
 جمهورية الصومال
 

استمرت حالة حقوؽ اإلنساف في الصوماؿ عمى وضعيا المتدىور نتيجة استمرار أعماؿ العنؼ في مختمؼ 
" تسيطر يمازالت قوات الحكومة االتحادية الصومالية وقوات بعثة االتحاد اإلفريقي في الصوماؿ "أمأنحاء البالد، و  سـو

تيا عف طريؽ إنشاءإدارات اتحادية في واليات غالمودوغ والجنوبية عمى مقديشيو، ووسعت المناطؽ الخاضعة لسيطر 
" والقوات المسمحة الصومالية في طرد حركة الشباب مف بعض سيموجوبالند، وساىـ اليجـو المشترؾ بيف قوات "أ ـو

 المناطؽ في حراف وباي وباكوؿ وجدو وشبيمي السفمى.
 
ء الدولة االتحادية، ومع اإلقرار باستحالة إجراء انتخابات كما شيدت الصوماؿ تقدًما مستمًرا عمى طريؽ بنا 
جاء "إعالف  6102ديسمبر/كانوف ثاف  02ففي  ،6102مبدأ " الصوت الواحد لمشخص الواحد" في عاـ  عمى أساس

 يجري تمديد الوالية المقررة في الدستور. أنو ال مقديشيو"مؤكًدا
 
"سياؿ االتحادية  مدعومة مف قبؿ قوات حفظ السالـ "أمالنزاع بيف قوات حكومة الصوم واستمر أيًضا    ـو

، وأدى اليجـو إلى نزوح العديد مف السكاف وقتؿ العديد مف "حركة الشباب"ضد الجماعة المسمحة المعروفة باسـ 
في وقوع فيضانات منذ  "النينو"ية حيث تسببت ظاىرة زر في الصوماؿ م المدنييف، كما التزاؿ الحالة اإلنسانية

شخص في  2111يقرب مف  شخص وتشريد ماألؼ  042يقرب  إضرار ما إلى مما أدى 6102 توبر/تشريف أوؿأك
مميوف شخص  ثالثةيقرب مف  كاف ما 6102 أكتوبر/تشريف أوؿ 9جميع أنحاء جنوب الصوماؿ ووسطيا، وبحموؿ 

 األمف الغذائي. شخص يفتقروف إلىألؼ  021إلى مساعدات وأكثر مف  بحاجة
 

الثقة  واجيت البالد أزمة سياسية نتيجة طرح أعضاء في البرلماف اقتراح سحب 6102أغسطس/آب وفي    
عف الرئيس "حسف شيخ محمود"، ولكف نتيجة لمحوار السياسي في ىذا الشأف تـ التخمي عف االلتماس البرلماني 

بتنظيـ القاعدة أو نقؿ ارتباطيا  الداعي إلى عزؿ الرئيس، كما واجيت حركة الشباب انقسامات داخمية بشأف ارتباطيا
قاـ قادة التنظيـ الذيف يميموف نحو القاعدة بالقبض عمى  6102وفي أكتوبر/تشريف أوؿ ،إلى تنظيـ "داعش" اإلرىابي

 شخًصا ُيفترض أنيـ مف أعضاء "داعش". 01
 

العنؼ في  استمرار أعماؿ رًيا في الصوماؿ نتيجةز زاؿ الوضع م وفيما يتعمؽ بوضع حقوؽ اإلنساف ما
القتالية عمى المدنييف الذيف يحاصروف في  األعماؿ وأثرت مختمؼ أنحاء البالد السيما في مناطؽ الجنوب والوسط،

لمصحفييف، ، وخاصة عدة مناطؽ ويتعرضوف إلى إطالؽ النيراف، وتـ االعتداء عمى الحؽ في حرية الرأي والتعبير
 .ءاتتمؾ االعتدا بالرغـ مف الوعود الكثيرة إلنياء

 
 أواًل: اإلطار القانوني والدستوري 

قدـ  6102سبتمبر/أيموؿ  02 ففي ،شيدت عممية مراجعة الدستور بطًئا في التقدـ المستوى الدستوري عمى
رئيس البرلماف االتحادي مقترًحا لمراجعة الدستور المؤقت وتنظيـ مشاورات وأنشطة لمتواصؿ والتوعية المدنية، وبناء 

إلى  62الوزراء زار ثالثة خبراء دولييف في الشئوف الدستورية العاصمة مقديشيو في الفترة مف  عمى طمب مف رئيس
لممشاركة في حمقة عمؿ رفيعة المستوى شارؾ في تيسيرىا برنامج األمـ المتحدة  6102 أكتوبر/تشريف أوؿ 01

العمؿ كؿ مف المجنة المستقمة لمراجعة  اإلنمائي وبعثة األمـ المتحدة لتقديـ المساعدة إلى الصوماؿ، وشارؾ في حمقة



وأتاحت منبًرا إلجراء  أعضاء البرلماف، والوزارة االتحادية لمشئوف الدستورية، وبعض الدستور وتنفيذه، ولجنة اإلشراؼ
 حوار مفتوح بشأف مراجعة الدستور.

