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مجلس حقوق اإلنسان
الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

الدورة الثامنة والثالثون

 14-3أيار/مايو 2021

موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن الصومال*
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوال -معلومات أساسية
أُعد هذا التقرير عمالً بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض
-1
الدوري الش ا ا ا ا ا ااامتق ا
 30من ورقات المعلومات( )1الت قدمتها هات ص ا ا ا ا ا اااح ة
ويلمج التقرير ما ا
ٍ
شكت مو ز تقيُّداً بالحد األقصى لعدد الكلماتق ويتضمن
مصلحة إلى آلية االستعراض الدوري الشامت،
التقرير رعاً مسا ا ااتقالً يتساوم مسا ا اااهمة الم سا ا اسا ا ااة الوطسية لحقوق اإلنسا ا ااان المعتمدة
باريسق

امتمام تاد لم اد

ثانيا -معلومات مقدمة من جهات أخرى صاحبة مصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان
-2

( )2

الحظت الورقة المش ااتر ة  1أن الص ااومام وقعت وص اادقت على ص ااكوح دولية لحقوق اإلنس ااان،

مسها العهد الدول الماص بالحقوق المدنية والس ا ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ا ااية ،والعهد الدول الماص بالحقوق االقتص ا ا ا ا ا ااادية
واال تماعية والمقافية()3ق

-3

والحظت الورقة المشتر ة  7بشكت إيجاب أن الصومام صدقت على اتفاقية حقوق الطفت واتفاقية

حقوق األشا ا ا ا ا ااماص وي اإلعاقة

 2015و2018ق والحظت الورقة المشا ا ا ا ا ااتر ة  7أن مسظمات المجتمع

المدن الحظت أن الحكومة ناد اًر ما تتش اااور،

إطار عمليات متابعة تسفيذ توص اايات االس ااتعراض الدوري

الش ا ا ا ا ااامت ،مع مسظمات المجتمع المدن العاملة ميدانياً مع أض ا ا ا ا ااعف المجتمعات المحلية وأن مس ا ا ا ا اااهماتها
ال ت خذ االعت ار بفعالية الحاالت السادرة الت تُستشار يها مسظمات المجتمع المدن ()4ق
__________
*

تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسم ق
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و ُش ا ا ا ا اجعت الص ا ا ا ا ااومام على التص ا ا ا ا اادي على االتفاقيات الت ليس ا ا ا ا اات طر اً يها بعدق ومن هذه
-4
البروتو وم االختياااري الملح بااالعهااد الاادول بااالحقوق االق تص ا ا ا ا ا ا اااديااة واال تماااعيااة والمقااافيااة والبروتو وم
االختياااري الملح بااالعهااد الاادول الماااص بااالحقوق االقتص ا ا ا ا ا ا اااديااة واال تماااعيااة والمقااافيااة

االختياااري الملح باااتفاااقيااة مساااهض ا ا ا ا ا ا ااة التعااذيا
والس ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ااية الرام إلى إل ا عقوبة اإلعداد

()6

()8()7

والبروتو وم المااان للعهااد الماااص بااالحقوق الماادنيااة

واتفاقية القض ا ا ا ا ااا على ميع أش ا ا ا ا ااكام التمييز ضا ا ا ا ااد

والبروتو وم الملح بالميماق األ ريق لحقوق اإلنس ااان والش ااعو بشا ا ن حقوق المرأة

المرأة

()12()11()10()9

والميماق األ ريق لحقوق الطفت ور اهه

()14

()13

واالتفاقية المتعلقة بوضا ا ا ااع األشا ا ا ااماص عديم الجسسا ا ا ااية لعاد

 1954واتفاقية الحد من حاالت انعداد الجسسا ا ااية لعاد 1961
حقوق الطفت

()16

()5

والبروتو وم

()15

والبروتو والت االختيارية الملحقة باتفاقية

واتفاقية مسظمة العمت الدولية رقم  190بشا ا ا ا ا ا ا ن العسف والتحر

السسا ااا العامالت ،بمن يهن الصا ااح يات

()17

مكان العمت لحماية

ونظاد روما األسا اااسا ا للمحكمة الجسائية الدولية والتصا اادي

على اتفاقية عدد تقادد رائم الحر والجرائم المرتك ة ضد اإلنسانية()18ق

باء -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
-5

()19

أوص اات الورقة المش ااتر ة  7الحكومة باس ااتعراض التشا اريعات ات الص االة وس اان تشا اريعات ديدة

حرياة التعبير وحرياة وس ا ا ا ا ا ا ااائق اإلعالد ،و قااً للمعاايير الادولياة لحقوق
لضا ا ا ا ا ا اماان وتعزيز حمااياة الح
اإلنسااان وضاامان وضااع تشاريعات ديدة بالتشاااور مع أصااحا المصاالحة المعسيين ،بمن يهم الصااحفيون

وغيرهم من الجهات الفاعلة
-6

وسائق اإلعالد ،والجهات الفاعلة

المجتمع المدن ()20ق

ودعت الورقة المشا ا ا ااتر ة  6الصا ا ا ااومام إلى تعديت قانون العقوبات بحيل يعكس المعايير الدولية

المتعلقة باالغتصاا

وغيره من أشاكام العسف الجسسا

خالم تسفيذ خطة العمت الوطسية إلنها العسف الجسس
ومالحقة مرتكبيها قضائياً ،بما

واتما تدابير ملموساة إلنها العسف ضاد المرأة من
حاالت السزاع والتحقي

لك عسدما يرتكبها أ راد عسكريون وأ راد األمن

االنتهاكات المزعومة

ق

()21

-7ودعت الورقة المش ا ااتر ة  9الحكومة االتحادية إلى إص ا اادار قانون َّ
محدث وش ا ااامت يتساوم مس ا ا لة العسف

الجسسا ا ا ا والجسس ا ا ااان  ،وير ز على السا ين ويس ا ا ااتسد إلى حقوق اإلنس ا ا ااان ويتماش ا ا ااى مع القوانين والمعايير

الدولية()22ق

وحمت مسظمة  ADFالحكومة على إل ا ميع القوانين الت ت ثر سال اً على الحرية الديسية ،بما
-8
لك أحكاد قوانين التجديف الت تفرض قيوداً خطيرة على حرية ممارساة الدين وحرية التعبير وال سايما
القوانين الت تحظر اعتساق دين آخر()23ق

-9

وأش ا ا ا ااارت مسظمة العفو الدولية إلى أن الص ا ا ا ااومام تش ا ا ا ااهد مسذ عاد  2018ترة أخرى من التوتر

الس ااياسا ا المتزايدق وير ز معظم اهتماد الس االطات االتحادية واإلقليمية ،ضا االً عن ش اار ائها الدوليين ،على

العمليات االنتمابية اإلقليمية والوطسية وعلى محاربة حر ة الشا ا ا ا ا ق وقد أدى لك إلى إبطا إصا ا ا ااالحات

