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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الرابعة والعشرون
    2016كانون الثاين/يناير   18-29

تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان   
 5/1)ب( موووووق مرفوووووق حووووورار مجلوووووس حقووووووق اإلنسوووووان 15وفقووووواق للفقووووورة 

 16/21 سمق مرفق حرار المجل 5 ةوالفقر 
  

 الصومال  
 
 هـــاا الترريـــر لمعـــا لامواومـــات الـــوائاة ا عرـــائير هعاـــات املواهـــدات  ا  ـــرا ات ا ا ـــ    
عرـــائير م ـــو  األمـــم املتحـــدة   ا ا ذلـــمل املات ـــات  التواعرـــات الـــوائاة مـــ، الد لـــ  املونعـــ   مبـــا

غـــل ذلـــمل مـــ،   ـــادة األمـــم املتحـــدة الرتعـــ  ذات ال ـــا    الترريـــر   ا الســـامق قرـــوا ا نســـان 
مردم ا شكل مو ز عرعـدا  ااقـد األى ـع لوـدا الكامـات   لالـاا ناـع الـن، الكامـل  ير ـع 

اىرتاتـات مـ، امل وةـع   ة   هـات ن ـر   ة  يتضـم، الترريـر ةيـ  ءئا   ال اة إىل الو ـادة املر وعـ  الوو 
يــرا منهــا ا الترــائير  ال عانــات الوانعــ  ال ــاائة نــ، امل وةــع    مــا الســامع  قرــوا ا نســان  ــا 

 هــــــــو يت ــــــــا هعكــــــــل امل ــــــــاال التو عهعــــــــ  الوامــــــــ  الــــــــ  انتمــــــــدها  اــــــــ  ترــــــــوا ا نســــــــان ا 
   ىــد ذركــرت ناــع جــو منهشــق ا تواشــق اايــ  الــن، مرا ــا املواومــات الــوائاة 17/119 هئ مرــر 

 ا التررير   ئر نعت ا إنداا التررير ا ئي  االستورا   التطوئات ال  تد ت ا عامل ال رتة  
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 المعلومات األساسية واإلطار -أوالق  
 

 (1)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 
 

   (2)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان -1 
 

 عر ل/مل ناعها ي دا مل ا  را ات املتخاة اود االستورا  الساار اجلول   ة نا  اقال  

 االنضــمام ة  الت ــدية
 ا اف  ة 

االع اىع  الد لعـ  لارضـا  ناـع  عـا 
 (1975ةشكال التمععز الون ري )

ــــــــاقروا  ــــــــد   ا ــــــــا  ا الوهــــــــد ال
 اال تمانعـــــ   الثرافعـــــ  االىت ـــــااي  

(1990) 
ــــــــاقروا  ــــــــد   ا ــــــــا  ا الوهــــــــد ال

 (1990املدنع   السعاسع  )
 غـله مـ، اع اىعـ  مناهضـ  التوـاي  

 الورواــ  الراســع  ة  ةــر ا املواماــ 
 (1990)املهعن   ة  الاإنسانع  ة 

ــــــــا   اع اىعــــــــ  ترــــــــوا الط ــــــــل )عوىع
2002) 

الرب عوكــــــــــول االاتعـــــــــــائي الع اىعـــــــــــ  
اشــــــــــ ن اشــــــــــرتا  ترــــــــــوا الط ــــــــــل 

األل ـــــــــال ا املناحنـــــــــات املســـــــــاح  
 (2005)عوىعا  

الرب عوكــــــول الثـــــــاين املاحـــــــة االوهـــــــد  (2015اع اىع  تروا الط ل )
الــــــــد   ا ــــــــا  اــــــــاقروا املدنعــــــــ  

  السعاسع  
اع اىعــــ  الرضــــا  ناـــــع التمععــــز ةـــــد 

 املرةة
الرب عوكـــــــــــول االاتعـــــــــــائي الع اىعـــــــــــ  
مناهض  التواي   غله م، ةـر ا 

 الورواـــــــــــــــــ  الراســـــــــــــــــع  ة  املواماـــــــــــــــــ 
 املهعن  ة  الاإنسانع  ة 

