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*1622852*  

    
  الصومالتقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح يف     

    

  موجز  

والقـرارات الالحقـة لـه،     )٢٠٠٥( ١٦١٢يقدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمـن    
وهو التقرير الرابع لألمني العام عن األطفال والـرتاع املسـلح يف الصـومال. وهـو يغطـي الفتـرة       

ــن  ــه  ٣١إىل  ٢٠١٠نيســان/أبريل  ١م ــى االنتــهاكات    ٢٠١٦متوز/يولي ــر عل ــز التقري . ويرك
ي حصـلت  اجلسيمة الستة املرتكبة ضد األطفال ويقدم معلومات عن اجلناة وعـن السـياق الـذ   

  فيه االنتهاكات.
وحيدد التقرير اجتاهات وأمناط االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفـال الـيت ارتكبـها مجيـع       

األطراف يف الرتاع ويربز تفـاقم أثـر الرتاعـات املسـلحة علـى األطفـال. كمـا يـثري أوجـه القلـق           
لالنتــهاكات اجلســيمة ضــد إزاء احتجــاز األطفــال. وحيــدد التقريــر التقــدم احملــرز يف التصــدي   

ــن    ــومال ومــ ــريعي للصــ ــار التشــ ــا يف ذلــــك يف اإلطــ ــال، مبــ ــاد خطــــط   األطفــ خــــالل اعتمــ
  وتنفيذها.  العمل

وأخـــريا، يقـــدم هـــذا التقريـــر جمموعـــة مـــن التوصـــيات الـــيت ترمـــي إىل إـــاء ومنـــع      
  االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال يف الصومال وحتسني توفري احلماية هلم.
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  مقدمة  -  أوال  

والقــرارات الالحقــة  )٢٠٠٥( ١٦١٢يقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن     - ١
ــن        ــرة مـ ــي الفتـ ــو يغطـ ــلح وهـ ــرتاع املسـ ــال والـ ــة باألطفـ ــان/أبريل  ١املتعلقـ إىل  ٢٠١٠نيسـ

وأمنـاط االنتـهاكات اجلسـيمة املرتكبـة ضـد      . ويتضمن وصفا الجتاهات ٢٠١٦متوز/يوليه  ٣١
) ويـبني التقـدم احملـرز والتحـديات املصـادفة      S/2010/577األطفال منـذ تقـدمي تقريـري السـابق (    

ــلح      ــال والـــرتاع املسـ ــل املعـــين باألطفـ ــيات مـــن قبـــل الفريـــق العامـ ــاد هـــذه التوصـ منـــذ اعتمـ
). وحيثمـــــــا أمكـــــــن، حـــــــددت يف التقريـــــــر S/AC.51/2011/12( ٢٠١١ارس آذار/مـــــــ يف

الـــرتاع املســـؤولة عـــن االنتـــهاكات اجلســـيمة. ويف هـــذا الصـــدد، ويف مرفقـــات  يف األطـــراف
 ٢٠١٦ األخـــري عـــن األطفـــال والـــرتاع املســـلح الصـــادر يف حزيران/يونيـــه الســـنويتقريـــري 

)A/70/836–S/2016/360     أُدرجـت حركــة الشـباب، وتنظــيم أهـل الســنة واجلماعـة، واجلــيش ،(
ــوطين       ــدهم األطفــال واســتخدامهم. كمــا أُدرج اجلــيش ال ــوطين الصــومايل يف القائمــة لتجني ال

ــل وتشــويه، و    ــه بأعمــال قت ــل    الصــومايل يف القائمــة لقيام ــا بأعمــال قت حركــةُ الشــباب لقيامه
  وتشويه وكذلك خلطفها األطفال.

ورغم التطـورات السياسـية اهلامـة يف الصـومال خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، ظـل            - ٢
الوضع األمين متقلبا للغاية، فسقطت نتيجـة لـذلك أعـداد كـبرية مـن الضـحايا املـدنيني، بينـهم         

دولية عدة يف القتال ضـد حركـة الشـباب. وشـهدت     أطفال. وشاركت جهات فاعلة وطنية و
الفترة املشمولة بـالتقرير أيضـا اسـتمرار أعمـال العنـف الـيت شـاركت فيهـا ميليشـيات العشـائر           
ــات          ــع الوالي ــن ميليشــيات عشــائرية، م ــا م ــددة، يتكــون معظمه ــة متع ــوات إقليمي وحتــالف ق

  باألطفال. كبرياً أحلق ضرراًاالحتادية الناشئة. وجنم عن تلك التطورات وضع معقد للغاية، 
ــى          - ٣ ــدرة احملــدودة جــدا عل ــة والق ــات العســكرية اجلاري ــين والعملي ــاق الوضــع األم وأع

الوصول إىل السـكان املتضـررين أنشـطةَ الرصـد واإلبـالغ بشـكل كـبري. وبـالنظر إىل أنـه ظـل           
ن املهـم  يتعذر الوصول إىل معظم جنوب الصومال ووسطه خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير، مـ   

اإلشارة إىل أن املعلومات الواردة يف هذا التقريـر هـي إرشـادية فحسـب للوقـوف علـى احلجـم        
  الكامل لالنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال.
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  نظرة عامة على الوضع السياسي واألمين وعلى األطراف يف الرتاع  - ثانيا   

  التطورات السياسية واألمنية  - ألف  

االنتقاليـــة السياســـية يف الصـــومال الـــيت امتـــدت مثـــاين ســـنوات يف        انتـــهت الفتـــرة   - ٤
ــطس  ١ ــان      ٢٠١٢آب/أغسـ ــاء الربملـ ــت وإنشـ ــادي املؤقـ ــتور االحتـ ــاد الدسـ ــاب اعتمـ يف أعقـ

ــة يف   ــاء     ٢٠االحتــادي واحلكومــة االحتادي ــب الرئيســية لبن ــل أحــد اجلوان آب/أغســطس. ويتمث
آب/أغسـطس   ٢٨اليـات إقليميـة. ويف   الدولة يف توخي إنشاء نظام احتادي من خالل إنشاء و

، شكلت إدارة جوبا املؤقتة، وتلتـها اإلدارة املؤقتـة للمنطقـة اجلنوبيـة الغربيـة، واإلدارة      ٢٠١٣
املؤقتــة يف غــاملودوغ، واإلدارة املؤقتــة يف هريشــابل. وأدى إنشــاء اإلدارة املؤقتــة يف غــاملودوغ   

احلكوميـة املواليـة لالحتـاد وتنظـيم أهـل       إىل وقوع اشتباكات مع قوات بونتالنـد وبـني القـوات   
  السنة واجلماعة، أسفرت عن سقوط ضحايا من املدنيني.

ــن مقديشــو يف آب/أغســطس        - ٥ ــن انســحاا م ــت حركــة الشــباب ع يف  ٢٠١١وأعلن
أعقاب العمليـات العسـكرية الـيت قامـت ـا بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال (بعثـة االحتـاد            

كومــة االحتاديــة االنتقاليــة. ويف ظــل شــن عمليــات مكثفــة الحقــا ضــد   األفريقــي) وقــوات احل
حركــة الشــباب يف جنــوب الصــومال ووســطه، تلقــت فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ  
تقارير متزايدة تفيد حبصـول انتـهاكات جسـيمة ارتكبتـها مجيـع األطـراف يف الـرتاع. وخـالل         

الصومايل وامليليشيات املتحالفـة معـه، بـدعمٍ مـن     الفترة املشمولة بالتقرير، حقق اجليش الوطين 
بعثــة االحتــاد األفريقــي مكاســب كــبرية بســيطرته علــى مســاحات واســعة مــن األراضــي. ويف    

، أطلق كل مـن بعثـة االحتـاد األفريقـي واجلـيش الـوطين الصـومايل عمليـة         ٢٠١٥منتصف عام 
. وجلــأت “جوبـا  عمليــة ممـر ”عسـكرية مشـتركة ضــد حركـة الشـباب أُطلقــت عليهـا تسـمية       

حركة الشباب بصورة متزايدة، جراء خسـارة معاقلـها والـوهن الـذي أصـاب قواـا، إىل شـن        
هجمات غري متكافئة على اجليش الوطين الصومايل وبعثة االحتاد األفريقي واألهداف السـهلة،  
مشلت نصب الكمائن وشن هجمات الكر والفـر، والـتفجريات االنتحاريـة واسـتخدام أجهـزة      

جري اليدوية الصنع، أوقعت يف كثري من األحيان إصابات فادحـة يف صـفوف املـدنيني، مبـن     التف
فيهم األطفال. ويف وقت الحق من الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، وسـعت حركـة الشـباب نطـاق        

، صــدت قــوات بونتالنــد وقــوات اإلدارة  ٢٠١٦عملياــا لتشــمل بونتالنــد. ويف آذار/مــارس  
حماولـة تقـدم واسـعة النطـاق قامـت ـا حركـة الشـباب يف اجتـاه بونتالنـد           املؤقتة يف غـاملودوغ  

ــت      ــا قتل ــأن قوا ــد ب ــة بونتالن ــادت حكوم ــودوغ. وأف ــاتلي حركــة    ٢٠٨وم ــن مق ــاتلني م مق
بينــهم أطفــال يف حــني أعلنــت اإلدارة املؤقتــة يف غــاملودوغ أن قواــا   ١٠٠الشــباب وأســرت 

لنكســات الكــبرية الــيت منيــت ــا حركــة  ، بينــهم أطفــال. ورغــم ا١١٠وأســرت  ١١٥قتلــت 
الشــباب وفقــداا الســيطرة علــى بلــدات ومراكــز حضــرية رئيســية فقــد ظلــت تســيطر علــى      

  مساحات واسعة من األراضي وطرق النقل الرئيسية.
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  األطراف يف الرتاع  -باء   

  قوات األمن التابعة حلكومة الصومال االحتادية    

االحتادي املؤقـت، تتكـون قـوات األمـن التابعـة حلكومـة       وفقا ملا هو حمدد يف الدستور   - ٦
ــة مــن اجلــيش الــوطين وأجهــزة االســتخبارات وقــوات الشــرطة والســجون.      الصــومال االحتادي
وإضــافة إىل ذلــك، عملــت خمتلــف الكيانــات ضــمن تشــكيالت خمتلفــة لــدعم اجلــيش الــوطين    

رز دمـج امليليشـيات والقـوات    الصومايل، بينها ميليشيات العشائر وقوات األمن اإلقليمية. وأح
اإلقليمية يف اجليش الوطين الصومايل تقدما، وإن كان بطيئا، يف الفتـرة املشـمولة بـالتقرير. بيـد     
أن عدم إجراء استعراض دقيق لتكوين وهيكلية وانتشار اجليش الـوطين الصـومايل، والتغـيريات    

العشـائر واجلـيش الـوطين الصـومايل     املتواترة يف والء امليليشيات وتعقيد التعاطي بني ميليشيات 
  والقوات اإلقليمية، جعلت كلها من الصعب حتديد هوية اجلناة.

  
  القوات اإلقليمية    

حتالفت قوات إقليمية خمتلفة، مكونة مبعظمها مـن ميليشـيات عشـائرية، مـع الواليـات        - ٧
االحتادية واإلدارات املؤقتة الناشئة، ومنـها القـوات التابعـة إلدارة جوبـا املؤقتـة واإلدارة املؤقتـة       
يف غــاملودوغ واإلدارة املؤقتــة للمنطقــة اجلنوبيــة الغربيــة. وإضــافة إىل ذلــك، احــتفظ كــل مــن   

  بقوات األمن اخلاصة ما. “صوماليالند” تالند وبون
  

  اجلماعات املسلحة    

 برزت حركة الشباب بوصفها مجاعة مقاتلة مستقلة يف فترة قريبة مـن كـانون األول/    - ٨
بعد انشقاقها عن احتاد احملاكم اإلسالمية. ورغم تركيز هذه احلركـة أنشـطتها    ٢٠٠٦ديسمرب 

جهـت أيضـا ضـربات قاتلـة يف املنطقـة. وظلـت حركـة        علـى أهـداف داخـل الصـومال، فقـد و     
  الشباب تشكل ديدا كبريا للصومال واملنطقة رغم خسارا مساحات واسعة من األراضي.

وتنظــيم أهــل الســنة واجلماعــة ميليشــيا صــومالية تســيطر علــى أجــزاء مــن غــاملودوغ،     - ٩
حتاديـة االنتقاليـة يف عـام    يف ذلك عاصمتها طومسريب، قاتلت إىل جانب قوات احلكومـة اال  مبا

ــى مناصــب يف         ٢٠١٠ ــاء احلصــول عل ــرض، لق ــك، حســبما يفت ــة حركــة الشــباب وذل حملارب
احلكومة. ومل يؤيد مجيع أعضائها هذه اخلطوة، مما دق إسـفني الشـقاق داخـل تلـك اجلماعـة.      