قضائية ودستورية تشتد الحا ة إليها()24ق
-10

و رت مسظمة العفو الدولية أن الصومام قبلت توصيات بإنشا لجسة وطسية لحقوق اإلنسان

عاد 2016ق وبيسما أحرز بعض التقدد

تحديد أعض ا ا ااا اللجسة ،لم توا

الحكومة حتى اقن على قائمة

المرشا ا ا ا ا ا ااحين لتفعياات اللجسااةق وقااد أثر عاادد تفعياات اللجسااة ت ا ثي اًر بي اًر على حمااايااة حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ا ااان
الصومام()25ق
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ص ا ا ا ت مسظمة  ASProjectباس ا ا ااتعراض خطة العمت الوطسية بشا ا ا ا ن العسف الجسسا ا ا ا وض ا ا اامان
وأو ا

مراعاتها لسوع الجسس ،اش ااتمالها على م ادرات ترود الحماية واالس ااتجابة الحتيا ات الر ام والفتيان و ئة الممليات
والممليين ومزدو

-12

الجسس والمتحولين سسيًا وحاملين صفات الجسسين إضا ة إلى السسا والفتيات()26ق

ودعت م سا ا ا ا اس ا ا ا ااة ماعت للس ا ا ا ااالد والتسمية وحقوق اإلنس ا ا ا ااان البرلمان االتحادي إلى إنش ا ا ا ااا لجسة

متمصاصاة ووفي ية ومساتقلة لحقوق اإلنساان ،لك ترصاد بفعالية امتمام الحكومة الصاومالية لحقوق اإلنساان،
وتعزيز حقوق اإلنسان ،والعمت آلية بديلة لتو ير سبت االنتصاف لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان()27ق

-13
وأوص اات مسظمة ش اار ا من أ ت الش اافافية الص ااومام ب ن تشا كت و ازرة أو مجلس ااً وطسياً أو محلياً
لك عن طري تمصا اايج الموارد المالية المساس ا ا ة،
مكرس ا ااً حصا اارياً لحقوق الال ئين والمشا ااردين ،بما
ض ا ا ا االً عن تش ا ا ا ااكيت هيئة لتو يه المسح واله ات الدولية لال ئين والمش ا ا ا ااردين ،من أ ت مش ا ا ا اااريع خدمات
مستدامة تساعدهم على س

عيشهم()28ق

-14

وحمت مسظمة م ارس ا ا ا ا االون بال حدود الص ا ا ا ا ااومام على إل ا القوانين القديمة الت تجرد ممارس ا ا ا ا ااة

-15

وأوصا ا ا ا ا ا اات مسظماة  SOSقرى األطفاام بم اق د يشا ا ا ا ا ا ااو با ن يسفاذ الصا ا ا ا ا ا ااوماام باالكاامات خطق العمات

لك قانون العقوبات لعاد  ،1964و قاً للمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير واإلعالد
الص ا ا ااحا ة ،بما
()29
وقانون وسائق اإلعالد الذي صدر م خ اًر ق

لعاد  2012الرامية إلى القضا ا ااا على تجسيد األطفام واسا ا ااتمدامهم سوداً ،وإلى تحقي هدف حملة "أطفام
ال سود"()30ق

جيم -تنفيذ االلتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنسااانم مع مراةاة القانون اإلنساااني الدولي
الساري
-1

المسائل الشاملة لعدة قطاةات

المساواة وعدد التمييز

()31

الحظت الورقة المشا ا ا ا ا ااتر ة  6أن الصا ا ا ا ا ااومام ال يملك إطا اًر قانونياً شا ا ا ا ا ااامالً يتساوم حقوق المرأة
-16
والطفتق واقترحت خطة التسمية الوطسية ( )2019-2017وضا ا ااع سا ا ااياسا ا ااة وقانون وطسيين بش ا ا ا ن األطفام
يستسدان إلى االلتزامات الدولية للصومامق وو قاً لهذه المطة ،أطلقت الحكومة  2019-2017عدداً من
السياسات ممت التصدي على الميماق األ ريق  ،ومشروع قانون مكا حة تشويه األعضا التساسلية األنموية،

ومشا ا ااروع قانون اإلعاقة ،ومشا ا ااروع قانون مكا حة الجرائم الجسسا ا ااية

الصا ا ااومام ،ومشا ا ااروع قانون حقوق

الطفت ،ومشااروع قانون قضااا األحداثق غير أن الورقة المشااتر ة  6الحظت أن العديد من هذه السااياسااات

ال يزام حتى اقن مجرد مشاريع من غير تفعيت أو تسفيذ من قبت الدولة()32ق
-17

والحظت الورقة المشتر ة  4أنه نظ اًر إلى أن الجسسية الصومالية تُسقت عن طري األ  ،إن ح
المساواة المواطسة و األسرة مهضود ،إلى ان حقوق أطفالهن()33ق

-18

والحظت الورقة المش ا ااتر ة  4أن قانون الجسس ا ااية الص ا ااومالية يميز على أس ا ااال األص ا اات اإلثس ،

السسا

ويسج على أن اكتس ااا

الجسس ااية مش ااروة،

ملة أمور ،ب ن يكون األ

من أص اات ص ااومال ق ويعرَّف

"الصا ا ا ااومال " ب نه "أي شا ا ا اامج يستم إلى األمة الصا ا ا ااومالية ،باألصا ا ا اات أو الل ة أو التقاليد" ولذلك ،إن
المواطسة مش ا ا ااروطة باالنتما إلى مجموعة إثسية معيسة ،مما يمل مماطر انعداد الجسس ا ا ااية للس ا ا ااكان الذين

ُيصسَّفون ضمن "اقخرين"()34ق
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وأوصا اات الورقة المشا ااتر ة  4الصا ااومام بإصا ااالا قانون الجسسا ااية إلل ا األحكاد الت تميز على

أساال نوع الجسس ،ودعم ح المرأة والر ت على قدد المسااواة

ونقلها إلى األطفام واألزواج ،بما

اكتساا

لك عن طري ض ا ا ا ا اامان تمتع أطفام وأزواج الص ا ا ا ا ااوماليات بالحقوق

االقتصادية واال تماعية على قدد المساواة مع أطفام وزو ات الصوماليين

-20

الجسساية وت ييرها واالحتفاه بها
ق

()35

وأوصا ا اات الورقة المشا ا ااتر ة  8الحكومة بالقضا ا ااا على العسف والتمييز القائمين على نوع الجسس

عن طري وضا ااع سا ااياسا ااات وتش ا اريعات قوية على مسا ااتوى الواليات وعلى الصا ااعيد الوطس
وس ااياس ااات تس ااهم

وسا اان قوانين

تحقي المس اااواة بين الجسس ااين وإعمام حقوق اإلنس ااان للمرأة ،ال س اايما

المجتمعات

المهمش ااة و أوس اااة المش ااردين داخلياً والقض ااا على القوانين والس ااياس ااات والممارس ااات الض ااارة بالسس ااا
لك ممارسات الزواج الم كر والزواج القسري()36ق
والفتيات ،بما
-21