الرب عوكـــــــــــول االاتعـــــــــــائي الع اىعـــــــــــ  
ترــــــــــوا الط ـــــــــــل اشــــــــــ ن اشـــــــــــرتا  
األل ــــــــــال ا املناحنــــــــــات املســــــــــاح  

 (2005)عوىعا  
الرب عوكـــــــــــول االاتعـــــــــــائي الع اىعـــــــــــ  
ترـــوا الط ـــل اشـــ ن اعـــا األل ـــال 
  اســـــــــــــتاال األل ـــــــــــــال ا ال اـــــــــــــا 

 املواا ا ااتع   ا
الع اىع  الد لع  قماي  تروا  عا ا

 الومال املها ري،  ةفراا ةسرهم
اع اىعــــــــ  ترــــــــوا األشـــــــــخا  ذ ي 

 ا ناى 
ـــــــــ   عـــــــــا  ـــــــــ  قماي ـــــــــ  الد لع االع اىع
 األشخا  م، االات ا  الرسري 

التح  ــــــــــــــــــــــــات  /ة  
 ا نانات
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 عر ل/مل ناعها ي دا مل ا  را ات املتخاة اود االستورا  الساار اجلول   ة نا  اقال  

إ ــــــــــــــــــرا ات عرــــــــــــــــــد  
الشكا ى  التحرعرات 
 (3) ا  را ات الوا ا 

املاحــة الرب عوكــول االاتعــائي األ ل 
لوهـــــــد الـــــــد   ا ـــــــا  اـــــــاقروا اا

 (1990املدنع   السعاسع  )
 غـله مـ،  اع اىعـ  مناهضـ  التوـاي 

 الورواــ  الراســع  ة  ةــر ا املواماــ 
 20  املـااة املهعنـ  ة  الاإنسـانع  ة 
(1990) 

االع اىعـ  الد لعــ  لارضــا  ناــع  عــا  
 14ااة ةشكال التمععز الون ري  امل

الرب عوكول االاتعائي املاحة االوهد 
الــد   ا ــا  اــاقروا االىت ــااي  

  اال تمانع   الثرافع 
الوهد الد   ا ا  ااقروا املدنع  

 41 السعاسع   املااة 
الرب عوكـــــــــــول االاتعـــــــــــائي الع اىعـــــــــــ  
الرضـــا  ناـــع  عـــا ةشـــكال التمععـــز 

 ةد املرةة
اع اىعــ  مناهضــ  التوــاي   غــله مــ، 

 الورواـــ  الراســـع  ة  ر ا املواماـــ ةـــ
املهعنــــــ   املااعــــــان  ة  الاإنســــــانع  ة 
21  22 

الرب عوكـــــــــــول االاتعـــــــــــائي الع اىعـــــــــــ  
 املتواــــة اــــ  را    اترــــوا الط ــــل 
 عرد  ال اغات

االع اىع  الد لع  قماي  تروا  عا 
 الومال املها ري،  ةفراا ةسرهم

الرب عوكـــــــــــول االاتعـــــــــــائي الع اىعـــــــــــ  
 ا  ذ ي ا ناى تروا األشخ

ـــــــــ   عـــــــــا  ـــــــــ  قماي ـــــــــ  الد لع االع اىع
 األشخا  م، االات ا  الرسري 

  
 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة -2 

 
 مل ي دا ناعها اود االستورا  ةاملتخا اتا  را  الساار اجلول  ة نا  اقال   

 االنضــمام ة  الت ـدية
 ا اف  ة 

اع اىعــ  منــا  رإلــ  ا اــااة اجلمانعــ    
  املواى   ناعها 

ن ــــــام ئ مــــــا األساســــــق لامحكمــــــ     
 اجلنادع  الد لع 

 (4)ار عوكول االلمو   
االع اىعــــــــــــــــات املتوارــــــــــــــــ  اوــــــــــــــــدإلق     (5)االع اىعات املتوار  االا اني 

 (6)اجلنسع 
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 مل ي دا ناعها اود االستورا  ةاملتخا اتا  را  الساار اجلول  ة نا  اقال   
ـــــــــــ  امل ئاـــــــــــ    ـــــــــــات  نع  12اع اىع

 (7)1949ءا/ةغسط  
ا ةـــــــــــــــــافع  األ ل الرب عوكـــــــــــــــــوالت  

  الثـــاين  الثالـــق الع اىعـــات  نعـــ 
 (8)1949 لوام

االع اىعات األساسع  ملن مـ  الومـل  
 87 ئىـــــمالد لعــــ  نـــــدا االع اىعـــــات 