ــة إنشــاء اإلدارة املؤقتــ       ــة األخــرية، قاطعــت فصــائل تنظــيم أهــل الســنة واجلماع ة يف ويف اآلون
  غاملودوغ واندلعت اشتباكات بني فصائل من هذا التنظيم واجليش الوطين الصومايل.
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  القوات الدولية    

للقيـام جبملـة أمـور     ٢٠٠٧نشرت بعثة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال يف آذار/مـارس       - ١٠
منها احلد من التهديـد الـذي تشـكله حركـة الشـباب وغريهـا مـن اجلماعـات املسـلحة. وحـىت           

، كــان العنصــر العســكري هلــذه  ٢٠١٦ظــة كتابــة هــذا التقريــر، يف كــانون األول/ديســمرب   حل
البعثة يتألف من قوات مـن إثيوبيـا وأوغنـدا وبورونـدي وجيبـويت وكينيـا. ورغـم انتقـال إمـرة          

، علـى التـوايل،   ٢٠١٤و  ٢٠١٢القوات اإلثيوبية والكينية إىل بعثة االحتاد األفريقي يف عـامي  
القــوات العمــل أيضــا علــى صــعيد ثنــائي يف الصــومال، خــارج قيــادة بعثــة   فقــد واصــلت تلــك

  األفريقي.  االحتاد
ــة أيضــا          - ١١ ــات املتحــدة األمريكي ــت الوالي ــالتقرير، كثف ــرة املشــمولة ب ــة الفت ــرب اي وق

عملياا ضد حركة الشباب يف الصومال، مبا يف ذلك عن طريق شن الغـارات اجلويـة وتوجيـه    
  دون طيار. ضربات الطائرات من

    
  االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال  - ثالثا   

بالنظر إىل السـياق األمـين امللـيء بالتحـديات، وطـول الفتـرة املشـمولة بـالتقرير وعـدم            - ١٢
متكن فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ من الوصول إىل مجيع أحنـاء الصـومال بشـكل عـام،     
ال تشكل البيانات املعروضة يف هذا التقرير سوى مؤشر استداليل علـى حجـم ونطـاق وأمنـاط     

كات اخلطرية واألثر الكامـل للـرتاع املسـلح علـى األطفـال. وعلـى حنـو أكثـر         واجتاهات االنتها
، وتركـز األقسـام التاليـة علـى     ٢٠١٢حتديدا، بدأ اتباع التحليل حبسب اجلناة اعتبارا مـن عـام   

. وإضـافة إىل ذلـك، فـإن األرقـام الـواردة      ٢٠١٦إىل متوز/يوليـه   ٢٠١٢الفترة املمتدة من عام 
إىل متوز/يوليـه   ٢٠١٤بأعمـال اخلطـف واالحتجـاز تغطـي الفتـرة مـن عـام         يف األجزاء املتعلقـة 

. ويف الفتـرة مـن   ٢٠١٤ألن البيانات املصنفة ذات الصـلة مل تـتح إال اعتبـارا مـن عـام       ٢٠١٦
، حددت فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ ميليشيات العشـائر  ٢٠١٤إىل عام  ٢٠١٢عام 

لوطين الصومايل أو، يف بعض احلـاالت، مـع حركـة الشـباب؛     على أا إما متحالفة مع اجليش ا
وعليــه فهــي تــرد ضــمن هــذين التصــنيفني. وعــالوة علــى ذلــك، وبــالنظر إىل أن وتــرية إنشــاء    

، فقـد تطـور وضـع    ٢٠١٤اإلدارات االحتادية املؤقتة كانت قد بدأت بالتزايد حبلول اية عـام  
ميــة يف حــني ظــل العديــد مــن امليليشــيات  بعــض امليليشــيات العشــائرية لتصــبح قــوات أمــن إقلي 

األخرى منفصال يعمل إىل جانب اجليش الوطين الصومايل. وعليه، فـإن البيانـات املفصـلة عـن     
فصـاعدا.   ٢٠١٥االنتهاكات اليت ترتكبها قوات األمن اإلقليمية تغطي الفترة املمتدة مـن عـام   

سـيمة الـيت مل تنسـب إىل أي طـرف     ونظرا لتعقيد حتديد هوية اجلنـاة، سـجلت االنتـهاكات اجل   
  .“عناصر مسلحة جمهولة/غري حمددة اهلوية”حمدد يف الرتاع باعتبارها مرتكبة من قبل 
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عنـدما   ٢٠١٢ويف ضوء املبدأ أعاله، وثقت معظم االنتهاكات ضد األطفـال يف عـام     - ١٣
كـربى ضـد   شن اجليش الوطين الصومايل وبعثـة االحتـاد األفريقـي عمليـات عسـكرية مشـتركة       

يعـزى يف جـزء كـبري منـه      ٢٠١٤و  ٢٠١٣حركة الشباب. ولـوحظ منحـى تنـازيل يف عـامي     
إىل التحديات اليت واجهتها فرقـة العمـل القطريـة يف الوصـول ألغـراض الرصـد واإلبـالغ. ويف        

 ٢٠١٥ظل تكثيف احلملة العسكرية ضد حركـة الشـباب، زادت االنتـهاكات جمـددا يف عـام      
، فتجـاوزت األعـداد اإلمجاليـة    ٢٠١٦ األشـهر السـتة األوىل مـن عـام     وسجلت زيادة حادة يف

  .٢٠١٥وناهزت أرقام عام  ٢٠١٤و  ٢٠١٣املسجلة يف عامي 
وقــد ارتكبــت االنتــهاكات اجلســيمة ضــد األطفــال مــن دون أي عقــاب. وزاد تفــاقم    - ١٤

الصــومال. الوضــع جــراء ايــار القــانون والنظــام وغيــاب ســلطة الدولــة يف أجــزاء واســعة مــن   
وكثريا ما فضل الناس تطبيق آليات العدالة التقليدية فتمت مبوجبها تسويات مالية بـني األسـر،   
يف انتــهاك يف بعــض األحيــان حلقــوق الضــحايا ومــن دون إنفــاذ أي شــكل آخــر مــن أشــكال    

  العقاب ضد اجلناة.
  

  جتنيد األطفال واستخدامهم  - ألف  

رير، حتققــت فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ مــن خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتق  - ١٥
فتـاة)؛ وقـد جـرى التحقـق مـن أكثـر        ٢٣٠فـىت؛ و   ٥ ٩٣٣طفـال (  ٦ ١٦٣جتنيد واستخدام 

حالـة). ورغـم تسـجيل منحـى      ٢ ٠٥١( ٢٠١٢يف املائـة مـن تلـك احلـاالت يف عـام       ٣٠من 
ــازيل يف عــامي   ــرقم يف ٨٢٤( ٢٠١٤) و ١ ٢٩٣( ٢٠١٣تن  ٢٠١٥ عــام )، فقــد زاد هــذا ال

)، مشلـت عـددا مـن    ١ ٠٩٢( ٢٠١٦). ووثقت زيادة كبرية يف النصف األول من عام ٩٠٣(
. ولـوحظ خـالل   ٢٠١٥و  ٢٠١٤حاالت التجنيد واالستخدام فاق تلـك املسـجلة يف عـامي    

الفترة املشمولة بـالتقرير منـط متكـرر يف جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم مـن قبـل اجلـيش الـوطين           
يف  ٧٠اعات املسلحة. وكانت حركة الشباب هـي اجلـاين الرئيسـي بارتكاـا     الصومايل واجلم

) ٩٢٠)، يليهـا اجلـيش الـوطين الصـومايل (    ٤ ٣١٣املائة من احلاالت اليت جرى التحقق منها (
ــة (    ــل الســنة واجلماع ــيم أه ــة (  ٣٤٦فتنظ ــن اإلقليمي ــوات األم فعناصــر مســلحة   )١()١٩٣) فق

طفـال يف أدوار   ٤٠من اسـتخدام بعثـة االحتـاد األفريقـي     ). وجرى التحقق أيضا ٣٥١جمهولة (
  لتقدمي الدعم.

  

__________ 

  قوات اإلدارة املؤقتة يف غاملودوغ، وإدارة جوبا املؤقتة، وصوماليالند، وبونتالند.  )١(  
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 حركة الشباب    

) مــن حــاالت ١ ٧٨٩يف املائــة ( ٤٠ممــا يقــرب مــن   ٢٠١٢جــرى التحقــق يف عــام    - ١٦
حالــة واملنســوبة إىل حركــة الشــباب، وتبعهــا      ٤ ٣١٣التجنيــد واالســتخدام البــالغ عــددها    

). ووثق حدوث زيادة يف عـدد حـاالت   ٤٣٧( ٢٠١٤) وعام ٩٠٨( ٢٠١٣اخنفاض يف عام 
حالـة، واسـتمرت الزيـادة بـاطراد يف      ٥٥٥، حيـث بلغـت   ٢٠١٥التجنيد واالستخدام يف عام 

 ).٦٢٤( ٢٠١٦النصف األول من عام 

ولوحظ منط متكرر من التجنيد واالستخدام من جانب حركة الشـباب خـالل الفتـرة      - ١٧
ف تعزيز صفوفها أو تعويض اخلسائر املتكبدة أثنـاء العمليـات   املشمولة بالتقرير، وال سيما د

املشـتركة بــني بعثــة االحتـاد األفريقــي يف الصــومال واجلــيش الـوطين الصــومايل أو اســتباقا لشــن    
هجمات جديدة على احلركة. وتشري التقديرات إىل أن أكثر من نصـف قـوام حركـة الشـباب     

يف املائـة مـن عناصـر حركـة      ٦٠، مـا ال يقـل عـن    رمبا تألف مـن األطفـال. فعلـى سـبيل املثـال     
 كانوا من األطفال. ٢٠١٦الشباب اليت أُلقي القبض عليها يف بونتالند يف آذار/مارس 

وجرى تدريب األطفال واستخدامهم يف القتال، حيث تفيد التقـارير بتـدريب أطفـال      - ١٨
ــارهم   ــى اســتخدام األســلحة وإرســاهلم إىل     ٩ال تتجــاوز أعم ــة.  ســنوات عل اخلطــوط األمامي

)، S/2015/801واستخدم األطفـال يف عمليـات انطـوت علـى اسـتخدام أجهـزة متفجـرة (انظـر         
ــة.         ــال املرتليـ ــذخائر أو أداء األعمـ ــل الـ ــل محـ ــدعم، مثـ ــأدوار الـ ــطالعهم بـ ــافة إىل اضـ باإلضـ

ملثال، فقد أفـاد فـىت يف الرابعـة عشـرة مـن عمـره،       واستخدموا أيضا كجواسيس. وعلى سبيل ا
، بـأن حركـة الشـباب كانـت قـد جندتـه       ٢٠١٥اعتقلته بعثة االحتاد األفريقي يف شـباط/فرباير  

مع ثالثة أطفال آخرين يف قريـة شـنقلو، مبنطقـة غـذو، وتلقـوا تـدريبات ملـدة ثالثـة أشـهر مـع           
سـنة. وتفيـد التقـارير بـأن      ١٧و  ١٣طفـال آخـرين تتـراوح أعمـارهم بـني       ٤٠ال يقل عن  ما

ــة هجــاري،     ٢٠١٥آب/أغســطس  ١حركــة الشــباب فتحــت يف    ــدريب يف قري معســكرا للت
 سنة. ١٥ سنوات و ٩فىت تتراوح أعمارهم بني  ٦٠مبنطقة جلجدود، حيث سجل وجود 

ــة يف جنــوب ووســط الصــومال       - ١٩ ــاطق الريفي وجنــدت حركــة الشــباب األطفــال يف املن
انت املدارس واملدارس الدينية واملسـاجد واملناسـبات الدينيـة مـن مواقـع التجنيـد       باألساس. وك

املتكررة. ووردت تقارير عن إنشاء مدارس دينية لغرض التجنيـد، وال سـيما يف مـنطقيت جوبـا     
ألحيـان كـان املعلمـون يجـربون     ). ويف كـثري مـن ا  S/2014/726السفلى وجوبا الوسطى (انظـر  

علــــى جتنيــــد التالميــــذ. فعلــــى ســــبيل املثــــال، جنــــدت حركــــة الشــــباب أربعــــة فتيــــان يف   
، يف مقاطعة واجد، مبنطقة بكول، حيـث هـددت بقتـل املدرسـني إنْ     ٢٠١٤شباط/فرباير  ١٦

 مل يلتحــق طالــم باحلركــة. وأُفيــد أيضــا بــأن األطفــال كــانوا يجنــدون مــن مــدارس دينيــة يف  
 ).S/2015/801خميمات الالجئني يف كينيا (انظر 
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وقــد مثّــل الفقــر وانعــدام الفــرص حــافزين للتجنيــد يف حركــة الشــباب. وأفــاد بعــض      - ٢٠
بــأن حركــة الشــباب أتتــهم  ٢٠١٦األطفــال املعــتقلني لــدى ســلطات بونتالنــد يف آذار/مــارس 

ليم ويئة سبل كسـب العـيش. ويف حـاالت أخـرى، اسـتخدم األطفـال يف الضـغط        بوعود التع
على أقـرام لكـي ينضـموا إىل احلركـة. وأشـارت معلومـات وردت يف تشـرين األول/أكتـوبر         

إىل تزايد تركيز حركة الشباب على جتنيد األطفـال دون سـن اخلامسـة عشـرة، الـذين       ٢٠١٦
 اعترب التأثري عليهم أسهل.