 
تحدة لتقديـ المساعدة قاـ خبراء في الشئوف الدستورية تدعميـ بعثة األمـ الم 6102وفي يناير/كانوف ثاف 

اجتمعوا خالليا مع الرئيس، وساعد الخبراء أصحاب  ،إلى الصوماؿ وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي بزيارة لمقديشيو
المصمحة في التوصؿ إلى اتفاؽ بشأف مواضيع رئيسة، وقدموا خيارات لمعالجة بعض القضايا الخالفية، بما في ذلؾ 

سمطة التنفيذية، وتوزيع السمطة بيف المستوى االتحادي ومستوى الواليات، وتقاسـ دور مجمس الشيوخ وصالحيات ال
 اإليرادات، ووضع مقديشيو.

 
قدـ رئيس البرلماف االتحادي لمحة موجزة عف خريطة طريؽ لعممية مراجعة  6102فبراير/شباط  02وفي 

يمية وتشارؾ فييا الييئات التنفيذية تتضمف إجراء مشاورات تقودىا لجنة اإلشراؼ مع الجمعيات اإلقم الدستور
 2مايو/أيار إلى  62والمجتمع المدني، وتـ عقد مؤتمر دستوري وطني في غروي وبونتالند في الفترة مف 

وعقد اجتماع دائـ لمصياغة لمجنة المستقمة الستعراض الدستور وتنفيذه ولمجنة اإلشراؼ مف أجؿ  6102يونيو/حزيراف 
 اريع التعديالت.وضع الصيغة النيائية لمش

 
فصوؿ  01إلى البرلماف االتحادي تعديالت أدخمت عمى  قدمت لجنة اإلشراؼ6102فبراير/شباط  02وفي 
فصاًل مف الدستور االتحادي المؤقت يعالج معظميا مسائؿ تقنية، وأجريت في بيدواه في الفترة مف  02مف مجموع 

 لعامة والتثقيؼ المدني بشأف مراجعة الدستور.العممية األولى لمتوعية ا 6102مارس/آذار  01إلى  04
 

خططت وزارة المرأة وحقوؽ اإلنسانإصداًرا لقانوف  6102أغسطس/آب  0في وبغية تعزيز حقوؽ المرأة، ف
%  90وفي تقرير صدر عف اليونيسؼ فإف حوالي  لمكافحة ختاف اإلناث المنتشر في كافة أقاليـ جميورية الصوماؿ،

 في الصوماؿ شيدف عممية الختاف.  49و  02اوح أعمارىف بيف الػمف النساء الالئي تتر 
 
 صادؽ وزراء اإلعالـ في كؿ مف الحكومة االتحادية واإلدارات6102نوفمبر/تشريف ثاف  62و 64وفي   

 اإلقميمية المؤقتة القائمة عمى بروتوكوؿ لمتعاوف بشأف وسائط اإلعالـ والمعمومات في إطار أوؿ مؤتمر شامؿ يعقدونو
اتصاالت  بشأف وسائط اإلعالـ، وتضمف البروتوكوؿ اتفاًقا ييدؼ إلى زيادة تبادؿ المعمومات ووضع إستراتيجية

 موحدة لمكافحة اإلرىاب والفكر المتطرؼ العنيؼ والتعاوف مع وسائط اإلعالـ.
 