و ر المر ز األوروب للقانون والعدالة أن المادة  3من دسا ااتور الصا ااومام تسج على أن القرآن

الكريم أسا ااال ا لدسا ااتورس "يسا ااتسد دسا ااتور مهورية الصا ااومام االتحادية إلى أسا ااس القرآن الكريم وسا ااسة نبيسا

الممت العليا للشريعة والعدالة اال تماعية"()37ق
محمد (صلى هللا عليه وسلم) ويحم ُ
-22

والحظ المر ز األوروب للقانون والعدالة أن هذه المواد الدس ا ااتورية ت ثر بش ا اادة

قدرة المواطسين

الصا ا ا ا ا وماليين على ممارسا ا ا ا ااة عقيدتهم ،وال سا ا ا ا اايما المسا ا ا ا اايحيون ،الذين يمكن معاقبتهم لمجرد الحديل عن

معتقداتهم ،إ قد يشكت لك انتهاكاً للمادة  313من قانون العقوبات()38ق

التسمية والبيئة واألعمام التجارية وحقوق اإلنسان
-23

الحظت الورقة المشتر ة  7أن تكرر الجفاف وال يضانات ال يزام يتسب

وي ت على سابت اليي

ويساب

ش ا ااابيل  ،تس ا ااببت هذه الظروف

خسائر

التشاردق وأشاارت إلى اساتمرار ال يضاان وارتفاع مسساو األنهار

األرواا

مسطقة

أزمة إنس ا ااانية ش ا ااملت تفش ا ا األمراضق وش ا ااكت الجفاف وال يض ا ااانات

والتصا ا ااحر إشا ا ااارات واضا ا ااحة إلى مرور الصا ا ااومام بت يرات مساخية وحاالت طوار  ،مما ي ثر ت ثي اًر مدم اًر
على المروة الحيوانية والزراعة ويزيد من أزمة السزوا()39ق

حقوق اإلنسان ومكا حة اإلرها
-24

()40

حمت اللجسة األ ريقية لحقوق اإلنس ا ا ا ااان والش ا ا ا ااعو الدوم األطراف

الميماق األ ريق على أن

تحرص على إخضااع زيادة اساتمداد القوات المسالحة األ سبية ،وبصافة خاصاة الطائرات المسالحة من دون
طيار

مكا حة اإلرها  ،لتسظيم ورقابة ص ا ا ا ا ا ااارمين ،وعلى اتما

ميع التدابير لمسع وقوع خس ا ا ا ا ا ااائر

صا اافوف المدنيين نتيجة لهذا االسا ااتمداد وامتساع التدخالت العسا ااكرية األ سبية الت تتم بدعم من الحكومة

عن انتهاح القانون اإلنسااان الدول  ،أو اسااتهداف المدنيين ،أو تجاهت المسااائر

األرواا أو اإلصااابات

الت تلح باالمادنيين ،والتماا االحتيااطاات الفعاالاة و ميع المطوات المعقولاة ،حسا ا ا ا ا ا ا ماا يقتضا ا ا ا ا ا اياه القاانون
اإلنسان الدول  ،لحماية أرواا المدنيين()41ق

 -25و رت اللجسة األ ريقية لحقوق اإلنسا ا ااان والشا ا ااعو التابعة لالتحاد األ ريق أن على الدوم األطراف
الميماق األ ريق أن تضع آليات تشرييية لتسظيم استمداد القوة من ان

القوات المسلحة األ سبية ،بما

لك الطائرات المس ا ا ا االحة من دون طيار ،انطالقا من أ ارض ا ا ا اايها ،وإ ار تحقيقات مس ا ا ا ااتقلة لمحاسا ا ا ا ا ة

المس ولين

الحاالت الت يتسب

يها هذا االستمداد

إلحاق الضرر بالمدنيين()42ق

-26وحمت اللجسة األ ريقية لحقوق اإلنس ا ا ااان والش ا ا ااعو بقوة حكومة الص ا ا ااومام على أن تقود بالتعاون مع
االتحاد األ ريق  ،بما

4

لك عن طري المفوضاية األ ريقية ،بإ ار تحقيقات م استقلة وشافا ة

الحاالت
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ص ا ا ا ا اافوف المدنيين

الت ُيدعى يها وقوع خس ا ا ا ا ااائر
لتمكين الضحايا من اإلبالغ عن هذه االنتهاكات والحصوم على تعويضات
-2

ال ارات الجوية ،وعلى وض ا ا ا ا ااع الهياكت الالزمة
ق

()43

الحقوق المدنية والسياسية

الحياة والحرية واألمان على شمصه

ح الفرد

()44

 -27أدان المقرر القطري المعس بالص ااومام التابع للجسة األ ريقية لحقوق اإلنس ااان والش ااعو إدانة ش ااديدة
الهجود اإلرهااب الاذي أسا ا ا ا ا ا اافر فياه انفجاار شا ا ا ا ا ا اااحساة محملاة باالمتفجرات عن مقتات أكمر من ثالثماائاة مادن
 14تشرين األوم/أكتوبر 2017

وإصابة مئات آخرين

-28وحل المقرر القطري الص ا ااومام على اتما

مقديشو()45ق

ميع التدابير الالزمة لمسع انتهاكات حقوق اإلنس ا ااان هذه

الت ترتكبها الجماعات اإلرهابية ،والتحقي مع المسا ا ا ا ا ا ولين عن هذه االنتهاكات ومقاض ا ا ا ا اااتهم ومعاقبتهم،

وضمان السالد واألمن

ميع أنحا البلد()46ق

-29و رت الورقاة المشا ا ا ا ا ا ااتر اة  2أن الصا ا ا ا ا ا ااوماام تلقات ،خالم الجولاة الماانياة من االسا ا ا ا ا ا ااتعراض الادوري

الشا ااامت 12 ،توصا ااية بش ا ا ن عقوبة اإلعداد ،و 4توصا اايات بش ا ا ن المحاكمات العادلة واسا ااتقالم القضا ااا ق
وقبلت الصومام توصيتين بش ن المحاكمات العادلة واستقالم القضا  ،لكسها لم تسفذهما إال زئياً()47ق

-30

ودعت الورقة المشا ا تر ة  2الصا ااومام إلى اعتماد وقف اختياري لتسفيذ أحكاد اإلعداد بهدف إل ا

عقوباة اإلعاداد وتم يف ميع أحكااد اإلعاداد الحاالياة إلى عقوباات عاادلاة ومتسااسا ا ا ا ا ا ا اة ،وممتملاة للمعاايير
الوطسية لحقوق اإلنسان وإلى إصدار مرسود وري يحظر إعداد أي شمج دون سن المامسة عشرة()48ق