تطفت احلركة أعدادا كـبرية مـن األطفـال ألغـراض التجنيـد. فعلـى سـبيل املثـال،         واخ  - ٢١
ــاف حنــو     ــارير باختط ــد التق ــن    ١٥٠تفي ــرة م ــال يف الفت ــانون األول/ديســمرب   ١٣إىل  ٣طف ك

. ومــن بـــني هــؤالء األطفـــال، حتققــت فرقـــة العمــل القطريـــة للرصــد واإلبـــالغ مـــن      ٢٠١٥
ـــ   ــة ب ــراوح   ٢٦املعلومــات املتعلق ــىت، تت ــني  ف ســنة، اختطفــوا مــن   ١٦ســنة و  ١٣أعمــارهم ب

ــاء      ــة وأُخــذوا إىل معســكرات التجنيــد يف منطقــة بــاي عقــب رفــض اآلب إتاحــة ”مــدارس ديني
لالنضمام إىل حركة الشباب. ووردت تقارير أيضـا عـن إكـراه قـرى بأكملـها علـى        “أطفاهلم

الدينيـة التابعـة للحركـة    التخلي عن أطفاهلا، وعن اختفاءات مجاعية لفتيان صغار مـن املـدارس   
 (انظر املرجع نفسه).

ــتخدمتهم ضــحايا النتــهاكات          - ٢٢ ــة الشــباب واس ــذين جنــدم حرك ــع األطفــال ال ووق
جسيمة أخرى، مبا يف ذلك القتل والتشويه، أو أصبحوا عرضة هلـا، أثنـاء العمليـات العسـكرية     

واالحتجـاز علـى أيـدي    والغارات اجلوية اليت اسـتهدفت حركـة الشـباب، وتعرضـوا لالعتقـال      
 قوات األمن الصومالية أثناء العمليات العسكرية أو عمليات التفتيش.

  
 اجليش الوطين الصومايل    

جرى التحقق من قيـام اجلـيش الـوطين الصـومايل بتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم طـوال           - ٢٣
حـاالت   ٢٠٩و  ٢٠١٢حالـة يف عـام    ١٧٩الفترة املشمولة بالتقرير، حيث بلغ عـدد احلـاالت   

. وخــالل النصــف  ٢٠١٥حالــة يف عــام   ٢١٨و  ٢٠١٤حالــة يف عــام   ١٩٧و  ٢٠١٣عــام 
 من األطفال واستخدامهم. ١١٧، قام اجليش الوطين الصومايل بتجنيد ٢٠١٦األول من عام 

، اسـتمر اجلـيش الـوطين الصـومايل     ٢٠١٢وعلى الرغم من توقيع خطـة عمـل يف عـام      - ٢٤
هم يف مهـــام خمتلفـــة، منـــها حراســـة نقـــاط التفتـــيش واحلراســـة يف جتنيـــد األطفـــال واســـتخدام

حزيران/يونيـه   ٢الشخصية. فعلى سبيل املثال، شوهد فـيت يف السادسـة عشـرة مـن عمـره، يف      
ــوطين الصــومايل وحيمــل ســالحا يف مقاطعــة بلعــد، يف منطقــة     ٢٠١٤ ، يرتــدي زي اجلــيش ال

نة دينسـور، شـوهد ثالثـة مـراهقني     ، يف مدي٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ٣شبيلي الوسطى. ويف 
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يرتدون زي اجلـيش الـوطين الصـومايل بصـحبة جنـود قـائمني علـى حراسـة مسـؤول حكـومي           
كبري. وكان اثنان من الفتيان حيمالن بندقيتني وشوهدا يف عـدة مناسـبات يقومـان بالـدوريات     

 وعمليات التفتيش األمين.

جسـس مـن جانـب اجلـيش الـوطين      ووردت معلومات أيضا عن اسـتخدام األطفـال للت    - ٢٥
الصـــومايل ووكالـــة االســـتخبارات واألمـــن الوطنيـــة. وهـــذا عـــرض األطفـــال خلطـــر متزايـــد،  

اتضــح مــن إعــدام حركــة الشــباب ألطفــال اشــتبه يف قيــامهم بالتجســس لصــاحل اجلــيش     كمــا
املــتعلقني الــوطين الصــومايل أو بعثــة االحتــاد األفريقــي. ويــرد مزيــد مــن املعلومــات يف الفــرعني  

 باالحتجاز، وبالقتل والتشويه.

ويف حني يعتقد أن العديد مـن األطفـال انضـموا إىل اجلـيش الـوطين الصـومايل بسـبب          - ٢٦
انعدام فرص كسب العيش والفقر املدقع، فقد اختطف آخرون ألغراض التجنيد. فعلـى سـبيل   

ومايل فــىت يف الرابعــة ، اختطفــت قــوات اجلــيش الــوطين الصــ٢٠١٦شــباط/فرباير  ٢املثــال، يف 
عشــرة مــن عمــره يف بلــدة بــارطريي، مبنطقــة غــذو، وأخذتــه إىل خمــيم عســكري حيــث تلقــى   

 تدريبا عسكريا. وترد أمثلة إضافية يف الفرع املتعلق بعمليات االختطاف.
  

 تنظيم أهل السنة واجلماعة    

الســنة  مت التحقــق مــن معظــم حــاالت التجنيــد واالســتخدام مــن جانــب تنظــيم أهــل      - ٢٧
 ٢٠١٥). واخنفضـت األعـداد يف عـام    ١٠٩( ٢٠١٤) وعـام  ١١١( ٢٠١٣واجلماعة يف عام 

. وقــد تركــز جتنيــد ٢٠١٦حالــة خــالل النصــف األول مــن عــام  ٣٥). ومت التحقــق مــن ٤٠(
األطفــال واســتخدامهم مــن جانــب تنظــيم أهــل الســنة واجلماعــة يف منــاطق غــذو وهــريان           

 مليات التنظيم.وجلجدود، وهي املناطق الرئيسية لع

، وردت إفادات عن استخدام األطفال أثناء القتـال بـني فصـائل    ٢٠١٥ويف بداية عام   - ٢٨
أهل السنة واجلماعة واجليش الوطين الصومايل للسـيطرة علـى بلـدة غرعيـل مبنطقـة جلجـدود.       

 ، متجهني إىل قاعدة تنظـيم ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٤فعلى سبيل املثال، شوهد أربعة فتيان، يف 
أهل السنة واجلماعة يف بلدة عابدواق مبنطقة جلجدود. وأفاد الفتيان بـأم قـد دعـوا إىل دعـم     
التنظــيم يف حماربــة اجلــيش الــوطين الصــومايل. وجلــأ تنظــيم أهــل الســنة واجلماعــة أيضــا إىل          
االختطاف ألغراض التجنيد. فعلى سبيل املثـال، اختطـف التنظـيم فـىت يف اخلامسـة عشـرة مـن        

، يف مقاطعة مجامه الشرقية، مبنطقة جوبـا السـفلى،   ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩ عمره، يف
 وأفيد بأنه تلقى تدريبا عسكريا.
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 قوات األمن اإلقليمية    

طفـال واسـتخدامهم.    ١٥بتجنيـد   “صـوماليالند ”، قامت قـوات أمـن   ٢٠١٣يف عام   - ٢٩
، ٢٠١٥. ويف عـام  ٢٠١٤ام وقامت قوات بونتالند بتجنيد ثالثـة أطفـال واسـتخدامهم يف عـ    

طفال واسـتخدامهم بينمـا قامـت     ١٧قامت القوات التابعة لإلدارة املؤقتة يف غاملودوغ بتجنيد 
، ليبلــغ ٢٠١٦أطفــال واســتخدامهم. وقفــزت األعــداد يف عــام   ٣إدارة جوبــا املؤقتــة بتجنيــد 

ــا امل  ١٥٥عــدد حــاالت جتنيــد األطفــال واســتخدامهم    ــة، شــكلت قــوات إدارة جوب ــة حال ؤقت
). فعلـى سـبيل املثـال، جنـدت     ٧٤)، وتبعتها قوات اإلدارة املؤقتـة يف غـاملودوغ (  ٨١نصفها (

يف  ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب  ٢٠إدارة جوبـا املؤقتــة فــىت يف الرابعــة عشـرة مــن عمــره يف   
خمــيم كاباســا للمشــردين داخليــا، يف منطقــة غــذو، بعــد أن تلقــى شــهرا واحــدا مــن التــدريب   

يعتقــد أن الزيــادة املفاجئــة يف األعــداد تــرتبط بتزايــد أنشــطة القــوات األمنيــة         العســكري. و
اإلقليميــــة، ســــواء دعمــــا للجــــيش الــــوطين الصــــومايل أو منفــــردةً، يف ســــياق عمليــــة بنــــاء  

 االحتادي.  النظام
  

 بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال    

عثــة االحتــاد األفريقــي حتققــت فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ مــن اســتخدام ب    - ٣٠
أطفــال يف  ٥، و ٢٠١٣طفــال يف عــام  ١٤، و ٢٠١٢أطفــال يف عــام  ٤لألطفــال، وحتديــدا 

. واســتخدم األطفــال يف مهــام  ٢٠١٦طفــال يف النصــف األول مــن عــام   ١٧، و ٢٠١٤عــام 
الدعم وحراسـة نقـاط التفتـيش. فعلـى سـبيل املثـال، اسـتخدمت قـوات بعثـة االحتـاد األفريقـي            

، يف مقاطعـة  ٢٠١٤متوز/يوليـه   ٨الرابعة عشـرة والسادسـة عشـرة مـن عمريهمـا، يف       فتيني يف
 طومسريب، جلمع احلطب وإعداد الطعام.

  
 احتجاز األطفال بسبب ارتباطهم املزعوم باجلماعات املسلحة  -باء   

ــة إجـــراءات العمـــل   ٢٠١٤ فربايريف شـــباط/  - ٣١ ــة الصـــومال االحتاديـ ، اعتمـــدت حكومـ
املوحدة الستقبال وتسليم األطفال الذين انفصـلوا عـن القـوات املسـلحة. ونصـت اإلجـراءات       
علــى أنــه ينبغــي إبــالغ األمــم املتحــدة بوجــود األطفــال ســابقي االرتبــاط باجلماعــات املســلحة 

حتاد األفريقي والقـوات املتحالفـة األخـرى يف    محتجزين لدى قوات األمن اليت تدعمها بعثة اال
ســاعة. ونصــت أيضــا علــى ضــرورة تســليم األطفــال إىل منظمــة األمــم املتحــدة      ٧٢غضــون 

للطفولة (اليونيسيف) أو غريها من الكيانـات احملـددة يف أقـرب وقـت ممكـن وفيمـا ال يتجـاوز        
 ساعة من بدء احتجازهم. ٧٢
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لعمل املوحـدة، ظـل حرمـان األطفـال مـن حريتـهم       وعلى الرغم من اعتماد إجراءات ا  - ٣٢
على يد اجلهات الفاعلة األمنية ميثل شاغال رئيسيا، حيث حتققت فرقة العمـل القطريـة للرصـد    

ــة    ٩٣١واإلبــالغ مــن احتجــاز مــا ال يقــل عــن    طفــال لــدى اجلــيش الــوطين الصــومايل ووكال
ــانو    ــني كـ ــة بـ ــن اإلقليميـ ــوات األمـ ــة وقـ ــن الوطنيـ ــتخبارات واألمـ ــاير االسـ  ٢٠١٤ن الثاين/ينـ

. ومت اعتقال األطفال واحتجازهم الرتباطهم املزعوم حبركـة الشـباب أثنـاء    ٢٠١٦ومتوز/يوليه 
العمليات العسكرية واألمنية، مبا يف ذلـك عمليـات املسـح األمـين اجلماعيـة أو تفتـيش املنـازل.        

اد أسـرهم حبركـة   ووردت معلومات تفيد باحتجاز األطفال على أساس االشتباه يف ارتباط أفـر 
الشباب. ووثقت فرقة العمل القطرية للرصد واإلبـالغ أيضـا حـاالت حـرِم فيهـا األطفـال مـن        

 حريتهم على يد حركة الشباب.

