
 جمهورية الصومال
 

القرف  سعينياتتمنذ مطمع الذي شكمتو لدولة الفاشمة ا نموذجلالصوماؿ  وزتتعزز اآلماؿ في تجا
قميـ إمغامرة عسكرية فاشمة في  إثر 1991سقوط نظاـ الرئيس "زياد بري" عاـ  بعد، الماضي

ؿ اسـ جميورية مقميـ الشمالي وحوحدة الدولة، وانفصؿ اإلمعو انيارت و  ،ثيوبياإ الذي تحتمو"األوجاديف" 
لتي لـ يعترؼ بيا أحد، وحممت ا مثؿ "بونت الند" ،سماء دوؿأقاليـ أحممت عدة ، كما "أرض الصوماؿ"

 العديد مف القبائؿ السالح وكونت مميشيات تابعة ليا وخاضت العديد مف االشتباكات األىمية.
قد جرامية كانت إاىر و النطاؽ، وبروز ظ ةقع إلى حركة لجوء ونزوح واسعاوأفضى ىذا الو 

مت أسماء متعددة أبرزىا انقرضت مف العالـ مثؿ القرصنة البحرية، كما برزت جماعات إرىابية حم
األمـ المتحدة تارة  مف التدخالت العسكرية تحت مظمة ادً لقاعدة" و"داعش"، وشيد الصوماؿ عد"ا

فريقي تارة أخرى، وفي سياؽ تحالفات دولية تارة ثالثة، وتضافرت الظروؼ البيئية مع ىذا واالتحاد اإل
 مجاعات مروعة.إلى  ترضت البالد لموجات مف الجفاؼ أفضالواقع المأساوي وتع

لخروج مف في ادة عدة مبادرات لمساعدة الصوماؿ أطمقت األمـ المتح في ىذا السياؽ المؤسؼ
مسار أحدث ىذه المبادرات، ىي تمؾ التي  الفترة التي يشمميا ىذا التقرير ىذا الواقع المؤلـ، وتشيد

والمنطقة  إدارات "جوبا الند" ماؿ تتجسد فيبيدؼ تكويف دولة اتحادية في الصو  3112أطمقت في العاـ 
الجنوبية الغربية، و"غممدغ"، و"ىيرشبيمي"، وتشكؿ ىذه الواليات مع "بونت الند"، الواليات االتحادية 

جراء انتخابات رئاسية ونيابية غير مباشرة وتشكيؿ وزارة اتحادية، لكف إالقائمة والناشئة، ونجحت في 
ضي قتوىو ما ي ،كما يتعيف تسوية مسألة "أرض الصوماؿ"دوف حؿ، يزاؿ ما وضع العاصمة االتحادية 

نعاش الحوار بيف سمطات الحكومة االتحادية في مقديشو و"أرض الصوماؿ" كما يشمؿ ىذا التوجو بناء إ
والمستوى المحمي، كما  حكومية فعالة، وتوسيع نطاؽ سمطة الدولة لتشمؿ مستوى المقاطعات ةبيروقراطي

الجارية واالستثمار في قطاعي األمف "بما في ذلؾ الشرطة والعدالة"، وبناء حؿ النزاعات  ايشمؿ أيضً 
 االجتماعي واالقتصادي لسمطاتيا. واقعقدراتيا بصفة خاصة، وتييئة ال

 

 أواًل الحقوق األساسية:
 الحق في الحياة
عاقالتحتية و البنى و لمدنييف باالنزاع المسمح في الصوماؿ في إلحاؽ خسائر فادحة  استمر ة ا 
مكتب األمـ المتحدة يغطي الفترة مف بداية لمساعدات اإلغاثة اإلنسانية، وأفاد تقرير إمكانية وصوؿ 

صابة شخصً  3128توثيؽ مقتؿ  3112تشريف أوؿ وحتى األوؿ مف أكتوبر/ 3112لعاـ ا  3012ا وا 
ف نسب % مف ىؤالء الضحايا، في حي 21مسئولية سقوط وحمؿ التقرير جماعة الشباب  ،مف المدنييف

لى %، و 12إلى المميشيات العشائرية  لى بعثة االتحاد اإل11 الجيات الحكوميةا  "%، وا   فريقي "أميصـو
لى مسمحيف مجيوليف أو غير محدديف4% ا قتموا شخصً  301ى أف ، كما أشار التقرير إل%13 ، وا 

أكبر مف قوات  تواجدإلى لعشائرية في المناطؽ التي تفتقد ف عمى أيدي المميشيات او آخر  242وأصيب 
الموارد، كما  وعمى صمة كذلؾ بالجفاؼ الذي فاقـ النزاع العشائري بسبب المنافسة عمى ،األمف الحكومية

% مف 04مف بينيـ  ،لغاـبيف قتيؿ وجريح جراء األ اشخصً  3398 سقوطإلى  اأشار التقرير أيضً 
 المدنييف.

 أعماؿ القتؿويمكف تصنيؼ  ،تقريروتواصؿ انتياؾ الحؽ في الحياة طواؿ الفترة المشمولة بال
 عمى النحو التالي: 

 أ. العمميات اإلرهابية 



يات ممة في مختمؼ المناطؽ، وتنوعت الع" في تصعيد عممياتيا اإلرىابيحركة الشباباستمرت "
القوات الحكومية والدولية، ىذا  فعمت بيف االغتياؿ والتفجير واستيداؼ المدنييف في المقاـ األوؿ وكذلؾ

بدوف اتيامات ومحاكمات،  حتى نب عمميات اإلعداـ في إطار محاكمات بدائية واتيامات واىية أوبجا
الحركة مع الجماعات  نزاعمف الضحايا في إطار  كثيركذلؾ نفذت عمميات جمد وبتر أطراؼ، كما سقط 