-31

وأشا ا ا ارت مسظمة  ASProjectإلى أن العسف الجسس ا ا ا المرت ق بالسزاعات اسا ا ااتمر

عام  2016و ،2020خالم السزاعات بين العشا ا ااائر والهجمات العسا ا ااكرية على حد س ا ا اوا ق و

الفترة بين
حين أن

بالعسف الجسسا  ،قد أُبلغ

السساا والفتيات ،وال سايما المشاردات داخلياً ،ما زلن مت ثرات بشاكت غير متساسا
أيض ااً عن حاالت ضااد الر ام والصاابيان خالم هذه الفترةق و انت ميع أطراف الس ازع مس ا ولة عن العسف
لك الجي الوطس الص ااومال وقوة الش اارطة ،وحر ة الشا ا ا  ،وقوات
الجسسا ا المرت ق بالسزاعات ،بما
وباالند ،والميليشاايات العشااائرية ،وغيرهاق و المساط الماضااعة لسا يطرة حر ة الش ا ا ُ ،يقام إن العسف
الجسس يستمدد استراتيجية للهيمسة اال تماعية والعقا ()49ق

إقامة العدم ،بما
-32

لك مس لة اإل الت من العقا وسيادة القانون

()50

أوص ا ا اات الورقة المش ا ا ااتر ة  2الحكومة ب ن تض ا ا ااع اللمس ا ا ااات األخيرة على إحالة ميع القض ا ا ااايا

الجسااائيااة الماادنيا ة من المحاااكم العسا ا ا ا ا ا ااكريااة إلى المحاااكم الماادنيااة ومسع المحاااكم العسا ا ا ا ا ا ااكريااة من محاااكمااة

( )
ص ات عليها باإلكراه ،وبإص اادار
المدنيين  51ق وأوص اات الورقة المش ااتر ة  2أيض ااً بحظر تقديم األدلة الت يح َّ

م اد

تو يهية بشا ا ا ا ا ا ن المطوات الت يج

للتعااذ يا  ،بمااا

لااك التحقي

يدعون تعرضهم للتعذي

على القض ا ا ا ا اااة اتما ها عسدما يدع المدعى عليه تعرض ا ا ا ا ااه

ميع االدعااا ات الموثوقااة واتمااا خطوات وريااة لحمااايااة األ راد الااذين

أو سو المعاملة من االنتقاد

ق

()52

وأوص ا اات مسظمة العفو الدولية ب ن يقود المدع العاد المعين حديماً بش ا ا ن الجرائم المرتك ة ض ا ااد
-33
لك عمليات
الصا ااحفيين بإ ار تحقي وري وشا ااامت ومسا ااتقت و عام االنتهاكات واالعتدا ات ،بما
القتت والتهديد ضد الصحفيين
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-34

وأوصا ا ا ا ا ا اات مسظماة  ASProjectالصا ا ا ا ا ا ااوماام بتعزيز قادرة نظااد العادالاة على التحقي

أعماام

العسف الجسسا المتصاالة بالسزاعات المرتك ة ضا د ميع الضااحايا والسا ين وعلى مقاضاااة مرتكبيها ،بما

لك ضا ا ا اامان تدري الشا ا ا اارطة والمدعين العامين والقضا ا ا اااة تدري اً افياً على تلبية احتيا ات ميع السا ين
بطريقة آمسة وأخالقية وضمان تو ير خدمات المساعدة القانونية()54ق
-35

وحمت م سا ا ا ا ا ا اسا ا ا ا ا ا ااة ماعت للسا ا ا ا ا ا ااالد والتسمية الحكومة على إ ار تحقي

وري ونزيه

ميع

االعتدا ات على الص ا ا ااحفيين ،وض ا ا اامان محاسا ا ا ا ة الجساة وتقديمهم إلى العدالة ،وتو ير س ا ا اابت االنتص ا ا اااف

لضحايا الصحفيين وأسرهم()55ق
-36

وحمت م س ا اس ا ااة مانديال  -الحقوق الص ا ااومام على إ ار تحقيقات

-37

وأوصا اات م س ا اسا ااة مانديال  -الحقوق باإلس ا اراع

على حقوق اإلنسان ،وإعالن نتائجها ،ال سيما فيما يتعل بتفجير "بوساسو"

ت ثير التدخالت المار ية

عاد )56(2019ق

متابعة وتسفيذ واليات أعضا ااا اللجسة الوطسية

المسا ااتقلة لمكا حة الفسا اااد ،الذين أُعلست أسا اامايهم أيلوم/سا اابتمبر  ،2020أي بعد عاد تقري اً من موا قة
الرئيس ارما و على القانون أيلوم/سبتمبر )57(2019ق
وأوص ا اات مسظمة م ارس ا االون بال حدود أيضا ا اًا بوض ا ااع حد لع الت من العقا
-38
ض ااد الص ااحفيين ،و لك بإض اافا الطابع الم سا اسا ا على آلية للتص اادي تربق بين المجتمع المدن والس االطات
على الجرائم المرتك ة

السياسية على السوا ق ودعت مسظمة م ارسلون بال حدود إلى تسفيذ آلية وطسية لسالمة وأمن الصحفيين ،تتممت
خطوتها األولى

إنشا ش كة لجهات االتصام داخت ممتلف الو ازرات والهيئات اإلدارية ات الصلة()58ق

الحريات األساسية والح
-39

المشار ة

الحياة العامة والحياة السياسية

الحظت الورقة المشا ا ا ا تر ة  3التقدد المحرز

()59

ض ا ا اامان عدد مض ا ا ااايقة قوات األمن للص ا ا ااحفيين

لك إص اادار حكم غياب على ض ااابق ش اارطة بتهمة قتت ص ااحف  ،وإطالق س اراا

واعتقالهم تعس اافاً ،بما
صحفيين ،وتعيين مدع خاص مكلف بالتحقيقات

مقتت الصحفيينق ومع لك،

رت الورقة المشتر ة 3

أن هذه اإلصا ااالحات ليسا ا ت مسهجية وأن التقارير ما زالت مسا ااتمرة عن حدوث حاالت مضا ااايقة واعتقاالت

واحتجازات تعس ية()60ق
-40

وحمت الورقة المشتر ة  3على التحقي

والمدا عون عن حقوق اإلنس ا ااان والعاملون
وتقديمهم إلى العدالة

وس ا ااائق اإلعالد وض ا اامان مالحقة الجساة على السحو الوا

محاكمات عادلة وإنش ا ا ااا آلية حماية وطسية لض ا ا اامان حماية الص ا ا ااحفيين وإل ا