ــال         - ٣٣ ــة بشــأن األطف ــر اإلحضــار ومراعــاة األصــول القانوني ــار إىل أوام ــل االفتق ــد مثَّ وق
    حتجـزون لفتـرات تتـراوح بـني     احملرومني من حريتهم مصدر قلق شـديد. فقـد كـان األطفـال ي

بضعة أيام وعدة سنوات دون توفري سبل انتصـاف قـانوين. وأثنـاء زيـارة ممـثليت اخلاصـة املعنيـة        
ــل والتعــاون       ــائم علــى التموي ــرتاع املســلح إىل مركــز ســرييندي يف مقديشــو، الق باألطفــال وال

مراعــاة طفــال بــني البــالغني، احتجــزوا دون   ٥٥، وجــدت ٢٠١٤الــدوليني يف آب/أغســطس 
لألصول القانونية على أساس االشتباه يف انتمائهم إىل حركة الشـباب أو تعـاطفهم معهـا. ويف    
إحدى احلاالت، قال فىت يف اخلامسة عشرة من عمـره إنـه ظـل يف املركـز ملـدة ثـالث سـنوات        
دون أي اتصـال بأسـرته. وكـان الغـرض مـن املركـز هـو إعـادة تأهيـل املقـاتلني املسـرحني مـن             

الشــباب قبــل إعــادة إدمــاجهم. بيــد أن معظــم األطفــال الــذين حتــاورت معهــم املمثلــة    حركــة 
 اخلاصة مل يكونوا من املقاتلني املسرحني وإمنا أُلقي القبض عليهم أثناء عمليات أمنية.

وقد اضطلعت وكالة االستخبارات واألمن الوطنية بواليـة اسـتجواب األطفـال الـذين       - ٣٤
ــتم اعتقــاهلم أو إلقــاء ا  ــتني    ي ــيهم وتصــنيفهم ضــمن إحــدى الفئ  “شــديد اخلطــورة ”لقــبض عل

. وال سبيل إىل تأكد األمم املتحـدة مـن معـايري التصـنيف، ومل يتضـح      “منخفض اخلطورة” أو
            وجود رقابـة علـى العمليـة أو اإلجـراء اللـذين تنفـذمها الوكالـة. وعـالوة علـى ذلـك، مل يتسـن

تجـاز األطفـال بشـكل تعسـفي. وأُبلغـت ممـثليت       الطعن يف التصنيفات، األمر الـذي أدى إىل اح 
  اخلاصــة أثنـــاء زيارــا بـــأن مركــز ســـرييندي يحــتفظ فيـــه باألطفــال املصـــنفني ضــمن الفئـــة       

ومن دواعي القلق الشديد أن األمم املتحدة مل تـتمكن مـن التأكـد مـن     . “اخلطورةمنخفض ”
  ــنشــديد ”فوا ضــمن الفئــة مصــري األطفــال اآلخــرين الــذين مت اعتقــاهلم أو القــبض علــيهم وص

ــى       “اخلطــورة ــال وأحــث الســلطات عل ــالغ إزاء مصــري هــؤالء األطف ــق ب ــين ليســاورين قل . وإن
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السماح لألمم املتحدة بالوصول الكامل إىل مجيـع األطفـال الـذين مت القـبض علـيهم واعتقـاهلم       
 أثناء العمليات العسكرية واألمنية.

ــع امل    - ٣٥ ــلوب جلمـ ــاز كـــذلك كأسـ ــتخدم االحتجـ ــتخباراتية، حيـــث  واسـ علومـــات االسـ
استخدم األطفال كمخربين وجواسيس لصاحل وكالـة االسـتخبارات واألمـن الوطنيـة واجلـيش      

، أثناء اجتماع مع اللجنـة الوزاريـة املكلفـة بـالتحقيق     ٢٠١٦الوطين الصومايل. ويف متوز/يوليه 
ين، تسلَّمت ممـثليت  يف ادعاءات استخدام وكالة االستخبارات واألمن الوطنية لألطفال كمخرب

اخلاصـــة املعنيـــة باألطفـــال والـــرتاع املســـلح التقريـــر النـــهائي للجنـــة. وجـــاء فيـــه أن الوكالـــة   
مــن أجــل التعــرف علــى أعضــاء يف حركــة  ٢٠١٤و  ٢٠١٢اســتخدمت األطفــال بــني عــامي 

. وهــذا مــا أكــده األطفــال الــذين كــانوا حمتجــزين يف    “اإلشــارة إلــيهم”الشــباب عــن طريــق  
. وقــد عرضــت هــذه ٢٠١٦و  ٢٠١٤والــذين التقــت ــم ممــثليت اخلاصــة يف عــامي  ســرييندي

املمارسة األطفال إىل خطر شديد، كما يتضح من إعدام حركة الشباب لألطفال الذين اشـتبه  
ــات االســتخباراتية       ــذين يســتخدمون جلمــع املعلوم ــال ال يف كــوم جواســيس. ويكــون األطف

نتقامية من جمتمعام احملليـة وتتراجـع فـرص إعـادة إدمـاجهم.      معرضني بشدة أيضا لألعمال اال
 املتعلق بقتل األطفال وتشويههم. ويرد مزيد من األمثلة يف الفرع

 ٢٠١٣ووردت تقارير عن اغتصاب األطفـال احملتجـزين وسـوء معاملتـهم. ففـي عـام         - ٣٦
يف مقاطعـــة  ،٢٠١٤حالـــة اغتصـــاب لفتيـــات بعـــد اعتقـــاهلن. ويف شـــباط/فرباير  ١١وثِّقـــت 

بلدوين، جرى اغتصـاب فتـاة يف الثامنـة مـن عمرهـا لـدى احتجازهـا علـى أيـدي عناصـر مـن            
اجليش الوطين الصومايل قبل إطالق سراحها يف اليوم التايل. كما ذكر األطفال الـذين حتـدثت   

سـوء املعاملـة واالغتصـاب املتكـرر يف      ٢٠١٦إليهم ممثليت اخلاصة خالل زيارا يف متوز/يوليـه  
سرييندي. ويف هذا الصدد، أكد تقرير اللجنة الوزارية أن الظـروف احمليطـة باحتجـاز األطفـال     
والبالغني يف مركز سرييندي هيأت بيئـة مؤاتيـة لالنتـهاكات املنهجيـة حلقـوق اإلنسـان. وهـذه        

 ).S/2016/919املعلومات أكدها التقرير األخري لفريق الرصد املعين بالصومال وإريتريا (

وعند تقدمي األطفـال للمحاكمـة، أُثـريت شـواغل إزاء اللجـوء إىل احملـاكم العسـكرية،          - ٣٧
وعدم تطبيق املعايري املعمول ـا يف قضـاء األحـداث وعـدم التقيـد بااللتزامـات الدوليـة، مبـا يف         

ــال، يف آذار/مــارس     ١٥ذلــك ســن الرشــد، احملــددة بســن    ــى ســبيل املث ــد. فعل ســنة يف بونتالن
ــت ــم حركــة الشــباب إىل        ٦٦، اعتقــل ٢٠١٦ ــوب الصــومال ووســطها، أت ــن جن ــال م طف

حزيران/يونيــه، حكمــت حمكمــة عســكرية يف غــاروي    ١٦بونتالنــد، وأُودعــوا الســجن. ويف  
ن بوصاصـو حيـث   طفال بسبب ارتباطهم حبركـة الشـباب. ونقلـوا إىل سـج     ١٢باإلعدام على 

ــة عســكرية يف       طفــال  ٢٨أيلول/ســبتمرب علــى   ١٧احتجــزوا مــع البــالغني. وحكمــت حمكم
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سـنوات   ١٠سنة، بالسجن لفترات تتراوح بـني   ١٧سنة و  ١٥آخرين، تتراوح أعمارهم بني 
سـنة بعـد سـجنهم     ١٤سـنة و   ١٢طفال تتراوح أعمارهم بني  ٢٦سنة. وأُطلق سراح  ٢٠و 

صلت األمم املتحدة دعوا إىل محاية األطفال؛ ويرد مزيـد مـن التفاصـيل    ملدة سبعة أشهر. ووا
  الفرع األخري من هذا التقرير.يف

، ٢٠١٥واحتجزت بعثة االحتـاد األفريقـي أطفـاال أيضـا. فعلـى سـبيل املثـال، يف عـام           - ٣٨
فىت مث أُطلق سراحهم الحقا، بزعم ارتباطهم حبركـة الشـباب. ويف إحـدى     ٢٤جرى احتجاز 

حلاالت، ألقت قوات بعثة االحتاد األفريقي القبض على ثالثة فتيـان يف بلـدة مركـا، يف منطقـة     ا
. ٢٠١٥نيســان/أبريل  ٦شــبيلي الســفلى، ردا علــى هجمــات حركــة الشــباب ضــد البعثــة يف   

وأُطلق سراحهم يف وقت الحق. ووردت كـذلك تقـارير عـن تسـليم البعثـة األطفـال املعـتقلني        
  اجليش الوطين الصومايل ووكالة االستخبارات واألمن الوطنية.أثناء العمليات إىل 

  
 القتل والتشويه  -جيم   

، قامـت فرقـة العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ       ٢٠١٦و  ٢٠١٢يف الفترة بني عامي   - ٣٩
ــل   ــالتحقق يف قتـ ــهم     ٣ ٤٠٦بـ ــن بينـ ــويههم، مـ ــال وتشـ ــام   ٧٣٢أطفـ ــال يف عـ ، ٢٠١٢طفـ

طفــــــال يف  ٧٥٣ ، و٢٠١٤ال يف عــــــام طفــــــ ٥٣٨ ، و٢٠١٣طفــــــال يف عــــــام   ٧٣١ و
مـن الفتيـان؛    ٥٠٠طفـال (  ٦٥٢، قتل وشوه ٢٠١٦. ويف النصف األول من عام ٢٠١٥ عام

، ارتفعت األعداد مـرة أخـرى يف   ٢٠١٤من الفتيات). وبعد تسجيل اخنفاض يف عام  ١٥٢ و
الـيت  يف املائة من جمموع عدد حـاالت القتـل والتشـويه     ٢٢)، وهو ما ميثل ٧٥٣( ٢٠١٥عام 

يف املائـة مـن جممـوع     ٤٣مت التحقق منها. وكانت عناصـر مسـلحة جمهولـة هـي املسـؤولة عـن       
)، فحركـــة الشـــباب ٩٤٩)، يليهـــا اجلـــيش الـــوطين الصـــومايل ( ١ ٥٠٥عـــدد االنتـــهاكات (

، )١()٣٠)، فقـــوات األمـــن اإلقليميـــة (١٠٨)، فبعثـــة االحتـــاد األفريقـــي يف الصـــومال (٧٥٨(
)، فقــوات الــدفاع الوطنيــة ٣٢)، فقــوات الــدفاع الكينيــة (١٤اعــة (فتنظــيم أهــل الســنة واجلم

ــة ( ــة     ٥اإلثيوبيـ ــوات جويـ ــومال، وقـ ــاد األفريقـــي يف الصـ ــة االحتـ ــادة بعثـ ــارج قيـ ــة خـ ) العاملـ
). وال يزال احلصول على معلومـات عـن احلـوادث،    ١)، وقوات الواليات املتحدة (٤( جمهولة

 يشكل حتديا بسبب القيود األمنية.مبا يف ذلك البيانات املصنفة عن الضحايا، 

ــات           - ٤٠ ــاء عملي ــا أثن ــة، أحيان ــريان متقاطع ــن ن ــال ع ــن األطف ــة الضــحايا م وجنمــت غالبي
مشــتركة بــني اجلــيش الــوطين الصــومايل وبعثــة االحتــاد األفريقــي، والقصــف بقــذائف اهلــاون،    

خملفـات احلــرب.  واهلجمـات بـاألجهزة املتفجـرة املرجتلـة، واحلــوادث املتعلقـة بـاملتفجرات مـن        
وأســفرت أيضــا اهلجمــات الــيت اســتهدفت اجلــيش الــوطين الصــومايل ومســؤويل بعثــة االحتــاد     
األفريقي واحلكومة االحتادية الصومالية وزيادة اهلجمـات غـري املتنـاظرة ضـد األهـداف السـهلة       
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، قُتـل فتيـان   ٢٠١٦حزيران/يونيـه   ١عن إصابات يف صفوف األطفال. فعلى سبيل املثـال، يف  
ســنة وأصــيب ثالثــة آخــرون جبــروح عنــدما شــنت حركــة    ١٧ و ١٦تــراوح أعمارمهــا بــني  ت

الشباب هجوما انتحاريا على فندق السفري يف مقديشو. ووقعت اخلسائر البشـرية املنسـوبة إىل   
اجلـيش الـوطين الصــومايل أساسـا يف سـياق العمليــات العسـكرية أو أثنـاء إطــالق نـار عشــوائي        

 نيســـان/ ١٢زة املتفجـــرة املرجتلـــة. فعلـــى ســـبيل املثـــال، يف عقـــب هجمـــات متصـــلة بـــاألجه
سنة عندما تصـدى هلجـوم    ١٣، قتل اجليش الوطين الصومايل فىت يبلغ من العمر ٢٠١٦ أبريل

 على قافلة تابعة له بإطالق النار عشوائيا يف قرية عيل أومود يف منطقة بنادر.