 رىاب.أقر البرلماف قانوف مكافحة غسؿ األمواؿ ومكافحة تمويؿ اإل 6102ديسمبر/كانوف أوؿ  62وفي 
أقر البرلماف قانوف وسائط اإلعالـ، وقد طمب كؿ مف وزارة اإلعالـ  6102ديسمبر/ كانوف أوؿ  60وفي 

" في تنفيذ ذلؾ القانوف.سيم"أ واالتحاد الوطني لمصحفييف الصومالييف الدعـ مف القوة اإلفريقية  ـو
 

نوف الصحافة، حيث حصؿ وافؽ مجمس البرلماف الفيدرالي عمى قا 6102ديسمبر/كانوف ثاف  69وفي 
 نائًبا. 009األعضاء البالغ عددىـ  القانوف عمى أغمبية ساحقة مف أصوات

 
 
 



 ثانًيا: الحقوق األساسية
ارتكبت كافة أطراؼ النزاع المسمح الدائر في الصوماؿ ممثمة في القوات الموالية لمحكومة، وقوات بعثة 

"، والقوات الكينية،سيماالتحاد اإلفريقي "أ ركة الشباب في جنوبي البالد ووسطيا انتياكات جسيمة في الحؽ في وح ـو
صابة  العديد مف المدنييف. الحياة أسفرت عف مقتؿ وا 

 
شواطئ مقديشيو، مما  مطاعـ بأحد ةقامت حركة الشباب باليجـو عمى عد 6102يناير/كانوف ثاف  60في 

صابة آخريف. أسفر عف مقتؿ العديد مف األشخاص  وا 
 

قامت حركة الشباب المرتبطة بتنظيـ القاعدة باقتحاـ أكبر قاعدة لمقوات  6102ر/كانوف ثاف يناي 02وفي 
" بمنطقة "عيؿ عّدي" في محافظة غدو جنوبي الصوماؿ، وأسفر  الكينية ضمف بعثة قوات االتحاد األفريقي "أميسـو

ا كينيا بحسب التصريحات جنديً  001عف سيطرة حركة الشباب عمى القاعدة بالكامؿ، وقدر عدد القتمي بنحو 
 الحكومية الصومالية وما تداولتو وسائؿ اإلعالـ المختمفة.

 
نتيجة قتمو عمًدا  حكمت المحكمة العسكرية باإلعداـ بحؽ جندي صومالي 6102يناير/كانوف ثاف  0وفي 

 لمدني.
 

مع أجيزة  أشخاص صومالييف بتيمة التخابر 2أعدمت حركة الشباب  6102 ديسمبر/كانوف أوؿ 00وفي 
 عاًما. 62إلى  00االستخبارات األمريكية والصومالية في مناطؽ تابعة إلقميـ جوبا، وتتراوح أعمارىـ مف 

 
شخًصا وأصيب العشرات نتيجة معارؾ عنيفة جرت بيف  04توفى  6102 ديسمبر/كانوف أوؿ 60وفي 

 في مدينة قريولي.القوات الصومالية بالتعاوف مع قوات حفظ السالـ ومقاتمي حركة الشباب 
 

الضابط في الجيش الصومالي "عيرس زبير" في  قاـ مسمحوف باغتياؿ 6102ديسمبر/كانوف ثاف  62وفي 
 مقديشيو.

 
قامت حركة الشباب باليجـو عمى فندؽ "صحفى" في مقديشيو أدى إلى  6102ديسمبر/كانوف أوؿ  0في و 

 الكريـ يوسؼ". أشخاص، مف بينيـ رئيس أركاف الجيش السابؽ "عبد 01مقتؿ 
 

وأصيب آخروف نتيجة عممية عسكرية نفذتيا طائرة  أشخاص 0توفى  6102نوفمبر/تشريف ثاف  66وفي 
"بمد" أميف في جنوب مقديشيو الستيداؼ مقاتميف مف حركة الشباب، ولـ يتسف التأكد أف القتمى  بدوف طيار في منطقة

 والمصابيف مف حركة الشباب فقط.
 

تعرض مجموعة مف العسكرييف مف قوات حفظ السالـ اإلفريقية لتفجير  6102 سبتمبر/أيموؿ 2وفي 
 انتحاري نفذتو عناصر مف حركة الشباب في إحدى الطرؽ في العاصمة مقديشيو، والجدير بالذكر أنأكثر مف ألؼ

كرية ضد أثناء قياميـ بعمميات عس 6106و  6119جندي مف بعثة االتحاد اإلفريقي في الصوماؿ قتموا بيف عامي 
 .6104جندًيا في  92تنظيـ حركة الشباب، وتـ قتؿ 



تـ قتؿ العديد مف المدنييف نتيجة النزاعات بيف  6102أغسطس/آب  00مايو/أيار إلى 0وفي الفترة مف 
 اإلثيوبي والجيش الوطني العشائر والعمميات العسكرية التي نفذتيا بعثة االتحاد اإلفريقي وقوات الدفاع الوطني