أحكاد القانون الجسائ الت تحد من الح

اإلعالد ،و قاً اللتزاد الرئيس ارما و
-41

االعتدا ات والمضايقات الت يتعرض لها الصحفيون

حرية التعبير ،وال سا ا ا اايما الصا ا ا ااحفيين والعاملين

أيار/مايو )61(2020ق

وأوصا ا ا ا ا ت مسظمة  ADFالص ا ا ا ا ااومام بض ا ا ا ا اامان الح

وسا ا ا ااائق

حرية الدين أو المعتقد وحمايته داخت

الصا ا ا ا ااومام ،ومعاملة المسا ا ا ا اايحيين واألقليات الديسية األخرى على قدد المسا ا ا ا اااواة وفيما يتعل بجميع حقوق
اإلنسان والحريات األساسية لهم من قبت المجتمع والدولة على حد سوا ()62ق

-42

والحظت م سا ا سا ااة إليز ا لعغاثة أن انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسا ااان الت ترتكبها قوات أمن

الدولة ،بما

لك الشاارطة وأ هزة االسااتم ارات ،ازدادت قبت االنتمابات البرلمانية والرئاسااية الت أ ريت

أواخر عاد  2016وأوائت عاد  2017وبعدها

العشا ا ااائر واثسين من مسدوب االنتمابات قتلوا
الت أ ريت

ق و رت م س ا ا اسا ا ااة إليز ا أن ثالثة عشا ا اار من شا ا اايوخ

()63

الفترة ما بين آ /أغسا ا ااطس  2016واالنتمابات الرئاسا ا ااية

 8شا ا اة /براير 2017ق واسا ااتمرت بعد لك الهجمات العسيفة على األشا ااماص المشا ااار ين

العملية االنتمابية ،حيل قتت  29من شا ا ا ا اايوخ العشا ا ا ا ااائر ومسدوب االنتمابات ،من بيسهم ثالث نسا ا ا ا ااا ق
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وأشااارت م س اسااة إليز ا إلى أن عمليتين قق من عمليات القتت الموثقة الا ا ا ا ا ا ا ا الغ عددها  44رى التحقي
بش نهما ومحاكمة الجساة()64ق

و رت م س اسااة إليز ا أن قانون االنتمابات الصااادر أيار/مايو  2019يقيد أنشااطة  52حزبًا
-43
سااياسااياً ويحد من قدرتها على التواصاات()65ق وأوصا ت إليز ا بوضااع نظاد انتماب إلكترون للحد من الفساااد
االنتماب والتالع باألص ا اوات والرشا ااوة ،وأن تسفذه اللجسة الوطسية لالنتمابات تحت إش ا اراف األمم المتحدة
أو االتحاد األ ريق ()66ق

-44

وأوصاات م س اسااة ماعت الصااومام بتعديت قانون العقوبات لعاد  1970بإضااا ة مادة عن حماية

الصحفيين وبفرض عقوبات خاصة على المعتدين على الصحفيين ،لضمان ممارسة الصحفيين لمهسهم من

دون خوف من االعتدا ()67ق

-45والحظت م سا اس ااة مانديال  -الحقوق أن أكمر من  100ص ااحف وعامت

وس ااائق اإلعالد اس ااتُهد وا

وقتلوا بين عام  2016و2019ق وت كد وقوع  15حالة خالم الفترة نفسا ااهاُ ،قتت يها  12صا ااح ياً و 3من
وسائق اإلعالد()68ق
العاملين

الح

المصوصية والحياة األسرية

-46

وأوصا ا ا اات الورقة المشا ا ا ااتر ة  1الحكومة بإصا ا ا ااالا برنامجها الوطس لتحديد الهوية على أسا ا ا ااال

الم اد السااليمة للحو مة وحماية البيانات والمصااوصااية واألمن الساايبران ق ويس

للصااومام ،ضاامن أمور

الدساتور االتحادي للصاومام

أخرى ،أن ي د الح
المصاوصاية ح أسااسا قابت لعنفا قضاائياً
المصااوصااية وأن تموله وتدعم تسفيذه بشااكت
وأن يساان قانوناً شااامالً لحماية البيانات بهدف حماية الح
ٍ
كاف وأن يقيد االعتراض والرصاد القانونيين الساتمداد الهوية الوطسية وأن يسفذ تدابير للمساا لة وأن يضاع
إ ار ات قاانونياة ومعاايير إث ااتياة للمقااييس الحيوياة مع الحرص على حمااياة حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان واإل ار ات

القانونية الوا ة()69ق
-3

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الح

العمت و

-47

أوص ا ا اات مسظمة ش ا ا اار ا من أ ت الش ا ا اافافية الص ا ا ااومام بتو ير رص عمت بديلة للس ا ا ااكان الذين

يييش ااون

فروف عمت عادلة ومواتية

المساط الزراعية الت دمرها الجفاف ،حتى ال يض ااطروا إلى الفرار إلى المميمات وزيادة عدد

المشردين داخلياً()70ق

الح

مستوى مييش الئ

-48

الحظت مسظمة ش اار ا من أ ت الشا ا فافية أن مسطقة بسادير تس ااتض اايف أكمر من  700 000من

()71

األمن ال ذائ  ،بيسما يعان ال اقون من

المشا ا ا ا ااردين داخلياًق ويوا ه نحو  270 000مسهم نقص ا ا ا ا ااً حاداً
مسا ااتويات حر ة من سا ااو الت ذية الحاد()72ق ويعان  70المائة من ه ال السسا ااا واألطفام من فروف
قاس ااية ،ما أن اال تقار إلى دخت إلعالة أس اارهم يجعلهم يوا هون خيارات ص ااي ة إما ال قا

المميمات

أو التسقت مقديشااو بحماً عن رص الدخت المتاحة الت ناد اًر ما ت دي إلى قبوم العمت االساات الل الذي
يو ر لهم أقت من دوالر واحد اليود()73ق
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الح

الصحة

-49

أوصا ا ا اات الورقة المشا ا ا ا تر ة  1الحكومة ب ن تتيح معلومات موثوقة و

-50

وأوصا اات مسظمة  ASProjectالصا ااومام بتعزيز تو ير الرعاية الشا اااملة لألشا ااماص السا ين من

()74

ائحة و يد19-

أشكام شفا ة ومتيسرة

ق

()75

الوقت المساسا ا ا ا

بشا ا ا ا ن

العسف الجسسا ا ا ا  ،وال س ا ا اايما المدمات الطبية والص ا ا ااحية العقلية والسفس ا ا ااية واال تماعية ،بحيل تتاا لجميع

األشا ااماص السا ين من العسف الجسسا ا  ،بمن يهم األشا ااماص المو ودون مميمات المشا ااردين داخلياًق
أن تشا ا اامت تدابير التصا ا اادي الدنيا الحصا ا ااوم الفوري على الرعاية الطبية اقمسة والمجانية والس ا ا ارية
ويس
والمراعية للسا ين و ات الجودة العالية()76ق

-51

وأوصت مسظمة مصر  -السالد الصومام بتو ير الرعاية الصحية الالزمة لألطفام ،بما

عن طري بسا المستش يات وإ ار حوص دورية شاملة لألطفام

-52

والحظاات مسظمااة هيومن رايتس ووت

كو يااد ،19-بمااا

ق

()77

أن القيود الت تفرضا ا ا ا ا ا اهااا الحكومااة للحااد من انتش ا ا ا ا ا ا ااار

لااك القيود المفروض ا ا ا ا ا ا ااة على الحر ااة وتاادابير تم يف االكتظاااه ،إلى ااانا