وثيـق عمليـات إعـدام علـين نفـذا      واضطلعت فرقة العمل القطرية للرصـد واإلبـالغ بت    - ٤١
حركة الشباب يف أطفال اشتبهت يف قيامهم بالتجسـس، وذلـك حـىت تبـث الرعـب يف نفـوس       

، قطعت حركة الشباب رأس فـىت يبلـغ   ٢٠١٥آذار/مارس  ٢١األهايل. فعلى سبيل املثال، يف 
ــن عــام         ١٦ ــة األوىل م ــهر الثالث ــتبه يف جتسســه لصــاحل احلكومــة. ويف األش ــنة اش ، ٢٠١٦س

ــهم   ٢١أعــدمت حركــة الشــباب بشــبهة التجســس    ــات. ويف  ٣طفــال، مــن بين  آذار/ ١٥فتي
، يف قريـــة هيغـــان، مبنطقـــة جوبـــا الوســـطى، أُعـــدم رميـــا بالرصـــاص فـــىت          ٢٠١٦مـــارس 

سنة متهم بالتجسس لصاحل اإلدارة املؤقتة يف جوبـا، مث سـحلت جثتـه حـول البلـدة       ١٧ عمره
 يعترب.  ليكون عربة ملن

ــه   ونســب  - ٤٢ ــا جمموع ــي      ١٠٨م ــي، وه ــة االحتــاد األفريق ــل وتشــويه إىل بعث حــاالت قت
ــا ــي:  كمــ ــام   ٢١يلــ ــة يف عــ ــام   ١٨ ، و٢٠١٣حالــ ــة يف عــ ــة يف  ٥٢ ، و٢٠١٤حالــ حالــ

. ووقعـت هـذه احلـاالت يف املقـام     ٢٠١٦حالة يف النصف األول من عام  ١٧ ، و٢٠١٥ عام
ق نــريان عشــوائية ردا علــى   األول يف ســياق العمليــات ضــد حركــة الشــباب أو أثنــاء إطــال      

يرتبط بعملية ممـر جوبـا.    ٢٠١٥هجمات. ويعتقد أن االرتفاع احلاد يف عدد احلاالت يف عام 
فعلـى ســبيل املثـال، قتــل مثانيـة أطفــال يف حـادثتني مبقاطعــة مركـا، منطقــة شـبيلي الســفلى، يف       

تــاة تبلــغ  ســنة وف ١٧كــانون األول/ديســمرب، قتــل فــىت عمــره      ١٩. ويف ٢٠١٥متوز/يوليــه 
سنة عندما أطلقت قوات بعثة االحتاد األفريقي النار عشوائيا، وذلك إثـر إلقـاء قنبلـة علـى      ١٤

 قافلة تابعة هلا يف املنطقة الواقعة بني قرية غلدوين وبلدة مرير، مبنطقة شبيلي السفلى.

ــة       - ٤٣ وســقط أطفــال أيضــا ضــحايا لغــارات جويــة شــنتها قــوات الــدفاع الــوطين اإلثيوبي
وقوات الدفاع الكينية، اليت تقوم بعملياا خارج قيادة وسيطرة بعثة االحتـاد األفريقـي وقـوات    

، قتــل مخســة فتيــان تتــراوح ٢٠١٥متوز/يوليــه  ٢٤الواليــات املتحــدة. فعلــى ســبيل املثــال، يف 
سنة خالل الضربات اجلويـة الـيت شـنتها قـوات الـدفاع الـوطين        ١٦ت و سنوا ٥أعمارهم بني 

اإلثيوبية بني مقاطعيت تييغلو وبوبريهاكابا. ويف حادثة منسوبة إىل قوات الدفاع الكينيـة، تـويف   
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يف غــارة جويــة  ٢٠١٥متوز/يوليــه  ٢١فــىت آخــرين جبــروح خطــرية يف  ١٢فتيــان وأصــيب  ٦
ــارطري    ــة بــ ــة يف مقاطعــ ــة دينيــ ــى مدرســ ــت يف  علــ ــرى، وقعــ ــة أخــ  آذار/ ٢٤ي. ويف حادثــ

سـنوات   ٣، قتل فىت وأصيب ثالثة فتيان وفتاتان آخرين تتـراوح أعمـارهم بـني    ٢٠١٦ مارس
ــة       ١٤ و ــة يف قري ــة قامــت ــا قــوات الــدفاع الكيني ســنة بتشــوهات يف مرتهلــم يف ضــربة جوي

ت تسـتهدف أحـد   فارشبيلي، مبنطقة جوبا الوسـطى. وادعـت قـوات الـدفاع الكينيـة أـا كانـ       
ــت يف       ــة أخــرى وقع ــدريب العســكري. ويف حادث ــار/ ١٥معســكرات حركــة الشــباب للت  أي

ــايو ــة فــىت عمــره     ٢٠١٦ م ــهما جث ــتني، مــن بين ــى جث ــر عل ــة ســبيد، يف   ١٦، عث ســنة، يف قري
ضواحي بلدة أفغوي، يف أعقاب غارة جوية شنتها قوات الواليات املتحدة يف املنطقـة. وذُكـر   

 كانـت حتـت سـيطرة حركـة الشـباب، تعرضـت لقصـف جـوي يـزعم أن          أن قرية سـبيد، الـيت  
ــني       ــرة ب ــه يف الفت ــت ب ــات املتحــدة قام ــوات الوالي ــايو  ١٤ و ١٣ق . ويف حــني ٢٠١٦أيار/م

كثفت قوات الواليات املتحدة غاراا اجلوية وغاراا بالطائرات بـال طيـار يف الصـومال، فـإن     
  عمل القطرية للرصد واإلبالغ بالتحقق منها.تلك هي احلالة الوحيدة اليت اضطلعت فرقة ال

  
 االغتصاب واألشكال األخرى من العنف اجلنسي  -دال   

طفـال، مـن بينـهم     ٧٨٠تولت فرقة العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ التحقـق مـن أن         - ٤٤
ــامي         ــني ع ــف اجلنســي ب ــن أشــكال العن ــان، تعرضــوا لالغتصــاب وغــريه م  ٢٠١٢مخســة فتي

)، مــع حصــول ٢١١( ٢٠١٢يف املائــة مــن احلــاالت يف عــام  ٢٧ن . ومت التحقــق مــ٢٠١٦ و
). مث ارتفعت األرقـام ارتفاعـا حـادا يف عـام     ٧٦( ٢٠١٤) و ١٥٤( ٢٠١٣اخنفاض يف عامي 

). وكانت عناصر مسـلحة جمهولـة   ١٦٥( ٢٠١٦) ويف النصف األول من عام ١٧٤( ٢٠١٥
)، فحركـة  ٢٨٤لصـومايل ( )، يليها اجليش الـوطين ا ٣٤٤مسؤولة عن حوايل نصف احلاالت (

. ونســـبت )١()١١)، فقــوى إقليميــة (  ١٢)، فتنظــيم أهــل الســـنة واجلماعــة (   ١٢٤الشــباب ( 
ــا        ــي (الوحــدات العســكرية إلثيوبي ــة االحتــاد األفريق ــات إىل بعث حــاالت اغتصــاب خلمــس فتي
(ثالثــة)، وأوغنــدا (واحــدة)، وجيبــويت (واحــدة)). ويعتقــد أن درجــة العنــف اجلنســي الــذي     

لــه األطفــال مل حتـظ باهتمــام خــاص بسـبب اخلــوف مــن الوصـم واألعمــال االنتقاميــة     يتعـرض 
 واالفتقار إىل ما يكفي من خدمات الدعم للناجيات.

ــات، عرضــة       - ٤٥ ــال وانعــدام األمــن جيعــالن األطفــال، وال ســيما الفتي مث إن اســتمرار القت
 خميمـات املشـردين داخليـا    للعنف اجلنسي، مبا يف ذلك الزواج القسري. والفتيات املقيمات يف

، جنـود اجلـيش   ٢٠١٣عرضة بشكل خاص هلذا اخلطر. فعلى سبيل املثـال، اغتصـب، يف عـام    
حادثــة منفصـلة داخـل خميمــات    ١٩طفـال يف   ٢١الـوطين الصـومايل وعناصـر مســلحة جمهولـة     

ــا. ويف   ــردين داخليـ ــه  ١٣املشـ ــوطين    ٢٠١٦حزيران/يونيـ ــيش الـ ــراد اجلـ ــد أفـ ــب أحـ ، اغتصـ
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سنة يف خميم آال ماغان للمشردين داخليـا، مبقديشـو، كانـت     ١٥فتاة تبلغ من العمر  الصومايل
يف طريقها إىل املرحاض. وأبلغت الشرطة ذه احلالـة ولكـن مل يتخـذ أي إجـراء حـىت كـانون       

 .٢٠١٦األول/ديسمرب 

ثـال،  وكانت الفتيات أيضا معرضات للخطر أثناء أداء األعمال املرتلية. فعلى سـبيل امل   - ٤٦
سنة كانـت   ١٧، اغتصب أحد عناصر حركة الشباب فتاة عمرها ٢٠١٦آذار/مارس  ١٢يف 

 يف طريقها إىل السوق يف قرية بنادر جديد، مبنطقة جوبا الوسطى.

ــات          - ٤٧ ــياق عمليـ ــري يف سـ ــزواج القسـ ــاب والـ ــاالت االغتصـ ــدثت حـ ــا حـ ــثريا مـ وكـ
سـنة   ١٦اختطفت فتاة عمرهـا  ، ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٦االختطاف. فعلى سبيل املثال، يف 

من مرتهلا واغتصبها مجاعيا مخسة جنود من اجليش الوطين الصـومايل يف قريـة قوركـل، مبنطقـة     
باكول. وأفادت التقارير بأن االغتصاب كان عملية انتقامية ألن والـديها قـد قـبال طلـب أحـد      

مقديشــو عناصــر حركــة الشــباب الــزواج منــها. وقــد طعنــت بســكني يف صــدرها ونقلــت إىل  
للعــالج. وعلــى الــرغم مــن إبــالغ الســلطات احملليــة باحلالــة، فلــم تتخــذ أي إجــراء حــىت وقــت  

، ٢٠١٦متوز/يوليــه   ٢٢كتابــة هــذا التقريــر. ويف حادثــة ضــلعت فيهــا حركــة الشــباب يف        
سنة يف قريـة عيـل غـودود، مبنطقـة      ١٦اختطف عنصران من عناصر حركة الشباب فىت عمره 

 نسيا.غيدو، واعتديا عليه ج

وتعــرض األطفــال أيضــا لالغتصــاب أثنــاء االحتجــاز، علــى النحــو املــذكور يف الفــرع    - ٤٨
  املتعلق باالحتجاز.

  
 اهلجمات على املدارس واملستشفيات  -هاء   

حادثة هجوم علـى املـدارس واملستشـفيات. وعرقـل عـدم       ٢٣٥مت التحقق مما جمموعه   - ٤٩
الــرتاع التحقــق مــن احلــوادث املبلــغ عنــها. وعلــى  إمكانيــة الوصــول إىل املنــاطق املتضــررة مــن 

الرغم من أنه مت عادة األخـذ يف احلسـبان، علـى حنـو منفصـل، البيانـات بشـأن اهلجمـات علـى          
املـدارس واملستشـفيات، واســتخدامها ألغـراض عسـكرية، واعتقــال املدرسـني ألسـباب أمنيــة،       

بيانات مصنفة، بـالنظر إىل طـول    فإن فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ مل تتمكن من تقدمي
ــذلك فــإن األعــداد املقدمــة تشــمل أيضــا حــاالت االســتخدام           ــرة املشــمولة بــالتقرير. ول الفت

 العسكري للمدارس واملستشفيات واعتقال املدرسني ألسباب أمنية.

