتهاقمنا بالفرار عندما حل منت"
 ."الشباب يسيطرون عىل جميع السيارات ويمنعون الرجال من الذهاب إىل كينيا، يف دوبيل ويف األماكن األخرى

ة دوبيل، وهي  سنة كيف كان الشباب يوقفون الحافالت التي تمر بمدين19ووصف الجئ شاب يبلغ من العمر 

آذار تحت سيطرة الشباب وتمر بها أغلبية األشخاص الفارين إىل /مدينة عىل الحدود مع كينيا ظلت حتى مارس

 : كينيا، وكيف كانوا يمنعون الصبيان ممن هم يف سن املراهقة من مغادرة البالد

 أوقفوا الباص الذي كنا '.البقاء هناإىل أين أنتم ذاهبون؟ هل أنتم فارون من الجهاد يف الصومال؟ عليكم ': قالوا"
ملاذا حلقتم رؤوسكم؟ من غري املسموح لكم أن تلبسوا رساويل ': قالوا للناس. ًوكان علينا جميعا النزول. فيه

 لم يتمكن العديد من 59.يأخذون هاتفك النقال لريوا ما إذا كانت هناك أغان عىل كرت الذاكرة فيه. 'طويلة

 ." وبعض املراهقني اضطروا إىل البقاء يف دوبيل]. ياإىل كين[األشخاص الوصول 

 تدريب األطفال واستخدامهم
. أقام الشباب والحزب اإلسالمي، حسبما ذكر، معسكرات للتدريب يف أنحاء مختلفة من جنوب ووسط الصومال

مراقب ًومن الصعب الحصول عىل معلومات تفصيلية حول طرق تشغيل هذه املعسكرات نظرا لعدم السماح ألي 

ًمستقل بدخولها، ونظرا ألن قلة من املجندين يتمكنون من الفرار من هذه املعسكرات، وألن العديد من هؤالء 

 . يخشون التعرض ألعمال انتقامية إذا ما أفشوا أرسار الشباب

جري فيها وتشري الشهادات التي جمعتها منظمة العفو الدولية من أولئك الذين مروا بتجربة هذه املعسكرات بأنه ي

تدريب األطفال عىل كيفية استعمال األسلحة النارية والتعامل مع القنابل اليدوية والشحنات املتفجرة املصنعة 

ويف بعض الحاالت، يبدو أن بعض األطفال يستخدمون من جانب الجماعات اإلسالمية كحراس يراقبون من . ًمحليا

 .  والسلوك عىل السكانيحبسونهم، وكذلك لتطبيق القواعد املتعلقة باللباس

 : وقد أبلغ صبي يف العارشة أخذه الشباب إىل معسكر للتدريب العسكري منظمة العفو الدولية ما ييل

 ." دربونا وأعطونا بندقية صغرية. كان هناك أطفال عديدون يف معسكر التدريب"

. ل للقتال يف املواجهات العسكريةوأبلغ عدة الجئني صوماليني منظمة العفو الدولية أن الشباب يستخدمون األطفا

ًوقال آخرون إنه ال يتم تجنيد إال من يرى أنهم أقوياء بدنيا بما يكفي الستعمال البنادق من األطفال ووصف صبي . ُ

 كيف أن الشباب حاولوا تجنيده 2010كانون الثاني / سنة وكان قد فر من الصومال يف يناير15يبلغ من العمر 

 : ًه وشأنه بعد ذلك ألنهم لم يعتربوه قويا بما يكفي للتعامل مع السالح، ولكنهم تركو2009يف 

وبينما . رفضت. 2009ترشين األول /جاءوا إىل بيتنا وطلبوا أن ألتحق بهم، يف أكتوبر. حاول الشباب تجنيدي"
ة األوىل التي وكانت هذه هي املر. ًكنت أحاول الخروج، حاولوا رضبي أنا وصديقي ألنه رفض االنضمام إليهم أيضا

 من 30ً صبيا آخر، طوقنا حوايل 11، وبينما كنت ألعب مع 2009شباط /ويف فرباير. نتواجه فيها مع الشباب
ثم حاول الشباب إجبار األوالد األقوياء . قضينا يومني أو ثالثة يف الحجز. أعضاء الشباب وأخذونا إىل مركز الرشطة

ًاعتربوني ضعيفا، ولذلك ابلغوني أن بإمكاني العودة إىل .  االنضمام إليهموأجرب أربعة منا عىل. عىل االنضمام إليهم

قالوا إنني ضعيف . ًقالوا إنهم يريدون أوالدا أقوياء قادرين عىل استعمال البنادق ويستطيعون إطالق النار. البيت
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 الفرار، كانوا فإذا ما أمسك بأي شخص وهو يحاول. كان الشباب يطبقون قواعد صارمة. وغري قادر عىل ذلك
وإذا لم تكن لديك النقود لتدفع، يأخذون أفراد .  دوالر أمريكي100 إىل 50يجعلون ذلك الشخص يدفع غرامة من 

ولدى الشباب العديد من الجنود يف االحتياطي ممن ينتظرون الذهاب إىل املعركة عندما يقتل . عائلتك رهائن عندهم
 ." خدمهم الشباب عندما يحتاجون إىل تعزيزاتويست. ويحتجز هؤالء رغم إرادتهم. آخرون

، تلقت منظمة العفو الدولية تقارير متزايدة من مصادر محلية بأن الشباب يرسلون األطفال إىل 2011 و2010يف 

أنه يجري استخدام األطفال كمقاتلني يف معارك يف بيليت هاو يف جنوب " اليونيسف"وذكرت . ساحات املعارك

يف إقليم غالغادود يف وسط الصومال، وذلك يف وقت الهجوم العسكري الذي شنته قوات الصومال ويف البور 

ًإن أطفاال قتلوا عىل أرض املعركة، بينما " اليونيسف"وقالت 60. 2011شباط /الحكومة االنتقالية وبدأ يف فرباير

 . اعتقل آخرون عقب أرسهم من قبل القوات املوالية للحكومة االنتقالية

ّذكره أحد األطفال الذين جندهم الشباب، فإن األطفال املجندين يقسمون إىل عدة مجموعات ويدربون ًوطبقا ملا 

محددة، ويدرب آخرون عىل زرع العبوات " اغتيال"فبعضهم يدربون عىل القيام بعمليات . ألغراض مختلفة

ًدويا يف الشوارع وتستهدف بها الناسفة، والعبوات عىل جانب الطرق، وآخرون لتفجري العبوات الناسفة املصنوعة ي

، بينما يدرب البعض عىل كيفية رضب الناس "ألوميسوم"الدوريات أو املركبات التابعة للحكومة االنتقالية أو 

 . الذين ال يتقيدون بتعليمات الشباب أو يختطفون من جانب الجماعة املسلحة

ع من القوات أو الجماعات املسلحة ً سنة يكون جزءا من أي نو18الجندي الطفل هو أي شخص تحت سن "

النظامية أو غري النظامية بأية صفة من الصفات، بما يف ذلك، ودون حرص، الطباخون والحمالون واملراسلون وأي 

ويشمل التعريف الفتيات الالتي يتم تجنيدهن ألغراض . شخص يرافق مثل هذه الجماعات، باستثناء أفراد العائلة

 61." ولذا فالتعريف ال يشري فحسب إىل الطفل الذي يحمل السالح أو قام بحمله. قرسيجنسية أو بغرض الزواج ال

وأثناء املفاوضات املتعلقة بنظام روما األسايس الذي أنشئت بموجبه املحكمة الجنائية الدولية، أقر بأن تعريف 

ل، واألنشطة العسكرية املتعلقة األطفال يف الجماعات والقوات املسلحة يشمل املشاركة املبارشة يف القتا" مشاركة"

َ كرشك أو طعم، وكحاميل 15بالقتال كاالستطالع والتجسس والنشاط التخريبي، واستخدام األطفال تحت سن 

عىل الخطوط ) حتى نقل الطعام(رسائل، أو عىل نقاط التفتيش العسكرية، وكذلك استخدام األطفال يف أية أنشطة 

 62. األمامية

 سنة وتم تجنيده بالقوة من جانب الشباب كيف يجرب األطفال عىل التمارين 14 العمر ووصف صبي آخر يبلغ من

 . يف الصباح وبعد الظهر، وال يعطون سوى القليل من الطعام ويرضبون بانتظام أثناء التدريبات

هة  سنة منظمة العفو الدولية أن جماعات املعارضة املسلحة، بما فيها الشباب والجب21وأبلغ رجل يف سن 

 : اإلسالمية يستخدمون املراهقني لزرع العبوات الناسفة يف شوارع مقديشو

وبعض الصناديق التي تحتوي القنابل تحمل العلم اليمني . القنابل التي تعطى لهم تأتي من اليمن ومن إريرتيا"
الجماعات [قادة . مريكي دوالر أ100عىل إعطاء الفتيان النقود، بني دوالر واحد و] القادة[ودأب أحد . أو اإلريرتي
كنت . ال يزرعون األلغام يف الشوارع، وإنما يعطون الخرائط والتعليمات فقط لليافعني كي يفعلوا ذلك] املسلحة

 ."  أتعرض لضغوط شديدة من قبل والدي كي ال أفعل ما يفعله أصدقائي
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. استعملوا بعض األطفال كانتحاريني منظمة العفو الدولية أن الشباب 2007وأبلغ ثالثة إخوة غادروا مقديشو يف 

 : وقال أحدهم

يربط األشخاص العبوة الناسفة بأجسامهم ويطلب منهم الذهاب إىل مراكز الحكومة االنتقالية ومن ثم تنفجر "
 ."جعله الشباب يفعل هذا. 16حدث هذا لصديقنا حسني، الذي كان يف سن . العبوة

وقد أعلن . من أن الشباب يستخدمون األطفال يف الهجمات االنتحاريةولم تتمكن منظمة العفو الدولية من التأكد 

الشباب يف بعض الحاالت هوية وصورة من شاركوا يف هجمات انتحارية مدعني أن معظمهم جاءوا من صفوف 

وقد نرش موقع إلكرتوني .  سنة18ويبدو أنهم شبان معدل أعمارهم فوق . الصوماليني املهاجرين إىل الدول الغربية

 سنة وقال فيها إنه فر من بني يدي 17إخباري صومايل يف اآلونة األخرية مقابلة مع صبي صومايل يبلغ من العمر 

ًالشباب ألن الجماعة املسلحة كان تعده ألن يصبح انتحاريا ّ .63 

التهديد بالقتل : عقوبة من يعارضون التجنيد في الجماعات المسلحة
 واالختطاف والقتل

ئني الصوماليني إىل نمط ثابت من التهديدات من جانب الجماعات املسلحة ضد األطفال الذين تشري شهادات الالج

ويف بعض الحاالت، جرى اختطاف من عارضوا التجنيد واحتجازهم، . يرفضون التجنيد يف صفوفها، وضد أقربائهم

 . ًويشمل من تمت معاقبتهم أطفاال. وحتى قتلهم، كعقاب لهم

معظم الشبان جمعوا من ":  ما ييل2010آذار / أبناء مراهقني منظمة العفو الدولية يف مارسفأبلغت أم لديها ثالثة
ًالقرى لكي يقاتلوا مع الشباب، الذين يقولون إنهم يحاربون حربا جهادية وحربا عشائرية جاءوا إىل بيتنا، ولكننا . ً

وقررنا أن علينا مغادرة . ًف يقتلوننا قريباوقالوا إنهم سو. هددونا قائلني إننا لسنا مسلمني. رفضنا القتال معهم
 ." الصومال

وأوضح رجل يف العرشين من العمر من برافا، وهي مدينة عىل الساحل الصومايل شمال كسمايو تخضع لسيطرة 

 2009، كيف قبضت جماعة مسلحة عليه واحتجزته ألشهر يف أواخر 2008ترشين الثاني /الشباب منذ نوفمرب

ًوقال إن الشباب احتجزوا أيضا أخويه األصغر منه سنا للسبب نفسه. يف صفوفهاعقب رفضه التجنيد  ً : 

فجاءوا ودخلوا . كنت يف البيت. غادرت ألنهم أرادوا مني أن أتدرب يف صفوف امليليشيا التابعة لهم وأنا رفضت"
لدي ابن واحد، ': التق.  أشخاص، وسألوا أمي عن عدد الذكور الذين يعيشون يف البيت10البيت، وكانوا حوايل 

. وعندما عادوا، سألوني عن الورقة. ًوقمت بتمزيق الورقة الحقا. أعطوها ورقة كتب عليها اسمي. 'والباقي أطفال
 ...قلت إنني قد مزقتها واقتادوني إىل السجن

ولم سجنوني فحسب، . ًويقع يف مبنى كبري جدا. وهو سجن خاص عىل أطراف املدينة. سجنت طيلة ثالثة أشهر"
ًوأعطوني لرتا واحدا من املاء فقط. يأخذوني إىل أي محكمة وبعد شهر، أتوا بأشخاص . ولم يعطوني أي طعام. ً
ويف الشهر الثاني كدت . ًكانت الزنزانة ضيقة، وكنا جميعا يف الزنزانة نفسها. 50كانوا حوايل . آخرين بالجرم نفسه

ًوالحقا أعطوني قليال من الطعام، وم. أفقد وعيي كانوا يسيئون معاملتنا، ووضعونا يف . رة واحدة يف اليوم فقطً
 ." ًوسجن أخواي أيضا، وهما يف السابعة والعارشة من العمر، ألنهم لم يقبال أن يجندا. السجن فقط

 سنة إنهما تعرضا للجلد بسبب رفضهما 11 و15وقال أخوان من ساكو، يف جوبا السفىل، يبلغان من العمر 
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 : وقال أحدهما. ابالتجنيد مع الشب

جاءوا إىل بيتنا؛ . ًيدفعون مبلغا يصل إىل مليوني شلن صومايل. ينصحون األطفال الصغار باالنضمام إىل الجيش"
أخذونا إىل خارج البيت ورضبونا ]. بخيزرانة[فقاموا بجلدنا عرش جلدات ]. اتباعهم[رفضنا . وكان والدي معنا

 ."أمام والدينا

 : سنة منظمة العفو الدولية أن أحد أصدقائه قتل عقب رفضه االنضمام إىل الشباب14مر وأبلغ صبي يبلغ من الع

أخذوا أربعة . حاولوا تجنيدي عن طريق أصدقائي]. مقاتلني[يريدون استخدامنا كميليشيا . يستهدفون املراهقني"
وما . أطلقوا عليه النار. نة س15كان اسمه عبد الله، وكان عمره . رفض أحدهم االنضمام إليهم وقتل. من أصدقائي

 ." زال اآلخرون معهم

 سنة أن أخواه وأصدقاءه قتلوا جراء إطالق مسلحني من 16وذكر صبي آخر من منطقة أفمادو ويبلغ من العمر 

وبحسب ما قال، اشتبهت مجموعة الشباب املحلية املسؤولة . الشباب النار عليهم عندما حاولوا الفرار من التجنيد

 : بهم ألنهم بدو رحل من منطقة أخرىعن مقتلهم 

يستهدفون األشخاص وكأنهم حيوانات . ًال يعريون اهتماما للبرش. الشباب يجربون الشبان عىل القتال كجنود لهم"
 ...قتل أخواي وأصدقائي ألنهم رفضوا االنضمام إليهم. ألنهم رعاة وألنهم يعتقدون أن الرعاة جواسيس

كنا نبحث عن مكان آمن ]. 2009أيلول /سبتمرب[ً الوقت قريبا من شهر رمضان كنا عىل أطراف أفمادو، وكان"
. أنتم لستم من هذه املنطقة، عليكم أن تأتوا وتقاتلوا معنا'قالوا . كانوا من الشباب. ملاشيتنا كي ترعي عندما جاؤوا

 بعضهم يقود مركبات، وكان كان. ًكان عددهم كبريا، ربما مئة. 'إذا لم تأتوا، فهذا يعني أنكم مع الطرف اآلخر
أنا . أطلق الرصاص عىل أخوي وأصدقائي من الخلف. قررنا عدم الذهاب معهم وهربنا. آخرون يسريون عىل األقدام

وكانت اسماء .  سنة، عىل التوايل13 و18كان اسما أخوي عبد الحكيم ومحمد، وكان عمرهما . ًكنت مرعوبا. نجوت
 ."  سنة، ومحمد، الذي كان يف العرشين16كان عمره أصدقائي يوسف وعبد القادر، الذي 

 تجنيد الفتيات في الجماعات المسلحة
بيد أن عدة الجئني قد ذكروا . ًيبدو أن تجنيد الفتيات يف الجماعات املسلحة أقل انتشارا من تجنيد الصبيان والشبان

وبحسب املمثل الخاص لألمني . سلحةأن النساء والفتيات يستخدمن يف الطبخ وأعمال النظافة لدى الجماعات امل

العام لألمم املتحدة املعني باألطفال والنزاع املسلح، جندت الجماعات املسلحة بعض الفتيات وكن يقدمن العون 

ًوتحدث املمثل الخاص أيضا عن وجود . اللوجستي لها، وقمن كذلك بنقل األسلحة وجمع املعلومات االستخبارية

 64. لقرب من كسمايومعسكرات تدريب للفتيات با

 :  ما ييل2010آذار / سنة ملنظمة العفو الدولية يف مارس19وأوضحت امرأة من مقديشو تبلغ من العمر 

ًوأحيانا يعطونك نقودا.  يستدعونك إليه'للمتطوعني'لدى الشباب مكتب " وتجرب الفتيات عىل أن يطبخن وأن ينقلن . ً
 ."'للمتطوعني'م مكتب ويف كل قرية يسيطرون عليها لديه. املاء لهم

 :  ما ييل2010شباط /وقالت فتاة أخرى هربت من بيدوا يف فرباير
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كانت الفتيات تقوم باألعمال املنزلية للشباب مثل غسل الصحون وإعداد الطعام . رأيت فتيات مع الشباب"
 ."للجنود

 منظمة العفو الدولية 2010ثاني كانون ال/ سنة وفر من البالد يف يناير15وأبلغ صبي من مقديشو يبلغ من العمر 

 : أنه يمكن تجنيد الفتيات يف صفوف الجماعات املسلحة واستخدامهن للقيام باألعمال املنزلية

كن يقمن بالطبخ والغسيل وبأعمال . ولكن لم يكن يشاركن يف القتال. ًكان الشباب يجندون الفتيات أيضا"
 ." التنظيف للجنود

ويعترب الزواج القرسي . ًالفتيات والنساء يزوجن قرسا من أعضاء الجماعات املسلحةًوذكر بعض الالجئني أيضا أن 

 سنة إنها تعرضت 18 وتبلغ من العمر 2010آذار /وقالت امرأة فرت من مقديشو يف مارس65. اآلن جريمة حرب

 :للرضب لرفضها الزواج من أحد أعضاء الشباب

لقد حاول الشباب إجباري . تعرضت للرضب. رفضت. اآلن زوجيجاء الشباب إىل بيتنا ذات مرة وقال أحدهم إنه "
 ." رضبت بالعيص وبالسياط. عىل الزواج من واحد منهم

 سنة كيف يجند الشباب وغريهم من الجماعات املسلحة الصبيان 25ووصفت امرأة من مقديشو تبلغ من العمر 

 : و التايلللقتال والفتيات لدعم املقاتلني والزواج من املحاربني عىل النح

وإذا لم تحمل بندقية، يقومون . ، يفرتض فيك أن تنضم إىل الحزب اإلسالمي أو الشباب15 و10إذا كنت بني سن "
لم يجربوني أنا، ولكن فتيات أخريات أجربن عىل حمل . وهذا ينطبق عىل الفتيان والصبيان عىل حد سواء. بتعذيبك

ال تستطيع أن تغادر بيتك إال إذا طلبوا . ض عىل الصبيان حمل السالحاألدوية واملاء عندما يذهبون إىل الحرب، ويفر
وهذا . وأحد األمور الرئيسية التي تؤذي الفتيات هو الزواج املبكر. ًوكثريا ما تتعرض الفتيات لالغتصاب. منك ذلك

لكن الشباب أو الحزب ًاآلباء واألمهات ال يجربونك عموما عىل ذلك، و. يحدث يف الغالب مع الشباب والحزب اإلسالمي
 ." اإلسالمي سوف يقتلونك إذا رفضت الزواج من أحد أعضائهم

 ً: سنة أيضا16وقال صبي من مقديشو يبلغ من العمر 

تزوجنا وسيباركك الله 'يقولون . أعرف العديد ممن أجربن عىل الزواج. هناك زيجات قرسية للفتيات والنساء"
ال يستطعن رفض الزواج وإال .  بمثل هذه الزيجات، ولذلك يهربنوالنساء لسن سعيدات. 'وتذهب إىل الجنة

 ."إذا رفضن الزواج، يمكن أن يتهمن بالزنا. فسيتعرضن للرضب والقتل

وتعاقب الجماعات اإلسالمية املسلحة، وال سيما الشباب، األشخاص الذين يتهمون بممارسة الجنس خارج كنف 

 بيد أن الالجئني أخربوا منظمة العفو الدولية عن حوادث 66.و بالجلدالزوجية أو باالغتصاب بالرجم حتى املوت أ

 سنة عن اختطافها من قبل أحد 13فتحدثت فتاة تبلغ من العمر . اغتصاب حملوا مسؤوليتها ألعضاء من الشباب

من وأبلغت فتاة أخرى من بيدوا تبلغ .  واغتصابها2009املقاتلني ممن ينتمون إىل فصيل من فصائل الشباب يف 

 :  سنة منظمة العفو الدولية ما ييل13العمر 

  واحدة من عائلتي اغتصبت ولكنني ال أستطيع أن –أعرف نساء تعرضن لذلك . ًالشباب يغتصبون النساء أيضا"

ًأحيانا يتزوج الشباب النساء قرسا، وأحيانا يغتصبونهن. ًهذا األمر شائع كثريا. أخربك عن ذلك ً ً". 67 
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 نتقالية المتعلقة بمعالجة قضية الجنود األطفالالتزامات الحكومة اال
ًاتهمت قوات الحكومة االتحادية االنتقالية وامليليشيات الحليفة لها أيضا بوجود جنود أطفال يف صفوفها، وإن كان 

وظلت الحكومة االنتقالية ضمن القائمة السنوية . ًذلك عىل نطاق أقل انتشارا من الجماعات اإلسالمية املسلحة