 . ميمة فرض السيطرة عمى مساحات ومناطؽالمسمحة األخرى وخالؿ محاوالتيا 
عمى مستوى العالـ مف حيث  أبرزىا بؿ أضخـ عممية إرىابية في المنطقة وشيدت الصوماؿ

مقديشو في  فيباستخداـ سيارتيف مفخختيف  اا دمويً الشباب" ىجومً حركة " حيث شنتالخسائر البشرية، 
صابة  اشخصً  013أودى بحياة  3112أكتوبر/تشريف أوؿ  14  آخريف. 202وفؽ التقديرات الرسمية وا 

العشرات في  ةباوأص قتمىعمى األقؿ  اشخصً  21 سقوط العمميات االرىابية نتائجومف أبرز 
ثر انفجار سيارة مفخخة داخؿ سوؽ تجاري مزدحـ في مديرية "ودجر" إ 3112فبراير/شباط  19

وأصيب آخروف في تفجير لغـ  اشخصً  12سقط  3112بريؿ/ نيساف إ 2بالعاصمة مقديشو، وفي 
قة "غولويف" بمحافظة شبيمي السفمى بوالية "جنوب غرب أرضي استيدؼ حافمة ركاب في منط

ف في تفجير سيارة مفخخة استيدفت و ا وأصيب آخر شخصً  10يونيو/حزيراف سقط  31وفي الصوماؿ"، 
بينيـ مسئولوف  اشخصً  32أكتوبر/تشريف أوؿ سقط  38مقر إدارة مديرية "ودجر" بمقديشو، وفي 

 3118فبراير/شباط  32وفي  ،و" في مقديش3ىبمود حكوميوف في ىجـو مسمح استيدؼ فندؽ "ناسا
ا بالعاصمة مقديشو مف خالؿ سيارتيف مفخختيف تبعيما إطالؽ نار كثيؼ حركة الشباب ىجومً  شنت

صابة آخريف.  اشخصً  28بالقرب قصر الرئاسة وفندؽ أسفر عف مقتؿ   وا 
غمغاؿ بمحافظة  ا عمى قاعدة عسكرية في منطقة "أؼ أرور" بالقرب مف جباؿىجومً  شنتكما 

يونيو/  8د" في ا مف قوات الدراويش التابعة لحكومة والية "بونت النجنديً  20"بري" أسفر عف مقتؿ 
" بوالية جنوب غرب لقوات أوغندية ضمف بعثة االتحاد اإل انصبت كمينً و ، 3112حزيراف  فريقي "أميصـو
دىا مف جنو  13لقوات األوغندية مقتؿ ما أعمنت انيب ،اجنديً  09إلى  29وأعمنت الحركة مقتؿ  ،الصوماؿ
عمى معسكر تابع لقوات  اسبتمبر/أيموؿ ىجومً  11الشباب في حركة  يوليو/تموز، وشنت 21فقط في 

صابة آخريف، وفي  اشخصً  41مدة "حواء" أسفر عف مقتؿ األمف الصومالية بب  18عمى األقؿ وا 
داخؿ معسكر "الجنراؿ كاىية" لتدريب  مصرعيـ في تفجير انتحاري اشرطيً  18ديسمبر/كانوف أوؿ لقى 

 الشرطة في مقديشو.
" دوف سابؽ ترتيب إلى تمكف ما أدى انسحاب بعض قوات بعثة االتحاد اإلنيب فريقي "أميصـو

الوضع األمني تردي مع استمرار  ال سيماحركة الشباب مف السيطرة السريعة عمى مناطؽ مختمفة، 
 رىابية والعشائر المسمحةعات اإلابمفردىا عمى ردع الجم اليش في ظؿ عدـ قدرة القوات الصومالية

 2ستراتيجية بوسط الصوماؿ بوالية "غممدغ" في ثيوبية مف مدينة "عيؿ بور" اإلانسحاب القوات اإل بفعؿ
كذلؾ أعمنت سيطرتيا عمى بمدة "غوؼ غدود" بوالية "جنوب غرب الصوماؿ" في  ،3112بريؿ/نيساف إ
منت سيطرتيا عمى بمدة "ليجو" بالعاصمة مقديشو بعد ىجـو عمى قوات بعثة ، كما أع3112مايو/آيار 9

 ،3112 أغسطس/آب 4انسحبت بعده القوات مف البمدة في ا جنديً  13فريقي أسفر عف مقتؿ االتحاد اإل
"جوبا الند"  كما أعمنت الحركة فرض سيطرتيا عمى بمدة "عيؿ واؽ" الحدودية بيف الصوماؿ وكينيا بوالية

عمى بمدة "بريره" بوالية "جنوب غرب الصوماؿ" بعد ىجـو شنتو عمى ثكنة و  ،سبتمبر/أيموؿ 12في 
 سبتمبر/أيموؿ. 39في  عسكرية ىناؾ

 

ضابط أمف مسئوليتو عف بعض العمميات اإلرىابية، منيا اغتياؿ  داعشكما أعمف تنظيـ 
أشخاص  0 يقل 3112 مايو/آيار 34، وفي 3112مارس/آذار  32صومالي في العاصمة مقديشو في 



بمدينة التفجير داعش  تبنتوقد  ،ف جراء تفجير انتحاري نفسوو آخر  0ب يصأعمى األقؿ مصرعيـ و 
 "بوصاصو" بوالية "بونت الند".