حادثـــة هجـــوم علـــى املـــدارس يف  ١٩٥يف املائـــة ممـــا جمموعـــه  ٣٣ومت التحقـــق مـــن   - ٥٠
ــ٦٦( ٢٠١٢ عــام ــامي   )، م ــازيل يف ع ). مث ارتفعــت ١٨( ٢٠١٤ ) و٥٤( ٢٠١٣ع اجتــاه تن

). وشـهدت األشـهر السـتة األوىل    ٣٣( ٢٠١٦) و ٢٤( ٢٠١٥األعداد مرة أخرى يف عـامي  
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زيــادة هائلــة يف عــدد احلــوادث، تتجــاوز الزيــادة الــيت حتققــت طــوال عــامي     ٢٠١٦مــن عــام 
صــف جممــوع احلــاالت . وكانــت حركــة الشــباب مســؤولة عــن أكثــر مــن ن٢٠١٥ و ٢٠١٤

)، فبعثـة االحتـاد   ١٥)، فعناصـر مسـلحة جمهولـة (   ٦٠)، يليها اجليش الوطين الصـومايل ( ١١٢(
) فقـوات  ١) فقوات اإلدارة املؤقتـة لغـاملودوغ (  ٢)، فتنظيم أهل السنة واجلماعة (٤األفريقي (

الســتخدام ). وانطــوت احلــاالت املتعلقــة بــاجليش الــوطين الصــومايل علــى ا ١الــدفاع الكينيــة (
 العسكري للمدارس واعتقال املدرسني ألسباب أمنية.

ومت تـدمري املـدارس وبـها أثنـاء مواجهـات بــني أطـراف الـرتاع. وقـد تعـرض موظفــو            - ٥١
، مت ٢٠١٦شـباط/فرباير   ٢٥سلك التعليم للتهديد والقتل واالحتجاز. فعلى سـبيل املثـال، يف   

نطقــة بنــادر، بعــد أن أصــابتها حركــة الشــباب  تــدمري مدرســة إســالمية يف قريــة عاغــا طيــغ، مب 
ــان       ــة فتي بقــذائف هــاون كانــت تســتهدف القصــر الرئاســي. وأســفر القصــف عــن مقتــل ثالث

 وتعرض فتيان وفتاة للتشويه.

وباإلضافة إىل ذلك، عطلت حركة الشباب أنشطة تعلم املئات من األطفال ووزعـت    - ٥٢
، اقتحمـت عناصـر   ٢٠١٤ن األول/أكتـوبر  تشـري  ٢٧كتيبات جهادية. فعلى سبيل املثـال، يف  

حركة الشباب مدرسة قرآنية يف مقاطعة آدام يبايل، مبنطقـة شـبيلي الوسـطى، وألقـت حماضـرة      
ــا أعـــاق تعلّـــم   ــدارس     ١٢٥ممـ ــباب املـ ــة الشـ ــر أعـــاله، اســـتخدمت حركـ ــا ذكـ ــا. وكمـ طالبـ

 للتجنيد.  أيضا

فعلـى سـبيل املثـال، يف     واستخدمت املدارس واملستشفيات أيضا لألغراض العسكرية.  - ٥٣
، اســـتخدم اجلـــيش الــوطين الصـــومايل مدرســـتني مـــن املـــدارس  ٢٠١٥تشــرين الثـــاين/نوفمرب  

طفــل يرتادوــا. وال يــزال اجلــيش   ٥٠٠االبتدائيــة يف بلــدة دينســور، منطقــة بــاي، يعتقــد أن  
 الوطين الصومايل يستخدم إحدى املدارس االبتدائية وقت كتابة هذا التقرير.

حادثـــة هجـــوم علـــى  ٤٠، مت التحقـــق مـــن ٢٠١٦و  ٢٠١٢الفتـــرة بـــني عـــامي ويف   - ٥٤
املستشــفيات. وتضــمنت تلــك احلــوادث إحلــاق أضــرار بالعيــادات ومراكــز الرعايــة الصــحية          

العمليات القتالية وب اإلمدادات واملعدات الطبية، على السـواء واسـتخدام املستشـفيات     خالل
ــئن مت التحقــق ممــ   ــة مــن احلــوادث يف  ٣٠ا نســبته لألغــراض العســكرية. ول  ٢٠١٢ عــام يف املائ

)، ٥( ٢٠١٤ )، و١١( ٢٠١٣)، فقــــد لوحظــــت نزعــــة صــــوب االخنفــــاض يف أعــــوام ١٢(
ارتفاعـا حـادا    ٢٠١٦ ). وارتفعت األعـداد خـالل األشـهر السـتة األوىل مـن عـام      ٥( ٢٠١٥ و
ى التــوايل. ، علــ٢٠١٥ و ٢٠١٤)، حبيـث جتــاوزت األعــداد الــيت مت التحقــق منــها يف عــامي  ٧(

ــة نصــف احلــاالت (      ــن قراب ــة الشــباب مســؤولة ع ــت حرك ــا عناصــر مســلحة   ١٦وكان )، تليه
). ويف حادثـة وقعـت   ٣( )، فبعثـة االحتـاد األفريقـي   ٧)، فاجليش الوطين الصـومايل ( ١٤( جمهولة
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، أقدمت قوات اجليش الوطين الصـومايل علـى ـب مجيـع     ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٢٣يف 
ق للرعاية الصحية لألم والطفل يف بلدة غاراس وين، مبنطقة بـاكول. ويف حادثـة   األدوية من مرف

، دمر مستشفى أفمـذو جزئيـا يف تبـادل إلطـالق النـار      ٢٠١٦آذار/مارس  ١٦أخرى وقعت يف 
 عندما هامجت حركة الشباب معسكرا للشرطة.

ــف     - ٥٥ ــبع هجمـــات علـــى املـــدارس واملستشـ ــاد األفريقـــي سـ ــة االحتـ يات ونســـبت إىل بعثـ
، وهجمتـان يف  ٢٠١٢واستخدامها لألغـراض العسـكرية تفصـيلها كمـا يلـي: هجمـة يف عـام        

. فعلــى ســبيل املثــال، يف ٢٠١٦، وهجمتــان يف عــام ٢٠١٥، وهجمتــان يف عــام ٢٠١٤عــام 
، دمرت مدرسة إسـالمية يف بلـدة عيـل غـاراس عقـب قصـف       ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢

فريقي اسـتهدف حركـة الشـباب. ويف إحـدى حـاالت      شديد من جانب قوات بعثة االحتاد األ
االستخدام لألغراض العسكرية، استخدمت قوات البعثة األفريقية مدرسة عيل عدي الثانويـة،  

بعـد أن شـنت حركـة     ٢٠١٦كـانون الثاين/ينـاير    ٢٠يف منطقة غذو، ملدة ستة أيام بداية مـن  
بعثــة االحتــاد األفريقــي علــى الشــباب هجومــا علــى قاعــدم. وانطــوت اهلجمــات الــيت شــنتها  

ــام   ــفيات يف عــ ــال، يف      ٢٠١٥املستشــ ــبيل املثــ ــى ســ ــة. فعلــ ــب لألدويــ ــات ــ ــى عمليــ علــ
، أقـدمت قـوات بعثـة االحتـاد األفريقـي علـى ـب مجيـع األدويـة مـن           ٢٠١٥آب/أغسطس  ١

 صيدلية اهلدى يف قرية عيل الهيلي، منطقة جلجدود، مما أدى إىل إغالقها.

رع املتعلق بالقتل والتشـويه، تعرضـت مدرسـة قرآنيـة لضـربة عنـدما       وكما ذكر يف الف  - ٥٦
شنت قوات الدفاع الكينية العاملة خـارج قيـادة بعثـة االحتـاد األفريقـي غـارة جويـة ضـد قريـة          

. وأسـفرت الضـربة اجلويـة    ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢١جنقال، مبقاطعة بارطريي، منطقة غيدو، يف 
  جبروح خطرية.آخرين  ١٢عن مقتل ستة فتيان وإصابة 

  
 حاالت االختطاف  -واو   

ــامي     - ٥٧ ــني عـ ــرة بـ ــن  ٢٠١٦و  ٢٠١٤يف الفتـ ــق مـ ــاف   ١ ٠٢٣، مت التحقـ ــة اختطـ حالـ
). ١٣٣( ٢٠١٤) مقارنـة بعـام   ٥٢٣( ٢٠١٥ألطفال. وارتفعت األعداد ارتفاعا حادا يف عام 

اختطـاف.  عمليـة   ٣٦٧وحـدها، مت التحقـق مـن     ٢٠١٦ويف فترة األشهر الستة األوىل من عام 
ــن    ــر مـ ــبت أكثـ ــباب (     ٨٥ونسـ ــة الشـ ــاف إىل حركـ ــات االختطـ ــن عمليـ ــة مـ )، ٨٧٣يف املائـ

)، فتنظــيم أهــل الســنة  ٢٥)، فــاجليش الــوطين الصــومايل ( ١٢٣عناصــر مســلحة جمهولــة (  تليهــا
 ).٢واجلماعة (

وقــد اســتخدمت عمليــات االختطــاف يف املقــام األول كوســيلة للتجنيــد، مــع ارتفــاع    - ٥٨
 متـــوز/ ١٤مقابــل إطـــالق عمليــة ممــر جوبــا. فعلـــى ســبيل املثــال، يف        ٢٠١٥حــاد يف عــام   
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سـنة ممـن    ١٧ و ١٤فـىت تتـراوح أعمـارهم بـني      ١٣، اختطفت حركـة الشـباب   ٢٠١٥ يوليه
كانوا يلعبون كرة القدم ويتابعون املبـاراة، يف بلـدة آدم يبـايل، منطقـة شـبيلي الوسـطى. وأفـاد        

بــأن حركــة  ٢٠١٦القــبض علــيهم يف آذار/مــارس  عــدة أطفــال ألقــت الســلطات يف بونتالنــد
الشباب اختطفتـهم يف جنـوب ووسـط الصـومال ونقلـوا إىل بونتالنـد يف مركـب. ويف حادثـة         

، اختطفـت هـذه القـوات    ٢٠١٦شـباط/فرباير   ٢٨تتعلق باجليش الوطين الصومايل، وقعت يف 
قتادتـه إىل مقديشـو   سنة من ملعب لكرة القـدم يف قريـة مغـاين، منطقـة غيـدو وا      ١٦فىت عمره 

حزيران/يونيه، اختطفت قوات اجليش الوطين الصومايل ثالثـة فتيـان تتـراوح     ٨للتدريب. ويف 
ســنة مــن مدرســة إســالمية يف قريــة وار طــوجيلي، مبنطقــة بــاكول،    ١٦ و ١٥أعمــارهم بــني 

 واقتادم إىل معسكر يف بلدة رب طور ليتلقوا تدريبا عسكريا.

  القسري.  ختطاف بعمليات االغتصاب والعنف اجلنسي والزواجومت ربط عمليات اال  - ٥٩
  

 منع إيصال املساعدات اإلنسانية  -زاي   

حادثـة مـن حـوادث     ٧٦اضطلعت فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ بالتحقق مـن    - ٦٠
ــى إيصــال املســاعدة إىل األطفــال. فوصــول       ــؤثر عل ــيت ت ــع وصــول املســاعدات اإلنســانية ال من

، حيث ارتفع عـدد احلـوادث   ٢٠١٢اإلنسانية شكل حتديا بوجه خاص طوال عام املساعدات 
ــعف (  ــن الضـ ــر مـ ــة (  ٣١أكثـ ــنوات التاليـ ــن السـ ــل مـ ــام   ١٠) يف كـ ــوادث يف عـ ، ٢٠١٣حـ

حـاالت يف   ٨). ومت التحقـق مـن   ٢٠١٥حادثـة يف عـام    ١٢ ، و٢٠١٤حادثة يف عام  ١٥ و
)، ٢٤ش الــوطين الصــومايل (. وارتكـب معظــم احلــوادث اجلـي  ٢٠١٦النصـف األول مــن عــام  

)، يليهـا تنظـيم أهـل السـنة واجلماعـة،      ٢٤)، وعناصـر مسـلحة جمهولـة (   ٢٤وحركة الشباب (
 بونتالند، فقوات اإلدارة املؤقتة يف غاملودوغ، واإلدارة املؤقتة يف جوبا (حادثة لكل إدارة).

لـب يف تقييـد وصـول    وتسببت العمليات العسكرية اجلارية والبيئة األمنية الشديدة التق  - ٦١
املساعدات اإلنسانية بشكل خطري. وباإلضافة إىل ذلك، فرضت حركة الشباب حصـارا علـى   

املعوقـة الـيت يفرضـها    “ الضـرائب ” و“ اللـوائح ”طرق اإلمداد واملدن االسـتراتيجية، وتشـكل   
صـول  مسؤولو احلكومة االحتادية واإلقليمية وتسييس املعونة الصعوبات الرئيسـية الـيت تعـوق و   

، ٢٠١٦حزيران/يونيـه   ٢٣). ويف حادثـة وقعـت يف   S/2015/801املساعدات اإلنسـانية (انظـر   
أطلق جنود اجليش الوطين الصومايل النار على موقع لتوزيـع األغذيـة يف واجـر، مبنطقـة بنـادر،      

ق هلـم احلصـول علـى الغـذاء. وأصـيب مـا ال يقـل        بعد أن أبلغوا بأن مستفيدين معينني فقط حيـ 
 عن مخسة أطفال جبروح.
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وتعــرض عــاملون يف اــال اإلنســاين للقتــل والتهديــدات البدنيــة واالختطــاف. فعلــى     - ٦٢
مــن مــوظفي  ٤عــامال يف اــال اإلنســاين، مــن بينــهم  ١٧، قتــل ٢٠١٥ســبيل املثــال، يف عــام 

يف  ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ٢٠م انتحاري وقع يف اليونيسيف قتلتهم حركة الشباب خالل هجو
  غاروي، بونتالند.