طراف التي تجند أو تستخدم األطفال وتقتل أو تشوه األطفال يف حاالت النزاع املسلح، التي تصدر عن األمانة لأل

 68. 2005العامة لألمم املتحدة منذ عام 

ومع ذلك، أنكر ممثلو الحكومة االتحادية االنتقالية يف العامني املاضيني علمها بتجنيد واستخدام األطفال يف قوات 

وقال الجئون . ة لها، يف الوقت الذي شجبت فيه استخدام الجماعات االسالمية املسلحة األطفال كجنوداألمن التابع

 قابلتهم منظمة العفو الدولية إنهم لم يخربوا أو يشهدوا تجنيد أطفال من قبل الحكومة 2009صوماليون منذ 

 .تستخدم األطفال يف حاالت النزاع املسلحاالنتقالية، رغم أن الحكومة ال تزال عىل قائمة األطراف التي تجند أو 

، رغم "اتفاقية حقوق الطفل"، أعلنت الحكومة االنتقالية التزامها بالتصديق عىل 2009ترشين الثاني /ويف نوفمرب

، التزم  رئيس الوزراء 2010نوفمرب /ويف ترشين الثاني69. أنها لم تتخذ خطوات ملموسة من أجل التصديق عليها

االتحادية االنتقالية بوضع حد لتجنيد الجنود األطفال يف الصومال وبالعمل مع األمم املتحدة من الجديد للحكومة 

خالل نقطة اتصال الحكومة االتحادية االنتقالية من أجل التوقيع عىل خطة عمل لضمان اإلفراج عن الجنود 

دورية العاملية بشأن الصومال يف وجدد ممثلو الحكومة االنتقالية يف املراجعة ال70 .األطفال، وللتحقق من ذلك

، التزامات الحكومة االتحادية االنتقالية بوضع 2011أيار عام /مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف مايو

اتفاقية حقوق "حد لتجنيد األطفال واستخدامهم يف الصومال، وذكروا أن الحكومة االنتقالية تدرس التصديق عىل 

 ".الطفل

 لمتعلقة بتجنيد األطفال واستخدامهم في قوات الحكومة االنتقاليةاالدعاءات ا
عىل الرغم من إعالن الحكومة االنتقالية التزامها بوضع حد لتجنيد واستخدام األطفال يف قواتها، تساور منظمة 

نتقالية  بني من تجندهم الحكومة اال18العفو الدولية بواعث قلق إزاء التقارير القائلة بوجود مجندين دون سن 

إذ أورد مسؤولون يف الحكومة الفرنسية منظمة العفو . ألغراض التدريب العسكري خارج البالد يف الدول املانحة

الدولية يف اجتماع للجانبني أنهم قد أعادوا إىل الصومال العديد من املجندين املرشحني لربنامج التدريب العسكري 

 71ً. عاما18، ألنه  ظهر أنهم دون سن 2009مة االنتقالية يف أواخر الذي نظمته فرنسا يف جيبوتي ملساعدة الحكو

كما تلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن بعض املجندين املرشحني للتدريب املستمر لقوات الحكومة 

 .18االنتقالية الذي يجريه االتحاد األوروبي يف أوغندا قد تم استبعادهم ألنه تبني أنهم دون سن 

ًمنظمات املجتمع املدني الصومايل، فإن األطفال ذوي الصلة بالحكومة االتحادية االنتقالية غالبا ما وبحسب 

يستخدمون من قبل امليليشيات العشائرية املتحالفة مع الحكومة االنتقالية للقيام باملهام البسيطة، مثل رشاء 

ويعترب األطفال املستخدمون . كومة االنتقاليةالطعام للجنود؛ ويشاهد آخرون عىل بعض نقاط التفتيش التابعة للح

ًلهذه األغراض من جانب قوة مسلحة جنودا أطفاال، وفق  مبادئ كيب تاون وأفضل " (مبادئ كيب تاون"ً

 ). ًاملمارسات بشأن تجنيد األطفال يف القوات املسلحة وترسيح األطفال الجنود يف أفريقيا وإعادة إدماجهم اجتماعيا

 فإن إجراءات تفحص لضمان 72ير لألمني العام لألمم املتحدة بشأن األطفال والنزاعات املسلحة،ًووفقا آلخر تقر

عدم تجنيد األطفال يجري تطبيقها اآلن عىل من ترشحهم الحكومة االتحادية االنتقالية للتدريب خارج الصومال، 

ال " قواتها من أفراد امليليشيات، ولكن املجندين املدربني داخل الصومال، ومن تدمجهم الحكومة االنتقالية يف
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أيار / مايو4ويف اجتماع عقد يف جنيف، بسويرسا، يف ". يخضعون ملعايري الفحص واإلجراءات الصارمة نفسها

، مع مندوبي منظمة العفو الدولية، قال ممثلو الحكومة االتحادية االنتقالية إنهم يعملون عىل وضع سياسة 2011

، وتشمل 2011حزيران / إىل مجلس الوزراء وقوات الحكومة االنتتقالية بحلول يونيوبشأن الجنود األطفال ستقدم

ًولم يعط ممثلو الحكومة االنتقالية مزيدا من . إعادة النظر يف اإلجراءات املتعلقة بتجنيد األطفال وتمحيصها

هادات امليالد يف الصومال التفاصيل حول هذه السياسة، ولكنهم قالوا إن التحديات التي تواجهها تتمثل يف ندرة ش

كما أكد ممثلو الحكومة االنتقالية . وشح املساعدات املقدمة لبناء القدرات واملساعدات املالية من املجتمع الدويل

ً طفال تحتجزهم الحكومة االنتقالية حاليا يف 120ملنظمة العفو أن هناك من بني نحو  يف مقديشو، " منزل آمن"ً

 .وآخرون كانوا عىل صلة بالقوات املسلحة للحكومة االتحادية االنتقالية" بابحركة الش"أطفال فروا من 

 النقاب عن تشغيل 2010حزيران / الصادرة يف يف الواليات املتحدة  يف يونيوالنيويورك تايمزوكشفت صحيفة 

 قلقها إزاء الدعم ً عاما يف نقطة تفتيش تابعة للحكومة االنتقالية يف مقديشو، وأعربت عن15 و12األطفال بني سن 

 ويف بيان صحفي صادر عن الحكومة 73.املايل الذي تقدمه الواليات املتحدة لحكومة تستخدم األطفال كجنود

 :وجاء يف بيان الحكومة أن. االنتقالية، أعرب الرئيس شيخ رشيف شيخ أحمد عن قلقه إزاء هذه االدعاءات

والحكومة الصومالية .. الشباب القارصين يف قواتها األمنيةالحكومة الصومالية لم ولن تقوم عن علم بتجنيد  … "
ًملتزمة التزاما كامال بالتمسك بالقوانني واألحكام القائمة التي تحظر تجنيد األطفال' وقد أمر الرئيس قيادة  …'ً

جيش كما أصدر الرئيس تعليمات إىل ال. بإجراء مراجعة وافية ورفع تقرير إليه يف غضون أربعة أسابيع'الجيش 

 74."بترسيح أي مجندين لم يبلغوا السن القانوني دون إبطاء

لوم تعلن بعد النتائج الكاملة للتحقيق، عىل الرغم من أن ممثيل الحكومة االنتقالية قالوا أثناء املراجعة الدورية 

وفر مراسل  75".لم يعثر علىى أدلة عىل وجود سياسة لتجنيد األطفال" إن التحقيق 2011أيار /العاملية يف مايو

ً يف مقديشو واملرتجم الذي عمل عىل القصة من البالد مؤقتا، قائلني إنهما تلقيا تحذيرات نيويورك تايمزصحيفة 

وباإلضافة إىل ذلك، 76. بأنهما سوف يعتقالن عىل أيدي قوات األمن التابعة للحكومة االنتقالية عىل خلفية التقرير

 يف مؤتمر صحايف يف نيويورك تايمزعة للحكومة االنتقالية اتهم صحيفة يقال أن نائب قائد القوات املسلحة التاب

، وهدد بمحاكمة املتورطني يف كتابة "دعاية ال أساس لها" بترش 2010حزيران / يونيو24مقديشو عقده يوم 

الحكومة ً، ندد املتحدث باسم الحكومة االنتقالية أيضا باملزاعم القائلة إن 2010حزيران / يونيو29ويف 77. القصة

 وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق مما يبدو أنه تخويف 78.االنتقالية تجند األطفال بوصفها تلفيقات

للصحفيني من جانب الحكومة االنتقالية، يف حني لم يتم نرش النتائج الكاملة لتحقيق الحكومة االنتقالية بشأن هذه 

 .القضية العامة

ًبواعث قلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكومة االنتقالية قد قامت بإظهار كما تساور منظمة العفو الدولية 

حزيران / يونيو24 تايمز يف وسائل اإلعالم املحلية يوم نيويوركأطفال قيل إنهم أجروا مقابالت مع صحيفة 

وزعمت . لألسلحةً، حيث رصحوا لوسائل اإلعالم بأنهم تلقوا أمواال من الصحفيني للوقوف وهم حاملون 2010

بعض املصادر املحلية أن هؤالء األطفال اعتقلوا عىل يد قوات الحكومة االنتقالية، وأجربوا عىل أن ينكروا علنا ً أنهم 

ًكانوا جنودا يف قوات أمن الحكومة االنتقالية، وأن هؤالء األطفال أنفسهم شوهدوا الحقا عىل حاجز الحكومة  ً

 .االنتقالية نفسه يف مقديشو

 طفال المرتبطون بالميليشيات الموالية للحكومة االنتقاليةاأل
ًفوفقا للممثل . ًاتهمت القوات املوالية الحكومة االنتقالية أيضا بتجنيد األطفال واستخدامهم ألغراض عسكرية
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يف بتجنيد األطفال يف وسط الصومال " أهل السنة والجماعة"الخاص لألمني العام لألمم املتحدة، قامت ميليشيا 

 79. ً، كما جندت ميليشيات العشائر املقاتلة إىل جانب الحكومة االنتقالية األطفال أيضا2010 و2009عامي 

فريق الرصد التابع لألمم املتحدة يف "، و"هيومان رايتس ووتش" بما فيها -ًوأعربت عدة منظمات أيضا 

 عن –فال والنزاع املسلح، ومنظمة العفو الدولية ، واملمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة املعني باألط"الصومال

 استدراج وتجنيد الجئني صوماليني  شباب وكينيني 2009بواعث قلقها إزاء تقارير تفيد بأنه قد تم يف أواخر عام 

من أصول إثنية صومالية من قبل عمالء صوماليني وتدريبهم من قبل قوات األمن الكينية يف معسكرات تدريب 

 وجرى هذا التجنيد عىل نحو يتناقض 80.إرشاكهم يف القتال يف الصومال إىل جانب الحكومة االنتقاليةكينية بهدف 

مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان وقانون الالجئني ومع قرار الحظر املفروض عىل توريد األسلحة إىل الصومال، 

اصة بالصومال بأي نية يف دعم قوات األمن الذي ينص عىل وجوب إبالغ لجنة العقوبات التابعة لألمم املتحدة الخ

 .التابعة للحكومة االنتقالية

ً عاما، مندوب 20وأبلغ الجئ صومايل من الذين فروا من أحد مخيمات التدريب العسكري يف كينيا، ويبلغ من العمر 

جاز املجندين منظمة العفو الدولية عن وجود الجئني دون سن الثامنة عرشة تم إغراؤهم للتدريب، وأنه تم احت

ودعت منظمة العفو الحكومة الكينية إىل الكشف عن مكان وجود جميع أولئك املجندين يف . واملدربني ضد إرادتهم

 ونفت 81.داداب وحولها، وإفساح املجال لهم كي يتصلوا بأرسهم وبوكاالت األمم املتحدة، وإطالق رساحهم

أن اللجنة الربملانية الكينية لإلدارة واألمن القومي ولجنة الدفاع الحكومة الكينية تجنيد الالجئني أو األطفال وذكرت 

ًووفقا لألمم املتحدة، 82. والعالقات الخارجية قامتا بالتحقيق ولم تعثرا عىل أي دليل عىل أنه تم تجنيد أطفال

 83. أرسهمً عاما إىل18فقدجرت عملية تدقيق وأعيد املجندون الذين لم يتمكنوا من إثبات أن عمرهم يزيد عىل 

 معاملة الحكومة االنتقالية لألطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة
 أن املقاتلني املنشقني عن جماعات املعارضة 2011كانون الثاني /أعلنت الحكومة االتحادية االنتقالية يف يناير

ومن بني اولئك الذين . املسلحة سيستفيدون من عفو تصدره الحكومة يف سياق جهودها لتعزيز السالم واملصالحة

انشقوا وانضموا إىل الحكومة االنتقالية أطفال ينبغي تعريفهم بهذه الصفة، وحماية حقوقهم وإخضاعهم لعملية 

 .تراعي حساسية الطفل إلعادة إدماجهم يف املجتمع

املسلحة أو فروا ًوعرضت الحكومة االنتقالية عدة مرات أمام وسائل اإلعالم أطفاال تقول إنهم انشقوا عن الجماعات 

 صحفيني 2011آذار / مارس25وعىل سبيل املثال، دعا متحدث باسم رشطة الحكومة االنتقالية يوم . منها

 وقامت تقارير بعض وسائل اإلعالم بنرش صور وأسماء األطفال، 84.صوماليني للتحدث مع تسعة من هؤالء األطفال

 .ل انتقامية من جانب الجماعات املسلحةما يمكن أن يعرض سالمة األطفال للخطر ويعرضهم ألعما

حركة "ً شخصا قيل إنهم فروا من صفوف 80وأفادت مصادر محلية ومصادر لألمم املتحدة بأن حوايل 

وقد أبلغ ممثلو الحكومة . ً،بينهم أطفال، محتجزون حاليا لدى الحكومة االنتقالية يف منزل يف مقديشو"الشباب

أنهم يقرون بمخاوف املراقبني الدوليني بعدم مالئمة الظروف التي يحتجز فيها االنتقالية منظمة العفو الدولية 

 . املنشقون، بمن فيهم األطفال

ًوبحسب التقارير، احتجزت الحكومة االنتقالية كذلك أطفاال اشتبهت يف أنهم عىل صلة بالشباب يف السجن املركزي 

رف كيفية معاملة هؤالء املعتقلني، ولكن تفيد مصادر محلية ُوال تع. ًيف العاصمة، مقديشو، جنبا إىل جنب مع الكبار

ًوقد احتجز جنود أطفال آخرون من الشباب يف أماكن مجهولة، وفقا ملا . بأن األوضاع يف السجون سيئة للغاية
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 وال يعرف عىل وجه الدقة عدد ومصري األطفال املحتجزين لدى الحكومة االنتقالية ممن كانوا. ذكرته مصادر محلية

 .ًسابقا عىل صلة بالجماعات املسلحة

ًوقد سلطت اليونيسف الضوء أيضا عىل حاالت جنود أطفال تابعني لفصائل الشباب يف جنوب الصومال وقبضت 

ودعت . عليهم امليليشيات املوالية للحكومة االنتقالية يف بيليت هاو عىل الحدود بني الصومال وإثيوبيا وكينيا

 تحتجزهم إىل تأمني احتياجاتهم من الحماية واملساعدة اإلنسانية وتمكينهم من الوصول اليونيسف امليليشيات التي

 85. إىل هيئة إنسانية غري متحيزة

 ): املبادئ واملبادئ التوجيهية بشأن حماية األطفال املرتبطني بقوات أو جماعات مسلحة(ًوفقا ملبادئ باريس 

 بالقوات أو الجماعات املسلحة، أو تهديدهم باملقاضاة أو العقاب، ال ينبغي مقاضاة أو معاقبة األطفال املرتبطني"

 ).7.8 املبدأ -مبادئ باريس." (ًبسبب عضويتهم يف تلك القوات أو الجماعات حرصا

، يجب أن ال يكون احتجاز )قواعد بكني(ًووفقا لقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث 

 :ًالذ أخري وألقرص فرتة زمنية، وينبغي عموما أن يحتجزوا بشكل منفصل عن البالغنياألطفال إال كم

 . ال يستخدم إجراء االحتجاز رهن املحاكمة إال كمالذ أخري وألقرص فرتة مزمنية ممكنة1.13"

الرعاية  يستعاض عن االحتجاز رهن املحاكمة، حيثما أمكن ذلك، بإجراءات بديلة، مثل املراقبة عن كثب، أو 2.13

 .املركزة، أو اإللحاق بأرسة، أو بإحدى مؤسسات أو دور الرتبية

 يتمتع األحداث املحتجزون رهن املحاكمة  بجميع الحقوق والضمانات التي تكفلها القواعد النموذجية الدنيا 3.13

 ."ملعاملة السجناء التي اعتمدتها األمم املتحدة

يوضع األطفال املحرومون من حريتهم يف أماكن منفصلة عن " عىل أن ًوينص القانون الدويل اإلنساني العريف أيضا

 86." األماكن املخصصة للراشدين، وتستثنى من ذلك الحاالت األرسية التي تعد لها أماكن إقامة كوحدات عائلية

 الصومال، اعتقل ويف األوقات التي كانت القوات األثيوبية تقاتل فيها إىل جانب قوات الحكومة االتحادية االنتقالية يف

العديد من األشخاص بشكل تعسفي، وال سيما فتيان وشبان ورجال اشتبه بأنهم يتعاطفون مع جماعات املعارضة 

وأعدم بعضهم . املسلحة، واحتجزتهم قوات األمن اإلثيوبية والحكومة االنتقالية، وحسبما ذكر، تعرضوا للتعذيب

 سنة عندما تحدث إىل منظمة العفو 17يني، الذي كان عمره ووصف أحد الصبية الصومال. خارج نطاق القضاء

 :، أسباب هروبه من بالده عىل النحو التايل2009الدولية يف عام 

ً، ألنني اعتقلت أكثر من مرة، وكانت هناك معارك أيضا، 2007كانون األول /غادرت يف ديسمرب. أنا من مقديشو"

 ."بحيث لم يعد باإلمكان أن اذهب إىل املدرسة

 وقع انفجار كبري عند مفرتق التوفيق، وجاء  اإلثيوبيني وقبضوا عىل 2007كانون الثاني /ويف منتصف يناير"
إذ ألقى صبي عىل القوات املتمركزة عند مفرتق الطرق، ومن ثم اعتقلوا الجميع، لكن ال أعرف إذا وجدوا . الجميع
 ."الصبي

ولم يتمكن  أحد . أمرونا  بالبقاء يف امليدان.  قيد االعتقال20 كنا حوايل. احتجزوني ملدة أسبوع يف استاد مقديشو" 



 الجبهة  خط عىل 

 النريان مرمى يف األطفال

 

 2011 تموز/يوليو  الـدولية العـفـو منظمة          AFR 52/001/2011: الوثيقة رقم

40 

ًكنت صغريا جدا، فلم يختاروني، ولكنهم أوسعوا الناس رضبا، . انتقوا بعض الناس. من الذهاب إىل املرحاض ً ً

 . "ًورأيت أناسا  يموتون أثناء رضبهم

ًأحد األشخاص كان مختل العقل، وكلما أبرحوه رضبا أو قالوا  " فأطلقوا . ًشيئا، كان يهينهم، ويحاول مقاومتهمً
 فقط 15كنت يف عمر . ًوعندما أطلقوا رساحنا كنا نتضور جوعا. ولم يزودونا بالطعام. ًالنار عليه، وأردوه قتيال
وكانوا يلقون الفبض عىل أي شخص كان يف املنطقة عندما وقع االنفجار، دون اعتبار . عندما ألقوا القبض عيل

 ."لعمره

، وأخذونا إىل مخفر الرشطة، ولكنهم لم يحتجزوني 2007آذار /وكانت املرة الثانية التي اعتقلت فيها يف مارس"
قتل بعض ضباط الجيش يف حينها، وجاءت الرشطة واعتقلت العديد . لفرتة طويلة، وأطلقوا رساحي يف نفس اليوم

ال أعرف ملاذا . 'تصيل، فأنت من تنظيم القاعدةإذا كنت ': وقال ضابط رشطة. وأخربنا بأن ال نصيل. من األشخاص
 ."نحن من القاعدة إذا كنا نصيل

وانخفض عدد  التقارير عن االعتقاالت التعسفية وحاالت االحتجاز والتعذيب وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء 

ستطع منظمة العفو الدولية ولم ت. من جانب القوات املوالية للحكومة االنتقالية منذ غادرت قوات إثيوبيا الصومال

ًالتحقق مما إذا كان قد أفرج عن جميع األشخاص املحتجزين خالل تلك الفرتة، نظرا  لعدم خضوع مراكز 

  التزام 2011أيار /وأبلغ ممثلون للحكومة االنتقالية منظمة العفو الدولية يف مايو. االحتجاز للرقابة املستقلة

 الراشدين، وترسيح األطفال الذين كانوا عىل صلة بالجماعات املسلحة الحكومة بفصل األطفال املحتجزين عن

ًسابقا ونزع سالحهم وإعادة إدماجهم، ولكنها تحتاج إىل املساعدة املالية وبناء القدرات من جانب املجتمع الدويل 

 .لتوفري هذه الخدمات بنفسها

ومة االتحادية االنتقالية املبلغ عنها قد ورغم أن حجم أحكام اإلعدام خارج نطاق القضاء من قبل قوات الحك

، إال أنه ما زالت هناك مزاعم بأن األشخاص الذين يشتبه يف انتمائهم إىل الجماعات 2009انخفض منذ أوائل عام 

ويمكن أن يكون الشبان والفتيان موضع اشتباه الحكومة االنتقالية بأنهم . املسلحة يقتلون بعد إجراءات موجزة

حركة "ات إسالمية مسلحة يف أي وقت، بالنظر إىل تجنيدهم واستخدامهم عىل نطاق واسع من قبل عىل صلة بجماع

 عن العثور عىل جثث شابني مصابني 2011كانون الثاني / يناير31وعىل سبيل املثال، وردت أنباء يوم ". الشباب

وزعم 87. قة املدينة من مقديشوبأعرية نارية يف أنحاء مختلفة من جسديهما ورأسيهما يف حي ضاركينيل، يف منط

ولم . مصدر محيل أن مقتلهما كان عىل يد قوات الحكومة االنتقالية لالشتباه يف أنهما ينتميان إىل الجماعات املسلحة

 . يبلغ منظمة العفو الدولية يشء عن إجراء أي تحقيق يف هاتني الوفاتني

ملكتب األمم "ية إىل بناء القدرات الخاصة بحماية الطفل لقد ذكرت األمم املتحدة أنه قد تمت مضاعفة الجهود الرام

وأن فريق عمل معني باملنشقني قد أنشئ ملعالجة املسائل املتصلة بهم، بما يف ذلك " املتحدة السيايس للصومال

 .جنيداألطفال الذين انشقوا عن الجماعات املسلحة، وملساعدة الحكومة االنتقالية عىل وضع آلية لغربلة املرشحني للت
مقاتيل الجماعات املسلحة الذين تلقي القبض عليهم إىل الحكومة االنتقالية، وتفيد " أميسوم"تسلم قوات و88

التقارير أنها تقوم بوضع إجراءات بالتنسيق مع األمم املتحدة لضمان معالجة هذه الحاالت وفقا للمعايري الدولية 

إىل عدم تسليم املقاتلني من الجماعات املسلحة، وخاصة " مأميسو"وتدعو منظمة العفو الدولية . لحقوق اإلنسان

األطفال، إىل الحكومة االتحادية االنتقالية إذا كانت هناك مخاوف من أن يتعرضوا النتهاكات خطرية لحقوق 

ًأيضا توفري املعلومات لوكاالت األمم املتحدة املعنية بحماية الطفل بشأن جميع " أميسوم"وينبغي عىل . اإلنسان

 .األطفال الذين تم تسليمهم إىل الحكومة االنتقالية
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الهجمات على المدارس . 5
 والعملية التعليمية

تعرض حق األطفال يف التعليم يف جنوب ووسط الصومال ملعوقات وتقييدات شديدة جراء الهجمات العشوائية 

ويف . لتعليم والتالميذ من جانب الشبابوانعدام األمن املستمر والهجمات املبارشة عىل املدارس وعىل العاملني يف ا

ًبعض املناطق، فرضت فصائل الشباب قيودا عىل التحاق الفتيات بصفوف الدراسة وعىل املناهج الدراسية أيضا ً . 