 98  100  138  182(9) 

اع اىعـــــات من مـــــ  الومـــــل الد لعـــــ  
 (10)182  98  87 ئىم

اع اىعتـــــــــا من مـــــــــ  الومـــــــــل الد لعـــــــــ  
 (11)138  100 ئىم

اع اىعتـــــــــا من مـــــــــ  الومـــــــــل الد لعـــــــــ     
 (12)189  169 ئىم

اع اىعـــ  العونســـكو ملكافحـــ  التمععـــز    
 ا  ال التواعم

  
األمــــم املتحــــدة ا ال ــــومال  ال ــــومال االت ــــدية ناــــع اع اىعــــ  ترــــوا ة  ــــت  مونــــ   -1

ــــز ةــــد املــــرةة  ــــا ةشــــكال التمعع ــــ  الرضــــا  ناــــع  ع  الرب عوكــــوالت األشــــخا  ذ ي ا ناىــــ   اع اىع
   انــا  اــ  ترــوا ا نســان تكومــ  ال ــومال (13)االاتعائيــ  لامواهــدات الــ  د الت ــدية ناعهــا

االحتاايــ  إىل االمتثــال اللتزاماشــا اشـــ ن التوىعــا  الت ــدية ناــع اع اىعـــ  الرضــا  ناــع  عــا ةشـــكال 
ــــ  ترــــوا ا ن(14)التمععــــز ةــــد املــــرةة ــــل املســــترل املوــــ   ال ســــان ا ال ــــومال ةيضــــا     ة  ــــع ا  

    (15)ال ومال االت دية ناع اع اىع  تروا األشخا  ذ ي ا ناى 
 ئت ــت جلنــ  ترــوا الط ــل  املمثاــ  ا ا ــ  لعمــني الوــام املونعــ  ااألل ــال  النــزاا املســا    -2

عـــ   من مـــ  األمـــم املتحـــدة لارتا   املمثاـــ  ا ا ـــ  لعمـــني الوـــام املونعـــ  مبســـ ل  الونـــ  ةـــد األل ـــال
عشـــــــري،  1ا ناـــــــع اع اىعـــــــ  ترـــــــوا الط ـــــــل   ال ـــــــومال ات ـــــــدية(  الواـــــــم  الثرافـــــــ  )العونســـــــكو

   انــــت املمثاــــ  ا ا ــــ  لعمــــني الوــــام املونعــــ  ااألل ــــال  النــــزاا املســــا  (16)2015األ ل/ةكتــــوار 
ســــــعما   ال ةيضــــــا  ال ــــــومال إىل التوىعــــــا ناــــــع الرب عوكــــــوالت االاتعائيــــــ  الع اىعــــــ  ترــــــوا الط ــــــل 
    (17)الرب عوكول االاتعائي الع اىع  تروا الط ل اش ن اشرتا  األل ال ا املناحنات املساح 

 شــشا األمــني الوــام ال ــومال ناــع الن ــر ا االنضــمام إىل ن ــام ئ مــا لامحكمــ  اجلنادعــ   -3
الد لعـــ  الســـتكمال االعـــات الولنعــــ   ةـــمان املســـا ل  نـــ، االنتهاكــــات ال ـــائا  لارـــانون الــــد   

 ا نســــاين الــــ  ع ــــل إىل ائ ــــ  اجلــــرادم املرعك ــــ  ةــــد ا نســــانع الــــد   رــــوا ا نســــان  الرــــانون ق
    (18) رادم اقرا ة 
  

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
 
 األمـــم املتحـــدة ا ال ـــومال إىل ةن املعثـــاا ال عـــدئا  االنترـــا  اســـتر دل ا مونـــ   تةشـــائ  -4

الــاي يتضــم، ةتكامــا  هامــ  ا  ــال ترــوا ا نســان   مــا ذلــمل  االدســتوئ امل ىــت   2012 نــام
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 لكـــق لـــرى االنتخااـــات ا 2015 نـــام فـــ ن نماعـــ  مرا وـــ  الدســـتوئ املخطـــف لانتهـــا  منهـــا ا
  (19)  ع ارت ن، املوند احملدا لارعام هبا2016 نام
را وــ  اقا ــ  إىل ةــمان عرــدم نماعــ  امل( 2015)2232 ىــد ةكــد  اــ  األمــ، ا ىــرائه  -5