    
  التقدم احملرز يف معاجلة االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال  -  رابعا  

  التقدم احملرز يف اإلطار التشريعي  - ألف  

خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، عـززت حكومـة الصـومال االحتاديـة إطارهـا التشـريعي          - ٦٣
ل. فعلى سبيل املثال، يعرف الطفل يف الدستور االحتادي املؤقـت بأنـه أي شـخص    حلماية األطفا

دون سن الثامنة عشرة. ويف حني مل يكن جتنيد األطفـال واسـتخدامهم قـد جرمـا بعـد يف وقـت       
من الدستور االحتـادي املؤقـت أحكامـاً حمـددة بشـأن       ٢٩إعداد هذا التقرير، فقد تضمنت املادة 

ملتضررين من الرتاع املسـلح، مبـا يف ذلـك حـق األطفـال يف عـدم اسـتخدامهم يف        محاية األطفال ا
كـإجراء أخــري،   الرتاعـات املسـلحة. ونصــت املـادة أيضــاً علـى عـدم جــواز احتجـاز األطفــال إال      

  ولفترة حمدودة، ويف ظروف مناسبة. ومل تكن تلك األحكام قد نفذت بعد.
تحـدة، صـدق الصـومال علـى اتفاقيـة حقـوق       وعقـب الـدعوة الـيت قامـت ـا األمـم امل        - ٦٤

ــوبر    ــل يف تشــرين األول/أكت ــارس   ٢٠١٥الطف ــرة ســابقة، يف آذار/م ، صــدق ٢٠١٤. ويف فت
ــال،     ــة بشـــأن أســـوأ أشـــكال عمـــل األطفـ ــة منظمـــة العمـــل الدوليـ  ١٩٩٩البلـــد علـــى اتفاقيـ

لت األمـم  )، اليت تتضمن أحكاماً عن جتنيد األطفـال يف الرتاعـات املسـلحة. وواصـ    ١٨٢ (رقم
املتحدة أيضاً الدعوة إىل التصديق على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن       

، صـادق الصـومال   ٢٠١٥اشتراك األطفال يف املنازعات املسـلحة. ويف تشـرين األول/أكتـوبر    
  على إعالن املدارس اآلمنة.

ليـة مبوجـب اتفاقيـة حقـوق     وعلى الرغم من التقدم احملرز، فإن التزامات الصومال الدو  - ٦٥
الطفل مل تـدمج بعـد يف القـوانني احملليـة. وال يـزال هنـاك غمـوض قـانوين فيمـا يتعلـق بتعريـف            
الطفل بني الدستور االحتادي املؤقت والدسـتور اإلقليمـي لبونتالنـد، الـذي يعـرف الطفـل بأنـه        

ــع الدســتور االحتــادي ا      ــى حنــو يتعــارض م ــت أي شــخص دون ســن اخلامســة عشــرة، عل ملؤق
واتفاقيــة حقــوق الطفــل. وأدى ذلــك إىل احتجــاز أطفــال يف بونتالنــد، يف بعــض األحيــان مــع  
بــالغني، وإصــدار أحكــام بعقوبــات مشــددة ضــدهم، وصــلت إىل اإلعــدام يف بعــض احلــاالت،  

  الرتباطهم املزعوم حبركة الشباب.
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  اعتماد وتنفيذ خطيت عمل  - باء  

ممـثليت اخلاصـة السـابقة املعنيـة باألطفـال والـرتاع واملسـلح        عقب الزيارة اليت قامت ـا    - ٦٦
 متـوز/  ٣، وقَّعت احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة يف    ٢٠١١إىل الصومال يف تشرين الثاين/نوفمرب 

خطــة عمــل إلــاء ومنــع جتنيــد األطفــال واســتخدامهم مــن قبــل اجلــيش الــوطين   ٢٠١٢يوليــه 
خطـــة عمـــل ثانيـــة لوقـــف قتـــل األطفـــال ، وقعـــت ٢٠١٢آب/أغســـطس  ٦الصـــومايل. ويف 

وتشـويههم مـن قبــل اجلـيش الـوطين الصــومايل. وأقـرت حكومـة الصــومال االحتاديـة يف وقــت        
  الحق خطيت العمل.

 ٢٠١٤وكمـــا ذُكـــر آنفـــاً، اعتمـــدت حكومـــة الصـــومال االحتاديـــة يف شـــباط/فرباير   - ٦٧
اجلماعــات املســلحة يف  إجــراءات التشــغيل املوحــدة الســتقبال وتســليم األطفــال الــذين تركــوا 

، أنشـأت وزارة الـدفاع وحـدة حلمايـة الطفـل يف مقرهـا       ٢٠١٤أيار/مـايو   ٢٧الصومال. ويف 
مــن أجــل تنســيق األنشــطة املوضــوعة يف إطــار خطــيت العمــل وتعمــيم مراعــاة محايــة الطفــل يف  
اجلـيش الـوطين الصـومايل. وعـالوةً علـى ذلـك، أصـدر نائـب رئـيس قـوات الـدفاع يف اجلــيش            

أمــرا لألركــان العامــة بشــأن سياســة اجلــيش للتجنيــد نصــت  ٢٠١٦طين الصــومايل يف عــام الــو
ســنة. ومــع أن تلــك التــدابري شــكلت خطــوات إجيابيــة،    ١٨علــى أال يقــل ســن التجنيــد عــن  

يزال جيري جتنيد عدد كبري من األطفال واستخدامهم وقتلهم وتشـويههم مـن قبـل اجلـيش      فال
  أي إجراءات تأديبية أو قضائية ضد اجلناة.الوطين الصومايل دون أن تتخذ 

وقامــت فرقــة العمــل القُطْريــة للرصــد واإلبــالغ، بالتعــاون مــع بعثــة االحتــاد األورويب      - ٦٨
مــن  ٩ ٥٠٠للتــدريب يف الصــومال وبعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال، بتــدريب أكثــر مــن 

لتـدريب يف جمـال محايـة الطفـل     جنود اجليش الـوطين الصـومايل يف جمـال محايـة الطفـل. وقـدم ا      
  من قادة وضباط بعثة االحتاد األفريقي. ٢ ٠٤٥أيضاً لـفائدة 

وتتألف من األمم املتحدة وبعثـة   ٢٠١٤وقامت وحدة فحص متنقلة، أنشئت يف عام   - ٦٩
ــة االحتــاد األورويب للتــدريب يف الصــومال واجلــيش الــوطين الصــومايل،      االحتــاد األفريقــي وبعث

ضــــابط شــــرطة. ويف   ٢٠٠أفــــراد اجلــــيش الــــوطين الصــــومايل و     مــــن ٤ ٢٧٨بفحــــص 
فردا مـن أفـراد امليليشـيات، معظمهـم مـن       ١ ٠٩٦، فحصت الوحدة ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٨

ــوطين الصــومايل يف كيســمايو.        ــاجهم يف صــفوف اجلــيش ال ــة، إلدم ــا املؤقت ــوات إدارة جوب ق
ري أنه مل تنشأ بعـد آليـة   طفال متت إحالتهم إىل اليونيسيف. غ ٣٦وكشف الفحص عن وجود 

  مستدامة لضمان الفحص املنتظم للوحدات.
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فتـاة)   ٩٣٢فـىت و   ٣ ٣٢٨طفـال (  ٤ ٢٦٠وخالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، اسـتفاد       - ٧٠
ــدعمها األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك املســاعدة       ــيت ت ــة، ال مــن خــدمات إعــادة اإلدمــاج اتمعي

  ىل املدرسة والتدريب املهين.النفسية واالجتماعية وبرامج دعم العودة إ
وعلى الرغم من التقدم احملرز، تظل هناك فجوات كـبرية ويـتعني مواصـلة اجلهـود مـن        - ٧١

أجل تنفيذ خطـيت العمـل بالكامـل، مبـا يف ذلـك جتـرمي جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم، وإصـدار           
نتــهاكات أوامــر مــن القيــادة حتظــر وتعاقــب جتنيــد األطفــال واســتخدامهم وغــري ذلــك مــن اال   

اجلسيمة، والفحـص املنـتظم للقـوات. ويـتعني أيضـاً التصـدي النعـدام املسـاءلة عـن انتـهاكات           
  حقوق الطفل وانتشار اإلفالت من العقاب على نطاق واسع.

  
  الدعوة  - جيم  

اضطلعت األمم املتحدة بالدعوة بصورة منهجية مع أطراف الرتاع إلاء االنتـهاكات    - ٧٢
الــيت  “أطفــال ال جنــود”لصــومال هــو واحــد مــن البلــدان املعنيــة حبملــة   اجلســيمة ومنعهــا. وا

ممــثليت اخلاصــة املعنيــة باألطفــال والــرتاع املســلح واليونيســيف   ٢٠١٤أطلقتــها يف آذار/مــارس 
دف وقف ومنـع جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم مـن قبـل القـوات احلكوميـة يف الـرتاع حبلـول           

  .٢٠١٦  عام
ة املعنية باألطفال والرتاع املسـلح، خـالل زيارـا إىل الصـومال     والحظت ممثليت اخلاص  - ٧٣

طفـال حمتجـزا يف مركـز سـرييندي ودعـت إىل       ٥٥، مـع القلـق حالـة    ٢٠١٤يف آب/أغسطس 
نقلــهم فــورا إىل بــرامج إعــادة اإلدمــاج الــيت تــدعمها األمــم املتحــدة. وعقــب جهــود الــدعوة     

طفـال   ٦٤لعمل القُطْريـة للرصـد واإلبـالغ، سـلم     املتواصلة اليت قامت ا ممثليت اخلاصة وفرقة ا
  إىل شريك حملي يف مقديشو معين حبماية الطفل. ٢٠١٥يف أيلول/سبتمرب 

طفـال   ١٥وأسفرت مشاركة فرقة العمل القُطْريـة للرصـد واإلبـالغ أيضـاً عـن حتديـد         - ٧٤
اإلدارة طفــال أســرم يف آذار/مــارس قــوات   ٤٣ يف مركــز هيــل والل يف بلــدوين، هــريان، و 

ــاين/نوفمرب    ــرين الثــ ــليمهم يف تشــ ــاملودوغ، وتســ ــة يف غــ ــايو  ٢٠١٥املؤقتــ ، ٢٠١٦وأيار/مــ
بالترتيب، إىل شريك حملي معين حبماية الطفل ألغراض إعادة إدماجهم. وسـلِّم فـىت واحـد إىل    

  والدته يف غالكعيو.
ــة للرصــد واإلبــالغ املنا     - ٧٥ ــالتوازي مــع ذلــك، قــادت فرقــة العمــل القُطْري قشــات مــع وب

ــارس      ــذين أســرم قواــا يف آذار/م ــد بشــأن األطفــال ال واحتجــزم  ٢٠١٦ســلطات بونتالن
الرتباطهم املزعوم حبركة الشباب. وبعد إتاحـة إمكانيـة الوصـول لفرقـة العمـل، حـددت فرقـة        

منـهم   ١٢طفال. وأصدرت حمكمة عسكرية أحكامـاً باإلعـدام علـى     ٦٦العمل بشكل مؤقت 
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ومت نقلـهم إىل بوصاصـو، حيـث جـرى احتجـازهم مـع بـالغني.         ٢٠١٦ه حزيران/يونيـ  ١٦يف 
منــهم فــوق الثامنــة عشــرة، منــهم  ٣أن  ١٢ وبــين التقيــيم النــهائي ألعمــار هــؤالء األطفــال الـــ

  واحد سيظل برغم ذلك يعترب طفال بسبب إعاقة عقلية.
ا الثانيــة يف والتقــت ممــثليت اخلاصــة املعنيــة باألطفــال والــرتاع املســلح خــالل زيارــ          - ٧٦

باألطفــال احملتجــزين يف بونتالنــد. وحضــت ســلطات بونتالنــد علــى عــدم     ٢٠١٦متوز/يوليــه 
إعــدام األطفــال وعلــى إلغــاء عقوبــة اإلعــدام وتيســري إعــادة إدمــاجهم ومجــع مشلــهم بأســرهم.   
ــائم     ــانوين القـ ــارعة بتبديـــد الغمـــوض القـ ــة علـــى املسـ ــة واإلقليميـ وحثـــت الســـلطات االحتاديـ