 

 خاصة©   فتيات يف مدرسة لتعليم القرآن

 تدمير المدارس أو إغالقها جراء الهجمات العشوائية والعنف
. ًدار السنوات األربع املاضية أرضارا فادحة بقدرة األطفال واليافعني عىل التحصيل العلميألحق النزاع املسلح عىل م

وأوضحت فتاة تبلغ . فقد تعرضت املدارس للتدمري أو لحقت بها أرضار جراء القصف العشوائي أو غري املتناسب

ود بوسط الصومال، إىل أن  سنوات وكانت تعيش يف غالكايو عىل الطرف الجنوبي من منطقة غالغاد10من العمر 

 :  ، الصورة عىل النحو التايل2010كانون الثاني / فرت يف يناير

جاء الشباب إىل . 2010كانون الثاني /كان ذلك يف يناير. يف غالكايو، بدأ القتال بني الشباب وأهل السنة والجماعة"
كانت مدرسة . لتدمري يف ذلك القتال األخريوكنت أذهب إىل املدرسة يف الصف الثاني، ولكن املبنى تعرض ل. املدينة
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 ." وقتل يف املدرسة أطفال جراء الهجوم وجرح آخرون. خاصة

 بني الشباب والحزب 2010كانون الثاني /ًوكانت غالكايو، يف وسط الصومال، مرسحا لعمليات قتالية يف يناير

 . ة، من جهة ثانيةاإلسالمي من جهة، وأهل السنة والجماعة، التي كانت تسيطر عىل املنطق

 سنة كيف تعرضت مدرستان التحق بهما خالل فرتة ثالث سنوات 12ووصف صبي من مقديشو يبلغ من العمر 

 :للقصف

وأغلقت املدرسة عقب بدء . كانت مدرستي االبتدائية بعيدة يف بكارا، وكان عيل أن أستقل الباص ألذهب إىل هناك"
كان لدي . 2006شباط /كان ذلك يف فرباير. معلمون داخل املدرسةالقتال، إذ تعرضت للقصف بالقنابل، وقتل 

وعقب ذلك، ذهبت ... العديد من األصدقاء ممن قتلوا يف القصف أو أصيبوا يف ذلك اليوم، ولكنني لم أكن يف املدرسة
الميذ وانفجرت قنبلة هناك، تويف ستة أشخاص وأصيب ثالثة أخرون، وجميعهم من الت. إىل مدرسة خاصة يف بكارا

 ." 2009تموز /حزيران أو يوليو/حدث هذا يف يونيو.  سنة14الذين كانت أعمارهم ما بني سبع سنوات و

 سة أبالل من مدر2007أكملت دراستي الثانوية يف : "2010آذار /وقال طفل من مقديشو فر إىل كينيا يف مارس

كانت هناك قذائف . املدرسة يف غاية الخطورةكان الذهاب إىل . ومنذ ذلك الوقت، لم أذهب إىل املدرسة. الثانوية

كما تعرضت جامعة بانادير ومدرسة . 2007مدفعني ألقيت عىل مدرسة التوفيق االبتدائية، يف منطقة يقشيد، يف 

 ". 2007منطقة وارديغيل للقصف يف سيمري يف 

 مدرسة قرآنية يف ، قتل طفالن وجرح ستة آخرون عندما سقطت قذائف هاون عىل2009شباط / فرباير25ويف 

 89". أميسوم"التوفيق، رشقي مقديشو، أثناء قتال بني جماعات املعارضة املسلحة وقوات الحكومة االنتقالية و

 مدرسة يف خمسة أحياء من 170ًوطبقا لفريق عمل األمم املتحدة بشأن األطفال والنزاع املسلح، أغلقت نحو 

ّوقد قلص تدمري املدارس وما 90. جمات أو للتهديد بهجمات عقب تعرضها له2008مقديشو أبوابها منذ منتصف 

وحتى يف األماكن التي لم تلحق . لحق بها من أرضار من حجم املرافق املتوافرة للعملية التعليمية يف مقديشو

باملدارس فيها أرضار مادية جراء القصف، أسهم انعدام األمن عىل نطاق واسع الناجم عن القتال املستمر واحتمال 

ًقوعه يف أي وقت يف املناطق املدنية بإغالق املدارس أبوابها، مؤقتا وبصورة دائمة، نظرا ألن املعلمني والطالب و ً

 . يخشون أن يقتلوا أو يصابوا وهم يف املدارس، أو وهم يف طريقهم إىل املدرسة أو لدى عودتهم منها

 سنة أنها توقفت عن 19 وتبلغ من العمر 2009كانون األول /وأوضحت امرأة شابة غادرت الصومال يف ديسمرب

 :2006الذهاب إىل املدرسة عقب تدمري مدرستها يف مقديشو يف أواخر 

 عىل أيدي جماعات مسلحة تتقاتل 2006ثم دمر بناء املدرسة يف أواخر . 2006بقيت يف املدرسة يف مقديشو حتى "
 املدرسة عندما حدث ذلك، ولكنني كنت بجانب كنت يف. وعندما رضبت املدرسة، جرح عدد من الطالب. فيما بينها

 ." مضخة املياه ولذلك لم أصب

 : سنة الحالة عىل النحو التايل17ووصفت فتاة من منطقة وارديغيل يف مقديشو وتبلغ من العمر 

رب من وكانت هناك انفجارات بالق. كان هناك قتال يف النهار والليل. لم أستطع النوم يف الليل. تركت بسبب القتال"
كل . كنت يف املدرسة يف مقديشو... كان القتال بني الشباب والحكومة. البيت واشتعلت بعض الحرائق نتيجة للقنابل
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ًيوم، عندما كنت أذهب إىل املدرسة أجد يف طريقي قتاال محتدما ًوانفجرت إحدى القنابل قريبا جدا مني ولكنني . ً ً

 ."  بسبب القتالوأغلقت مدرستنا أبوابها . تمكنت من اإلفالت

، لم تعد 2007وعندما اندلع القتال يف أواخر . كنت يف مدرسة خاصة قبل بدء القتال ":2009وقالت امرأة شابة يف 
إحدى املعلمات قالت إننا ال نستطيع مواصلة صفوف الدراسة يف . كل واحد كان يحاول النجاة بجلده. هناك مدرسة
ً حدثا يوميا، والقتىل كانوا ينترشون يف كل مكانفاملوت واإلصابة قد أصبحا. هذه الظروف لم نستطيع الذهاب إىل . ً

 ." ويف الليل، لم أعد أستطيع النوم بسبب أصوات الرصاص. أي مكان دون رؤية جثة

 استحالة االستمرار يف العيش يف ظروف مقديشو بصورة 2010آذار /ووصفت امرأة غادرت الصومال يف مارس

 : لنسبة لألطفال، عىل النحو التايلمتزايدة، وال سيما با

هناك أعداد هائلة من األشخاص الذين أصبحوا معوقني بسبب قذائف . كانت الحياة يف مقديشو صعبة للغاية"
. وكان هناك أطفال ليس لهم من يرعاهم وفقدوا والديهم، وخاصة من الفقراء. الهاون ولم يجدوا من يعتني بهم
وحتى إذا أراد األهل إرسال . ليست هناك مدارس والناس ال يتعلمون. سبب الحربوهناك أغنياء يجنون األموال ب

أطفالهم إىل املدرسة فإنهم يخشون أن يصابوا بالرصاص الطائش يف الطريق إىل املدرسة، ولذلك يبقي اآلباء 
. ق سوى زوجيلم يكن يذهب للتسو. وهذه الحوادث منترشة، حدث هذا لبعض جرياني. واألمهات أبناءهم يف البيت

، ولكن اآلن يزداد األمر 1996ًلقد كان العيش يف مقديشو صعبا منذ . أما باقي أفراد العائلة فال يغادرون البيت
 ." ًسوءا كل يوم

مكتب األمم املتحدة "فبحسب . 2010وزاد من حدة أزمة التعليم ما لحق بالبالد من جفاف متزايد منذ نهاية 

دى النزوح وجفاف مصادر املياه يف املدارس الذي تسبب عن الجفاف إىل إغالق نحو ، أ"لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 91. 2011شباط / وفرباير2010كانون األول / مدرسة يف الصومال ما بني ديسمرب400

 الهجمات المباشرة على المدارس والعاملين في التعليم
وتحدث األطفال كذلك عن . رض تجنيد التالميذكما وصفنا فيما سبق، ثمة حاالت موثقة ملدارس هاجمها الشباب بغ

 13فوصفت فتاة من حي املدينة يف مقديشو تبلغ من العمر . حاالت قتل فيها املعلمون أثناء الهجمات عىل املدارس

 : وقالت إن أحد معلميها قتل ملعارضته حملة التجنيد. سنة كيف أغار الشباب عىل مدرستها لتجنيد األطفال

. ًوكنت أتخلف عن الدراسة أياما كثرية بسبب شدة القتال. كنت يف الصف الثالث. ملدرسة يف املدينةكنت أذهب إىل ا"
كنت يف . جاء الشباب ذات صباح. وحتى البنات يأخذوهن. يل أصدقاء جرى تجنيدهم ولكن ال أعرف ماذا حدث لهم

 من املعلمني واملعلمات إخراج جميع طلبوا. الصف الثالث ولذلك لم يأتوا إىل صفي ألنهم ذهبوا إىل فصول أخرى
وقتل أحد املعلمني ألنه رفض . وكانت هناك سيارة تنتظر وأجربوا األطفال عىل الصعود إليها. األطفال من الصفوف

 ." ًكان شجاعا، كان املعلم الذي يتحدث باستمرار عن حقوق الفتيات. إطاعتهم

 سنة كيف كان الشباب يمنعون 16 وتبلغ من العمر 2010كانون الثاني /ووصفت فتاة هربت من بيدوا يف يناير

 :الفتيات من الذهاب إىل املدرسة، وقالت إن أحد معلميها قتل عىل أيدي أعضاء يف الشباب

ولم يكن بإمكاننا الذهاب إىل املدرسة إال عندما كان الشباب ال . أخربنا الشباب أتنا يجب أن ال نذهب إىل املدرسة"
وأبلغنا بأن . ًب يأتون أحيانا إىل املدرسة ويرضبون الطالب بعيص الخيزران ويرضبون معلميناوكان الشبا. يروننا

أطلقوا الرصاص . ًيف تلك املرة، اضطررت إىل العودة إىل البيت ركضا. علينا الخروج من املدرسة وعدم الدراسة فيها
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 ." عىل املعلم وقتلوه

 :ًسنة أيضا إن بعض معلميها قتلوا عىل أيدي الشباب 16وقالت فتاة أخرى من مقديشو تبلغ من العمر 

لم يسمح . ًكانوا جميعا من املعلمني الذكور.  عىل أيدي الشباب، ولكن ال أعرف السبب2009قتل أربعة معلمني يف "
ويف أوقات . ولم يسمح للصبيان والبنات بأن يجتمعوا يف الصف نفسه. الشباب للمعلمني بقرع جرس املدرسة

لم يجربوا الناس عىل االنضمام إليهم ولكنهم كان يطلبون منهم . ان الشباب يأتون إىل املدرسة كل يوممختلفة، ك
 ."ذلك

ًوفضال عن ذلك، أوردت وسائل اإلعالم الصومالية ومصادر محلية عىل نحو متكرر يف السنتني األخريتني أن الشباب 

 92. ارس لتجنيدهمكانوا يأمرون املعلمني واملدارس بأن يسجلوا تالميذ املد

ً شهدا ارتفاعا 2009 و2008وأشار فريق العمل التابع لألمم املتحدة املعني باألطفال والنزاع املسلح إىل أن عامي 

ًيف الهجمات املوجهة إىل املدراس من قبل القوات املوالية للحكومة االنتقالية نظرا الشتباهها بأن املدارس تستخدم 

 . 2009ويبدو أن هذا االتجاه قد تراجع منذ أوائل 93. عارضة املسلحةللتجنيد من جانب جماعات امل

 القيود األخرى المفروضة على التعليم 
 باملائة ممن هم 23ًوفقا لتقارير اليونيسف، لم يلتحق بالصفوف الدراسية يف املدارس االبتدائية يف الصومال سوى 

ًالتعليم، نظرا للتمييز املتأصل واألعراف االجتماعية والفتيات أشد عرضة ألن ينتهك حقهن يف 94. يف سن الدراسة

. الثقافية التي تفرض عىل البنات البقاء يف البيت واملساعدة يف العمل املنزيل، بينما يغلب أن يرسل األوالد إىل املدرسة

 : وكما وصفت إحدى الفتيات األمر ملنظمة العفو الدولية

فاألرسة ترسل األوالد إىل . ب األوالد إىل املدرسة أكثر من البناتويغلب أن يذه. هناك ضعف يف تعليم البنات"
 ." املدرسة وتبقي البنات للقيام بالعمل املنزيل

ًوفضال عن ذلك، فرضت بعض فصائل الشباب قيودا مشددة عىل حق األطفال يف التعليم، وبما حد أكثر من فرص  ً

واستهدفت هذه القيود عىل وجه الخصوص حق . جنوب الصومالاالستفادة من املرافق املدرسية القليلة املوجودة يف 

 .البنات يف التعليم

 : سنة كذلك أن الشباب يثبطون عزائم البنات عن الذهاب إىل املدرسة15وذكرت فتاة من مقديشو تبلغ من العمر 

ن املعلمني أن ال كلما كنا نذهب إىل املدرسة يخربنا الشباب بأن علينا أن ال نرتدي الزي املدريس ويطلبون م"
ًكانوا يأتون إىل مدرستي أحيانا، وكانوا يدخلون . كما إنهم لم يطيقوا أي اختالط بني الصبيان والبنات. يعلمونا

يخربون الصبيان بأن يبقوا يف املدرسة، . الصفوف ليتأكدوا من أن البنات والصبيان ال يجلسون يف الصف نفسه
وكانوا يطلبون من . ذهاب إىل البيت ألن البنات يجب أن ال يدرسن يف املدرسةبينما كانوا يقولون إن عىل البنات ال

 ."  ًالفتيات الذهاب إىل صفوف تحفيظ القرآن، عوضا عن ذلك

وأبلغ . ويف مناطق أخرى، فرضت فصائل الشباب عىل املدارس عدم فتح أبوابها أو عدم تدريس موضوعات بعينها

 منظمة العفو الدولية أنه ومنذ 2010مايو وفر إىل الصومال يف أوائل مدرس كان يعمل يف مدرسة خاصة يف كس
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، منعت الجماعة املسلحة األطفال من الذهاب إىل أي مدارس 2008آب /سيطر الشباب عىل املدينة يف أغسطس

 : سوى مدارس تعليم القرآن، ومنعت تدريس موضوعات معينة، مثل اإلنجليزية

وانخفض العدد إىل . كان هذا قبل سيطرة الشباب عىل املنطقة.  طالب800درسة كان عدد الطالب امللتحقني بامل"
وكانوا . لم يكن الشباب يرغبون يف أن يواصل الطالب الذهاب إىل املدرسة.  عندما استوىل الشباب عىل املدينة400

جميع أن يؤموا هذه استثمروا يف مدارس تعليم القرآن وأرادوا من ال. يعاقبون من يذهبون إىل املدرسة بالرضب
وطورد معلمو اللغة . وأوقفت مناهج اللغة اإلنجليزية يف املدارس وغدا عىل كل شخص أن يتعلم العربية. املدارس

 ." اإلنجليزية إلخراجهم من املدينة

وأبلغ صبيان من ساكو يف جوبا السفىل منظمة العفو الدولية أنهما توقفا عن الذهاب إىل املدرسة عقب تهديد 

الشباب لهما بقتل أحد املعلمني الذين يدرسون اللغة اإلنجليزية، وبرضب املعلمني اآلخرين، حتى أنهم قاموا بكرس 

 . يد أحدهم

 وهي منطقة قريبة من كسمايو، أن املدراس يف هذه املنطقة قد أغلقت ِوأكد رجل قدم مع أبنائه األربعة من جمامي،

 :عقب تويل الشباب زمام األمور

واآلن ال توجد مدارس ولكنهم يجربون األطفال عىل الدراسة يف املدارس . كانت هناك مدارس قبل مجيء الشباب"
 ." وهذا ما جعلني أهرب ألنني لم أستطع أن أتمتع بحريتي. القرآنية

 : سنة ما ييل16ال صبي قادم من مقديشو يبلغ من العمر وق

قبل أن . وقد سيطر الشباب عىل هذه املنطقة طيلة األشهر الثمانية األخرية. أنا من منطقة يقشيد يف مقديشو"
... ًكان األمر سيئا يف زمن الحكومة يف هذه املنطقة. يستويل الشباب عىل هذه املنطقة، كانت الحكومة تسيطر هنا

ًوأغلقت الطرق أيضا . أغلقت املدراس وحولت إىل مراكز عسكرية. لكن الشباب أسوأ ألنهم أغلقوا جميع املؤسساتو

 ." وفرضت قيود عىل حرية التنقل

 سنة أن الشباب ال يثقون باملدراس التي يمكن أن تكون لها صالت 14وأوضح صبي من مقديشو يبلغ من العمر 

 :لنزاعمع جهات مانحة تمول أحد طريف ا

من طلب منكم ': يسألونهم. ًأحيانا كان الشباب يأتون إىل املدرسة ويدخلون غرف الصفوف ويمسكون باملعلمني"
ًأيضا، " أميسوم" ثم يرد املعلم بالقول إن من يدفع راتبه هم من يمولون 'فتح هذه املدرسة؟ هل يدفع األوالد لكم؟

 ". فيقبض عليهم الشباب ويحبسونهم
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ت الحقوق اإلنسانية انتهاكا. 6
 األخرى لألطفال

إضافة إىل االستهداف العياني بالتجنيد من جانب الجماعات املسلحة، وقع األطفال واليافعون الصوماليون ضحايا 

فقد شهد األطفال آباءهم وأمهاتهم وأصدقاءهم يقتلون . النتهاكات مروعة أخرى استهدفت حقوقهم اإلنسانية

كما شاهدوا أعمال قتل غري مرشوعة وتعذيب وإساءة معاملة، . ىل أيدي أطراف النزاعبصورة متعمدة أو يعذبون ع

بما يف ذلك الرجم حتى املوت وقطع األطراف والجلد، فرضتها الجماعات اإلسالمية املسلحة يف املناطق الخاضعة 

 . لسيطرتها، أو كانوا هم أنفسهم ضحية لها

مأل في المناطق الخاضعة ّالمنفذة أمام ال" العقابية"أعمال القتل 
 لسيطرة الشباب

أصبح من املعروف عن الجماعات اإلسالمية املسلحة، وبخاصة الشباب، دعوتها األهايل املحليني، بمن فيهم األطفال، 

يف املناطق التي تسيطر عليها، إىل مشاهدة عمليات القتل العلني ألشخاص يتهمونهم بأنهم جواسيس أو خصوم، 

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن . بوا جرائم عقوبتها املوت بمقتىض تأويلهم للرشيعة اإلسالميةأو بأنهم قد ارتك

ميليشيات الشباب ترمي إىل زرع الخوف وضمان الخضوع لها بني السكان املحليني من خالل االستعراضات 

 95. العلنية للقسوة، وبذا تفرض سيطرتها عىل األرايض وتحول دون أي انشقاقات محتملة

من " أدينوا"و" حوكموا"ًوكثريا ما يعلن الشباب لوسائل اإلعالم املحلية أن األشخاص الذين يقتلونهم أمام املأل قد 

" املحاكم"ومما يتوافر من معلومات حول الطريقة التي تعمل وفقها . قبل محاكم رشعية أو قضاء يطبق الرشع

هم الشباب يستفيدون من أية ضمانات إجرائية واجبة، بما التي يديرها الشباب، ال يبدو أن األشخاص الذين يتهم

 . يف ذلك التمثيل القانوني، أو من إمكانية الطعن يف األحكام

ًومثل هذه األفعال تتناقض مع القانون الدويل اإلنساني، الذي يتوجب عىل الشباب، بصفتهم جماعة مسلحة طرفا 

االعتداء عىل الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة "ملة أمور، يف نزاع داخيل مسلح، احرتامه، والذي يحظر، بني ج

إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون "، وكذلك "القتل بجميع أشكاله، والتشويه، واملعاملة القاسية، والتعذيب

ًإجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيال قانونيا  ).  التفاقيات جنيف3املادة العامة املشرتكة .." (ً

ًومع ما يبدو من أن مثل أعمال القتل هذه تستهدف الراشدين بصورة رئيسية، إال أن أطفاال قد وقعوا ضحايا ملثل 

، أوردت وسائل اإلعالم أن الشباب أطلقوا النار 2010ترشين األول / أكتوبر27ففي . هذه األعمال يف حاالت قليلة

حيث أجرب سكان البلدة، حسبما ذكر، .  بالتجسس يف بلدوينعىل فتاتني مراهقتني فأردوهما قتيلتني عقب اتهامهما

 سنة، 18محمد جمعة، البالغة من العمر  عيان وورد أن الفتاتني هما96. عىل القدوم إىل ساحة اإلعدام ملشاهدة القتل

لية وسبق إعدامهما قتال بني الشباب وميليشيا مؤيدة للحكومة االنتقا. وحورية إبراهيم، وهي يف الخامسة عرشة

وأعربت مصادر محلية ملنظمة العفو الدولية عن اعتقادها بأن قتل . بالقرب من بلدوين يف األيام التي سبقت قتلهما

 . الفتاتني ارتكب إلظهار أن الشباب ال يزالون يحكمون قبضتهم عىل البلدة لسكانها
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عاشو هي  سنة حتى املوت، 13عمر ، قام الشباب يف كسمايو برجم فتاة تبلغ من ال2008ترشين األول /ويف أكتوبر

وادعى الشباب أنها كانت يف . ، أمام جمهور من األهايل عقب اغتصابها من قبل ثالثة رجالإبراهيم دوهولو

 والتقت منظمة العفو الدولية والدي الفتاة، اللذين أكدا أن عمرها 97". الزنا"العرشينيات من العمر وأنها اقرتفت 

أنها سافرت إىل كسمايو من مخيمات الالجئني يف داداب، بكينيا، وربما بإغواء من الذين  سنة عندما قتلت، و13كان 

 .اغتصبوها

 تعذيب األطفال وغيره من ضروب المعاملة السيئة تحت حكم الشباب
كما وصفنا فيما سبق، عندما تستويل فصائل الشباب عىل القرى واملدن، تفرض قواعد صارمة عىل األهايل حتى 

ووصف أطفال كيف عانوا من الجلد عىل أيدي أعضاء يف . تثبيت سيطرة الجماعة عرب التخويف والعنفتتمكن من 

ويف معظم املناطق . ًالشباب، وغالبا بسبب عدم تقيدهم بتعاليم اللباس الذي يحدده الشباب ملن هم تحت سيطرتهم

وتعرضت النساء والفتيات .  العباءةالخاضعة لسيطرة الشباب، أجربت النساء والفتيات عىل ارتداء الحجاب، أو

ويف هذا السياق، ذكرت فتاة فرت . ًالالتي لم يتقيدن بهذا اللباس لعقوبة الجلد، وغالبا يف املكان الذي يشاهدن فيه

 :  سنة ما ييل14 وتبلغ من العمر 2010كانون الثاني /من بيدوا يف يناير

" مالبس ثقيلة"أرادوا مني أن أرتدي . طريقة لبيسرضبت عىل أيدي الشباب عندما كنت يف الصومال بسبب "
رضبوني أربع مرات . كان هناك رجالن قاما برضبي وحدث هذا وأنا عائدة من السوق. ولذلك رضبوني بخيزرانة

 ." ثم تمكنت من الهرب

  سنة كيف تعرضت للجلد أمام19 وتبلغ من العمر 2009كانون األول /ووصفت فتاة غادرت مقديشو يف ديسمرب

 :  املأل لعدم ارتدائها النقاب

ذات مرة، هددوني بالرضب . إذا لم تلبس ما يريده الشباب، يهددونك ويحملونك أمام الناس ويرضبونك بالعيص"
رضبت مرة . ربطوا يدي ثم رضبوني عىل ظهري. تعرضت للرضب أمام الناس. لعدم ارتدائي املالبس املناسبة

 حيث يطلب –رضبت يف مكان يلتقي فيه الناس . 2009 حدث هذا يف . رشيط جلدي35بنوع من السوط يحتوي 
 ." منهم الشباب أن يتجمعوا، بينما يتربع الناس بالنقود وباألشياء الثمينة للشباب

 سنة منظمة العفو الدولية أن الشباب رضبوها لعدم 13 وتبلغ من العمر 2010وأبلغت فتاة غادرت بيدوا يف أوائل 

 :ى يف البيتارتدائها الحجاب حت

وجاء الناس إىل . يقولون لك إن عليك أن ترتدي مالبس ثقيلة. وكان الشباب يرضبون الناس. كنت أعيش يف بيدوا"
. وأبلغوني أن عيل أن أرتدي الحجاب حتى داخل البيت. كان هناك خمسة رجال قاموا برضبي. بيتي ورضبوني

 ." ًة مرتني، ورضبوا والدتي أيضارضبت بالخيزران". كلبشة"كانوا يحملون خيزرانة تدعى 

ويف بعض املناطق، دأب قادة . إن النساء والفتيات هن الالتي يعانني من مثل هذه القواعد عىل وجه الخصوص

 . ًالشباب املحليني أيضا عىل إصدار األوامر للرجال واألوالد بأن يرتدوا مالبس تصل فقط إىل ما فوق الكاحل

ويف هذا الصدد، ذكر صبي فر من بيدوا يف .  اتهامهم بعدم أداء الصالة يف أوقاتهاوتعرض أطفال للجلد كذلك عقب

 : سنة ما ييل15 ويبلغ من العمر 2009أواخر 

 قام رجالن برضبي وهما يطلبان مني أداء 'ملاذا أنت لست يف الصالة؟': يسألونك. كان الشباب يرضبون الناس"
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 ."ظهريرضباني بالخيزرانة عىل . الصالة خارج بيتي

 

 2009آذار /ًمقاتل إسالمي تابع للشباب يرضب شابا عقب اتهامه بجريمة، مارس

. AP/Mohamed Sheikh Nor© 

ووصف أطفال آخرون كيف أنهم تعرضوا للجلد ألسباب أخرى خالف عدم التقيد باللباس الرشعي والقواعد التي 

 :  سنة17عمر فبحسب فتاة من مقديشو تبلغ من ال. تفرضها الجماعات املسلحة

. ظللنا صامتات. كنت ذات مرة مع بعض الفتيات يف طريقنا إىل املدرسة وسألنا الشباب عن الجماعة التي نؤيدها"
. 2010كانون الثاني /حدث هذا يف يناير. قاموا برضبنا ببعض عيص الخيزران ومن ثم تمكنا من مواصلة طريقنا

 ."  طاردونا عدة مرات، ولكننا كنا نهرب

  : سنة ما ييل13 وتبلغ من العمر 2010كانون الثاني / فتاة فرت من الصومال يف ينايروقالت

أوقفنا الشباب عىل الطريق .  أيام10استغرقت رحلتنا إىل هنا . قررنا أن نأتي إىل هنا بسبب خوفنا من الشباب"
يف الشاحنة التي أتينا بها بعيص أخربناهم بأننا ذاهبون إىل داداب وقاموا برضب كل من كانوا . وسألونا عن وجهتنا

أرادوا أن يعرفوا سبب مغادرتنا . وبعد أن انتهوا من رضبنا، تركونا نميض. رضبنا بخيزرانة ثالث مرات. الخيزران
 ." البالد، ولكن بعد أن رضبونا، تركونا نذهب
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ًأطفال صوماليون نازحون داخليا يحملون قصعات لتلقي العون الغذائي

 2010كانون الثاني /الطعام يف مقديشو، بالصومال، ينايريف مركز لتوزيع 

AP/PA Photo/Mohamed Sheikh Nor©

حرمان األطفال من تلقي . 7
 المساعدات اإلنسانية

املساعدات يف الحصول عىل املعونة بصورة حادة خالل السنوات األربع األخرية تقلصت فرص السكان املحتاجني إىل 

ًيف جنوب ووسط الصومال، بما حلف آثارا مدمرة عىل األطفال، أكثر فئات السكان ضعفا، وال سيما فيما يتعلق  ً ّ

ا جميع أطراف النزاع، َّفقد حدت الهجمات العشوائية وغري املتناسبة التي تشنه. بانعدام األمن الغذائي واألمراض

فالعمليات العسكرية ال تعرقل سبل . وحالة انعدام األمن املتفشية يف البالد، من عمليات هيئات العون بصورة كبرية

ًالحصول عىل املساعدات اإلنسانية وتعرض عمليات تقديم املعونات للخطر فحسب، وإنما تؤدي أيضا إىل املزيد من 

 . دنيني وإىل نزوحهم، األمر الذي يولد املزيد من االحتياجات اإلنسانيةالقتل واإلصابات يف صفوف امل

كما تعرضت هيئات اإلغاثة والعون 

. ًاإلنساني عن عمد أيضا لالستهداف

كانون الثاني / يناير1ففي الفرتة ما بني 

 وحدها، قتل 2008أيلول / سبتمرب10و

 من املدافعني عن 40ما ال يقل عن 

لني يف مجال حقوق اإلنسان والعام

وقد قامت منظمة . املساعدات اإلنسانية

ُ حالة قتل فيها 46العفو الدولية بتوثيق 

عاملون يف املجال اإلنساني وأعضاء يف 

منظمات املجتمع املدني الصومايل يف 

، حسبما ذكر، ومعظمها يف 2008

ونتيجة لذلك، 98. عمليات قتل محطط لها

سحبت هيئات اإلغاثة موظفيها الدوليني 

من جنوب ووسط الصومال، وراحت 

تعمل يف معظم األحيان من خالل 

موظفيها الوطنيني أو من خالل منظمات 

 . صومالية رشيكة

وقد وصل مستوى االنتفاع باملساعدات 

اإلنسانية يف الوقت الراهن إىل أدنى 

حاالته يف جنوب ووسط الصومال، يف 

ًالوقت الذي يواجه فيه اإلقليم جفافا 

ض نحو ثلث السكان لخطر ًشديدا يعر

واألطفال هم األشد . األزمة الغذائية

إذ : ًضعفا حيال انعدام األمن الغذائي

ًيقدر بأن واحدا من كل أربعة أطفال 
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 باملائة من 77وتفيد تقارير منظمة الصحة العاملية بأن . يعاني من سوء التغذية الحاد يف الصومال يف الوقت الراهن

 كانت بني األطفال دون سن 2011الكولريا الحادة الناجمة عن املياه امللوثة منذ مطلع /حاالت اإلصابة باإلسهال

 99.  باملائة58خمس سنوات؛ بينما تصل نسبة اإلصابة لدى األطفال دون سن سنتني من هؤالء إىل 

  تأثيرات النزاع المسلح على المراكز الطبية
فاملستشفيات . ق الطبية، وعىل تقديم الرعاية الطبية لألطفالترك النزاع املسلح بصماته عىل املستشفيات واملراف

ًواملرافق الطبية ظلت معرضة عىل الدوام لإلصابة بقذائف الهاون واملدفعية، نظرا لعدم اتخاذ أي من أطراف النزاع 

، 2009لول أي/ سبتمرب11ففي . االحتياطات الكافية للتمييز بني األهداف العسكرية، واملدنيني واألعيان املدنية

أصابت قذائف الهاون مستشفى مارتيني للمحاربني القدامى املعوقني وعائالتهم، القريب من ميناء مقديشو 

وأدى الهجوم إىل مقتل . الخاضع لسيطرة الحكومة االنتقالية، وذلك أثناء هجوم شنته الجماعات اإلسالمية املسلحة

، أصابت قذيفة مستشفى 2010حزيران / يونيو29 ويف. ً شخصا، بمن فيهم ثالثة أطفال12ما ال يقل عن 

كيسانيه يف شمال مقديشو، ما أدى إىل قتل أحد املرىض؛ وأصابت قذيفتان أخريان املستشفى نفسه يف األيام التالية، 

 12ويف 100. رغم النداء الذي وجهته الهيئة الدولية للصليب األحمر إىل جميع األطراف بعدم قصف املرافق الطبية

، سقطت قذائف هاون داخل مجمع مستشفى املدينة يف مقديشو، أحد املستشفيات الرئيسية 2011نيسان /أبريل

ورصحت مصادر الصليب 101. يف العاصمة، وحسبما ذكر أدى القصف إىل مقتل شخصني وإصابة ثمانية غريهم

 102. يوم نفسه قذيفة غري منفجرة يف فناء املستشفى يف ال11األحمر بأن موظفي املستشفى قاموا بجمع 

 5ففي . ًوقامت أطراف النزاع يف بعض األحيان باحتالل املرافق الطبية، بما يشكل انتهاكا للقانون الدويل اإلنساني

عبدي، الواقعة يف ة هوى ، احتل رجال مسلحون ورد أنهم ينتمون إىل الحزب اإلسالمي عياد2010أيار /مايو

. ديشو بموازاة ممر أفغوي، وذلك عقب اشتباكات بالقرب من املكاناملنطقة التي تحمل االسم نفسه، عىل أطراف مق

 103. ًواستلزم األمر إخالء املرىض من العيادة ووقف تقديم الرعاية مؤقتا

ًوتسهم األعداد الكبرية من اإلصابات أثناء فرتات القتال الشديد أيضا يف عجز املرافق الطبية عن تقديم الرعاية 

 104. املصابني يف مقديشوالطبية املناسبة للمرىض و

القيود المتعمدة التي يفرضها الشباب على تلقي المساعدات 
 اإلنسانية 

مع توسيع فصائل الشباب رقعة املناطق التي تسيطر عليها يف جنوب ووسط الصومال، فرض العديد منها قواعده 

وأبلغ فتى فر من مقديشو يف . اطقالخاصة به عىل هيئات اإلغاثة اإلنسانية أو حظر عىل بعضها العمل يف هذه املن

 :  سنة، منظمة العفو الدولية ما ييل17، ويبلغ من العمر 2010آذار /مارس

 ."ًفقد قام الشباب بمطاردتها جميعا. ال وجود ملنظمات إنسانية تعمل يف منطقتي"

 : وقالت امرأة من أفمادو، وهي بلدة يف إقليم جوبا السفىل

وكانت الحياة قبل مجيئهم . ، دخل مقاتلو الشباب أفمادو]2009رشين الثاني ت/يف نوفمرب[قبل خمسة أشهر "
كانت هناك منظمات غري حكومية تعمل يف املنطقة وتقدم الطعام واملواد البالستيكية لبناء بيوتنا وأواني . جيدة
 ." ًواآلن لم تعد هناك أي هيئات للمساعدات، فقد أجربها الشباب جميعا عىل الهروب. الطبخ
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ُوأبلغ بعض األهايل منظمة العفو الدولية أنه لم يحدث أن قدمت لهم أي خدمات أساسية يف أي وقت من األوقات، 

 : ووصف مزارع من منطقة جوبا السفىل الريفية الظروف يف قريته عىل النحو التايل. وال مساعدات إنسانية

وال . ليات محلية ولكن ال وجود لطبيب مؤهلهناك صيد. ليس هناك تعليم لألطفال يف قريتنا، وال رعاية صحية"
 ." وجود ألي منظمات غري حكومية أو ملساعدات إنسانية يف القرية، سواء أكانت محلية أم دولية

وأخضعت املساعدات اإلنسانية لقيود مشددة كذلك يف مستوطنات النازحني يف املناطق التي ال يزال القتال فيها 

ًد أكرب التجمعات وأشدها اكتظاظا لألشخاص املهجرين داخليا هو الرشيط املحاذي فأح. ًمستمرا، أو بالقرب منها ً

ومع أنه ليست ثمة أرقام دقيقة بشأن أعداد . ملمر أفغوي، الذي يمتد إىل الجنوب الغربي من العاصمة، مقديشو

تقول إن أعدادهم ربما تصل إىل النازحني إىل املنطقة يف الوقت الراهن، إال أن مفوضية األمم املتحدة العليا لالجئني 

ع  العشابية مووصف رجل فر إىل.  نازح، مستندة يف ذلك إىل صور األقمار الصناعية وإىل تعداد األرس410,000

آذار /ًأطفاله، وهي مستوطنة عىل أطراف مقديشو تفيض إىل ممر أفغوي، قبل أن يفر مجددا إىل كينيا يف مارس

 : ، األوضاع عىل النحو التايل2010

وكان .  أطراف مقديشو، ولكننا لم نستطع العيش هناك بسبب عدم وجود املأوى والعالج إىل العشابية عىلهربت"
ًالقتال محتدما هناك أيضا  ويف. ًواستغرقنا األمر شهرا آخر حتى وصلنا إىل كينيا. بقينا لشهر ونصف الشهر. ً

]. 2009كانون األول /يف ديسمرب[حوايل ثالثة أشهر ان هناك قتال بني الشباب وجنود الحكومة قبل العشابية، ك
 ." ويستجوبونك لريوا ما إذا كنت إىل جانب الحكومة. وهذا املكان يديره الشباب والحزب اإلسالمي

ًوكثريا ما تذرع الشباب بأسباب عقائدية لحظر هيئات املساعدات، فيقولون إن هذه الهيئات عىل صلة بالحكومة 

كانون الثاني /ففي يناير. ، أو مرتبطة باملانحني والسياسيني الذين يقدمون لهما العون"مبأميسو"االنتقالية و

ً، أوقف برنامج األغذية العاملي عمله يف جنوب الصومال متذرعا بانعدام األمن وبتصاعد التهديدات من جانب 2010

 برنامج األغذية العاملي دخول ، أعلن الشباب أنهم يحظرون عىل2010شباط / فرباير28ويف . الجماعات املسلحة

. املناطق الخاضعة لسيطرتهم، مدعني أن توزيع الطعام يقوض الزراعة املحلية، وأن لدى الربنامج أجندة سياسية

ً، أعلن الشباب حظرا عىل ثالث منظمات أخرى للمساعدات يمنعها من دخول املناطق 2010آب / ويف أغسطس

، أعلن متحدث باسم الشباب أنهم 2010أيلول /ويف سبتمرب. لدين املسيحيالخاضع لسيطرتها، مدعني أنها تنرش ا

يحظرون عىل ثالث منظمات دولية أخرى دخول املناطق التي يسيطرون عليها، واتهموها بأن لها ارتباطات 

ا يرد ، وم2010ًوعىل الرغم من ازدياد حالة الجفاف سوءا يف جنوب الصومال منذ نهاية . بحكومة الواليات املتحدة

من أنباء عن األعداد املتزايد من البرش الذين يحتاجون إىل املعونات اإلنسانية الطارئة، وجهت الجماعات املسلحة 

دعوات إىل األهايل كي يرفضوا املساعدات املقدمة من هيئات اإلغاثة، وطلبت منهم عدم السعي إىل الحصول عىل 

 105. العون يف املناطق التي تخضع لسيطرة خصومها

وتتهم فصائل الشباب املنظمات اإلنسانية الصومالية والعاملني فيها بأن لها ارتباطات مع الغرب فتتعرض 

وعىل 106. ويف بعض املناطق، كان عليها التقيد بأوامر الشباب بأن ال يوظفوا اإلناث أو يروجوا لحقوق املرأة. للتهديد

والتها السيطرة عىل عمليات هيئات اإلغاثة، ويقال إنها ما يبدو، ثمة دوافع مالية لدى بعض فصائل الشباب يف محا

ًتضغط عىل املنظمات اإلنسانية والعاملني فيها بانتظام كي تدفع لها رسوما حتى تسمح لها بالعمل يف املناطق 

 . الخاضعة لسيطرتها

 الواليات املتحدة من ًوفضال عن ذلك، فقد عانى تمويل املساعدات اإلنسانية املقدمة إىل الصومال بسبب بواعث قلق
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وواجه إيصال املساعدات 107. أن املعونات يمكن أن تجد طريقها إىل الشباب، وهي جماعة صنفتها بأنها إرهابية

ًاإلنسانية عراقيل كذلك جراء تحويل وجهة املساعدات عرب مقاولني محليني نحو الجماعات املسلحة، طبقا لتقرير 

ل التابع لألمم املتحدة املعني بالحظر عىل توريد السالح إىل فريق العم" عن 2010آذار /صدر يف مارس

يدين "والقرار 109.  بشأن الصومال1916 وعقب صدور التقرير، تبنى مجلس األمن الدويل القرار 108". الصومال

؛ ومع أنه استثنى الدفعات "قيام الجماعات املسلحة بتسييس املساعدة اإلنسانية وإساءة استخدامها واختالسها

ّمن بند تجميد األرصدة يف العقوبات، إال أنه تطلب " التي تشتد الحاجة إليها يف الصومال يف الوقت املناسب"الية امل

ً يوما إىل مجلس األمن 120ًمن ممثل األمم املتحدة املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية للصومال أن يرفع تقريرا كل 

. ا أو تخصيصها، وحول العراقيل التي تعرتض سبيل إيصالهاحول املساعدة اإلنسانية، واحتماالت سوء استخدامه
فرتة االستثناء من تجميد األرصدة هذا املتعلقة ) 2011آذار / مارس17 (1972ومدد قرار مجلس األمن 110

ً شهرا آخر رغم طلبه من  املمثل املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة 16باملساعدة اإلنسانية ملدة 

 111. 2012تموز / ويوليو2011ترشين الثاني /فع تقرير له يف هذا الشأن يف نوفمربللصومال ر

 فرض الضرائب القسرية على المدنيين 
عندما سيطر الشباب عىل مناطق يف جنوب الصومال، امتدحه بعض السكان املحليني بأنه قد أزال العديد من نقاط 

ّحكومة االنتقالية أو املليشيات التي تعمل بالقطاعي، والتي التفتيش وحواجز الطرق، التي كان يف حراستها رجال ال

وتواصل منظمة العفو الدولية . 2008 و2007كانت مسؤولة عن نهب وسلب املدنيني وقوافل العون اإلنساني يف 

متلكات تلقي بعض املزاعم بأن أفراد قوات الحكومة االنتقالية وامليليشيات العشائرية املوالية لها ما برحت تنهب امل

 . املدنية يف مناطق مقديشو الخاضعة لسيطرتها

ًبيد أن املدنيني الذين يعيشون يف بعض املناطق التي يسيطر عليها الشباب قد ذكروا أيضا أن الشباب يجربونهم 