الدســـتوئي  ا ن مزيـــد مــــ، التـــ ال  التشـــشعا ناــــع ىعـــام تــــوائ   عـــة ا هـــاا ال ــــدا اـــني تكومــــ  
   انــا  اــ  ترــوا (20)ال ــومال االحتاايــ   ا اائات ا ىاعمعــ   املتمــا املــدين  نمــوم ال ــومالعني

مـــااه  فرـــا  ا نســـان تكومـــ  ال ـــومال االحتاايـــ  إىل  ةـــا ال ـــعا  النهادعـــ  لادســـتوئ االحتـــااي  انت
  (21)"2016 نام لربنامج اقكوم  االحتااي  "ئؤي 

 تـق ا  ـل املسـترل تكومـ  ال ـومال االحتاايــ   السـاطات ا ىاعمعـ  ناـع إىامـ  تـوائ مــا  -6
لاتشـشعا  2016 نام الرااة التراعديني  الدينعني ي ضق إىل إ را  است تا  اش ن الدستوئ  انتخااات

   ةكــد (22)ســا   األىاعــات  األشــخا  ذ ي ا ناىــ  ا الوماعــ  السعاســع ناــع املشــائك  الشــاما  لان
  (23)نماع  انا  الد ل حموئ ةيضا  ةر ئة  ةا تروا ا نسان ا 

  
 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيم 

 
 فرــــا  لاخ ــــل املســــترل  ة ــــرت ســــنوات النــــزاا ا ال ــــومال ناــــع كــــل  انــــ  مــــ،  وانــــ   -7

الرعـــوا  التحـــديات الـــ  عوا ههـــا تكومــــ   عتمثــــل ةهـــم ترـــوا ا نســـان  امـــرت هعاكـــل اقكـــم  
  لامــوائا املالعــ   الرــدئات  الدئايــ  الترنعــ   اسعاكــل األساســع املســتمر االفترــائ ا ال ــومال االحتاايــ  

ســـاهم إىل تــــد ك ـــل ا نــــدم اكـــ، اقكومــــ  مـــ، االمتثــــال اللتزاماشـــا ا  ــــال الت ــــدي  مــــا  هـــو
    (24)لاتحديات ال  عطرتها تروا ا نسان

 ةشائ األمني الوام إىل ةن م، ش ن إنشا  جلن  مونع   روا ا نسان ةن يكـون مبثااـ  اطـوة  -8
شـريط  ةن اتثـل هـاه امل سسـ  لام ـاال  هام  جو إنشا  هعكل  ل  قماي   عوزيز ترـوا ا نسـان 

   (25)املتوار  مبركز امل سسات الولنع  لتوزيز  محاي  تروا ا نسان )م اال اائي (
عرـــوم   2015اوح/يولعـــ  منـــا ة ادـــل األمـــم املتحـــدة ا ال ـــومال إىل ةنـــ   مونـــ   ت ةشـــائ  -9

   ة  ـــع ا  ـــل املســـترل (26)ا نســـانمشـــر ا ىـــانون الاشنـــ  املونعـــ   رـــوا مبرا وـــ  الاشنـــ  الربملانعـــ  
اـــ ن يســــت عد انتمــــاا مشــــر ا الرـــانون املتواــــة ا نشــــا  جلنــــ   لنعـــ  قرــــوا ا نســــان مــــ، مشــــا ئات 

   ةتــاع نامــا  ا نشــا  مكتــ  (27)موسـو  مــا من مــات املتمــا املــدين   وعــات الضــحايا  األىاعــات
    (28)2014مرب اونتاند لامدافا ن، تروا ا نسان  ا عشري، الثاين/نوف

األمــــم املتحــــدة ا ال ــــومال اــــ ن عن ــــا ال ــــومال اطــــ  الومــــل الولنعــــ   ة  ــــت  مونــــ   -10
  الــــ  عســــوع إىل عن عـــــا عو ــــعات نماعـــــ  ال ـــــومالا  ـــــال ترــــوا ا نســــان ا الطريــــة  ائلــــ  