شخًصا، وأسفرت العمميات التي نفذتيا بعثة االتحاد  000الصومالي، حيث أسفرت اليجمات عف مقتؿ ما ال يقؿ عف 
 مدنًيا. 66عف مقتؿ  6102يوليو/تموز  66و 60اإلفريقي في ماركا في شبيمي السفمى في 

 
عقوبة اإلعداـ في نفذت  6104مستمرة في الصوماؿ بشكؿ يثير القمؽ، ففي عاـ  ومازالت عقوبة اإلعداـ

تـ إعداـ  6102شخًصا، وفي إبريؿ/نيساف  02تـ تنفيذ عقوبة اإلعداـ في  6102شخًصا، وفي يونيو/حزيراف  66
 ستة سجناء.
 
اتياميـ بعد قامت حركة الشباب بتنفيذ عمميات اإلعداـ خارج نطاؽ القضاء بمحاكـ خاصة بيـ، وذلؾ و 

 أو التجسس. فريقيبالتواطؤ مع الحكومة أو بعثة االتحاد اإل
 

شيدت مقديشيو تنامًيا في عدد االغتياالت، وشكؿ الموظفوف الحكوميوف  6102وفي إبريؿ/نيساف 
 الصوماليوف معظـ المستيدفيف بيذه االغتياالت.

 
صابة  21قامت القوات الكينية بقتؿ 6102يناير/كانوف ثاف  64وفي  شخص بقصؼ عشوائي  011مدنًيا وا 
 .عدي"في منطقة "عيم

 
وألقى تدىور األوضاع السياسية واألمنية بآثاره عمى أحواؿ النازحيف في المخيمات الذيف يقدر عددىـ بمئات 

مميوف شخص، وأدى اليجـو  0,0بمغ عدد الصومالييف الذيف نزحوا داخمًيا ما يربو عمى  6102اآلالؼ، ففي عاـ 
" إلى قطع طرؽ التجارة.   الذي شنتو "سناؼ" و"أميسـو

 
"، يؿ قامت حركة "الشباب" بإغالؽ طرؽ اإلمدادات عقب طردىا مف المدف عمى أيدي قوات "أموبالمث سـو

مما قطع سبؿ وصوؿ المساعدات اإلنسانية، وشكَّؿ استمرار النزاع وأمطار "النينو" التي بدأت في أكتوبر/تشريف أوؿ 
 .تيديًدا بوقوع المزيد مف اآلثار السمبية عمى األوضاع اإلنسانية 6102

 
 62,111قامت قوات األمف الوطني بإخالء ما يربو عمى  6102وفي يناير/كانوف ثاف وفبراير/شباط 

شخص وتشريدىـ مف األراضي العامة والخاصة في مقديشيو بدوف اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة، وفي 
ؤىـ إلى ضواحي مقديشيو، شخص آخريف، وقد انتقؿ معظـ الذيف تـ إخال 60,111أخمت القوات 6102مارس/آذار 

 وخاصة إلى منطقتي سراكوستا وتابيالىا، حيث واجيوا ظروًفا معيشية مزرية.
 

قد شرعت في  -آالؼ جندي 4التي يبمغ تعدادىا نحو -يذكر أف القوات اإلثيوبية العاممة في الصوماؿ 
ات الشعبية التي شيدتيا إثيوبيا، تزامًنا مع االحتجاج 6102االنسحاب مف المدف الصومالية في أكتوبر/تشريف أوؿ 

وكانت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف قد دأبت عمى الدعوة إلى انسحاب القوات اإلثيوبية مف الصوماؿ عمى صمة 
جنوب الصوماؿ، وال تزاؿ ىناؾ تشكيالت عسكرية إثيوبية أخرى ضمف قوات حفظ السالـ  ألراضي فيباحتالليا 

".ياإلفريقية "أم  سـو
 



 في الحرية واألمان الشخصيالحق 
قاـ مسمحوف مف حركة الشباب باختطاؼ ثالثة صومالييف يعمموف لدى  6102ديسمبر/كانوف أوؿ  61في 

 منظمة محمية في المجاؿ اإلغاثي، وذلؾ أثناء وجودىـ في منطقو بارطيري بإقميـ غدو جنوب الصوماؿ.
 