وتحدثت منظمة العفو الدولية إىل أشخاص عديدين يف منطقة . إىل فصائل الجماعة املسلحة" رضائب"عىل دفع 

القرب من كسمايو، حيث قال هؤالء إنهم كانوا مضطرين للفرار ألنهم ال يملكون الطعام الكايف إلقامة جمامي، ب

 : وقالت إحدى املزارعات. أودهم وأود أطفالهم نتيجة لهذه الرضائب التي تفرض عليهم

 والشباب يسيطرون .ظلت حياتنا مهددة باستمرار. ًالحرب كثريا ما تندلع، وليست لدينا الحرية كي نزرع ونتنقل"
كنت مزارعة، ولكنهم أتوا وأبلغونا بأن ننتج محاصيل من . ومنذ ذلك الوقت، تغريت حياتنا. 2009عىل قريتنا منذ 

قبل مجيئهم لم تكن . كانت لدي قطعة أرض كبرية وأعطوني قطعة صغرية من األرض كي أزرعها. أجل الزكاة
 ." ري نفسهوقد عانى جميع من يف القرية املص. هناك رضيبة

 :  سنة، أن الشباب يفرضون رضائب عىل املزارعني25ًوأكدت امرأة أخرى من جمامي أيضا، وتبلغ من العمر 

ًكان علينا أن نعطي قسطا كبريا من إنتاجنا للشباب. غادرت الصومال ومزرعتي ألن املزرعة لم تعد تعيلنا" وكان . ً
. ألن الشباب قد أخذوا كل إنتاجنا] 2010[ن العام الحايل علينا السري إىل كسمايو من جمامي يف وقت سابق م

لم يبق ألطفايل أي طعام ثم كان علينا . لم يلحقوا بي أذى، ولكنهم نهبوا األشياء. جاءوا إىل البيت وأخذوا كل يشء
 بعد وساعدنا بعض الناس واستقلينا مركبة فيما. مكثنا هناك لفرتة قصرية. أن نميش لثالثة أيام لنصل كسمايو

 ]."الالجئني[وجئنا إىل مخيم 

 : 2010آذار /وقال زوجان يعتنيان بثالثة أطفال فرا من جمامي يف مارس



 الجبهة  خط عىل

 النريان مرمى يف ألطفالا

 2011 تموز/يوليو  الـدولية العـفـو منظمة AFR 52/001/2011: الوثيقة رقم

53 

إذ كانت هناك معونات . قبل أن يأتي الشباب إىل جمامي، كانت الحياة جيدة. جاء الشباب إىل جمامي قبل سنتني"
ًضافة إىل املعونات الغذائية، كنا نتلقى موادا للبناء وباإل. وعندما جاء الشباب، أوقفوا املعونات الغذائية. غذائية

نحن مزارعون ولذا . ًوتضمنت القواعد التي فرضها الشباب أن نعطيهم قسطا من محصولنا الذي كنا نجمعه. ًأيضا
واآلن ليست هناك معونات غذائية . فرض علينا الشباب أن ندفع لهم نصف محصولنا وأن نحتفظ بالنصف الباقي

 ." ًي، ولذلك فإن دفع هذا املقدار لشباب ثقيل جدا علينا ألنه لم يكن لدينا مصدر عيش آخريف جمام
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 اآلثار الدائمة للنزاع المسلح. 8
 األطفال غير المصحوبين بولي والمنفصلون عن ذويهم

 املتصلة بفقدان أخرب العديد من األطفال واآلباء واألمهات منظمة العفو الدولية أن أحد أقىس آثار النزاع هي تلك

ًأفراد األرسة وعدم معرفة ما إذا كانوا أحياء أو أمواتا، أو مكان وجودهم، أو ما إذا كان سيلتئم شملهم يف وقت ما َ ْ َ .

ًوأبلغت وكاالت املساعدات اإلنسانية يف مخيمات داداب منظمة العفو الدولية أنها الحظت ارتفاعا يف عدد القرص غري 

، وااملنفصلني عن أقربائهم الذين وصلوا إىل املخيمات يف )ئك الذين ال يرعاهم راشدونأول(املصحوبني بذويهم 

وأخربت أم .  إذ فقد معظم األطفال اآلباء والقائمني عىل رعايتهم بسبب النزاع املسلح112.السنوات األربع املاضية

 :2010آذار /لخمسة أطفال منظمة العفو الدولية يف مارس

فقدت إحدى بناتي .  يف غاية الفظاعة حتى لألطفال، ألنهم يمكن أن يضيعوا بسهولةالحرب يف الصومال أمر"
. سقطت قذيفة هاون قرب منزيل واضطررت إىل الهرب مع بقية أطفايل.وهي بعمر تسع سنوات. نتيجة للحرب

 أغلبية الناس –ل ولست وحدي من يف هذه الحا. وتعذر عيل العثور عىل ابنتي وأنا ال أعرف ما إذا كانت حية أو ميتة
ًمن السهل جدا أن تجد نفسك وسط تبادل إلطالق النار ويتعني عىل الجميع الفرار . فقدوا أطفالهم نتيجة للحرب

 . "للنجاة بحياتهم

نساء وأطفال يفرون من القتال 

بني قوات الحكومة الصومالية 

تموز /واملقاتلني اإلسالميني، يوليو

2009  

© AP/ PA Photo/Farah 

Abdi Warsameh 

 

وتشري شهادات الالجئني إىل 

استمرار رحالت الهروب 

الفوضوية من الهجمات التي ال 

يمكن التنبؤ بها ومن القتال 

. كسبب للفصل بني أفراد األرسة

 سنة ما 30وأوضحت أم عمرها 

 :ييل

لقد . غادرت بسبب القتال"
 2010آذار /قذائف الهاون مطلع مارسكان هناك هجوم ب. وال أعرف أين هم. فصلت عن بعض أطفايل وزوجي
كنت . استيقظت، وأخذت طفيل الصغري معي. دمرت بعض املنازل أثناء الليل. حيث نعيش يف املدينة يف مقديشو

لقد فقدت . أعيش يف منزل مستقل عن زوجي وعن األطفال وبعد هجوم بقذائف الهاون لم أستطع العثور عليهم
 ." سنوات وولدين، يف عمر سبع وخمس سنوات10لعمر ثالثة أطفال، ابنتي البالغة من ا
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 سنة، منظمة 16 ويبلغ من العمر 2010آذار /وأخرب صبي غري مصحوب بذويه ممن فروا من الصومال يف مارس

 :العفو الدولية كيف أنه فقد والدته أثناء هجوم للشباب عىل ضواحي بيدوا

ويف ليلة الهجوم، حوايل … ثم هاجم الشباب القرية . لضواحيعندما وقع القتال فر الناس من بيدوا إىل قرية يف ا"
كنا أربعة أشقاء، . ال أعرف ماذا حدث لها.  مساء، هربت واختبأت يف األدغال، ومن ثم لم أجد أمي11:00الساعة 

. ملياهوزودني الناس بالحليب وا. وكنت أفر من بلدة إىل أخرى. ًلم أكن أعرف أين أذهب، كنت تائها. صبيني وفتاتني
 ."وانتهى بي األمر يف داداب… كنت أرغب يف العودة إىل بيدوا 

 سنوات، 10 الكينية، ويبلغ من العمر -ورشح صبي من غري املصحوبني بذويهم من دوبيل، عىل الحدود الصومالية

 :2009ني ترشين الثا/كيف أدى القتال بني الحزب اإلسالمي والشباب يف املدينة إىل فصله عن والدته يف نوفمرب

كان هناك هجوم من قبل الحزب اإلسالمي عىل . وكان هذا قبل بضعة أشهر. انفصلت عن والدتي نتيجة للحرب"
وكنت مع أصدقائي . ولم تكن السوق بعيدة عن املنزل. كنت يف السوق، وكانت والدتي يف املنزل.  الشباب يف دوبيل

هربت إىل املنزل، وعندما وصلت إىل . وبدأ الهجوم. الطعامأرسلتني والدتي لرشاء بعض . يف السوق يف وقت الهجوم
 ."ًأخذت ثيابي ورحلت بينما كان الهجوم مستمرا. هربت والدتي خالل الهجوم. ًهناك، لم أجد أحدا

وقالت امرأة فقدت أحد أبنائها الخمسة عندما فروا من القتال الدائر بني الشباب والحزب اإلسالمي يف أفمادو يف 

 :2009ين الثاني ترش/نوفمرب

كانوا يستخدمون بنادق . ًكان الرصاع بني الشباب والحزب اإلسالمي محتدما يف املناطق التي يعيش فيها الناس"
هرب طفيل املفقود يف اتجاه . لم يجر استخدام مدافع الهاون يف أفمادو.  وأنواع مسدسات أخرىالكالشنيكوف

 ." عن تسع سنواتوال يزيد عمره. مختلف عني عندما نشب القتال

 :2010آذار /وقالت امرأة أخرى فرت من مقديشو يف مارس

 13، وابني بعمر 16وثالثة يف عداد املفقودين، ابنتي بعمر . ً عاما12 و14 و17معي ثالثة أطفال هنا بعمر "
 املدينة هذا الجزء من. كنت أعيش يف كاران، يف الجزء الرشقي من مقديشو. ، وفقدت زوجي15وابني اآلخر بعمر 

قتلت والدتي وقتل . وقع تحت سيطرة الشباب يف الشهور القليلة املاضية، ولكن قبلها كان تحت سيطرة الحكومة
هناك الكثري من الناس الذين لقوا حتفهم نتيجة . ً، انفصلت أيضا عن زوجي2010آذار / والدي، ويف مارس

كما أصيب ابني األكرب . ، بما يف ذلك والدي2009ألول كانون ا/لقذائف الهاون التي ألقيت علينا يف أواخر ديسمرب
ويف وقت هربنا، كان الجميع يفرون ألننا كنا نسمع صوت مدافع الهاون واضطررنا إىل . بقذيفة هاون يف فخذه

 ".جريت مع أطفايل الثالثة هؤالء، وهرب زوجي مع أطفايل اآلخرين، وعىل نحو ما فقدنا بعضنا البعض. الهرب

. ً عاما، كيف اختطف الشباب والده15، ويبلغ من العمر 2010نيسان /خرغادر الصومال يف أبريلووصف فتى آ

 :وال يعرف ما الذي حدث له، أو لوالدته

عندما أخذوا والدي أول مرة سمعنا أنه قتل، لكنه . وذهبت والدتي للبحث عنه، واختفت بدورها. أخذ الشباب والدي
ثم أخذوه مرة . وسمعنا أنهم كانوا يبحثون عنه حتى أنه اضطر إىل االختباء. وحًوكان مصابا بجر. عاد إىل املنزل

قالوا إنه كان .. ُعندما أخذ يف املرة األوىل، كان الشباب هم من أخذوه.  ال نعرف-أخرى، أو ربما كان يختبئ
نه عندما اعتقل يف املرة وقال لنا إ. ووضعوا السكني عىل رأسه، وقالوا إنهم سوف يذبحونه. وهددوا بقتله. ًجاسوسا
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وعندما عاد إىل املنزل واختبأ، جاء الشباب إىل . ًاألوىل وضعوا سكينا عىل رأسه، أغلق عينيه ورضبوه بعقب بندقية
 ."منزلنا وهددوا والدتي وأحد أشقائها

. ج الصومالانفصل أطفال آخرون عن ذويهم ألنه لم يكن لديهم ما يكفي من املال لدفع تكاليف االنتقال إىل خار

سنة، منظمة 14 و12و11ّوأخرب ثالثة أشقاء من القرص غري املصحوبني بذويهم يف مخيمات داداب، ، أعمارهم 

 :العفو الدولية

. انفصلنا عن بعضنا البعض ألنه لم يكن هناك وسيلة لنقله  إىل كينيا. لدينا شقيق ال يزال يف الصومال، يف كسمايو"
وال نعرف إذا ما . تويف أبونا قبل خمس سنوات، إثر إصابته برصاصة طائشة. لصومالولهذا السبب عادت أمنا إىل ا
 ."كانت أمنا ستعود مرة أخرى

ًوعىل الرغم من أن جمعية الهالل األحمر الصومايل تدير برنامجا لتعقب املفقودين وجمع الشمل يف الصومال، 

 األحمر األخرى يف البلدان املجاورة، تؤدي الفوىض بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعيات الهالل

الناجمة عن القتال وانعدام األمن واالفتقار إىل االتصاالت يف املناطق الريفية، وعدم التعاون من جانب أطراف 

 .النزاع، إىل الحد بشكل كبري من إمكانية تتبع األهايل أفراد أرسهم املفقودين

 أهلهم مساعدة مؤقتة أو أكثر ديمومة من عائالت أخرى، سواء من العشرية أو ويتلقى بعض األطفال املنفصلني عن

َّويوضع القرص غري املصحوبني بذويهم الذين تمكنوا من شق . األقارب أو الجريان، عند فرارهم من الصومال

اءات لتحديد ًطريقهم إىل مخيمات الالجئني يف البلدان املجاورة عموما بعهدة األرس الحاضنة، بعد اجتياز إجر

ويكون هؤالء األطفال يف كثري من األحيان أكثر عرضة لالستغالل والنتهاكات أخرى لحقوق . مصالحهم الفضىل

اإلنسان، رغم خضوع ترتيبات الحضانة البديلة إلرشاف املفوضية العليا األمم املتحدة لشؤون الالجئني والوكاالت 

ونوا عرضة لخطر استخدامهم كخدم يف املنازل بينما تتضاءل فرصهم ًوغالبا ما يك. اإلنسانية يف مخيمات الالجئني

 من منطقة ياقشيد يف مقديشو ظروف انفصاله عن عائلته، وكيف أنه 15وأوضح صبي عمره . لاللتحاق باملدارس

 :فر إىل مخيم لالجئني

كان يوم . ًجد أحدا هناكوبدأ قتال شديد وعندما رجعت إىل البيت لم أ. ًكنت ألعب كرة القدم بعيدا عن املنزل"
لقد . وكانت هناك رصاصات يف جدران املنزل. كانوا يتقاتلون يف الشارع]. 2010[كانون الثاني /جمعة، يف يناير

وأخربت أولئك . وسألتهم عن مكان أمي لكنهم لم يعرفوا فهربت معهم. رأيت الكثري من الناس الذين فروا من هناك
أنا . قالوا يل إنه يتعني عيل البقاء يف مخيم لالجئني. كانوا ذاهبني إىل نريوبي.  إليهًالناس أنني ال أملك مكانا أذهب

ال اذهب إىل املدرسة ولكن أساعد الناس الذين . إنهم يساعدونني. اآلن أعيش مع عائلة لم أكن أعرفها من قبل
 ."يعملون يف مهنة الخياطة يف املخيم لكسب بعض املال

ووصفت . واتي يعشن لوحدهن يف مخيمات الالجئني فعرضة بوجه خاص لإلساءة الجنسيةأما النساء والفتيات الل

  كيف أدى بقاؤها وحيدة إىل زيادة تعرضها للخطر يف مخيم 2009امرأة شابه ملنظمة العفو الدولية يف عام 

 :الالجئني الذي هربت إليه

جة إليها لطهي الطعام، حتى لو أعطيت ألنني كنت وحدي، لم أتمكن من الحصول عىل األشياء التي كنت بحا"
ًوهذا أمر خطري جدا لشخص مثيل، امرأة . يذهب الناس لجمع الحطب خارج املخيم لطهي الطعام. بعض الزاد

وانتقلت إىل املدينة حيث أعمل اآلن كخادمة إلحدى . لم أكن يف وضع يمكنني من البقاء يف املخيم بنفيس. شابة
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ويبدو أنني فقط عالقة . ًو أي يشء هنا، وال أخطط أساسا للذهاب إىل أي مكانليس لدي أي شخص أ. العائالت
 .هنا

أنا . شخص يف سني كان سيتلقى التعليم ولديه أرسة يهتم بها. ال أعيش حياة طبيعية بالنسبة  لشخص يف عمري
أعمل لديها أن ال أحصل أخىش أنه يف حال  تركت األرسة التي . ًأعيش مع عائلة وأحصل عىل يشء آكله ومكانا للنوم

 ".عىل مكان أفضل

 ©AP/PA Photo/Farah Abdi Warsameh  2010كانون الثاني /ًأطفال يركضون مرورا بجثة رجل، يناير

 الصدمات النفسية الناجمة عن النزاع
تحدث جميع الالجئني الصوماليني الذين قابلهم مندوبو منظمة العفو الدولية عن حالة الخوف التي كانوا 

ًيعيشونها تحت تأثري القتال املستمر، أو فقدان قريب أو صديق لهم، أو رؤيتهم شخصا يقتل أو يعذب أمام 

وضاعف من معاناة األهايل عدم توافر الرضوريات األساسية وغياب األمل يف أن يتمكنوا يف يوم من األيام . أعينهم

ًجال العون اإلنساني يف مخيمات داداب لالجئني، كثريا ًووفقا للعاملني الطبيني يف م. من مغادرة معسكرات الالجئني

ما يعاني الالجئون الصوماليون من الغضب والكوابيس واالضطرابات العصبية التي تعقب الصدمات، أو من 

 . ًويعاني البعض اضطرابا يف صحتهم العقلية. ًنوبات رصع؛ بينما يبدو أن الشباب هم األشد تأثرا بذلك

ألطفال منظمة العفو الدولية عن تجارب تبعث عىل الصدمة النفسية مروا بها يف سياق النزاع وأبلغ العديد من ا

 . املسلح وترافقت مع انتهاكات لحقوق اإلنسان

القتل " عقوبة"وذكر أطفال ملنظمة العفو الدولية أنهم عانوا من الصدمة النفسية عقب جعلهم يشاهدون  تطبيق

 سنة، وفرا من ساكو يف جوبا السفىل 11 و15فوصف أخوان يبلغان من العمر . وقطع األطراف عىل أيدي الشباب

، كيف قطعت يد أحد أقاربهم، وعىل ما يبدو لرفضه إعطاء نصف محصوله ألفراد من 2010نيسان /يف أبريل
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 : وقال أحدهما. الشباب

يستعملون السياط .  سببيعاقبون الناس دون. وكانت الحياة صعبة للغاية. سيطر الشباب عىل البلدة لسنتني"
وعلينا أن ندفع الرضائب . ويريدون من كل شخص أن يكون يف الجامع يف الوقت املحدد. املصنوعة من اإلطارات

حدث هذا لقريبي، قطعوا يده ألنه رفض دفع . وإذا لم تدفع، تعاقب، وقد يقطعون رجلك أو ذراعك. للشباب
ًوه بعيدا، ويف اليوم التايل أحرضوه إىل وسط القرية وقطعوا يده أوثقوا يديه واقتاد. الرضيبة عىل محصوله لهم

ويعاملون من يرفضون إطاعة أوامرهم .  باملائة من املحصول50كانت الرضيبة أكثر من . اليمنى بالسكاكني
 ."معاملة من يتهمونهم بالرسقة

ًووصف صبيان من ساكو يف جوبا السفىل أيضا، ويبلغان من العمر   سنة، ملنظمة العفو 12 سنوات و10ّ

 :وقال أحدهما. الدولية،كل عىل انفراد، كيف شاهدا بعض أهايل قريتهم يقتلون أو يعذبون أمام املأل

يضعون ذراع الشخص . وأصبحت األمور أسوأ بكثري. يف البداية، كانت الحكومة تسيطر ولكن بعدئذ جاء الشباب"
ًرأيت رجال توضع يده يف . ا ثم يلقون عليه الحجارةًوكذلك يحفرون حفرة ويضعون شخصا فيه. يف زيت يغيل

وكانت .  اتهم برسقة حذاء شخص آخر–كان قد جاء من املسجد يرتدي حذاء لم يكن له ومسكوه . الزيت وهو يغيل
ًويمكن أن يقتلوك أيضا . هناك عمليات رجم بالحجارة عقب مجيء الشباب، ويجربونك عىل الذهاب واملشاهدة

كل هذا كان يحدث أمام . ًوكانت هناك عمليات قطع أطراف أيضا. أو بإلقاء الزيت الحار عليكبإطالق الرصاص، 
 ."  الناس

 سنة كيف شاهد عملية قتل رجل قبل فرتة وجيزة من فراره يف 14ووصف صبي من مقديشو يبلغ من العمر 

 :2010آذار / مارس

نادوا عىل . قتل بسكني. شاهدت قتله.  كاذبةرأيت الشباب ينهبون ممتلكات أحدهم ثم يذبحونه بسبب مزاعم"
ًوكان هذا يحدث كثريا جدا. الجميع كي يشاهدوا ذلك ًوأحيانا ترى أشخاصا قطعت أطرافهم من قبل الشباب. ً ً ." 