 

 ب. النزاعات المسمحة األهمية والعشائرية 
 11 مصرع ات مسمحة عشائرية، ومف نماذج ذلؾاستمر قتؿ مئات األشخاص خالؿ اشتباك

آخريف جراء اندالع اشتباكات بيف مجموعتيف مف قوات األمف بمدينة "بيدوا" بوالية  9 ةباصا  و أشخاص 
، 3112يونيو/حزيراف  9بالوالية في توزيع مساعدات غذائية لمنازحيف  عقب"جنوب غرب الصوماؿ" 

عف وسطى" أسفرت واندلعت اشتباكات عشائرية في والية "ىيرشبيمي" بمدينة "بمعد" بمحافظة "شبيمي ال
عمى األقؿ  اشخصً  31 ي، كما لق3112يوليو/تموز  12آخريف في  2 ةباصا  أشخاص و  2مقتؿ 

 2 ي، ولق3112أغسطس/آب  9وحركة الشباب في مصرعيـ في اشتباكات بيف مميشيات "أبو منصور" 
ف في اشتباكات وقعت بيف قوات األمف التابعة لوالية "غممدغ" ومميشيات و آخر  31صيب أأشخاص و 
 31حاولت فرض حاجز غير أمني بغرض جمع إتاوات في مدينة "عدادو بوالية "غممدغ" في  عشائرية

اشتباكات اندلعت بيف عناصر مف  فيف و أشخاص وأصيب آخر  9، كما سقط 3112أغسطس/آب 
 . 3112سبتمبر/أيموؿ  12الجيش وعناصر أمنية في منطقة "ىانتاطير" بالعاصمة مقديشو في 

دارة "أرض الصوماؿ" وتجددت االشتباكات الع  نيفة بيف القوات العسكرية في والية "بونت الند" وا 
ف ا" المتنازع عميو، واستخدـ الجانببمنطقتي "توكارؽ" و"غد قبوني" بإقميـ "سوؿ 3118في مطمع العاـ 

 مند سنوات وتزايد خالؿ العاـ الماضييما األسمحة الخفيفة والثقيمة، وذلؾ عمى خمفية التوتر الدائر بين
إلى السكاف سناج وسوؿ"، مما دفع اآلالؼ مف "قميمي إحوؿ صمة بالتنازع عمى مناطؽ حدودية  عمى

 ا مف االشتباكات. لنزوح إلى الجباؿ والمناطؽ المحيطة ىربً ا
متعددة في مناطؽ مختمفة شممت  اغتياؿكما شيدت الفترة التي يغطييا التقرير عمميات 

التي رية فضاًل عف عمميات االغتياؿ لمانييف وزعامات عشائمسئوليف حكومييف وقيادات أمنية وبر 
بيا جنود وموظفيف ومدنييف بشكؿ فردي مف قبؿ مجيوليف، وكاف أبرز تمؾ الوقائع اغتياؿ  تستيدفا

عادة اإلعمار في وزير األشغاؿ ا -اعامً  21-"عباس عبد اهلل سراج"  عمى  3112يار أمايو/ 2لعامة وا 
لعاـ لمصوماؿ "نور جمعالو فارح" عند نقطة تفتيش تقع بالقرب مف قصر أيدي قوات حرس المراجع ا

س بوابؿ مف الذي بادره الحر الوزير مف سيارة المراجع العاـ  الرئاسة في مقديشو أثناء اقتراب سيارة
دى إلى إقالة المراجع أا في الحادثة ا مكثفً درالية تحقيقً ي، وفتحت الحكومة الفالرصاص أدى إلى مصرعو

حالة حالعا  19في  باإلعداـ بحؽ أحد الحرس اصدرت حكمً أالتي رسو إلى المحكمة العسكرية ـ وا 
 يونيو/حزيراف.    

منزلو في بالقرب مف  3112بريؿ/نيساف إ 32غتيؿ الجنراؿ "محمد حاج عمي عمر" في اكما 
صومالي السابؽ ما نجا الجنراؿ "محمد أحمد جمعالو عرفيد" قائد الجيش النيبمديرية "شبس" بمقديشو، 
عسكري الذي يصاحبو بسيارة خالؿ استيداؼ الموكب ال 3112بريؿ/نيساف إ 9مف محاولة اغتياؿ في 

أعمنت حركة الشباب وقد  ،مف المدنييف معظميـصابة آخريف وا   اشخصً  31رت عف مقتؿ سفأمفخخة 
 مسئوليتيا عف الحادثة. 

 18"جوبا الند" بمدينة كيمسايو في  واليةعف "عبد الحكيـ تمافرس" نائب البرلماف ؿ اغتيو 
ؿ "محمد عبده غوليد" النائب في برلماف والية "غممدغ"  بمقديشو عمى يد اغتيوكذلؾ تشريف أوؿ، كتوبر/أ

 تشريف ثاف.نوفمبر/ 33تحادي في الصوماؿ في حرس النائب "محمد ابوكاتي" عضو مجمس النواب اال
 1حمد أبو بكر" زعيـ عشيرة بمقديشو في منيـ "م ،غتيؿ عدد مف زعماء العشائركما ا  

نوب غرب الصوماؿ" في ، وكذلؾ "دراف عمي أحمد" في مدينة "أفغوي" بوالية "ج3112يونيو/حزيراف 



وكذلؾ "سيدنا حاجي حسيف" شيخ قبيمة في والية "جنوب غرب الصوماؿ" في مدينة  ،أغسطس/آب 32
"محمد آدـ" في  وكذلؾديسمبر/كانوف أوؿ،  0في ثناء مغادرتو المسجد أبراوي بمحافظة شبيمي السفمى 

 ديسمبر/كانوف أوؿ 31جنوب غرب الصوماؿ" في مدينة "براوي" بمحافظة شبيمي السفمى في والية "
 

 فريقي "أميصوم" جـ. القوات الحكومية وبعثة االتحاد اإل
تحاد االفريقي ضمف بعثة اال العاممة خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير أعمنت القوات الكينية

صابة العشرات خالؿ محاولة الحركة اليجـو  21أميصـو مقتؿ  عمى األقؿ مف عناصر حركة الشباب وا 
مف القوات الكينية وفرض  00ما أعمنت الحركة مقتؿ أكثر مف نيب ،معسكر "كوليبو" بمنطقة "شبيمي"