ركة الشباب بخطؼ شخصيف أحدىما قامت عناصر مف متمردي ح 6102ديسمبر/كانوف أوؿ  00وفي 
ووفًقا لتقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة فقد تعرض حوالي  طبيب واآلخر سائؽ سيارة إسعاؼ في مدينة طوسمريب،

 عاماًل إغاثًيا لالختطاؼ في مختمؼ أنحاء الصوماؿ لدوافع أمنية في الفترة التي يشمميا التقرير. 002
 

يف في منطقة بارطيري أيًضا عمى يد حركة الشباب في مارس/آذار وقد تـ اختطاؼ ثالثة عماؿ آخر 
6102. 

 
 الحق في المحاكمة العادلة

ظمت المحاكمات العشوائية مسيطرة عمى المشيد في الصوماؿ، وتـ استيداؼ الصحفييف والمدافعيف عف 
الرغـ مف دعميا لقرار  حقوؽ اإلنساف، واستمرت الحكومة الصومالية في استخداـ عقوبة اإلعداـ وتنفيذىا عمى

 الجمعية العامة لألمـ المتحدة المتعمؽ بإعالف وقؼ تنفيذ عقوبة اإلعداـ. 
 

وُأعدـ رمًيا بالرصاص أعضاء في جماعات المعارضة المسمحة الصومالية، مف قبيؿ حركة "الشباب"، وجنود 
 تابعيف لمحكومة وأشخاص ُمدانيف بارتكاب جرائـ قتؿ. 

حاكـ العسكرية بالمعايير الدولية لممحاكمات العادلة، في الوقت الذي ُنفذت فيو عمميات ولـ تِؼ إجراءات الم
 عمى عجؿ.  -غالًبا-اإلعداـ 

أرض الصوماؿ أصدرت محاكـ مدنية أحكاًما باإلعداـ عمى العديد مف األشخاص، ففي  إقميـوفي 
حكمت محكمة مدنية في  6102ليو/تموز شخًصاباإلعداـ، وفي يو  11ُحكـ عمى ما ال يقؿ عف  6102فبراير/شباط 

 سوؿ باإلعداـ عمى رجؿ مريض عقمًيا بعد إدانتو بجريمة قتؿ صديقو. 
أيًضا أعمنت الحكومة قرارىا باستئناؼ عمميات اإلعداـ بعد وقؼ تنفيذىا لمدة تسع  6102وفي فبراير/شباط 
ُُ  6102سنوات، وفي إبريؿ/نيساف   . محكوًما عمييـ باإلعداـ في مجمع منديرا عدـ رمًيا بالرصاص ستة سجناء كافُأ

 
 ثالثًا: الحريات العامة 

يؤدي مناخ الفوضى العارمة في الصوماؿ إلى استمرار التضييؽ عمى الحريات العامة، وعمى رأسيا حرية 
 .الرأي والتعبير
 

 حرية الرأي والتعبير
بعيد ميالد السيد المسيح ورأس  أصدرت الحكومة قراًرا بمنع االحتفاؿ6102ديسمبر/كانوف ثاف  64في 

 السنة لمخالفتيا الثقافة اإلسالمية.
 

قامت الصوفية المسمحة بوسط الصوماؿ باعتقاؿ ثالثة صحفييف يعمموف  6102أغسطس/آب  0وفي 
 لمحطات إذاعية وفضائية محمية.



ؽ أيًضا قامت شرطة مدينة طوسمريب بإلقاء القبض عمى كؿ مف "محمد دي 6102وفي أغسطس/آب 
 محمد" مراسؿ التمفزيوف الوطني في وسط الصوماؿ، و"بشير سنكا"، و"عبد جماؿ معمـ أحمد".

 
رض الصوماؿ أربعةمف فناني مجموعة "حدغيا إقميـ أاعتقمت سمطات  6102سبتمبر/أيموؿ  61وفي 

رؾ، وىـ: المطرب اإلقميـ بعد عرضيـ أغاف "غرامية" خالؿ عيد األضحى المبا غيسؾ" في ىيرغيسا أثناء عودتيـ إلى
 "نعماف ىالع"، و"محمد أحمد بكاؿ عيرو"، و"عبد الرحمف آدوي"، و"الشبابة حمدي كويف".

 
تعرضت سيارة إحدى مذيعات راديو مقديشيو والتمفزيوف الرسمي لمدولة  6102ديسمبر/كانوف ثاف  0وفي 

 مقتميا. إلى ا أدىوسط العاصمة مقديشيو، مم 4الفيدرالية لتفخيخ السيارة عند تقاطع الكيمو 
 

حجبت الحكومة الفيدرالية مواقع إلكترونية بتيمة محاولة نشر معمومات تسيء 6102فبراير/شباط  61وفي 
 إلى مؤسسات الدولة وتروج لظاىرة االنفالت األمني في البالد.