 :  سنة14وقال صبي من مقديشو يبلغ من العمر 

قبض عليه وهو يميش . عرف ملاذاقتله الشباب، وال أ. ًشاهدت رجال يذبح... غادرت بسبب التعذيب وأعمال القتل"
حز رأسه بالسكني . حدث هذا يف مقديشو. ودعوا الجميع إىل التجمع ملشاهدة ذلك. أخذ إىل أطراف املدينة. يف السوق

حدث هذا يف . ًورأيتهم أيضا يرضبون أحدهم ببندقية، ثم أطلقوا عليه النار وقتلوه. 2009أيار /حتى آخره يف مايو
 ." الشهر نفسه

 :  جندي طفل سابق بالقولّوأرس

وأشعر بالرعب من أن يأتي الشباب إىل هنا . تراودني كوابيس من املايض. وأشعر بالتوتر الشديد. ال أشعر باألمان"
ًأريد مستقبال أفضل، أمانا أكثر، تعليما أحسن. ًأيضا ً  ." أعيش تحت وطأة الخوف هنا. ً

 بسبب الصدمات العصبية التي 2010شباط /ومال يف فرباير سنة وهربت من الص30وقالت امرأة تبلغ من العمر 

 : لحقت بابنتها البالغة من العمر سنتني جراء أصوات قذائف الهاون
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يف كل مرة كانت ابنتي، البالغة من العمر سنتني ونصف . هربت بسبب الحرب. كنت أعيش يف املدينة يف مقديشو"
. كانت املنطقة التي عشت فيها تحت سيطرة الحكومة. البقاءلم أستطع . السنة، تسمع صوت القذائف كانت ترصخ

 ." ُبيت جرياني دمر. ًواقرتبت الحرب من بيتي كثريا مع أن بيتي لم يدمر

نيسان /صبي فر من ساكو يف جوبا السفىل يف أبريل. وشاهد أطفال آخرون آباءهم وأمهاتهم يقتلون أمام أعينهم

 : سنوات قال10 ويبلغ من العمر 2010

كان . ّأتوا إىل بيتنا ودار القتال داخل املجمع. واغتصبت أختي. 2010نيسان /ّقتل كال والدي يف القتال يف أبريل"

 ." رأينا والدينا يقتالن وأختنا تغتصب. أخي وأنا هربنا. كنت يف البيت. هناك قتال يف جميع أنحاء القرية

عسكري تابع للحكومة االنتقالية يف مقديشو، أثناء  سنة مقتل والده، وهو قائد 17وشهد طالب يبلغ من العمر 

 : وجوده يف بيته

أطلق عليه الرصاص من بندقية، يف البيت، من قبل خمسة رجال . قتل والدنا أمامنا، أنا وإخواني الستة الصغار"
وكان كنا نتناول الطعام، ]. حي يف مقديشو[كان هذا يف حي وبري . 2009ترشين األول / أكتوبر7مقنعني، يف 
 ." ًوألنه قتل، كنا جميعا مهددين بالقتل. وألنه كان معيلنا، اضطررنا إىل الفرار. وقع الهجوم يف الليل. ًالباب مفتوحا

 : سنة كيف رأى والده يقتل يف ظروف مشابهة17ووصف صبي آخر من بيدوا يبلغ من العمر 

ًكان جنديا سابقا يف جيش . 2009كانون الثاني /رامليليشيا اإلسالمية قتلت والدي، الذي كان يف الستني، يف يناي" ً

ًوكان نائما يف البيت؛ دخلوا البيت وأخذوه جانبا وقتلوه. الحكومة االنتقالية . 8كان ذلك يف الليل، حوايل الساعة . ً
لوا له، قا. كان هؤالء الناس جرياننا، أربعة رجال يحملون املسدسات. استهدفوا أبي ألنه كان مع الحكومة االنتقالية

كانوا قد هددوه من قبل، ولكنه كان قد . ، وافق وأطلقوا عليه الرصاص"نريد النقاس معك ولكن يف الخارج"
قتل قبل مغادرة . كانوا يعتقدون أنه ما زالت له صالت بالحكومة. انسحب من قوات الحكومة االنتقالية آنذاك

وقتل العديد . وا، ولكن لم يعرف أحد أنهم من الشبابكانوا من مقاتيل الشباب من سكان بيد. اإلثيوبيني مبارشة

   113."من الجريان الذين كانوا يعملون مع الحكومة االنتقالية

وليس ثمة من شك بأن طول النزاع املسلح يف الصومال وحجم العنف فيه يرتكان بصماتهما العميقة عىل املجتمع 

 عىل الشعب الصومايل من األمور التي تحتاج إىل التقييم وما زالت اآلثار التي يرتبها النزاع. الصومايل بمجمله

بيد أن الدراسات الصحية الدولية تقول إنه يمكن للنزاع املسلح أن يلحق األذى بالصحة النفسية وعىل املدى . الدقيق

 114". يهدد السلم وحقوق اإلنسان والتنمية"الطويل بالصحة العقلية للسكان املتأثرين به، األمر الذي يمكن أن 

وتقدر منظمة الصحة العاملية أن اضطرابات الصحة العقلية قد ألحقت األذى بواحد من كل ثالثة صوماليني، وأن 

والكبار 115. الشعور بانعدام األمان والصدمات النفسية التي تسببت بها الحرب هي أحد العوامل املسهمة يف ذلك

 . ليسوا بمنأى عن ذلك

 : ائها يف انفجار قذيفة هاون يف بيتها ما ييلإذ ذكرت امرأة فقدت خمسة من أبن

. ليس هناك من دعم ملن أصيبوا بالصدمة هنا. أنا شاردة الذهن بسبب الخوف الذي مررت به يف الصومال"
أتكلم مع . وسيكون من األمور الجيدة الحصول عىل املشورة حول الطرق التي يمكن أن ينىس بها الناس آالمهم

 ." كان علينا جمع األشالء يف صناديق كرتون كي ندفنهم. كل مكانتناثر لحمهم يف . نفيس
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 :  ما ييل2009آذار /وأبلغت امرأة يف العقد الخامس من عمرها منظمة العفو الدولية يف مارس

قررت مغادرة . 2008كانون األول /هربت من مخيمات الالجئني يف ديسمرب.  مقديشورية سوق حوله يفأنا من ق"
كان زوجي، الذي كان سائق باص، . كان ذلك صباح يوم أربعاء. جي وجرياني قتلوا يف القتال هناكالصومال ألن زو
وبينما كان يدير محرك الباص، سقطت قنبلة يف املنطقة القريبة منه وقتل مع ستة أشخاص . ًذاهبا إىل العمل

رت القنبلة حاولت مساعدة وعندما انفج. ً طفال يعيشون معي13كان لدي . آخرين يعيشون يف العمارة نفسها
ولذا عدت إىل البيت، ولكن عندما دخلت . زوجي الجريح، ولكن الجريان قالوا إن قنبلة أخرى كانت يف الطريق إلينا

إنه يف الرابعة . وهذا هو الطفل الوحيد الذي جاء معي إىل املخيم. البيت لم يكن هناك أي من األطفال سوى واحد
ال .  سنة20 سنوات و9أعمارهم ترتاوح بني . أي معلومات عن أطفايل اآلخرينوحتى اآلن ليست لدي . عرشة

 ."ًحتى أنني ال أعرف ما إذا كان األطفال قد هربوا معا أم ال. ًأستطيع النوم جيدا، وأحلم بهم

 ورغم وجود بعض الدعم والخدمات ملن يعانون من الصدمات النفسية نتيجة للنزاع يف الصومال يف بعض املناطق،

ويف املخيمات التي زارتها منظمة العفو الدولية ملقابلة الجئني صوماليني، كان الدعم النفساني 116. إال أنها ضئيلة

 350,000ففي مخيمات داداب، التي تؤوي ما يربو عىل . ًلألشخاص املصابني باالكتئاب إما محدودا أو غري موجود

وى طبيب نفيس واحد متخصص يف تقديم الدعم  س2010الجئ معظمهم من الصوماليني، لم يكن هناك يف 

ولم تكن هناك برامج محددة ملعالجة االحتياجات النفسية للمقاتلني السابقني، وال . لألطفال يف املخيمات الثالثة

سيما األطفال الذين ارتبطوا فيما سبق بالجماعات املسلحة، والذين يرجح أن يكونوا أشد معاناة من الصدمات 

ً الثقافية التي تعترب من يعانون من الصدمة مختلني عقليا من مشكلة -عف النظرات االجتماعيةوتضا. النفسية

ًوغالبا ما يتعرض األشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية للنبذ . انعدام خدمات االستشارة النفسية يف املخيمات

ة من الالجئني الصوماليني إىل طلب ونتيجة لذلك، ال تسعى سوى قل. ُواإلساءة، ويبقى عليهم مقيدين بالسالسل

 .   املساعدة لدى الشعور باالكتئاب خشية أن يوصموا باملرض العقيل من جانب من حولهم

 جيل ضائع: االفتقار إلى فرص التعليم وسبل العيش
 : سنة منظمة العفو الدولية ما ييل15أخرب صبي من مقديشو عمره 

 حيث ال يسمح ملجموعة من شخصني أو ثالثة -ً أوال، أنه ال توجد حرية :التحديات الرئيسية التي تواجه األطفال"
ًوثالثا  إرشاف الشباب عىل . ًوثانيا، طغيان الخوف. وإذا حدث هذا، فإنهم يعاقبون. ًأشخاص بالجلوس معا

هم ما ًورابعا، عدم وجود وظائف، واألطفال خاملون وليس لدي. املدارس، فلم يعد األطفال يذهبون إىل املدرسة
 ."وهذا يدفعهم إىل القيام بأشياء غري مرغوب فيها. يفعلون

ترك عقدان من النزاع املسلح بصماتهما عىل نظام التعليم والبنى التحتية يف جنوب ووسط الصومال، وهو أمر 

علمني ًيتفاقم نتيجة الهجمات العشوائية التي تؤثر سلبا عىل تقديم التعليم والهجمات املوجهة ضد التالميذ وامل

ًفقد حرم النزاع املسلح يف الصومال جيال بأكمله من األطفال من . واملرافق املدرسية، كما هو موضح يف هذه الوثيقة

ًوأبرزت الدراسات الدولية أيضا . تلقي التعليم ومن تعلم املهارات التي يمكن أن توفر لهم سبل العيش املستدامة

فمن املرجح أن يعزز التفاوت وعدم املساواة عىل : يف البلدان املتأثرة بالنزاعاتًآثارا طويلة األجل لعدم توفري التعليم 

 .مستوى الوطن الفقر، ويمكن أن يؤجج نقص فرص التعليم والعمالة الرصاعات املسلحة ويهدد آفاق السالم
، إىل  الصومال، انضم بعض األطفال الذين افتقروا إىل التعليم وفرص كسب الرزق، بحسب التقاريرويف117

الجماعات املسلحة ليتمكنوا من إعالة أنفسهم؛ بينما يدفع آخرون من الذين نشأوا وسط العنف إىل ارتكاب املزيد 

ً وسوف يؤثر افتقار الغالبية العظمى من أطفال وشباب الصومال إىل التعليم تأثريا شديدا عىل 118.من أعمال العنف ً
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 .مستقبل جنوب ووسط الصومال

 

 .UNHCR/E  .2008كانون األول /خارج قسم الوافدين الجدد يف مخيم إيفو يف داداب، كينيا، ديسمرب أطفال يتسابقون 

Hockstein © 

وعىل الرغم من هذه العواقب الطويلة األجل، يظل التعليم من القطاعات التي ال تمولها املساعدات اإلنسانية املقدمة 

 2011كانون الثاني /ًية، تلقى قطاع التعليم اعتبارا من ينايرًفوفقا ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسان. إىل الصومال

 املتعلقة بالصومال؛ ولم تتلق 2010 يف املائة من التمويل املطلوب ضمن عملية املناشدات املوحدة لعام 40نحو 

 119. يف املائة من التمويل املطلوب17برامج الحماية سوى 

 اللجوء يف داداب منظمة العفو الدولية أن أحد األسباب التي وأخرب العديد من األطفال الصوماليني يف مخيمات

 مدرسة ابتدائية 19وتضم مخيمات داداب . دفعت ذويهم إىل إرسالهم إىل املخيمات كان حصولهم عىل التعليم

وأبلغ عاملون يف . وست مدارس ثانوية، وكذلك العديد من املدارس الخاصة واملدارس املمولة من املجتمع املحيل

جال اإلنساني منظمة العفو الدولية بالتحاق جميع األطفال الراغبني يف االلتحاق باملدارس، عىل الرغم من امل

ًووفقا للتقارير، كان . الضغوط عىل البنية التحتية املدرسية الناجمة عن تزايد عدد الالجئني يف املخيمات املكتظة

 120. يف املائة12 يف املائة، بينما يف املدارس الثانوية 43معدل االلتحاق باملدارس االبتدائية يف مخيمات داداب 

ّومعظم األطفال الذين ال يذهبون إىل املدرسة هم من الذين فروا مؤخرا إىل كينيا والقرص غري املصحوبني بذويهم،  ً

يدوا من املدرسة وأبلغ العديد من األطفال منظمة العفو الدولية أنهم أع. ًوفقا للعاملني يف املجال اإلنساني يف داداب

لعدم ارتدائهم الزي املوحد، املرتفع الثمن بشكل ال يستطيعون تحمل تكلفته، عىل الرغم من التأكيد عىل العاملني يف 

ًاملجال اإلنساني بأن الزي الرسمي ليس إلزاميا وأن عىل جميع املدارس قبول األطفال الذين ال يستطيعون رشاء 

 .الزي الرسمي

ً املجال اإلنساني أيضا إىل أن األطفال واملراهقني الذين وصلوا مؤخرا إىل داداب كثريا ما يواجهون وأشار العاملون يف ً ً

ويتعني عىل . صعوبات يف محاولتهم اإلندماج يف نظام مدارس املخيمات، الذي يستند إىل املنهاج الدرايس الكيني



 الجبهة  خط عىل 

 النريان مرمى يف األطفال

 

 2011 تموز/يوليو  الـدولية العـفـو منظمة          AFR 52/001/2011: الوثيقة رقم

62 

ًوكثريا ما يحرض . أوا يف فصل أدنى مما يناسب سنهمًأولئك الذين لم يذهبوا مطلقا إىل املدرسة يف الصومال أن يبد

وقد أمىض معظم الطلبة الذين يدخلون املدارس الثانوية كل حياتهم يف . املراهقون فصول املدارس االبتدائية العليا

مخيمات الالجئني، والفتيات الالتي يلتحقن ويحرضن الدروس يف املدارس هن بصورة رئيسية من أولئك الالتي 

ويقول العاملون يف املجال اإلنساني إنهم الحظوا تغريات إيجابية بني الالجئني طوييل . يف مخيمات الالجئنيولدن 

ًكما أشاروا إىل أن األطفال الوافدين حديثا من الصومال يواجهون . اإلقامة فيما يتعلق بحق البنات يف التعليم

 .فال الذين أقاموا يف املخيمات لسنوات عديدةصعوبات أكرب بالعالقة مع االنضباط وتقبل السلطة من األط

ًوتدير إحدى املنظمات أيضا برنامجا لتعليم الشباب يف مخيمات داداب لتوفري املهارات لالجئني املراهقني والشباب  ً

ًالذين تلقوا تعليما محدودا أو لم يتلقوا تعليما عىل اإلطالق، حيث يمكنهم تعلم إحدى الحرف ً ومع ذلك،  ال . ً

وباإلضافة إىل ذلك، . طيع االلتحاق بمثل هذه الربامج سوى بضع مئات فقط من الالجئني املستضعفني كل عاميست

ًهناك عدد قليل جدا من الفرص االقتصادية يف مخيمات داداب،  وال يسمح لالجئني بالخروج للعمل خارج 

لثانوي يف داداب يواجهون صعوبات يف وحتى الالجئون من املراهقني والشباب الذين أتموا تعليمهم ا. املخيمات

ًفمن غري املسموح للذين يعملون مع الوكاالت اإلنسانية يف املخيمات، وفقا للترشيع الكيني : إيجاد فرص عمل

 121". الحوافز"ًالخاص بحق الالجئني يف العمل، الحصول عىل أجور ثابتة؛ وبدال من ذلك، فهم يتلقون 

 



 الجبهة  خط عىل

 النريان مرمى يف ألطفالا

 2011 تموز/يوليو  الـدولية العـفـو منظمة AFR 52/001/2011: الوثيقة رقم

63 

  القانون والمعايير الدوليين. 9
 . تنطبق عىل النزاع يف الصومال عدة منظومات من معايري القانون الدويل

 القانون الدولي اإلنساني
ًيصنف النزاع يف جنوب ووسط الصومال بأنه نزاع مسلح ليس له طابع دويل، باعتباره نزاعا ال تتجاوز حدوده  َّ

. واجهة حكومة تدير البالد بالوكالةأرايض دولة واحدة وأطرافه واحدة أو أكثر من الجماعات املسلحة يف م

، وجميع األطراف يف نزاع الصومال ملزمة بتطبيق املادة 1949والصومال دولة طرف يف اتفاقيات جنيف لسنة 

ًوفضال عن ذلك، ثمة قواعد للقانون الدويل اإلنساني، وال .  من اتفاقيات جنيف األربعة كحد أدنى3العامة املشرتكة 

سري األعمال العدائية، تتضمنها معاهدات من قبيل الربوتوكولني اإلضافيني األول الثاني امللحقني سيما تلك املتعلقة ب

 122. باتفاقيات جنيف، وتنطبق عىل سلوك جميع أطراف النزاع يف الصومال

لدويل يف ويف سياق النزاع املسلح غري ا. ِّويعرف القانون الدويل اإلنساني املدنيني بأنهم األشخاص من غري املقاتلني

الصومال، تستخدم منظمة العفو الدولية تعبري املدنيني لوصف األشخاص الذي ال يشاركون عىل نحو مبارش يف 

جميع " يعامل يف جميع األحوال معاملة إنسانية" عىل أن 3وتنص املادة العامة املشرتكة . األعمال العدائية

، بمن فيهم أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا عنهم األشخاص الذين ال يشرتكون مبارشة يف األعمال العدائية

ًأسلحتهم، وتفرض عىل أطراف النزاع واجبا يف أن ترعى الجرحى واملرىض، وتحظر، بني جملة أمور، أعمال القتل 

غري املرشوعة والتعذيب واملعاملة املهينة والحاطة بالكرامة، والجرائم الجنسية كاالغتصاب، وعمليات اإلعدام خارج 

 . نطاق القانون، وأخذ الرهائن

ِّويفرض القانون الدويل اإلنساني عىل جميع أطراف النزاع واجبا مطلقا يف أن تميز بني املدنيني واملقاتلني ً فال 123. ً

املعرفة يف القانون (يجوز أن يهاجم املدنيون بصورة مبارشة؛ كما ال يجوز توجيه الهجمات نحو أعيان مدنية 

، بما يف ذلك، ويف معظم الظروف، املنازل واملدارس وأماكن العبادة )ها األهداف غري العسكريةالدويل اإلنساني بأن

 124. واملستشفيات

ِّويحظر القانون الدويل اإلنساني الهجمات العشوائية، التي ال تميز بني األهداف العسكرية وبني املدنيني واألعيان 

تصاحبها خسائر يف أرواح املدنيني أو إصابات تلحق بهم أو أرضار املدنية، كما يحظر الهجمات غري املتناسبة، التي 

باألعيان املدنية، أو خليط من هذا، عىل نحو يتسم باإلفراط باملقارنة مع امليزة العسكرية املبارشة وامللموسة 

ان املدنيني لتفادي اإلرضار بالسك... الحيطة الدائمة"ويتعني عىل جميع أطراف النزاع أن تتوخى . املنتظرة منها

ويتعني عليها اتخاذ جميع التدابري االحرتازية املمكنة لتجنب الخسائر العرضية يف أرواح ". واملدنيني واألعيان املدنية

املدنيني واإلصابات يف صفوفهم، ويف كل األحوال تقليصها إىل الحدود الدنيا، بما يف ذلك فعل كل ما يف وسعها 

ًبالهجوم هي أهداف عسكرية، وليست مدنيني أو أعيانا مدنية؛ وحيثما أمكن ذلك، للتحقق من أن األهداف املتوخاة 

ًيتعني عليها أن تعطي تحذيرا مسبقا بالهجمات التي يمكن أن تلحق األذى بالسكان املدنيني؛ وأن تمتنع عن اتخاذ  ً

صابات بينهم، أو إلحاق قرار بشن أي هجوم يمكن أن يتوقع منه التسبب بخسائر عرضية يف أرواح املدنيني، أو إ

ًأرضار باألعيان املدنية، أو خليطا من كل هذا، من شأنها أن تكون مفرطة باملقارنة مع امليزات العسكرية املبارشة 

ويتعني أن تتخذ أطراف النزاع كذلك جميع االحتياطات الرضورية لحماية املدنيني الخاضعني . املنتظرة من الهجوم

ار الناجمة عن العمليات العسكرية، بما يف ذلك نقل املدنيني من محيط األهداف لسيطرتها يف مواجهة األخط
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 125. العسكرية وتجنب وضع أهداف  عسكرية يف املناطق السكنية ذات الكثافة السكانية أو بالقرب

 عىل نحو لألطفال املترضرين من نزاع مسلح الحق يف االحرتام والحماية"وبمقتىض القانون الدويل اإلنساني العريف، 

 ) 135القاعدة " (خاص

من الربوتوكول اإلضايف الثاني امللحق باتفاقيات جنيف األربع، والذي يتعامل مع النزاع املسلح ) 3(4وتعيد املادة 

توفري الرعاية والعون لألطفال بقدر ما يحتاجون غري الدويل، التأكيد عىل التزامات جميع األطراف يف نزاع مسلح ب

 :ة إليه، وبصفة خاص

ًيجب أن يتلقى هؤالء األطفال التعليم، بما يف ذلك الرتبية الدينية والخلقية تحقيقا لرغبات آبائهم أو أولياء ) أ 

 أمورهم يف حالة عدم وجود آباء لهم؛

 تتخذ جميع الخطوات املناسبة لتسهيل جمع شمل األرس التي تشتتت لفرتة مؤقتة؛) ب

وال يجوز السماح باشرتاكهم يف . سة عرشة يف القوات أو الجماعات املسلحةال يجوز تجنيد األطفال دون الخام) ج 

 األعمال العدائية؛

تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه املادة لألطفال دون الخامسة عرشة سارية عليهم إذا اشرتكوا يف األعمال ) د 

 ؛إذا ألقي القبض عليهم) ج(العدائية بصورة مبارشة، رغم أحكام الفقرة 

ًتتخذ، إذا اقتىض األمر، اإلجراءات إلجالء األطفال وقتيا عن املنطقة التي تدور فيها األعمال العدائية إىل منطقة ) هـ

 ..."ًأكثر أمنا داخل البلد عىل أن يصحبهم أشخاص مسؤولون عن سالمتهم وراحتهم

أو التعسفي من الحرية من النوع ويحظر القانون الدويل اإلنساني العريف عمليات االختطاف والحرمان القرسي 

 . ًالذي تلجأ إليه الجماعات املسلحة يف الصومال لتجنيد األطفال والشبان والنساء والفتيات قرسا

 التفاقيات جنيف إصدار األحكام القضائية وتنفيذ عمليات اإلعدام دون صدور 3وتحظر املادة العامة املشرتكة 

ً قانونيا عقب توفري جميع الضمانات القضائية املعرتف بأنها ال غنى ًحكم مسبق تعلنه محكمة منعقدة انعقادا

 . عنها

 قانون حقوق اإلنسان
ينطبق القانون الدويل لحقوق اإلنسان، بما فيه ما يتصل بالحقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية 