 .3112يناير/كانوف ثاف  32سيطرتيا عمى المعسكر في 
اشتباكات بيف الؿ ػػػػػاب خػػػػػػمف حركة الشب اعنصرً 12ة مقتؿ ػػػػػػػػلقوات الحكوميا أعمنت اػػػػػػػكم

، وأعمنت 3112تموز يوليو/ 4 بوالية "جوبا الند" في قوات الجيش وحركة الشباب في محافظة "جوبا"
وز تميوليو/ 21قيادي بحركة الشباب في ال (عمي جبؿ)السمطات مقتؿ "عمي محمد حسيف" المعروؼ بػ 

" والقوات الصومالية في مدينة "تورتورو"  3112 خالؿ عممية مشتركة نفذتيا القوات األمريكية "أفريكـو
عناصر  2في محافظة "شبيمي السفمى" بوالية "جنوب غرب الصوماؿ"، كما أعمنت السمطات مقتؿ 

مى بوالية تشريف ثاف في غارة جوية في محافظة شبيمي السفنوفمبر/ 10بعيف لحركة الشباب في تا
مف عناصر حركة الشباب في عممية  81"جنوب غرب الصوماؿ"، كما أعمنت الحكومة الصومالية مقتؿ 

كانوف ديسمبر/ 3نوفمبر/تشريف ثاف، وفي  11مكثفة بمدينة جمب بمحافظة جوبا بوالية جوبا الند في 
كة في محافظة "ىيراف" مف حركة الشباب في اشتباكات بيف القوات الحكومية والحر  اعنصرً  11أوؿ قتؿ 

 بوالية "ىيرشبيمي". 
فريقي ضمف بعثة االتحاد اإلالعاممة أعمنت القوات الكينية  3112وفي مطمع شير مارس/آذار 

مف عناصر حركة الشباب في ىجـو مكثؼ شنتو القوات الكينية عمى إحدى معسكرات الحركة  02مقتؿ 
 حربية في منطقة "أفمادو". بتر الو استخدمت خالليا المدفعية وطائرات اليميوك

" أف قوات الجيش الصومالي  3118يناير/كانوف ثاف  32وفي  أعمنت القيادة األمريكية "أفريكـو
خالؿ عممية مشتركة شنتيا القوات  اعامً  18قد أف أعمارىـ ال تتجاوز تورطت في مقتؿ مسمحيف يعت

طفاًل، وكانت قوات  20ت إلى إنقاذ بمدرسة تديرىا حركة الشباب بمنطقة "شبيمي الوسطى"، كما أشار 
نقاذ  امسمحً  28في وقت سابؽ مقتؿ الجيش الصومالي قد أعمنت  ونفت سقوط أطفاؿ قتمى  ،طفالً  21وا 

 العممية. في تمؾ
ف جراء إطالؽ نار و آخر  12أشخاص مصرعيـ وأصيب  11لقىأكتوبر/تشريف أوؿ  30وفي 

" إثر تفجمف قبؿ قوات االتحاد اإل ير قافمة عسكرية تابعة ليا في منطقة "لفولي" بمدينة فريقي "أميصـو
 ."أفغوي" بمحافظة شبيمي السفمى بوالية "جنوب غرب الصوماؿ"

 

 القوات األمريكية "أفريكوم" د.
" السماح  3112مارس /آذار  21ة في أعمنت اإلدارة األمريكي بشف حمالت لقوات "أفريكـو

شنت غارات مكثفة استيدفت  قدو ا في ذلؾ تنفيذ ضربات جوية، ب بمر لمحاربة جماعات اإلرىاػػػػػػػػػأكب
 12وكاف أبرز تمؾ اليجمات في  ،تنظيـ داعشو معاقؿ ومعسكرات حركة الشباب  األولىبالدرجة 

 30آخريف في  11حركة الشباب، كما أعمنت مقتؿ  مف عناصر 2 حيث ُقتؿأغسطس/آب 
حركة الشباب في غارة جوية "في محافظة عناصر مف  2قتؿ أيموؿ  سبتمبر/ 14أغسطس/آب، وفي 

مف عناصر تنظيـ  41 قتؿنوفمبر/تشريف ثاف  12"شبيمي السفمى" بوالية "جنوب غرب الصوماؿ"، وفي 
 31أياـ، فيما أعمنت في  4غارات جوية عمى مدار وعناصر مف حركة الشباب خالؿ خمس داعش



جوية عمى معسكر لمحركة في جنوب  مف عناصر حركة الشباب بغارة 111تشريف ثاف مقتؿ نوفمبر/
مف عناصر حركة الشباب في غارة في منطقة  10ديسمبر/كانوف أوؿ أعمنت مقتؿ  12الصوماؿ، وفي 

 "بير حاني" بمحافظة "جوبا السفمى" بوالية "جوبا الند".
 

 هـ. العقوبات 
إلى يف متيممف ال 0حكـ اإلعداـ بحؽ  3112نيساف بريؿ/إ 8في  السمطات الصوماليةنفذت 
ونت الند، قميـ بإ)مسئوؿ في القصر الرئاسي في وذلؾ التياميـ بقتؿ مسئوليف كبار ،حركة الشباب

 ت، ونفذ3112ونائب قائد شرطة مدينة بوصاصو( في ديسمبر/كانوف األوؿ  وممثؿ االدعاء العسكري
تيميف باالنتماء م 4 ،3112نيساف بريؿ/إ 34في  أعدمتكما  ،محكمة الجيش بوالية "بونت الند" الحكـ

ب غرب الصوماؿ" التدبير لتفجيريف استيدفا مطعميف في "بيدوا" بوالية "جنو بلحركة الشباب التياميـ 
متيميف باالنتماء لحركة الشباب بمحافظة غذو بوالية  4نفذت حكـ اإلعداـ بحؽ و  ،3112بداية العاـ 