 
قًعا مو  02وذكرت وسائؿ محمية أف وزارة البريد واالتصاالت تمكنت فيما بيدو مف حجب ما اليقؿ عف 

 إلكترونًيا تتـ إدارتيا بالخارج.
 

أصدرت وزارة اإلعالـ بوالية بونتالند اإلقميمية بشماؿ شرؽ الصوماؿ  6102نوفمبر/تشريف ثاف  06وفي 
مف العمؿ  -( بقناة الصومالية الفضائيةDeperani Showمقدـ برنامج )-أمًرا بحظر اإلعالمي "جامع يوسؼ الديبراني"

 سمطة الوالية التي تتمتع بحكـ شبو ذاتي في الصوماؿ.في المناطؽ الخاضعة ل
 
 في الشئون العامة المشاركة

 انتخب البرلماف "غممدغ عمى غعؿ عسر" رئيًسا جديًدا لو. 6102يوليو/تموز  62وفي 
 4في وفي خطوة ميمة في طريؽ إكماؿ اإلدارة اإلقميمية المؤقتة بوسط جميورية الصوماؿ الفيدرالية و 

ويبمغ إجمالي عدد نواب  قاـ برلماف إقميمجنوب غرب الصوماؿ باختيار رئيسو ونائبيو، 6102أوؿ  يناير/كانوف
 .نائًبا ينتموف إلى المحافظات الثالث، وىي أقاليـ شبيمي السفمى، وباي، وبكوؿ 042البرلماف 

 
اؤىا في أغسطس/آب التي كاف مف المقرر إجر  اتفؽ القادة الصوماليوف عمى شكؿ العممية االنتخابية وبعد أف

، إال أف الحكومة الصومالية قررت التأجيؿ لعدة مرات، وأبمغت األمـ المتحدة بالتأجيؿ، وتـ إجراؤىا عمى 6102
 .6101عاـ ال، ويتوقع إجراء انتخاب الرئاسة ربيع 6102مستوى البرلماف خالؿ ديسمبر/كانوف ثاف 

 
عف قرار تنفيذي بأف تنتخب ىيئات  6102اف يناير/كانوف ث 60وكانت حكومة الصوماؿ قد أعمنت في 

عضًوا بداًل مف أف يقـو شيوخ القبائؿ باختيارىـ  612أعضاءمجمس الشعب البالغ عددىـ  انتخابية متسعة القاعدة
لتقاسـ  2-4، مع اإلبقاء عمى تخصيص المقاعد لمقبائؿ عمى أساس صيغة 6106وحدىـ مثمما حدث في عاـ 
مقعًدا مقسمة بالتساوي بيف الواليات االتحادية إلى جانب  40يكوف مجمس الشيوخ مف  السمطة بيف القبائؿ، وسوؼ

% مف مقاعد 01وثالثة لبونتالند، وستكوف نسبة كمية قدرىا  إقميـ أرض الصوماؿستة مقاعد إضافية، ثالثة منيا 
 الييئات االنتخابية ومقاعد مجمس الشيوخ والنواب مخصصة لمنساء. 



حيث تـ إعطاء  عضًوا حسب التعداد السكاني القبمي، 24 (مجمس الشيوخ)س األعمي ويضـ تشكيؿ المجم
دارة ىيراف وشبيمي الوسطى ثمانية أعضاء لكؿ منيا، وأما بونتالند وأرض  كؿ مف جوباالند وجنوب الغرب وغممدغ وا 

 .خيرتيفعضًوا لكؿ منيا، نظًرا لطفرة المناطؽ في ىاتيف اإلدارتيف األ 00الصوماؿ فتحصالف عمى 
 

مف جانبو اعترض رئيس حكومة إقميـ بونتالند "عبد الولي محمد عمي غاس"عمى بند تقاسـ السمطة بواسطة 
 .القبائؿ، موضًحا أف سكاف شماؿ شرقي البالد ال يرضوف بيذه االتفاقية

 
قرابة ثالثة  )العاصمة مقديشيو( التي يعيش فييا ولـ يتناوؿ قادة الصوماؿ في اجتماعيـ ميزة محافظة بنادر

 .مالييف معظميـ ينتموف إلى قبيمة "اليوية"
*   *  * 

 