ًهو ملزم قانونا للدول ولقواتها املسلحة وملمثيل واالجتماعية، يف أوقات السلم وإبان النزاعات املسلحة، عىل السواء، و

أو الحد من نطاقها يف حاالت " تقييدها"الحقوق يف التطبيق، أو ) وليس كل(ويمكن تعديل بعض . الدولة اآلخرين

. النزاع املسلح، ولكن فقط إىل املدى الذي تستدعيه عىل نحو صارم مقتضيات الحالة الخاصة، ودونما تمييز

ون الدويل لحقوق اإلنسان حق ضحايا االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان يف اإلنصاف، بما يف ذلك يف وينشئ القان

 . العدالة والحقيقة وجرب الرضر

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية "والصومال طرف يف عدد من املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، بما يف ذلك 

اتفاقية مناهضة التعذيب "، و"ص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدويل الخا"، و"والسياسية
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، )املعروفة باتفاقية مناهضة التعذيب" (وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 للقضاء عىل جميع أشكال االتفاقية الدولية"، و)امليثاق األفريقي" (امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب"و

 ". التمييز العنرصي

 من امليثاق األفريقي عىل 4واملادة " العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" من 6حيث تنص املادة 

وتحظر اتفاقية . التزام الدول األطراف بضمان تمتع جميع األفراد الخاضعني لواليتها القضائية بالحق يف الحياة

 من امليثاق األفريقي 5واملادة " العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" من 7عذيب واملادة مناهضة الت

ًحظرا مطلقا التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والتعذيب بمقتىض القانون . ً

العهد "كما ينشئ . أي شخص يخرق هذا الحظرالدويل جريمة، وعىل الدول التزام بأن تقدم إىل ساحة العدالة 

ًوامليثاق األفريقي حقا لجميع األفراد يف الحرية واملحاكمة العادلة " الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

وحرية التعبري وحرية املعتقد واالنتساب إىل الجمعيات وتكوينها ويف التجمع السلمي، ويف املعاملة عىل قدم املساواة 

 . م القانونأما

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية "والصومال ملزم باحرتام الحق يف التعليم بمقتىض 

، )5املادة " (االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي"، وبموجب )14 -13املادتني (والثقافية 

. ًالحق يف التعليم الجميع، بمن فيهم األشخاص املهجرون داخلياويشمل نطاق ). 17املادة (وامليثاق األفريقي 

وحيثما تعجز الدول عن . ويتعني عىل الدول ضمان التعليم األسايس املجاني واإللزامي كمسألة تتمتع باألولوية

 يف غضون سنتني، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة"ضمان فرص التعليم املجاني اإللزامي، يتعني عليها القيام 

 وقد أشارت اللجنة املعنية بالحقوق 126". للتنفيذ الفعيل والتدريجي ملبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع

يف الحاالت التي تفتقر فيها " التزام واضح بأن يساعد"االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل أنه عىل املجتمع الدويل 

 127. فصلة من هذا القبيلًالدول إىل املوارد أو الخربات بأن يضع خططا م

. ًوفضال عن ذلك، تبنى مجلس األمن الدويل قرارات مهمة بشأن حماية األطفال املترضرين من النزاع املسلح وأمنهم

 : والصومال ملزم باحرتام هذه القرارت وتنفيذها

أثر ضار وواسع إزاء ما يتعرض له األطفال من "، عن بواعث قلق بالغ 1999، الصادر يف 1261فقد أعرب القرار 

النطاق نتيجة الرصاعات املسلحة وما يرتتب عليها يف األج الطويل من عواقب بالنسبة للسلم واألمن الدائمني 

 "وللتنمية؛

 من املجتمع الدويل اتخاذ التدابري املناسبة لحماية حقوق األطفال 2000 الصادر يف سنة 1314وطلب القرار 

 . املترضرين من النزاع املسلح

ً جميع أطراف النزاع املسلح إىل التوقف فورا عن تجنيد أو استخدام األطفال، وإىل 2003 لسنة 1460 القرار ودعا

 . احرتام األعراف واملعايري الدولية لحماية األطفال املترضرين من املنازعات املسلحة

ات للمراقبة واإلبالغ بشأن  عىل التوايل، آلي2009 و2005، اللذان جرى تبنيهما يف 1882 و1621وأنشأ القراران 

 تجنيد واستخدام األطفال من جانب أطراف النزاع، 1882حيث أدان القرار . حقوق األطفال يف املنازعات املسلح

وإعادة تجنيد األطفال وكذلك قتلهم وتقطيع أطرافهم واغتصابهم، وغري ذلك من أشكال العنف الجنيس ضد 

 .  املدارس واملستشفيات وحرمانهم من فرص تلقي املساعدة اإلنسانيةاألطفال، واختطاف األطفال والهجمات عىل
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ً، عددا من األحكام املتعلقة 2004شباط /، الصادر يف فرباير128" امليثاق االتحادي االنتقايل للصومال"ويتضمن 

رية الشخصية وتشمل هذه الحق يف الحياة ويف الح. بحقوق اإلنسان تعهدت الحكومة االتحادية االنتقالية باحرتامها

واألمن، والحق يف محاكمة عادلة واملساواة أمام القانون، والحق يف حرية التجمع وتكوين الجمعيات واالنضمام 

من الفصل ) ه(و) د(26وتنص املادة . إليها، وحرية املعلومات ووسائل اإلعالم، وحماية األرسة والرفاه االجتماعي

 : الرابع من امليثاق عىل ما ييل

 . سنة18سمح بعمل السخرة أو بالخدمة العسكرية لألطفال دون سن ال ي) د"

أو يف مكان االحتجاز نفسه املخصصني / سنة يف السجن نفسه و18ًطبقا للقانون، ال يسجن طفل تحت سن ) ه

 ". للراشدين

 يشارك أي طفل باتخاذ جميع التدابري الرضورية لضمان أن ال" الدول األطراف 22ويلزم امليثاق األفريقي يف املادة 

املبادئ "وتعيد ". مشاركة مبارشة يف األعمال العدائية، وباالمتناع عىل وجه الخصوص عن تجنيد أي طفل

اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة األشخاص املهجرين "وكذلك " التوجيهية الخاصة بالتهجري الداخيل

 23 حتى 19لالتحاد األفريقي املنعقدة يف كمباال، بأوغندا، من ، التي تبنتها القمة الخاصة 129" ًداخليا يف أفريقيا

والتي حرضتها الحكومة االتحادية االنتقالية، تعيد التأكيد عىل واجب ) اتفاقية كمباال (2009ترشين األول /أكتوبر

 130. ًالدول يف حماية األطفال املهجرين داخليا من التجنيد أو من أن يستخدموا يف األعمال العدائية

وباإلضافة إىل ذلك، أعلنت الحكومة االتحادية االنتقالية التزامات مهمة بشأن حقوق اإلنسان، وال سيما بشأن 

حيث . حقوق الطفل، وكان آخرها يف سياق املراجعة الدورية العاملية يف مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

، )2002التي وقعتها يف " (اتفاقية حقوق الطفل"اء عىل أعلنت الحكومة االنتقالية التزامها بالتصديق بال إبط

اتفاقية القضاء عىل "، و)2005الذي وقعته يف (الربوتوكول االختياري املتعلق بإرشاك األطفال يف النزاع املسلح "و

عمل كما التزمت الحكومة االنتقالية بوضع حد لتجنيد األطفال يف الصومال وبال". جميع أشكال التمييز ضد املرأة

مع األمم املتحدة عرب نقطة اتصال محورية من أجل التوقيع عىل خطة عمل تضمن تحرير الجنود األطفال والتحقق 

 . من ذلك

 القانون الدولي الجنائي
ينشئ القانون الدويل الجنائي مسؤولية جنائية فردية عن انتهاكات وخروقات بعينها للقانون الدويل لحقوق 

 اإلنساني، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وجريمة اإلبادة الجماعية، وكذلك اإلنسان والقانون الدويل

 . التعذيب وعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء واالختفاء القرسي

وقد ترقى انتهاكات خطرية للقانون الدويل اإلنساني، بما يف ذلك القتل العمد، والتعذيب وغريه من رضوب املعاملة 

ويعترب تجنيد . هجمات املبارشة أو العشوائية أو غري املتناسبة ضد املدنيني، إىل مستوى جرائم الحربالسيئة، وال

ويقتىض القانون الدويل . ً جريمة حرب، طبقا لنظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية15األطفال تحت سن 

 . لعدالةتقديم األشخاص املسؤولني عن ارتكاب مثل هذه األفعال إىل ساحة ا

ويمكن اعتبار األفراد عرضة للمساءلة بمقتىض القانون الجنائي الدويل ملحاولتهم ارتكاب جريمة حرب، أو 

ًويمكن أن تقع مسؤولية جرائم الحرب أيضا عىل القادة . الرتكابها أو التخطيط لها أو التحريض عىل ارتكابها

 علم، أو يفرتض فيهم أن يكونوا عىل علم، بارتكاب جريمة العسكريني أو الزعماء من غري املقاتلني حني يكونون عىل
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 . حرب دون أن يتخذوا التدابري الكافية ملنع وقع جريمة الحرب هذه أو ملعاقبة املسؤولني عنها
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 خاتمة.10

التعليم واألمن هو ما يحتاج إليه األطفال بشكل "
كما إن هناك حاجة لوقف إطالق النار . ُملح

جميع أفراد الشعب في والسالم والتعليم ل
ًلم يتلق الشباب تعليما، ولذلك فهم ال . الصومال

وكذلك وقف وصول . يعرفون ماذا يفعلون
األسلحة المتدفقة إلى الصومال المستخدمة 

 ".للقتل والتشجيع على القتال 
  سنة18امرأة صومالية تبلغ من العمر 

 وجه الخصوص، ممكنة فقط من خالل تضافر جهود التصدي ملحنة الشعب الصومايل، األطفال والشباب منه عىل

فقد وصف األطفال واألرس من الصوماليني . جميع أطراف النزاع واملجتمع الدويل لوضع حقوق اإلنسان كأولوية

وال تدع . ملنظمة العفو الدولية كيف حطمت انتهاكات حقوق اإلنسان املروعة واملستمرة بال هوادة حياتهم

وبينما تتحمل .  بأن جرائم حرب قد ارتكبت ومازالت ترتكب يف جنوب ووسط الصومالًشهاداتهم مجاال للشك

أطراف النزاع املسؤولية عن مثل هذه الجرائم، ويتعني محاسبتها، فعل املجتمع الدويل القليل ملعالجة الحالة 

مثل مكافحة اإلرهاب املأساوية لحقوق اإلنسان يف الصومال، ويف الوقت نفسه تستثمر املوارد يف مجاالت أخرى 

 .ومكافحة القرصنة

وتشري شهادات الالجئني الصوماليني يف هذا التقرير إىل أن الجماعات اإلسالمية املسلحة مسؤولة عن قسط كبري من 

وقد فرض مجلس األمن . ًانتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب التي ترتكب حاليا يف جنوب ووسط الصومال

يف عام " الحزب اإلسالمي"و" حركة الشباب" زعماء الجماعتني الصوماليتني املسلحتني، الدويل عقوبات موجهة عىل

. ، عىل أساس أنهما تهددان السالم واألمن يف الصومال وتمنع أو تعرقل وصول املساعدات اإلنسانية2010
ئم الحرب وغريها ًويتعني عىل مجلس األمن أيضا أن يكفل محاسبة قادة الجماعات الصومالية املسلحة عن جرا131

من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان املرتكبة ضد املدنيني، بما يف ذلك التجنيد املنهجي لألطفال واستخدامهم يف 

 .النزاع املسلح

ًويتهم الكثري من الصوماليني املجتمع الدويل أيضا بالتغايض عن الحكومة االتحادية االنتقالية، التي يدعمها سياسيا  ً

 عىل الرغم من األدلة عىل ارتكاب الحكومة االنتقالية والقوات املسلحة املوالية لها انتهاكات جسيمة لحقوق ًوماليا،
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 2007كما ساعدت االنتهاكات من جانب قوات الحكومة االتحادية االنتقالية والقوات اإلثيوبية بني عامي . اإلنسان

وعىل الرغم من أن مجلس األمن الدويل والدول املانحة .  يف تأجيج مشاعر الدعم لجماعات املعارضة املسلحة2009و

ًقد هددت مؤخرا بسحب الدعم للحكومة االنتقالية لعدم إحراز تقدم يف املهام املحددة للفرتة االنتقالية ويف عملية 

، جيبوتي، إال أنها لم تربط دعمها يف هذا الشأن بمقاييس واضحة ملدى ما يتحقق من تقدم بشأن حقوق اإلنسان

. 2011آب /وقد جرى تمديد فرتة عمل املؤسسات االتحادية االنتقالية اآلن حتى أغسطس. بما يف ذلك حقوق الطفل

ًويتعني عىل املجتمع الدويل أن يكون واضحا يف توقعاته بشأن الوفاء دون إبطاء بالتزامات حقوق اإلنسان التي 

أيار /املراجعة الدورية العاملية ملجلس حقوق اإلنسان يف مايوقطعتها الحكومة االتحادية االنتقالية عىل نفسها أثناء 

، وتعهدها بالتوقيع عىل خطة عمل مع األمم املتحدة لوقف القتل وتشويه األطفال، وتنفيذ هذه الخطة، 2011

 .وبضمان التحقق من اإلفراج عن الجنود األطفال

 من جنوب ووسط الصومال، والصعوبات يف وتقر منظمة العفو الدولية بأن صعوبة الوصول إىل مناطق واسعة

الرصد واإلبالغ بشأن حالة حقوق اإلنسان، تشكل عقبات تعرتض سبيل تحميل أطراف النزاع املسؤولية عن 

ًويتطلب التغلب عىل هذه العقبات توثيقا أفضل واإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان . االنتهاكات التي ترتكبها

ًبصورة أكثر انتظاما، فضال وينبغي عىل مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان .  عن وجود آليات لضمان املساءلةً

تعزيز قدرته عىل رصد حالة حقوق اإلنسان يف الصومال ونرش تقرير عنها، بما يف ذلك نرش العدد الكايف من 

 .ئني يف البلدان املجاورةًاملوظفني حيثما أمكن، سواء يف مخيمات املهجرين داخليا يف الصومال، أو يف مخيمات الالج

مستقلة ومحايدة، أو آلية مماثلة، " لجنة تقص"ويتعني عىل املجتمع الدويل كذلك أن يطالب بإلحاح بإنشاء 

للتحقيق يف انتهاكات القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني يف الصومال ورسم خريطة تفصيلية 

ًونظرا لعدم وجود القدرات يف الصومال للقيام بهذه املهمة، واالعرتاف . فالة املساءلةلها، والتوصية باتخاذ تدابري لك

الواضح من جانب املجتمع الدويل بأن زيادة املساءلة عن االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان تساهم يف حماية 

هن للسكان املدنيني الصوماليني أنه املدنيني، يتعني عىل املجتمع الدويل أن ينشئ مثل هذه اآللية دون إبطاء وأن يرب

وكان مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان قد أعد دراسة جدوى لعملية . يقف إىل جانبهم، ويعمل لحمايتهم

 2010أيلول /وذكر األمني العام األمم املتحدة يف سبتمرب. توثيق تحدد الجرائم الخطرية التي ارتكبت يف الصومال

أخطر االنتهاكات املرتكبة، كخطوة أساسية يف مكافحة اإلفالت من العقاب وإنشاء آليات اقرتاح توثيق "أنه يؤيد 

 . ومع ذلك، يبدو أنه لم تتخذ أي خطوات إضافية يف هذا االتجاه132".العدالة واملصالحة

اإلنسان يف ًكما يتعني عىل املجتمع الدويل اتخاذ تدابري ملموسة بناء عىل املعلومات املتاحة بالفعل عن حالة حقوق 

ًومع أن خبريا مستقال معنيا بحالة حقوق اإلنسان يف الصومال يقدم تقارير منتظمة إىل مجلس حقوق . الصومال ًً

اإلنسان يف األمم املتحدة، كما يتلقى مجلس األمن الدويل معلومات عن انتهاكات الحظر املفروض عىل توريد األسلحة 

لألمم املتحدة، وعن االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال يف النزاع املسلح من إىل الصومال من خالل فريق الرصد التابع 

وعىل الرغم من إدراج الحكومة االتحادية . خالل املمثل الخاص لألمم املتحدة املعني باألطفال والنزاع املسلح

طراف التي تقتل أو تشوه  عىل القائمة السنوية لألمانة العامة لألمم املتحدة الخاصة باأل2005االنتقالية منذ عام 

األطفال وتجند األطفال أو تستخدمهم يف القوات املسلحة، إال أن مجلس األمن قد واصل السماح بنقل األسلحة 

 .والذخرية للحكومة االتحادية االنتقالية

الدويل وينبغي عىل املجتمع . طفال والشباب الصوماليني ما انفكوا يطالبون بإتاحة الفرص لهم كي يتعلمواألإن ا

زيادة املساعدات التقنية واملالية لضمان قدرة األطفال الصوماليني عىل ممارسة حقهم يف التعليم، حيثما كان ذلك 

ومع ذلك، . ًممكنا، بما يف ذلك يف مخيمات النزوح الداخيل يف الصومال أو يف مستوطنات اللجوء يف البلدان املجاورة
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ل عىل التعليم يف املناطق التي يحتدم فيها القتال أو يحال فيها دون لن يكون من املمكن تحسني إمكانية الحصو

ويف هذا الصدد، يجب . وصول املساعدات اإلنسانية، ما لم يتم بذل جهود أقوى لتحسني  مستوى الحماية للمدنيني

 .واملعلمنيمعالجة الهجمات العشوائية واملبارشة التي تؤثر عىل أطفال املدارس وذويهم، وعىل مرافق التعليم 
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 توصيات. 11
 إىل الحكومة االتحادية االنتقالية

إصدار أوامر واضحة ومعلنة إىل قوات األمن التابعة للحكومة االتحادية االنتقالية بأن ال ترتكب هجمات غري  

و األعيان مرشوعة، بما يف ذلك تلك التي تستهدف املدنيني، والتي ال تحاول التمييز بني األهداف العسكرية واملدنيني أ

ًاملدنية، بما فيها املدارس واملرافق الصحية، وكذلك الهجمات التي تخلف آثارا غري متناسبة عىل املدنيني وعىل األعيان 

 املدنية رغم أنها موجهة نحو هدف عسكري مرشوع؛

ني، بما يف اتخاذ جميع االحتياطات املمكنة يف الهجوم، وضد اآلثار املرتتبة عىل الهجوم، بغرض حماية املدني 

ُذلك تحذير املدنيني بالهجمات العسكرية الوشيكة، ما لم تحل الظروف دون ذلك، وتجنب وضع مواقع القواعد 

العسكرية وغريها من األهداف العسكرية، إىل أقىص حد ممكن، داخل املناطق املدنية املكتظة بالسكان، أو بالقرب 

 غريه من أشكال القصف املدفعي للمناطق املدنية املأهولة؛منها، ووضع حد للقصف العشوائي بمدافع الهاون ول

إصدار تعليمات واضحة ومعلنة إىل قوات األمن التابعة للحكومة االتحادية االنتقالية، وإىل امليليشيات والقوات  

  أو استخدامهم، وحظر جميع عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء،18الحليفة لها، بحظر تجنيد األطفال دون سن 

 وعمليات القبض واالعتقال التعسفي، واالغتصاب وجميع أشكال العنف الجنيس؛

الرصد املنهجي لجميع وحدات الحكومة االنتقالية للتحقق من عدم وجود أطفال يف صفوف قواتها وضمان  

 فصل األطفال، بالتنسيق مع هيئات حماية األطفال التابعة لألمم املتحدة؛

 سنة بعد يف قوات األمن 18لة لضمان عدم تجنيد أي أشخاص لم يبلغوا سن إنشاء إجراءات رصد وتحقق فعا 

التابعة للحكومة االنتقالية ويف امليليشيات والقوات الحليفة لها، بما يف ذلك توزيع مبادئ توجيهية بشأن التحقق 

 عدم تجنيده؛ ِّمن العمر، وتوجيه منظمي عمليات التجنيد إىل أنه يف حالة وجود شك بشأن عمر الشخص ينبغي

وكذلك ضمان التطبيق الصارم ملبدأ الحد األدنى ألعمار املجندين؛ وإفساح املجال أمام مراقبني مستقلني لزيارة 

 القواعد العسكرية بغرض منع التجنيد ملن هم دون السن القانوني وتعقب مثل هذا التجنيد؛

 صفوفها كرشط إلدماج قواتها يف أية برامج دعوة امليليشيات الحليفة إىل إخالء سبيل األطفال املوجودين يف 

 لإلدماج يف الجيش أو قوات الرشطة يف املستقبل؛

التعاون التام مع املنظمات الدولية والصومالية العاملة بشأن حقوق الطفل من أجل إعداد خطة عمل مع  

لية والقوات الحليفة، وإىل األمم املتحدة ترمي إىل وقف قتل األطفال وتشويههم عىل أيدي قوات الحكومة االنتقا

 ضمان إخالء سبيل الجنود األطفال والتحقق من ذلك، ومن أجل توقيع هذه الخطة ووضعها موضع التنفيذ؛

ضمان معاملة املقاتلني، وال سيما األطفال، ممن يؤرسون أو ينشقون عن صفوف جماعات املعارضة املسلحة  

 والقوات الحليفة لها، معاملة إنسانية وتقديم الرعاية والحماية ويتم احتجازهم من قبل قوات الحكومة االنتقالية

والعون الذي يحتاجونه إليهم، وإتاحة الفرصة لهم كي يتصلوا بمراقبني مستقلني؛ وعىل وجه الخصوص، ينبغي 

ء لتدبري اعتقال األطفال أن يكون الخيار األخري وألقرص فرتة ممكنة من الزمن، كما ينبغي أن ال يحتجز هؤال

 األطفال، أثناء وجودهم رهن االعتقال، مع الراشدين وأن يكونوا موضع رعاية وحماية خاصة؛
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إقرار إجراءات رصد وتدقيق محايدة لضمان وقف األشخاص الذين يشتبه عىل نحو معقول يف أنهم قد  

 قوات األمن أو عدم ارتكبوا انتهاكات للقانون الدويل اإلنساني أو القانون الدويل لحقوق اإلنسان عن العمل يف