نفذت السمطات حكـ اإلعداـ ، و يالتياميـ بقتؿ زعيـ قبم 3112وز يوليو/ تم 34"جوبا الند" في 
رىابية الصادر مف المحكمة العسكرية بحؽ "عبد القادر عبدي حسيف" المتيـ بالمسئولية عف العممية اإل

 أشخاص.  11بحياة  تي أودتبمديرية وابري في "مقديشو" ال 3112تشريف ثاف  نوفمبر/ 32في 
 3112يناير/كانوف ثاف  11ا بالرصاص في أشخاص رميً  2 حركة الشبابما أعدمت نيب
التجسس والمثمية الجنسية، كما أعدمت أحد الجنود األسرى مف القوات األوغندية في ب تتعمؽالتيامات 

بمنطقة  3112فبراير/شباط  2عالنية في  وسءر الأشخاص بقطع  4و، 3112يناير/كانوف ثاف  18
يدعى إبراىيـ دينمي" في الذي عشائر أحد زعماء الو "جامامي" بإقميـ "جوبا السفمي" التياميـ بالتجسس، 

منطقة أوطيغمي" بمحافظة شبيمي بوالية "جنوب غرب الصوماؿ" التيامو بالمشاركة في انتخابات أعضاء 
 أيارمايو/ 1ا بالرصاص في ا حتى الموت واآلخر رميً البرلماف، كما أعدمت شخصيف أحدىما رجمً 

 التياميما بقتؿ رجؿ واغتصاب زوجتو. 3112
 2أغسطس/آب أعدمت الحركة أحد الجنود الكينييف األسرى لدييا منذ عاـ، وفي  2وفي  

ا بالرصاص في ميداف "بؤالي" بمحافظة جوبا الوسطى بوالية أشخاص رميً  4نوفمبر/تشريف ثاف أعدمت 
ديسمبر/كانوف أوؿ  34ثيوبيا، وفي إة سس لصالح الحكومة الفدرالية ودول"جوبا الند" التياميـ بالتج

درالية والواليات المتحدة األمريكية في يأشخاص بتيمة التجسس لصالح الحكومة الف 0حركة ال أعدمت
 ميداف "إيدالي" بمحافظة باي بوالية "جنوب غرب الصوماؿ". 

 

 الحرية واألمان الشخصي
درالية مارست عمميات يأشارت تقارير ميدانية أف قوات األمف في األقاليـ المختمفة والحكومة الف

اؿ وتوقيؼ واسعة لمدنييف، وتجاىمت خالليا احتراـ الحؽ في الحرية واألماف الشخصي والحماية مف اعتق
ما مارست نيبانتمائيـ إلى حركة الشباب، في  يشتبووكانت أبرزىا تجاه الصحفييف وأشخاص  ،التعذيب

اإلنسانية في  تعرض عماؿ اإلغاثة وأعضاء المنظماتو بعض األقاليـ عمميات قمع لممعارضيف لإلدارة، 
 الصوماؿ لمتيديد والخطؼ.

شتبو في يأشخاص  2اعتقمت سمطات إدارة "أرض الصوماؿ"  3112 أيارمايو/ 32ففي 
مجمس برلماف والية "جوبا  رفع 3112 أيارمايو/ 38انتمائيـ لحركة الشباب في مدينة "ىرغيسا"، وفي 

"، و"محمد يوسؼ" عمى صمة بخالفات بينيما الند" اإلقميمية الحصانة عف النائبيف "عبد القادر ابراىيـ
 لو بالدكتاتورية وقمع الحريات.  اوبيف رئيس الوالية واتياميم

"عبد الرحمف عبد  ديسمبر/كانوف أوؿ داىمت قوات األمف منزؿ المعارض السياسي 12وفي 
عمى  ، وىو األمر الذي تسبب في إثارة جدؿ كبيرومتواعتق مف حرسو الخاص خمسة توقتمالشكور" 



حالتو إلى محاكمة عاجمة التيامو بخيانة الوطفتـ إطالؽ حتى  ،الساحة السياسية لعدة أياـ  ،سراحو وا 
 إليو. ةحيث برأتو محكمة أوؿ درجة مف االتيامات الموجي

ديسمبر/كانوف أوؿ قامت شرطة والية "ىيرشبيمي" باعتقاؿ الصحفي "عبد الشكور  38وفي 
ويدعى "عبد الفتاح -يد أحد الشباب  بتروؿ أقدمت حركة الشباب عمى ديسمبر/كانوف أ 12شاىا"، وفي 

 بمحافظة "شبيمي السفمى" بوالية "جنوب غرب الصوماؿ".  -حمد"أعثماف 
قوات تابعة لمجيش الصومالي منزؿ العقيد "عبدي حسف  اقتحمت 3112وفي نياية العاـ 

صمة مقديشو دوف أوامر رسمية واضحة عوالية قيبديد" عضو مجمس الشيوخ بمنطقة "بنادر" وسط العا
ودوف اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عنو، وىو ما تسبب في موجة مف االعتراضات الرسمية، وعميو 

ا وضابطيف بتيمة جنديً  41ا باعتقاؿ قامت الحكومة المركزية بالتحقيؽ العاجؿ في الواقعة وأصدرت قرارً 
 أحد السجوف التابعة لوزارة األمف.   عواوأود ،المشاركة في مداىمة منزؿ النائب "عبدي"

ارز في الجبية وتعد أبرز أزمة سياسية شيدتيا الحكومة المركزية تسميـ السمطات القيادي الب
 32ثيوبيا في إإلى دولة " ح"قمب طغاديف "عبد الكريـ شيخ موسى" المعروؼ باسـ جالوطنية لتحرير أو 