األسا ا ا ااعار وانمفاض تد قات التحويالت المالية ،تزيد من محدودية سا ا ا اابت سا ا ا ا

إنشا صسدوق لتلق الشكاوى

من السسا ضحايا العسف()79ق

-54

ق

()78

وحل التحالف الدول للساالد والتسمية الحكومة على تطوير الرعاية الصاحية ،وبسا المساتشا يات،

وإنشا أ سحة خاصة للسسا  ،وتسفيذ نظاد شامت للت مين الصح  ،إلى ان

الح

ارتفاااع

الرزق والرعاية الصا ا ا ااحية

للمجتمعات المشردة ،وتفاقم االنتهاكات وأو ه عدد المساواة القائمة المتعلقة بسوع الجسس

-53

لك

التعليم

()80

ر التحااالف العااالم لحما ايااة التعليم من الهجمااات أنااه بين عااام  2017و ،2019وقع مااا ال

يقات عن  140حاادثاة هجود تحق اق ت مسهاا األمم المتحادة واسا ا ا ا ا ا ااتهاد ات المادارل والطال
والعاااملين

التحااالف العااالم مااا يقر من  30ادعااا بوقوع هجمااات على الطال

والموففينق وحادد

مجااام التعليم بين

عام  2017و ،2019على الرغم من أنه ليس من الواض ا ا ا ااح ما إ ا انت هذه التقارير تتداخت مع تقارير

األمم المتحدةق و انت غالبية هذه الهجمات عمليات قتت مسااتهد ة ،ولم تكن مصااادر وسااائق اإلعالد تذ ر

دائماً أسا ا ا ا ا الهجماتق وتش ا ا ااير األدلة إلى أن الهجمات على المدرس ا ا ااين غال اً ما تكون مرت طة بقض ا ا ااايا
تتعل بالمدارل والمساهج الد ارسااية ،وأن المدرسااين الذين ير ضااون اعتماد المساهج الد ارسااية لحر ة الش ا ا
يوا هون هجمات م اشرة()81ق

-55

وح اال التح ااالف الع ااالم الحكوم ااة على تسفي ااذ إعالن الم اادارل اقمس ااة بطريق ااة تراع المسظور

الجسسا ا ا ااان  ،بما

لك عن طري السظر

تو يهات التحالف العالم "ما يمكن عمله لتحسا ا ا ااين حماية

السسا والفتيات من الهجمات على التعليم واالستمداد العسكري للم سسات التعليمية"()82ق
-56

وحمت مسظمة مصر  -السالد الصومام على تو ير التعليم األساس المجان لألطفام ،وال سيما

اإلنااث ،مع تحسا ا ا ا ا ا ااين نوعياة التعليم من خالم اتماا ق اررات و ازرياة مادروسا ا ا ا ا ا ااة ،وبساا المزياد من المادارل

لتشجيع االلتحاق بالتعليم()83ق
-57

وأوص ا اات مسظمة مص ا اار  -الس ا ااالد ذلك بمسع تجسيد األطفام

رض عقوبات ممت السجن وال رامات المالية على مرتكب هذه األ عام

8

ق

()84

السزاعات المس ا االحة ،من خالم
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-4

حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة

السسا
-58

()85

الحظت الورقة المشاتر ة  8أنه يتعين على المرأة الصاومالية ،باإلضاا ة إلى الحوا ز والمصااع

التقليدية ،أن توا ه وضا ااع ضا ا حية العسف الجسسا ا والعسف الجسسا ا ان ق وأصا ا حت الصا ااومام ،الت تفاقمت
يها األوضااع بساب الصاراع والحر األهلية وصاعود الجماعات اإلرهابية ،مكاناً صاي اً داً لو ود السساا
وبقائهن على قيد الحياة()86ق

-59

ودعت الورقة المش ااتر ة  9الحكومة إلى التص اادي على و ه الس اارعة للعسف الجسسا ا والجسس ااان

من خالم اتماا إ ار ات تقود على الحقوق وتر ز على الساا ين وتتمااشا ا ا ا ا ا ااى مع القواعاد والمعاايير الادولياة،
بما

لك ،من خالم التعجيت باعتماد خطة عمت وطسية شا ا اااملة وضا ا اامان الوصا ا ااوم إلى نظاد مسا ا ااتقت

وممتج للمس اااعدة القانونية وتمص اايج الموارد للمدمات القض ااائية والص ااحية واال تماعية والتحقي

ميع حاالت العسف الجسس ا ا والجسس ا ااان ومالحقتها قض ا ااائياً وتقديم التعويض ا ااات المساس ا ا ة ورد االعت ار
وإعادة الت هيت()87ق
الس ااياس ااة و

والحظت الورقة المش ااتر ة  8أيض ااً أن انمفاض مش ااار ة المرأة
-60
القرار األخرى يش ا ا ا ا ااكت تحدياً هائالً يحوم دون تحقي المس ا ا ا ا اااواة بين الجسس ا ا ا ا ااين وحماية حقوق المرأةق من
بين  275مقعداً محتمالً
ال ال ة  30المائةق و
ملحوه للمرأة

البرلمان ،تشا ا ا ت السس ا ااا 24

مجاالت ص ااسع

المائةق ولم تتحق قق الحص ا ااة المتف عليها

الوزر الذي يضا ا ا ا ا اام  25وزي اًر ،هساح خمس نسا ا ا ا ا ااا ق ما حدث غيا
ا
مجلس
المسا ااتويات العليا الحكومة ،حيل ال تحمت أي امرأة لق مديرة عامة أو رئيسا ا ة إدارةق

وال تو اد امرأة واحادة برت اة ماديرة عااماة

أي وزارة من الو ازرات ،بماا

ال ش ا ا ا ارية()88ق وعالوة على لك،

رت الورقة المشا ا ا ااتر ة  8أن 98

الصومام من أشيع الممارسات

العالم()89ق

لاك و ازرة حقوق المرأة والتسمياة

المائة من السسا ا ا ااا

الصا ا ا ااومام

يتعرض اان لتش ااويه األعض ااا التساس االية األنمويةق وقالت إن ممارس ااة تش ااويه األعض ااا التساس االية األنموية

-61

وأوص ا اات مسظمة العفو الدولية الص ا ااومام بس ا اان قوانين وأنظمة تحظر ميع أش ا ااكام العسف ض ا ااد

السساا والفتيات ،وبإل ا "مشاروع قانون الجرائم المتصالة باالتصاام الجسسا " على الفور ،وضامان أن يكون