تجنيدهم للخدمة فيها، وكذلك ضمان أن ال يستفيد األشخاص الذي انشقوا عن جماعات املعارضة املسلحة من أي 

عفو إذا ما اشتبه عىل نحو معقول بأنهم قد تورطوا يف جرائم حرب وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان، يف 

يف أمرهم؛ وطلب العون الدويل بشأن املعايري واملمارسات الفضىل انتظار أن تبت تحقيقات مستقلة وغري متحيزة 

 إلنشاء مثل هذه اإلجراءات للرصد والتدقيق؛

مبارشة تحقيقات رسيعة وفعالة وغري منحازة يف جميع انتهاكات القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون  

ملرشوعة وتجنيد واستخدام األطفال يف القوات الدويل اإلنساني، بما يف ذلك أعمال القتل العمد والهجمات غري ا

والجماعات   املسلحة، وحاالت القتل خارج نطاق القضاء واالغتصاب والزواج القرسي، وتقديم املسؤولني عنها إىل 

 ساحة العدالة يف محاكمات نزيهة ال تطبق فيها عقوبة اإلعدام؛

 الحصول عىل االنتصاف الفعال، بما يف ذلك رد ضمان تمكني ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أو أقربائهم من 

 االعتبار والتعويض املايل وإعادة التأهيل واإلرضاء وضمانات عدم التكرار؛

الطلب من األمم املتحدة إنشاء لجنة تقص، أو آلية مماثلة،  مستقلة ومحايدة للتحقيق يف انتهاكات القانون  

ي يف الصومال، ورسم خريطة تفصيلية لها، والتوصية باتخاذ تدابري الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنسان

 لضمان املساءلة؛ 

، والربوتوكوالت امللحقة بها بشأن إرشاك "اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل"التصديق بال إبطاء عىل  

اتفاقية "باحية، وكذلك عىل األطفال يف النزاع املسلح، وبيع األطفال وبغاء األطفال واستخدام األطفال يف املواد اإل

 ؛"نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية"، و"القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

  واستخدامهم يف األعمال العدائية؛18ِّتبني تدابري ترشيعية تحظر وتجرم تجنيد من هم دون سن  

سانية، بناء عىل الحاجة، وإيصال املساعدات اتخاذ جميع الخطوات الرضورية لضمان تقديم املساعدة اإلن 

 .اإلنسانية للمدنيني املستضعفني يف الصومال، بمن فيهم املرشدون داخل مقديشو ويف محيطها

 إىل القوات املوالية للحكومة االنتقالية وامليليشيات الحليفة

ن الدويل لحقوق اإلنسان، بما يف اإلعالن عىل املأل بأنها سوف تتقيد بأحكام القانون الدويل اإلنساني والقانو 

ذلك حظر الهجمات غري القانونية وتجنيد األطفال واستخدامهم يف قواتها، وكذلك حظر عمليات اإلعدام خارج 

 نطاق القضاء وسوى ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان؛

يكون موضع إصدار تعليمات واضحة ومعلنة إىل قادة القوات والجنود بأن تجنيد واستخدام األطفال لن  

 .تسامح من جانبها، وإخالء سبيل جميع األطفال املجندين يف صفوفها

 إىل الجماعات اإلسالمية املسلحة املناهضة للحكومة االنتقالية، وال سيما فصائل الشباب 

 ذلك الوقف الفوري للهجمات العشوائية وغري املتناسبة والهجمات املبارشة عىل املدنيني واألعيان املدنية، بما يف 

ًاألطفال والعاملون يف التعليم واملدارس واملرافق الطبية وإصدار أوامر علنية إىل مقاتليها كيف يتقيدوا تقيدا تاما  ً

 بقوانني الحرب؛
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الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف املناطق املكتظة بالسكان أو األماكن العامة، وإصدار أوامر علنية إىل  

ًتقيدا تاما برضورة اتخاذ تدابري احرتازية يف الهجوم ويف الدفاع، بما يف ذلك رضورة أن جميع مقاتليها بأن يتقيدوا  ً

يميزوا أنفسهم عن غري املقاتلني وتجنب وضع مواقع القواعد العسكرية وغريها من األهداف العسكرية داخل 

ف بقذائف الهاون وغريها من املناطق املدنية املكتظة بالسكان، أو بالقرب منها، إىل أقىص حد ممكن؛ ووقف القص

 ذخائر املدفعية يف املناطق الحرضية املأهولة بالسكان؛ 

ًوضع حد لتجنيد واستخدام األطفال يف النزاع املسلح، وترسيح جميع األطفال واألشخاص الذين جندوا قرسا  

ًأو نساء جندن قرسا ًأو اختطفوا واحتجزوا عىل يد قواتها من الراشدين فورا من صفوفها، بمن فيهم أي فتيات 

 ألغراض الزواج؛

التعاون مع األمم املتحدة لوضع خطط عمل بجداول زمنية لوقف قتل وتشويه األطفال، ولضمان ترسيح  

 الجنود األطفال من صفوف قواتها، والتحقق من ذلك؛ 

 بمن ًتحرير جميع األشخاص املحتجزين تعسفا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم اإلنسانية األساسية، 

 فيهم األشخاص املناهضون لتجنيد األطفال؛

وقف جميع أعمال القتل غري املرشوع، بما يف ذلك القتل املتعمد أو العلني بإجراءات موجزة دون محاكمة،  

والرجم حتى املوت؛ ووقف التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية، بما يف ذلك برت األطراف والجلد؛ والتهديدات 

 ً الرضائب قرسا، وغري ذلك من االنتهاكات املرتكبة ضد املدنيني؛ بالقتل وفرض

 وقف أي عضو يف قواتها يشتبه يف أنه قد ارتكب انتهاكات للقانون الدويل اإلنساني عن العمل؛ 

ًضمان وصول املساعدات اإلنسانية إىل املدنيني من محتاجيها يف الصومال، استنادا إىل احتياجاتهم، والتوقف  

لرشوط عىل العاملني يف اإلغاثة ويف عمليات نقل املعونات، ووضع حد لجميع القيود املفروضة عىل تمكني عن فرض ا

 املدنيني من الحصول عىل الرعاية الصحية والتعليم والغذاء؛

 .احرتام حرية التنقل لجميع املدنيني الساعني إىل البحث عن األمان داخل وخارج الصومال 

 حاد األفريقي للسلم واألمنومجلس االت" أميسوم"إىل 

تحت املراجعة املستمرة لضمان اتساقها التام مع القانون " بأميسوم"اإلبقاء عىل قواعد االشتباك الخاصة  

الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني يف جميع عملياتها يف الصومال، بما يف ذلك قبل وأثناء الهجمات 

 العسكرية؛

عىل نحو ثابت جميع التدابري االحرتازية املمكنة يف الهجمات، وضد آثار " ميسومأ"ضمان اتخاذ قوات  

الهجوم، بغرض حماية املدنيني، بما يف ذلك تحذير املدنيني بالهجمات العسكرية الوشيكة، ما لم تحل الظروف 

كن، داخل املناطق دون ذلك؛ وتجنب وضع مواقع القواعد العسكرية وغريه من األهداف العسكرية، إىل أقىص حد مم

املدنية املأهولة بالسكان أو بالقرب منها؛ وضمان أن ال تستخدم قواتها عىل نحو عشوائي قذائف الهاون وغريها من 

 قذائف املدفعية يف املناطق املدنية املأهولة بالسكان؛ 

بارتكاب انتهاكات إنشاء آلية تقص إلجراء تحقيقات رسيعة ومستقلة وغري منحازة يف جميع املزاعم املعقولة  
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، بما يف ذلك مزاعم "أميسوم"خطرية للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنسان من قبل العاملني يف 

الهجمات العشوائية أو غري املتناسبة، من قبيل إطالق قذائف الهاون عىل املناطق املأهولة بالسكان أو قصفها؛ 

لرسية واألمان للمشتكني والشهود املحتملني، كما ينبغي أن تعلن نتائج تحقيقاتها وينبغي ملثل هذه اآللية أن تكفل ا

عىل املأل وتويص باتخاذ تدابري تأديبية وبمبارشة إجراءات جزائية ضد أي عاملني تتبني مسؤوليتهم عن مثل هذه 

 االنتهاكات؛

الدويل اإلنساني، بما يف ذلك حقوق ضمان التدريب الكايف يف مجال القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون  

، بما فيها القوات والقادة امليدانيني والرشطة املدنية؛ وضمان أن يشمل التدريب "أميسوم"الطفل، لجميع وحدات 

وغريها من الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي إىل قوات " أميسوم"وغريه من أشكال املساعدة األمنية التي تقدمها 

للحكومة االنتقالية تمارين عملية صارمة ومعايري عملياتية مصممة لضمان االحرتام التام للقانون األمن التابعة 

ُالدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني؛ كما يتعني أن تجرى عملية تفحص دقيق لجميع العاملني يف 

   مجال التدريب لضمان عدم تورطهم هم أنفسهم يف انتهاكات لحقوق اإلنسان؛

إصدار تعليمات واضحة ومعلنة إىل قوات األمن التابعة للحكومة االتحادية االنتقالية، وإىل امليليشيات والقوات  

 أو استخدامهم، وحظر جميع عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء، 18الحليفة لها، بحظر تجنيد األطفال دون سن 

 شكال العنف الجنيس؛وعمليات القبض واالعتقال التعسفي، واالغتصاب وجميع أ

دعوة جميع الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي إىل احرتام الحظر الذي فرضته األمم املتحدة عىل توريد  

ًاألسلحة إىل الصومال احرتاما تاما، بما يف ذلك واجب عدم طلب إعفاءات ألي مساعدات تقدم لقطاع أمني تابع  ً

  للعقوبات الخاصة بالصومال وإريرتيا؛ للحكومة االنتقالية من لجنة األمم املتحدة

دعوة جميع الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي إىل أن تتيح للصوماليني الفارين من النزاع املسلح إجراءات  

 ًنزيهة لطلب اللجوء والحماية واملساعدة، وإىل أن ال تعيد أي أفراد منهم قرسا إىل جنوب ووسط الصومال؛  

بري ملموسة لوضع حد لإلفالت من العقاب عىل جرائم الحرب وغريها من انتهاكات حقوق الدعوة إىل اتخاذ تدا 

اإلنسان يف الصومال، بما يف ذلك إنشاء لجنة تقص مستقلة وغري منحازة، أو آلية مشابهة، للتحقيق يف انتهاكات 

تفصيلية لها، والتوصية القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني يف الصومال، ورسم خريطة 

 بتدابري لضمان املساءلة؛ 

 )لجنة العقوبات(إىل مجلس األمن الدويل ولجنة مجلس األمن الخاصة بالصومال وإريرتيا 

طلب زيادة الرصد والتوثيق واإلعالن فيما يتعلق باالنتهاكات للقانون الدويل اإلنساني والقانون الدويل لحقوق  

نيني واألطفال يف الصومال، وإعطاء األولوية ملثل هذه املعلومات يف صياغة السياسات اإلنسان التي ترتكب ضد املد

 وقواعد انخراطها يف العمل الخاصة بالصومال؛  

الضغط عىل جميع األطراف يف الصومال، بما يف ذلك الحكومة االتحادية االنتقالية وامليليشيات املتحالفة مع  

ًمجلس األمن الدويل ذات الصلة، كي تتقيد تقيدا  تاما بالتزاماتها يف حماية ً، طبقا لقرارات "أميسوم"الحكومة و ً

وينبغي أن يشمل ذلك اتخاذ جميع التدابري االحرتازية املمكنة لذلك . السكان املدنيني من آثار األعمال العدائية

، وكي تتفادى وضع الغرض أثناء الهجمات، وضد اآلثار املرتتبة عىل الهجمات، ما لم تحل الظروف دون ذلك

القواعد العسكرية وغريها من األهداف العسكرية، إىل أقىص حد ممكن، يف املناطق املدنية املأهولة بالسكان، أو 
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ًبالقرب منها، وتضع حدا للقصف العشوائي بقذائف الهاون وغريها من قذائف املدفعية للمناطق املدنية املأهولة 

 بالسكان؛ 

 الصومال، بما فيها الحكومة االتحادية االنتقالية وامليليشيات املتحالفة معها، الضغط عىل جميع األطراف يف 

 لضمان ترسيح جميع األطفال من قواتها؛

اعتماد مقاييس وجداول زمنية محددة لرصد مدى ما تحققه الحكومة االنتقالية من تقدم نحو إنشاء آليات  

لحكومة االنتقالية العسكرية واألمنية والرشطية، مستقلة وغري منحازة للمساءلة واإلرشاف لجميع قوات ا

وللميليشيات املرتبطة بها؛ وكذلك إلقرار آليات غربلة وتدقيق فعالة لضمان عدم تجنيد قوات األمن الحكومية 

ً، أو أشخاصا يشتبه عىل نحو معقول بأنهم قد ارتكبوا انتهاكات 18ًوامليليشيات املتحالفة معها أشخاصا تحت سن 

  الدويل لحقوق اإلنسان أو القانون الدويل اإلنساني؛ للقانون

ضمان التعرف عىل جميع األفراد والكيانات التي يشتبه يف ارتكابها انتهاكات خطرية للقانون الدويل اإلنساني  

بما يف ذلك أعمال القتل غري املرشوع للمدنيني (والقانون الدويل لحقوق اإلنسان وطالت األطفال يف الصومال 

اق اإلصابات بهم، وتجنيد أو استخدام الجنود األطفال، والهجمات عىل املدارس وعىل املرافق الطبية، والعنف وإلح

، واتخاذ تدابري ترمي إىل ضمان مساءلتها )الجنيس، واختطاف األطفال وحرمانهم من تلقي املساعدات اإلنسانية

ىل معايري واضحة تتساوق مع املعايري النافذة العتماد ًعن تلك االنتهاكات، وفق إجراءات شفافة ونزيهة، واستنادا إ

 األدلة؛

عدم إصدار تصاريح بأية إعفاءات من الحظر املفروض عىل توريد األسلحة إىل الصومال من جانب األمم  

اب ِّاملتحدة إذا ما كانت هذه اإلعفاءات تشمل التزويد باألسلحة، أو التمويل أو التدريب اللذين يرجح أن يسهال ارتك

انتهاكات خطرية للقانون الدويل لحقوق انسان والقانون الدويل اإلنساني، بما يف ذلك أعمال القتل واإلصابة غري 

املرشوعة للمدنيني وتجنيد واستخدام األطفال؛ واملطالبة بأن يتضمن أي طلب لإلعفاء من أجل تقديم املساعدة 

فية بشأن الضمانات التي اتخذت ملنع أن ال تستخدم مثل هذه العسكرية أو األمنية للحكومة االنتقالية معلومات كا

 املساعدة يف ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان؛

اإلبالغ العلني عن طبيعة وعدد ومصدر األسلحة املستثناة من الحظر التي أبلغ بها، وعن الجهة املتلقية لها،  

 لنية السنوية الخاصة باألنشطة؛وعما إذا كان قد تم الترصيح لها، بما يف ذلك يف تقاريره الع

دعم إنشاء لجنة تقص مستقلة وغري منحازة، أو آلية مماثلة، للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون  

 الدويل اإلنساني يف الصومال، ووضع خارطة تفصيلية بها، والتوصية بتدابري لضمان املساءلة؛

وق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني املرتكبة من قبل جميع اإلدانة العلنية النتهاكات القانون الدويل لحق 

؛ والضغط عىل الحكومة االنتقالية "أميسوم"أطراف النزاع يف الصومال، بما فيها قوات الحكومة االنتقالية و

 ًوالقوات املتحالفة معها لكي توقف عن العمل فورا أي أشخاص يشتبه إىل حد معقول بأنهم قد ارتكبوا انتهاكات

خطرية للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني، أو أمروا بارتكابها، وتقديم أي شخص تتبني 

 مسؤوليته عن مثل هذه االنتهاكات إىل ساحة العدالة يف محاكمة عادلة ال تطبق فيها عقوبة اإلعدام؛ 

ب اللجوء للصوماليني الفارين من النزاع دعوة جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل تسهيل إجراءات طل 

 ًاملسلح، وتوفري الحماية والعون لهم، وعدم إعادة أي شخص قرسا إىل جنوب ووسط الصومال؛
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دعوة الدول والجهات املانحة إىل توفري التمويل الكامل للعمليات اإلنسانية يف الصومال، وإىل زيادة املساعدة  

فال والشبان الصوماليني املنفصلني عن أرسهم بسبب النزاع، وتقديم الدعم النفيس، الفنية واملالية املقدمة لدعم األط

وتسهيالت ترسيح الجنود األطفال وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، وتوفري فرص التعليم والعمل لهم، بما يف ذلك يف 

 ًمخيمات املهجرين داخليا ومخيمات الالجئني؛ 

 يف الصومال إىل تقويض منظور الحيدة وعدم االنحياز الذي يقوم ضمان أن ال تؤدي إجراءات األمم املتحدة 

 . عليه عمل الوكاالت اإلنسانية العاملة يف الصومال

 إىل مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان

زيادة الرصد والتوثيق واإلبالغ العلني لجميع انتهاكات القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل  

ًكبة يف الصومال، بما يف ذلك نرش مراقبني لحقوق اإلنسان يف مخيمات النازحني داخليا ومخيمات اإلنساني املرت

 اللجوء يف البلدان املجاورة؛ 

دعم إنشاء لجنة تقص مستقلة وغري منحازة، أو آلية مماثلة، للتحقيق يف انتهاكات القانون الدويل لحقوق  

، ووضع خريطة تفصيلية بها، والتوصية بتدابري لضمان املساءلة اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني يف الصومال

 .ملرتكبيها

مجموعة االتصال الدولية حول "إىل جميع الدول والجهات املانحة، بما فيها تلك املشاركة يف 

 "الصومال

 ضمان وضع حقوق املدنيني واألطفال الصوماليني يف قلب السياسات واإلجراءات املتعلقة بالصومال؛  

دانة العلنية لجميع انتهاكات القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني املرتكبة يف الصومال اإل 

التي تبلغ مسامعها، بما يف ذلك الهجمات العشوائية وغري املتناسبة والهجمات املبارشة عىل املدنيني واألعيان املدنية، 

، والدعوة إىل إخضاع املسؤولني "أميسوم"وامليليشيات املتحالفة معها ووتلك التي ترتكبها قوات الحكومة االنتقالية 

 عنها للمحاسبة؛

ًدعوة جميع أطراف النزاع إىل وضع حد لتجنيد واستخدام الجنود األطفال، وإىل ترسيح األطفال فورا من  

 صفوف قواتها؛

عدات املالية  املخصصة لرشاء وقف جميع عمليات التزويد باألسلحة وباملعدات العسكرية واألمنية، واملسا 

األسلحة املقدمة إىل جميع أطراف النزاع يف الصومال، بما يف ذلك الحكومة االنتقالية، إىل حني إقامة آليات فعالة 

لضمان نزع سالح الجنود األطفال وترسيحهم من صفوف قواتها وإعادة إدماجهم؛ ومنع أن تستخدم مثل هذه 

 انتهاكات للقانون الدويل لحقوق اإلنسان وللقانون الدويل اإلنساني؛املساعدات املادية يف ارتكاب 

احرتام الحظر املفروض من جانب األمم املتحدة عىل توريد السالح إىل الصومال، بما يف ذلك واجب التقدم  

 للحصول عىل إعفاءات قبل تقديم أي مساعدات مقرتحة،" لجنة العقوبات الخاصة بالصومال"بطلبات مسبقة إىل 

كالتدريب، للقطاع األمني للحكومة االنتقالية؛ ولدى التقدم بمثل هذه الطلبات، تقديم معلومات كافية إىل لجنة 

 العقوبات حول الضمانات التي أقرت ملنع استخدام مثل هذه املساعدات يف ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان؛

ً االنتقالية تدريبا عمليا شامال لقوات ضمان أن يتضمن أي تدريب يقدم لقوات األمن التابعة للحكومة  ً ً
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الحكومة االنتقالية املسلحة عىل تطبيق مبادئ القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني، بما يف ذلك 

واجب التمييز يف جميع األوقات بني األهداف العسكرية واملدنيني، وواجب اتخاذ جميع التدابري االحرتازية الرضورية 

 لحماية املدنيني واألعيان املدنية، وحقوق الطفل؛ 

تقديم العون الفني واملايل لضمان إخضاع قوات األمن التابعة للحكومة وامليليشيات الحليفة لها آلليات  

مساءلة وإرشاف مستقلة وغري منحازة؛ وكذلك آلليات تحقيق وغربلة فعالة لضمان أن ال تجند قوات األمن 

ً، أو أشخاصا يشتبه بقدر معقول بأنهم قد ارتكبوا 18ًات الحليفة لها أشخاصا دون سن الحكومية وامليليشي

 انتهاكات للقانون الدويل لحقوق اإلنسان أو القانون الدويل اإلنساني؛ 

 توفري مستلزمات بناء القدرات للمنظمات املحلية العاملة يف مجال حماية الطفل؛  

فالت من العقاب يف الصومال، بما يف ذلك إنشاء لجنة تقص مستقلة دعم إقرار تدابري ملموسة لوضع حد لإل 

وغري منحازة، أو آلية مماثلة، للتحقيق يف الجرائم املرتكبة التي يطالها القانون الدويل ووضع خريطة تفصيلة بها، 

 والتوصية باتخاذ تدابري إضافية للمساءلة؛

ل وزيادة املساعدة الفنية واملعونات املالية لدعم األطفال تقديم التمويل الالزم للعمليات اإلنسانية يف الصوما 

والشبان الصوماليني املنفصلني عن أرسهم جراء النزاع، وتقديم الدعم النفيس وترسيح الجنود األطفال وإعادة 

يف ًتأهيلهم وإدماجهم، وتوفري فرص التعليم والعمل، بما يف ذلك يف مخيمات النازحني داخليا ومخيمات الالجئني 

 البلدان املجاورة؛

توفري إجراءات نزيهة للصوماليني الفارين من النزاع املسلح للتقدم بطلبات للجوء وللحماية واملساعدة، وعدم  

 . ًإعادة أي شخص قرسا إىل جنوب ووسط الصومال
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