بة عمى المستوييف الشعبي والسياسي خاصة في ردود أفعاؿ غاض أثاروىو ما  ،3112 آب/أغسطس
احتشد اآلالؼ في  ظؿ عدـ وجود اتفاقية ثنائية بيف البمديف لتسميـ المتيميف بجرائـ ضدىما، حيث

بالتخطيط  ""قمب طغحسبتمبر/أيموؿ باتياـ  2عمى ذلؾ، وجاء رد مجمس الوزراء في  امقديشو احتجاجً 
 قرار ضدكة الشباب، إال أف مجمس الشعب صوت باألغمبية أعماؿ ضد األمف القومي بالتعاوف مع حر 

 .وتسميمبالحكومة 
 حيث اختطفتوامتدت انتياكات الحؽ في الحرية واألماف الشخصي إلى عماؿ اإلغاثة، 

موظفيف تابعيف لمنظمة الصحة العالمية بمدينة  4 ،3112بريؿ/نيساف إ 4في  لةمجموعة مسمحة مجيو 
 0أطباء بيطرييف عمى أيدي مسمحيف مجيوليف في  0ؼ ، كما اختطبوالية "ىيرشبيمي" "ىيراف"

 3112يوليو/تموز  10في مدينة "بمدويف" بمحافظة ىيراف بوالية "ىيرشبيمي"، وفي  3112بريؿ/نيساف إ
أشخاص مف موظفي إحدى المنظمات الخيرية المحمية "غريدو"  11اختطؼ عناصر مف حركة الشباب 

عامالت في منظمة  2نوب غرب الصوماؿ"، كذلؾ اختطفت حركة الشباب في محافظة "باي" بوالية "ج
 31محمية مختصة في مجاؿ البحث عف األلغاـ في قرية فرلباح بمدينة "بمدويف" بوالية "ىيرشبيمي" في 

بإحدى المنظمات اإلنسانية في محافظة "باي"  ستة مف العامميفاختطؼ مسمحوف و ، 3112يوليو/تموز
ة تابعة لميالؿ تعرضت قافمة طبية إغاثيو  ،3112سبتمبر/أيموؿ  13لصوماؿ" في ابوالية "جنوب غرب 

 . 3112بريؿ/نيساف إ 19في  عبوة ناسفة في مقديشولتفجير إلى حادث  األحمر اإلماراتي
 

 الحريات العامة: اثانيً 
 (NUSOJ)الصومالييف  ار االتحاد الوطني لمصحفييفػأش حرية الرأي والتعبير عمى صعيد

 ف، كما أشارو ما نجا آخر نيب ،صحفييف نتيجة عمميات إرىابية أو اغتياؿ 0قتؿ  3112و خالؿ العاـ أن
   مواقع إخبارية. 2في حيف تـ حجب  ،إلى إغالؽ مؤسستيف إعالميتيف

الصحفي والناشط "عبد  3112فبراير/شباط  10واعتقمت سمطات إدارة "أرض الصوماؿ" في 
لممحاكمة  وأحيؿمف مقديشو،  ا"عغاؿ" في مدينة "ىرغيسا" قادمً  طارالممؾ عمدوف" عقب وصولو إلى م

بريؿ/نيساف إ 8وصدر بشأنو حكـ بالسجف لمدة عاميف في  ،ثر اتيامو بتيديد السالـ واألمف بالواليةإ
3112. 



 "يونيفايرسؿ"أغمقت سمطات والية "بونت الند" اإلقميمية مكتب قناة  3112مارس/آذار  0وفي 
ا بعد توقؼ لمدة القضاء لمقناة بالبث مرة أخرى بعد تغريميا ماليً  وي"، إلى أف سمحفي مدينة "غر 

 .ايومً  21 تجاوزت
لى إو تقوات األمف الصحفي "عبداهلل موسى كالغعؿ" ونقم أوقفت 3112مارس/آذار  38وفي 

 مقر التحقيقات التابع لمشرطة في مقديشو.
الصحفي "ىناد عمى غوليد" في  اختطؼ مسمحوف مجيولوف 3112بريؿ/نيساف إ 1وفي 

 ساعة. 34ؽ سراحو بعد مرور طمأو  ،العاصمة مقديشو
سماعيؿ عبد اهلل سبريو" مراسؿ إكما اعتقمت السمطات في والية ىيرشبيمي اإلقميمية الصحفي "

 .3112 أيارمايو/ 0في مدينة جوىر عاصمة الوالية في  "يونيفيرسؿ"قناة 
حظر عمى الوزراء بالحكومة ي االوزراء قرارً أصدر رئيس  3112آب أغسطس/ 32وفي 

 درالية نشر تغريدات سياسية عمى مواقع التواصؿ االجتماعي. يالف
بإصابتو في الحادث  احفي عبد اهلل عثماف معمـ" متأثرً الص يتوف 3112أيموؿ سبتمبر/ 12وفي 

قديشو في رىابي الذي وقع بالقرب مف فندؽ "وىيمة" في شارع مكة المكرمة بالعاصمة ماإل
 سبتمبر/أيموؿ.11

نوفمبر/تشريف ثاف أعمنت لجنة االنتخابات بإدارة "أرض الصوماؿ" فرض حظر عمى  13في 
وذلؾ بعد موافقة المرشحيف  ،مواقع التواصؿ االجتماعي عشية االنتخابات الرئاسية بالوالية االنفصالية

 الثالثة عمى منصب الرئيس في مدف أرض الصوماؿ.  
خبار بقناة األو" الصحفي ومقدـ ػػػػػبراىيـ غابإؿ "محمد ديسمبر/كانوف أوؿ اغتي 11 يػػػػػػػػػوف

 "كمسف" جراء تفجير سيارتو في مديرية "ودجر" بمقديشو. 
"حسيف حسف  اعتقمت قوات األمف بوالية ىيرشيبمي الصحفي 3118فبراير/شباط  32وفي 

خمفية تقرير صحفي تمت إذاعتو يتعمؽ طقني" مراسؿ إذاعة صوت أمريكا في محافظة ىيراف عمى 
 بخالؼ بيف مسئولي الوالية.