أي قانون يعاد طرحه للسقا

أشكام العسف الجسس ()90ق

-62

متفقاً مع القانون الدول والمعايير اإلقليمية المتعلقة باالغتص ا ا ا ا ا ااا

وحمت مسظمة هيومن رايتس ووت

وغيره من

الص ا ا ا ااومام على أن ير ض و اًر مش ا ا ا ااروع قانون الجرائم ات

الصا االة باالتصا ااام الجسسا ا  ،وهو مشا ااروع قانون ممير للجدم ،وإما أن يعيد طرا مشا ااروع القانون االتحادي

المتعل بالجرائم الجسسااية للسقا أو أن يساان قانوناً آخر يحظر ميع أشااكام العسف ضااد السسااا والفتياتق
أن يسظر قانون أو مش ا ا ا ا ا ااروع قانون يش ا ا ا ا ا اامت الوقاية والحماية والرعاية والعالج والدعم للسا ين،
ويس
ويو ر سبت االنتصاف للسا ين ،ضالً عن إ ار تحقيقات افية ومعاق ة الجساة المدانين()91ق

-63

وأوصى التحالف الدول للسالد والتسمية الصومام بتمصيج المزيد من المقاعد للسسا

وممتلف مساص

السياسية للمرأة
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صسع القرار

البرلمان

البلد ،وضمان تسفيذ هذه التدابير وبتعزيز الجهود الم سسية لدعم المشار ة

الصومام ،من خالم مسابر وسائق التواصت اال تماع ووسائق اإلعالد ق
()92
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األطفام

()93

-64

وأش ا ا ااار التحالف العالم لحماية التعليم من الهجمات إلى أن اس ا ا ااتمداد حر ة الشا ا ا ا ا

لتجسيد األطفام ان مشا ااكلة بيرة
التجسيد تصااعدت

للمدارل

الصا ااومام خالم الفترة المشا اامولة بالتقرير  ،2019-2017وأن هود

أواخر عاد  ،2017بعد أن أصادرت حر ة الشا ا

مساهجها الد ارساية الجديدة ،وشاهد

عااد  2017ماا ال يقات عن  76حاالاة تم التحق مسهاا و رى يهاا تجسياد األطفاام
ال يقت عن  242طفالًق واستمر تجسيد األطفام

عاد 2018

المدارل

ق

()94

المادارل ،حيال ُ ساد ماا

-65

وأوص ا ااى التحالف العالم الص ا ااومام ب ن يحرص على أن يتض ا اامن مش ا ااروع قانون حقوق الطفت

-66

ميع أنحاا الصا ا ا ا ا ا ااوماام اعتق ال ت بين

الذي يجري وضاعه حالياً المعاق ة على الهجود على المدارل والطال  ،وعلى تجسيد األطفام واساتمدامهم،
واستمداد القوات المسلحة والجماعات المسلحة للمدارل()95ق
والحظات مسظماة هيومن رايتس ووت

أن السا ا ا ا ا ا االطاات

عام  2015و 2018مئات الصا ا اابيان المشا ا اات ه بانضا ا اامامهم إلى حر ة الش ا ا ا ا
يكون هذا التدبير مال اً أخي اًر ،وال أن يكون ألقصر وقت ممكن()96ق

-67

أو دعمهم ،من دون أن

ع ا التحاالف الادول للسا ا ا ا ا ا ااالد والتسمياة الحكوماة إلى اتماا خطوات قاانونياة لمسع زواج الفتياات
ود ا

القاص ارات ،وبذم مزيد من الجهود للقض ااا على ممارس ااة تش ااويه األعض ااا التساس االية األنموية المتفش ااية
المجتمع الصومال ()97ق

-68

وأوصا اات مسظمة قرى األطفام الصا ااومام بوضا ااع اللمسا ااات األخيرة على سا ااياسا ااة الرعاية البديلة

والموا قة عليها لتعزيز مجموعة خيارات الرعاية المتاحة

البلد وتسفيذ مشاريع القوانين والسياسات الوطسية

للسهوض بحقوق السسا ا ااا واألطفام ،ممت قانون الطفت ،ومشا ا ااروع قانون الجرائم الجسسا ا ااية ،ومشا ا اااريع قوانين
قضا األحداث()98ق

األشماص وو اإلعاقة
-69

()99

دعت مسظمة قرى األطفام الص ا ا ا ااومام إلى زيادة الوع العاد بحقوق األطفام ،مع إبراز قض ا ا ا ااايا

الفئات المهمشة من األطفام ممت األطفام وي اإلعاقة()100ق

والحظت الورقة المشتر ة  9أن قانون الو الة الوطسية لععاقة اعتُمد لكن الو الة لم تُسش  ،ودعت
-70
()101
الحكومة إلى إصدار قانون اإلعاقة ،ضمن أمور أخرى ق
-71

والحظت الورقة المشا ا ا ا ا ا ااتر ة  6أن إمكانية حصا ا ا ا ا ا ااوم األطفام وي اإلعاقة على التعليم محدودة

لل ايةق ويوا ه القادرون على االلتحاق بالمدارل عدداً ال يحص ا ا ا ا ا ااى من التحديات
لك التمييز والوصاام من ان المدرسااين والطال اقخرين على حد ساوا ق وقد حددت السااياسااة االتحادية
هذا القطاع ،بما

لش ون االحتيا ات الماصة واإلعاقة والتعليم الشامت  13مجاالً لضمان تمتع األطفام وي اإلعاقة بفرص
متسا اااوية

الحصا ااوم على التعليمق غير أن هذه المطة لم تكن موضا ااع تسفيذ أو مواردق ما أعي تطوير

التعليم الماص بس ا ا ا ا ااب

محدودية/نقج المدرس ا ا ا ا ااين المهرة ،واال تقار إلى م ار

التدريس الكافية ،والتمويت

الالزد لتعليم وي االحتيا ات الماص ا ا ا ا ا ااةق وال يقدد أي دعم لألش ا ا ا ا ا ااماص وي اإلعاقة لاللتحاق بالمدارل
والجامعات()102ق

-72

وأوص ا اات الورقة المش ا ااتر ة  6الص ا ااومام بتعزيز الس ا ااياس ا ااات التعليمية من أ ت ض ا اامان الظروف

الالزمة للحص ا ا ا ا ااوم الكامت على التعليم ،وال س ا ا ا ا اايما للفئات المهمش ا ا ا ا ااة ،بما

اإلعاقة وأطفام المجتمعات الرعوية واألطفام المشردون داخلياً()103ق

10
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المها رون والال ئون وملتمسو اللجو والمشردون داخلياً

()104

-73

حمت مسظمة العفو الدولية الص ا ا ااومام على أن توقف و اًر عمليات اإل ال القس ا ا ااري بما

لك

ميع أنحا البلد وأن تكفت تو ير س ااكن آمن بديت و اًر
عمليات اإل ال القس ااري الت تش اامت المش ااردين
ألي شا ا اامج يص ا ا ا ح بال م وى نتيجة لعمليات اإل ال القسا ا ااريق وأوصا ا اات أيض ا ا ااً بضا ا اامان إعمام حقوق
الحصا ااوم على المياه والصا اارف الصا ااح والصا ااحة والسا ااكن الالئ  ،بما يتماشا ااى مع