بتعريـف الطفـل وإدمـاج التزامـات البلـد الدوليـة مبوجـب اتفاقيـة حقـوق الطفـل يف            يتعلق فيما
قوانينــه احملليــة. وأكــدت ســلطات بونتالنــد أنــه لــن يعــدم أي أطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة. 
وأعرب ممثلي اخلاص للصومال وممثـل اليونيسـيف للصـومال عـن الشـواغل ذاـا يف تواصـلهما        

شدت شخصيا رئـيس مجهوريـة الصـومال االحتاديـة وشـددت علـى       مع رئيس بونتالند. وقد نا
ــم باألســاس ضــحايا وينبغــي معاملتــهم          ــاطهم حبركــة الشــباب ه ــال املشــتبه يف ارتب أن األطف

 ٢٠١٦أيلول/ســـبتمرب  ١٧كضـــحايا. ويف حـــني أصـــدرت حمكمـــة عســـكرية يف غـــاروي يف 
راوح أعمـارهم مـن   طفـال تتـ   ٢٨سـنة ضـد    ٢٠سـنوات إىل   ١٠أحكاماً بالسجن تتراوح من 

طفال آخـرين تتـراوح    ٢٦سنة، فقد وافقت سلطات بونتالند على إطالق سراح  ١٧إىل  ١٥
ــوبر   ٥ســنة. ويف  ١٤إىل  ١٢أعمــارهم مــن   ــلم ٢٠١٦تشــرين األول/تشــرين األول/أكت س ،

هؤالء األطفال إىل شريك حملي يف مقديشو إلعـادة إدمـاجهم. ويف وقـت إعـداد هـذا التقريـر،       
أُحرز أي تقدم يف إلغاء عقوبة اإلعدام أو يف مصري األطفال الذين صـدرت ضـدهم    مل يكن قد

  أحكام مشددة.
واجتمعت ممثليت اخلاصة املعنية باألطفـال والـرتاع املسـلح يف عـدة مناسـبات مـع قـادة          - ٧٧

 االحتاد األفريقـي وبعثـة االحتـاد األفريقـي إلثـارة الشـواغل إزاء االنتـهاكات اجلسـيمة املرتكبـة.         
وحثت بعثة االحتـاد األفريقـي علـى التحقيـق يف التقـارير واالدعـاءات وضـمان مسـاءلة اجلنـاة.          
ــر         ــذ األم ــهاكات يف املســتقبل وتنفي ــوع انت ــع وق ــة ملن ــدابري الالزم ــم أن يتخــذوا الت  ــت وأهاب

الصـادر عـن قائـد القـوة بشـأن محايـة حقـوق األطفـال أثنـاء العمليـات            ٢٠١٤التوجيهي لعـام  
ذا كامال. وذكرت ممثليت اخلاصة أنـه ينبغـي لبعثـة االحتـاد األفريقـي أن ختطـر فرقـة        وبعدها تنفي

ــة بأســر أطفــال        ــة تقــوم فيهــا قــوات البعث ــأي حال ــة للرصــد واإلبــالغ بانتظــام ب العمــل القُطْري
  وتسليمهم إىل اجليش الوطين الصومايل ووكالة االستخبارات واألمن الوطنية.
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  مالحظات وتوصيات  -  خامسا  

يساورين قلق شديد بسبب نطاق وطبيعة االنتهاكات اجلسيمة املرتكبـة ضـد األطفـال      - ٧٨
. وأشعر باجلزع خصوصـا بسـبب مـدى عمليـات جتنيـد      ٢٠١٥يف الصومال وزيادا منذ عام 

ــك، بوجــه خــاص، ألن          ــة الشــباب، وذل ــن قبــل حرك ــافهم م ــتخدامهم واختط ــال واس األطف
ت هـذه اجلماعـة. وأحـث مجيـع أطـراف الـرتاع علـى        األطفال قد ميثلـون جـزءا كـبريا مـن قـوا     

التوقف فورا عن االنتهاكات اجلسيمة، ومنع وقوع انتـهاكات يف املسـتقبل، والتقيـد بالقـانون     
  الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

ــة لتنفيــذ خطــيت       - ٧٩ وأشــعر بالتفــاؤل إزاء اجلهــود الــيت تبــذهلا حكومــة الصــومال االحتادي
وأحثها بشدة على تعجيل وترية تنفيـذمها، بسـبل تشـمل جتـرمي      ٢٠١٢مل املوقعتني يف عام الع

جتنيد األطفال واسـتخدامهم، وإصـدار أوامـر مـن القيـادة حتظـر وتعاقـب جتنيـد األطفـال وغـري           
ــب          ــوات. وأهي ــات فحــص الق ــى عملي ــهجي عل ــابع املن ــهاكات، وإضــفاء الط ــن االنت ــك م ذل

فيذ خطتي العمل يف الوقت املناسب وبصورة فعالـة، بسـبل تشـمل    باجلهات املاحنة أن تدعم تن
  إتاحة التمويل.

وأرحب بتصديق الصـومال علـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل، باعتبـاره خطـوة حامسـة حنـو            - ٨٠
تعزيز اإلطار القانوين الوطين، وأشجع البلد بقوة علـى التصـديق علـى الربوتوكـول االختيـاري      

املنازعـات املسـلحة. وأحـث السـلطات االحتاديـة واإلقليميـة علـى         املتعلق باشـتراك األطفـال يف  
املسارعة بإدماج التزامات البلد الدولية مبوجب اتفاقية حقوق الطفل يف قوانينه احملليـة وبتبديـد   

  الغموض القانوين القائم فيما يتعلق بتعريف الطفل.
األطفال الذين يـتم قتلـهم   ويساورين قلق بالغ إزاء العدد الكبري بشكل غري مقبول من   - ٨١

ــة االحتــاد      وتشــويهم، مبــا يف ذلــك يف العمليــات املشــتركة بــني اجلــيش الــوطين الصــومايل وبعث
األفريقـي ويف الغـارات اجلويـة الـيت تشـنها أطــراف تعمـل بصـورة ثنائيـة يف الصـومال. وأحــث          

ابري للتقليـل إىل  مجيع أطراف الرتاع على الوفاء بالتزاماـا مبقتضـى القـانون الـدويل، ووضـع تـد      
  أدىن حد من أثر الرتاع املسلح على املدنيني، ال سيما األطفال، وضمان املساءلة.

وأحث الصومال والشركاء الدوليني علـى ضـمان مراعـاة حقـوق األطفـال املتضـررين         - ٨٢
مــن الــرتاع املســلح واحتياجــام اخلاصــة ومحايتــهم يف مجيــع بــرامج نــزع الســالح والتســريح     

ــات الفــرز القائمــة. وجيــب مراعــاة      وإعــادة اإل ــز آلي دمــاج وإصــالحات القطــاع األمــين وتعزي
األصول القانونية واالمتثال للقانون الدويل واملعايري الدولية عنـد اإلفـراج عـن األطفـال وإعـادة      
إدمــاجهم كمــا جيــب ترتيــب أولويــات اخليــارات الــيت تــدعم مصــلحة الطفــل العليــا. وأهيــب     
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املاحنـة أن تـدعم األفـراج عـن األطفـال وإعـادة إدمـاجهم مـع بـذل           بالدول األعضـاء واجلهـات  
  العناية الواجبة.

وأرحب باإلفراج عن األطفال احملتجزين يف مركزي سرييندي وهيـل والل واألطفـال     - ٨٣
ــة الطفــل.       ــة يف جمــال محاي ــذين جــرى أســرهم يف غــاملودوغ وبتســليمهم إىل اجلهــات الفاعل ال

بسبب نطاق وطبيعة احتجاز األطفال بتهم تتعلق بـاألمن الـوطين    إنين أشعر بانزعاج شديد إال
ــق وإجــراءات التشــغيل املوحــدة الســتقبال وتســليم         ــدويل الواجــب التطبي ــانون ال ــهاكاً للق انت
األطفال الذين تركوا اجلماعات املسلحة. ويساورين قلق بالغ إزاء عدم وجود معـايري واضـحة   

أو إلقاء القبض عليهم يف فئات واالفتقـار إىل إجـراء   تبني تصنيف األطفال الذين جرى أسرهم 
حيدد الدور الرقايب لوكالة االستخبارات واألمن الوطنية يف هذا الصـدد. ومـن مث، فـإنين أحـث     
حكومة الصومال االحتادية على ضمان زيادة الشفافية ومراعاة األصول القانونية وعلـى تزويـد   

وعلـى منـع    “شـديدو اخلطـورة  ”املوصـوفني بـأم    األمم املتحدة مبعلومات عن مصري األطفال
  وقوع املزيد من الضرر هلم.

وأشعر باجلزع أيضاً إزاء اسـتخدام االحتجـاز كأسـلوب لتنفيـذ عمليـات اسـتخباراتية         - ٨٤
وأنشطة مكافحة اإلرهاب باسـتخدام األطفـال كجواسـيس. إذ ال يقتصـر ذلـك علـى تعـريض        

اً إعـادة إدمــاجهم. وأشـعر بالتفـاؤل إزاء اســتعداد    األطفـال خلطـر مباشــر، بـل إنـه يقــوض أيضـ     
احلكومـة االحتاديــة ملعاجلــة تلــك املســألة املقيتــة للغايـة وأحثهــا علــى معاملــة األطفــال املــرتبطني   
باجلماعات املسـلحة باعتبـارهم ضـحايا باألسـاس، مسترشـدة يف ذلـك مببـدأين تـوجيهيني مهـا          

  .مصلحة الطفل العليا ومعايري احلماية الدولية
، عـــن  ٢٠١٦تشـــرين األول/أكتـــوبر   ٥وأرحـــب بـــإفراج ســـلطات بونتالنـــد، يف      - ٨٥
طفـــال جـــرى احتجـــازهم الرتبـــاطهم املزعـــوم حبركـــة الشـــباب  ٦٤طفـــال مـــن جممـــوع  ٢٦

وتسليمهم إىل األمم املتحدة. إال أنه يسـاورين قلـق بـالغ إزاء األطفـال الـذين صـدرت ضـدهم        
ــدام أو أحكــام مشــددة الرتبــ    اطهم املزعــوم حبركــة الشــباب. وأحــث ســلطات    أحكــام باإلع

ــن          ــراج ع ــذكورة، واملســارعة بتيســري اإلف ــدام واألحكــام امل ــة اإلع ــاء عقوب ــى إلغ ــد عل بونتالن
األطفال ومواصلة العمل مع األمم املتحـدة واجلهـات املاحنـة علـى دعـم بـرامج إعـادة اإلدمـاج         

  ومجع مشلهم مع أسرهم.
ــالغ إزاء االنتشــ    - ٨٦ ــق ب ــهاكات    ويســاورين قل ــاب عــن االنت ــالت مــن العق ار الواســع لإلف

اجلســيمة املرتكبــة ضــد األطفــال، وأحــث حكومــة الصــومال االحتاديــة علــى املســارعة مبعاجلــة   
غيــاب املســاءلة، بســبل تشــمل التحقيــق يف االنتــهاكات اجلســيمة ضــد األطفــال وحماكمــة          

للجهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة     مرتكبيها. وأهيب باجلهات املاحنة أن تقدم الـدعم الـتقين واملـايل    
  االحتادية لتعزيز مؤسساا القضائية ومؤسسات سيادة القانون يف البلد.
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وأود أن أشيد ببعثة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال وقـوات األمـن الصـومالية ملـا بذلتـه           - ٨٧
مــن جهــود وتضــحيات. وأحــث بعثــة االحتــاد األفريقــي واالحتــاد األفريقــي علــى التحقيــق يف     
التقارير واالدعاءات بوقوع انتهاكات جسيمة ضد األطفال من قبل جنودمها وكفالـة مسـاءلة   

دد، أشــدد علــى أمهيــة التنفيــذ الكامــل لسياســة بــذل العنايــة الواجبــة يف   اجلنــاة. ويف هــذا الصــ
مراعاة حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالدعم املقـدم لبعثـة االحتـاد األفريقـي. وعـالوةً علـى ذلـك،        
أدعــو بعثــة االحتــاد األفريقــي إىل أن تنفــذ بالكامــل األمــر التــوجيهي لقائــد القــوة بشــأن محايــة   

ل إلجــراءات التشــغيل املوحــدة املــذكورة آنفــاً الــيت وقعتــها حكومــة  حقــوق األطفــال واالمتثــا
الصومال االحتادية. وأهيب ببعثة االحتـاد األفريقـي أن ختطـر األمـم املتحـدة بانتظـام بـأي حالـة         
تقـــوم فيهـــا قـــوات البعثـــة بأســـر أطفـــال وتســـليمهم إىل اجلـــيش الـــوطين الصـــومايل ووكالـــة   

ىن متابعـــة حالـــة هـــؤالء األطفـــال بصـــورة وافيـــة  االســـتخبارات واألمـــن الوطنيـــة حـــىت يتســـ 
 محايتهم.  وكفالة

 