 اأصدرت وزارة االتصاالت والتكنولوجيا بإدارة أرض الصوماؿ قرارً  3118مارس/آذار 13وفي 
مف الجامعات والشركات والبنوؾ والمنظمات  إلنترنتعمى ااستخداـ الرمز الوطني الصومالي  بمنع

ف استخداـ ىذا الرمز قد يؤثر عمى ما وصفتو بسيادة أرض أت إلى حيث أشار  ،الحكوميةالمحمية و 
 الصوماؿ واستقالليا.

  

أعمنت لجنة  1929في خطوة تعد األولى مف نوعيا منذ العاـ  الحق في التنظيم وعمى صعيد
لالنتخابات  اء تسجيؿ األحزاب السياسية تمييدً ديسمبر/ كانوف أوؿ عف بد 4االنتخابات المستقمة في 

وذلؾ بعد مصادقة مجمس الشعب عمى قانوف  3131ية المقرر إجراؤىا في العاـ ئاسية والبرلمانالر 
ر"، وحزب حزب "غرسو  :مف بينيا ،تسجيؿ ثمانية أحزاب إلىاألحزاب السياسية، فيما أشارت المجنة 

يكوف المقر  أف :مف بينيا ،ويتعيف عمى األحزاب السياسية االلتزاـ بعدة شروط ،"الوحدة"، وحزب "الوطف"
لمبالد، كما  18اطؽ الػ مف المن 9وأف يكوف لدييا مكاتب فرعية في  ،الرئيس لمحزب في العاصمة

 ؼ عضو.  العشرة آالحزب عف  اءعضعدد أال يقؿ يشترط أ
 

 3112شيدت والية "بونت الند" في بداية شير مارس/آذار  التجمع السلمي وعمى صعيد
الوالية بسبب تردي األوضاع االقتصادية في  عمى عدـ دفع رواتبيـنود الوالية احتجاجات كبيرة مف ج

 حالة الجفاؼ المنتشرة.القتصادي لحكومة الوالية و داء ادارة واألما أسموه بسوء اإلنتيجة 



صرؼ  تأخرعمى  ااحتجاجً  3112ذار آمارس/ 13صر مف الجيش اضرابيـ في كما أعمف عنا
 ي "مقديشو" لعدة ساعات.مة فيمبعض الشوارع ال واقغمأو  ،رواتبيـ

تشريف ثاف أكتوبر/ 2عف العمؿ في "مقديشو" في  اضرابً إساتذة الجامعات الوطنية أوأعمف 
 عمى تأخر صرؼ المرتبات لعدة أشير متتالية. ااحتجاجً  3112

عمى األوضاع السياسية  ايف بإدارة "أرض الصوماؿ" احتجاجً فيما احتشد مئات المتظاىر 
ف ػػػػػػكذلؾ اندلعت اشتباكات بينوفمبر/تشريف ثاف،  12لمنطقة في الذي حؿ با واالقتصادية والجفاؼ

صابة ا  ة "برعو" بمحافظة "توغطير" أسفرت عف مقتؿ شخص و ػػػػػف وعناصر مف الشرطة بمدينػػػػالمتظاىري
 آخريف.  2

 في 3112شباط  فبراير/ 10إلى  12رض الصوماؿ في كما اندلعت تظاىرات شعبية بإدارة أ
"أرض الصوماؿ" مطار "بربرة" لدولة اإلمارات لمدة  عمى تأجير إدارة اطقتي "بربرة وىرجيسا" احتجاجً من
 بغية إنشاء قاعدة عسكرية. اعامً  30

رلماف استولت عناصر مف قوات "الدراويش" المتمردة عمى مقر ب 3112شباط فبراير/ 32وفي 
 عمى عدـ دفع رواتبيـ. اوالية "بونت الند" احتجاجً 

 

ب الرئيس التاسع بعد تأخر داـ عاـ انتخف المشاركة في الشئون العامة وعمى صعيد
فبراير/شباط  8ء األسبؽ في لمصوماؿ منذ االستقالؿ "محمد عبد اهلل محمد فارماجو" رئيس الوزرا

مريكية، وجرت العممية االنتخابية عبر انتخابات غير مباشرة بتصويت الذي يحمؿ الجنسية األ 3112
جراءات أمنية مشددة وحظر إالبرلماف في "مجمع مطار آدـ عدي الدولي مقديشو" في ظؿ  أعضاء

يات ممقديشو لمحيمولة دوف وقوع عالمرور في المدينة، وُأغمقت المدارس، وُأعمف حظر لمطيراف فوؽ م
 واليةبو  ومية محمية ومراقبيف دولييفمتابعة وسائؿ اإلعالـ ومنظمات غير حكباالنتخابات  وتمترىابية، إ

لجنة وطنية  تناؼ عمى العممية االنتخابية، وعينساء لإلشر  2بينيـ  اعضوً  12لجنة برلمانية مكونة مف 
امعات وقيادات مف أشخاص مف شخصيات اجتماعية وأساتذة ج 9لمراقبة نزاىة االنتخابات تتكوف مف 

 وضماف نزاىتيا.مراقبة سير العممية  اميمتيو  ،وىي مستقمة عف البرلماف المجتمع المدني
مح سُ و ، امرشحً  34جؿ سُ و  ،3112يناير/كانوف ثاف 39مح بتسجيؿ المرشحيف حتى كما سُ  

 40و 21لممرشحيف بإلقاء خطاب أماـ جمسة مشتركة لغرفتي البرلماف "الشعب والشورى" لمدة تتراوح بيف 
 دقيقة لعرض برامجيـ السياسية لمنواب.  