المشا ااردين داخلياً
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ،بما

لك عسد التصدي لجائحة و يد19-

ق

()105

و رت مسظماة هيومن رايتس ووت أن  2,6مليون صا ا ا ا ا ا ااوماال شا ا ا ا ا ا ااردوا داخليااً نتيجاة للس ازعاات
-74
وانعاداد األمن واألحاداث الطبييياة الت ازدادت حادة وتوات اًر بسا ا ا ا ا ا ابا ت ير المسااخق و عااد  ،2020اان
هساح  893 000حالة تش ا ا ا اريد ديدة ،و انت غالبية حاالت السزوا هذه بس ا ا ا ااب ال يض ا ا ا ااانات()106ق ووا ه
المش ا ا ا ا ااردون انتهاكات خطيرة ،بما

لك العسف الجسسا ا ا ا ا ا والعسف الجسسا ا ا ا ا ا ان  ،وتكرر حمالت اإل ال

القس ااري ،وفروف المييش ااة القاس ااية ،ومحدودية إمكانية الحص ااوم على االحتيا ات األس اااس ااية ممت الرعاية

الصحية وال ذا والما ()107ق

وأوص ا ا اات مسظمة هيومن رايتس ووت الص ا ا ااومام بالتوقف و اًر عن إ ال المش ا ا ااردين قس ا ا ا اًر
-75
مقديشا ااو أسا اااس ا ااً وتقديم إخطارات وتعويضا ااات افية بشا ااكت مسهج إلى المجتمعات الت توا ه اإل ال ،
وتو ير خياارات قاابلاة للتطبي إلعاادة التوطين أو االنادمااج المحل  -مع م ارعااة قضا ا ا ا ا ا اااياا ممات نوع الجسس

والس اان واإلعاقة ض اامن معايير أخرى على السحو الذي يقتض اايه القانون الدول

انتهاكات قوات األمن
-76

والتحقي بش ااكت موثوق

حاالت اإل ال القسري والمعاق ة عليها على السحو المساس

ق

()108

والحظت م سا اس ااة ش اار ا من أ ت الش اافافية أن الص ااومام ان يس ااتض اايف حتى عاد  2017ما

يقر من  25 000ال ئ وطاالا لجو  ،و 90 000عاائاد ،ونحو  1,5مليون من المشا ا ا ا ا ا ااردين داخليااًق وقد
عاد ما يقر من  61 000صا ا ا ااومال من يسيا مسذ عاد  ،2014من بيسهم  20 900األشا ا ا ااهر المالثة
األولى من عااد 2017ق ماا أدى تصا ا ا ا ا ا اااعاد السزاع

اليمن إلى عودة حوال  30 600صا ا ا ا ا ا ااوماال مساذ

عاد  2015من أصت أكمر من  255 000ال ئ صومال
-77

انوا مو ودين

اليمن

ق

()109

والحظت م ساساة شار ا من أ ت الشافافية أن الصاومام ،باإلضاا ة إلى عمليات العودة والتشاريد

الداخل الت تسا ااب

يها السزاع ،أصا ا حت عرضا ااة للمجاعة على نطاق واسا ااع ،بعد سا اات سا ااسوات قق من

المجاعة المدمرة الت أدت إلى و اة العديد من الصوماليين

عديمو الجسسية

ق

()110

()111

رت الورقة المشا ااتر ة  4أن أس ا ا ا انعداد الجسسا ااية الصا ااومام ه أسا اااس ا ااً نتيجة التمييز،
-78
وقوانين الجسسا ا ا ا ا ا اياة التمييزياة ،وضا ا ا ا ا ا ااعف اإلدارة ،مماا ي دي إلى انعاداد الحمااياة القاانونياة واإلدارياة لألطفاام
والسسا ا ا ا ا والر ام المعرضا ا ا ااين لمطر انعداد الجسسا ا ا ااية ،وإلى مماطر انعداد الجسسا ا ا ااية السا مة عن الهجرة

القسا ا ا ارية والتشا ا ا اريد القس ا ا ااريق وال تو د بيانات دقيقة عن العدد التقديري لألش ا ا ااماص عديم الجسس ا ا ااية
الصومام ،وال تو د لدى المفوضية بيانات إحصائية عن حاالت انعداد الجسسية

-79

وأوصت الورقة المشتر ة ،4

الوطسية من دون التمحيج الكا

تسفيذ البرنامج البيوتمري للهوية

قليات تحديد الهوية األساسية فيه ،مما قد ي دي إلى ترح الفئات الضييفة

الت تفتقر إلى الهوية القانونية خلف الر
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ملة أمور ،بضمان عدد البد

البلد()112ق

أكمر كمر وتتر ها لمزيد من خطر انعداد الجسسية

ق

()113
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مناطق أو أقاليم محددة
سو وس ا ااق

الحظت مسظمة العفو الدولية أن م ار عة قانون العقوبات توقفت وأن الس ا االطات

قانون العقوبات رائم سائية غامضا ااة الصا ااياغة وعفا عليها
ق

)114(

-5

-80

الصا ااومام وصا ااوماليالند ما زالت تسا ااتمدد

الزمن بهدف القضا على حرية التعبير وحرية وسائق اإلعالد

 والتمويف، وأوصت م سسة مانديال الحقوق حكومة صوماليالند بالوقف الفوري لالعتقام التعسف

-81

والمالحقة القض ااائية للص ااحفيين والش ااع ار والس ااياس اايين المعارض ااين وغيرهم من األ راد الذين يمارس ااون بحرية
األحكاد المميرة للمشااكت الواردة
ق

)115(

 وأن تعيد السظر و اًر،وساالد حقوقهم حرية التعبير وحرية اإلعالد
قانون العقوبات وأن تجعلها متماشية مع دستور صوماليالند والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان

 الحقوق الحكومة إلى إص ااالا الس ااجون من أ ت ض اامان الفص اات بين- ودعت م سا اس ااة مانديال

-82

 وال سيما و الة االستم ارات واألمن الوطسية،أن قوات األمن

-83

ق

)116(

مسطقت بونتالند وصوماليالند

 تعرض األطفام المحتجزين لديها للتهديد وسا ا ااو،بوسا ا اااسا ا ااو

 وال سيما، الر ام والسسا

و رت مسظمة هيومن رايتس ووت

 وو الة اسا ا ااتم ارات بونتالند،مقديشا ا ااو

ويحتجز الص ا اابيان وال ال ون
ُ  بطرق ترقى أحياناً إلى التعذي ق، المعاملة وانتزاع االعت ار ات قس ا ا اًر وللض ا اار
)117(
معاً م ار االحتجاز التابعة لو الة االستم ارات الوطسية مقديشو فروف مزرية ق
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