ما نيب ،مافل% مف إجمالي عدد أعضاء البر 02ة بنسب اصوتً  182وحصؿ "فارماجو" عمى 
% 38بنسبة  اصوتً  92يتو حسف شيخ محمود" عمى حصؿ منافسو المرشح األبرز "الرئيس المنتيية وال

، وكاف مف أبرز امرشحً  31وتنافس عمى منصب الرئيس مف إجمالي أصوات أعضاء البرلماف، 
والرئيس األسبؽ  ،مر عبد الرشيد شارماركي"المرشحيف المتنافسيف كؿ مف رئيس الحكومة السابؽ "ع

مرشحيف، وفي الثانية بيف المراحؿ، األولى: بيف جميع  خ أحمد"، وجرى االقتراع عمى ثالثشريؼ شي
ف عمى يف الحاصميبيف المرشح أجريت، وفي المرحمة الثالثة واألخيرة اتً األعمى أصوااألربعة مرشحيف ال

 أعمى األصوات. 
 اخيري" رئيسً  د ترشيح "حسف عمىػػػػػػػجديف الرئيس الػػػػػػػػػػػأعم 3112راير/شباط فب 32ي ػػػػػػػػػوف

وأشارت تقارير إلى  ،يحمؿ الجنسية النرويجية وليست لو سابقة عمؿ في اإلدارة الصوماليةىو و  ،لموزراء
و" لقبيمة حيث ينتمي الرئيس "فرماج ،في الصوماؿ اقبميً  اأف وجود "خيري" في الحكومة يمنح توازنً 

اتحادية أقر البرلماف حكومة  3112مارس/آذار  39وفي  ،في حيف ينتمي خيري لقبيمة الياوي ،الداروف
ا برئاسة "خيري"، وتضـ الحكومة ألوؿ مرة أكبر عضوً  28كوف مف ذي يتجديدة "مجمس الوزراء" ال



قؿ والموانئ، والتجارة )الصحة، والن :ىي ،اوزيرً  32حقائب وزارية مف بيف  2 فرصة لمنساء في تولي
 وحقوؽ اإلنساف، والشباب والرياضة(.

لمجمس  ارئيسً  -ا"لبرلماف االتحادي سابقً ا"رئيس -اب "محمد شيخ عثماف جواريوأعيد انتخ
ا مقعدً  320مقاعد المجمس عدد ويبمغ  ،3112كانوف ثاف يناير/ 11فة السفمى لمبرلماف في الشعب الغر 

 % مف الشباب.18ونحو  ،نساء% مف ال34مف بينيـ  ،اعشائريً 
لغرفة العميا لمبرلماف لمجمس الشيوخ الجديد ا اُتخب "عبده حاشي عبد اهلل" رئيسً كما ان 
 .3112كانوف ثاف يناير/ 33مجالسيـ اإلقميمية  في ا منتخبيف مف عضوً  04الذي يبمغ الصومالي 

رئيس اإلدارة السابؽ مدد مجمس شيوخ إدارة "أرض الصوماؿ" والية  3112مارس/آذار  2وفي 
 "أحمد محمد سيالنيو". 

ا في وزيرً  03ييف مجمس وزراء مكوف مف وفي والية "ىيرشبيمي" أعمف "عمي عبد اهلل عسبمي" تع
وحصص مارس/آذار بسبب نسب  11إال أف موافقة البرلماف تأخرت حتى  ،3112شباط فبراير/ 31

ا لوالية /آب وانتخب "محمد عبدي واري" رئيسً أغسطس 14ة مف "عسبمي" في الثق تسحبما نيب ،العشائر
 أيموؿ. سبتمبر/ 12ىيرشبيمي في 

عمى سحب  3112تموز يوليو/ 18ضاء برلماف الوالية في وفي والية "بونت الند" صوت أع 
 2لوالية "غممدوغ"  في  اكما انتخب "أحمد دعالي غيمي حاؼ" رئيسً  ،لثقة مف حكومة الوالية باألغمبيةا

"عبد الكريـ حسيف غوليد"، بأغمبية أعضاء برلماف الوالية بعد استقالة الرئيس السابؽ  3112 أيارمايو/
نائب وزير  33و اوزيرً  33مف  تكونتو  ،أغسطس/آب 31ف تشكيؿ حكومة والية "غممدغ" في عمأكما 

 وزير دولة. 8و
وىي  ،3112نوفمبر/تشريف ثاف  12وجرت انتخابات الرئاسة في "إدارة أرض الصوماؿ" في 

، وقد تنافس فييا ثالثة 1991االنتخابات الثالثة منذ إعالف االنفصاؿ مف جانب واحد في العاـ 
"موسى بيحي" رئيس حزب كمميو الحاكـ، و"عبد الرحمف عيرو" رئيس حزب وطني،  :ىـمرشحيف، 

بيف المقدر وجرت االنتخابات بنظاـ االقتراع المباشر بدعوة الناخ ،و"فيصؿ عمي ورابي" رئيس حزب أوعد
 امتطورً  اوقد أعمنت المجنة االنتخابية الوطنية أنيا سوؼ تستخدـ نظامً  ،ألؼ ناخب 211عددىـ حوالي 

 ف فوز "بيحي". عمأنوفمبر/تشريف  31ناخبيف مف العيف، وفي بتقنية التعرؼ عمى ال
 اجديدً  ابرلماف والية "ىيرشبيمي" "محمد عبده واري" رئيسً  انتخبنوفمبر/تشريف ثاف  12وفي 
 . اعضوً  02تشكيؿ حكومتو المكونة مف وأعمف عف  الشير ذاتومف  39لموالية، وفي 

*** 
 