    (29)2011 لوام االستورا  الد ئي الشامل
ال ــومال  ةشــائ ا  ــل املســترل إىل ةن ترــوا  اا شــائة إىل اع ــاا ال ــ ر  اجلديــدة اشــ ن  -11

يـــتم إيـــا  االهتمـــام الكـــاا  مل ا نســـان مدئ ـــ  ا األهـــدا  املتوارـــ  االســـام  انـــا  الد لـــ    لكنـــ 
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لتوزيــز م سســات ترــوا ا نسـان   ةةــا  ةنــ  ين اــق إيــا  اهتمــام اــا  الاحمــ   خت ـع، املــوائا 
ترـــــــوا ا نســـــــان  الرضـــــــا     املرةة النهـــــــو  اـــــــئة إىل اقا ـــــــ  إىل خت ـــــــع، املـــــــوائا الكافعـــــــ  لـــــــوحا

ــــــوحائة ىعــــــواا  اســــــ   االفترــــــائ إىل الرــــــدئات  عوا ــــــ  ــــــا  ــــــد ل   ال ــــــ  ر ناــــــع عن ع األمــــــر الــــــاي ي
الطريـــة ا  ـــال ترـــوا ا نســـان  عو ـــعات  اـــ  اائلـــ  ا ذلـــمل  مبـــا ترـــوا ا نســـان  ةنمـــال

    (30)تروا ا نسان
 ة  ـــع ال ريـــة الوامـــل املوـــ  ااســـتخدام املرعزىـــ  كوســـعا  النتهـــا  ترـــوا ا نســـان  إناىـــ   -12

شـــركات ت ـــول التكومـــ  ال ـــومال االحتاايـــ  م ـــلها ةن عشـــرتع ممائســـ  تـــة الشـــووا ا عرريـــر 
اـــدمات ناـــع  ة  منعـــ  ناـــع عـــراع، عشـــاعل ســـائ  ملـــدة حمـــداة ىاااـــ  لاتشديـــداألوســـكري   /ة  ال

ةمنعـــ   ة  عـــراع، لارعـــام  ـــدمات نســـكري ت ـــوسم ناـــع  ة  ألفـــراا ألن ســـهمعســـشعل ا ة  حمـــداة
ملثـــل هـــاه الشـــركات   ة  ـــع اقكومـــ  ةيضـــا  اتخ ـــع، املـــوائا الكافعـــ   الوـــاماني املـــدئاني لتنـــا ل 

 عــا الوــاماني الت كــد مــ، ةن  تعنــ    تــق ال ريــة الوامــل اقكومــ  ناــع   اين اــق  كمــاالرتااــع،  
ن عــدئي ا  كافعــا   ةن عك ــل عضــمني الرتعع ــات التواىديــ  مــا الشــركات ا ا ــ  و ئاا هــاه الشــركات مــد

    (31)فح،  عدئي   ائم شر ع الوسكري   /ة  األمنع  ال  عردم التدئي  الوسكري 
  

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياق  
 

 التعاون مع هيئات المعاهدات -ألف 
 

 حالة اإلبالغ  
 

 املواهداتهعاات 
املات ات ا تامع  الـوائاة 

 ا االستورا  السااة
ءاـــر عرريـــر ىرـــدم منـــا 
 االستورا  السااة 

ءاــــــر املات ــــــات 
 تال  ا ااغ ا تامع 

الرضـــا  ناـــع التمععـــز  جلنـــ 
 الون ري

 1985ءا/ةغسط  
 1996ءا/ةغسط  

 عــ ار عرــد  الترريــر ا ــام  منــا - -
 1984 نام

ــــــــاقروا الاشنــــــــ  املونعــــــــ   ا
االىت ـــــــااي   اال تمانعـــــــ  

  الثرافع 

 عـــــ ار عرـــــد  الترريـــــر األ   منـــــا - - -
 1992 نام

اشنـــــــــــ  املونعـــــــــــ   رـــــــــــوا ال
 ا نسان

 عـــــ ار عرـــــد  الترريـــــر األ   منـــــا - - -
 1991 نام

 عـــــ ار عرـــــد  الترريـــــر األ   منـــــا - - - جلن  مناهض  التواي 
 1991 نام

مونــــد عرــــد  الترريــــر األ   حيــــل  - - - جلن  تروا الط ل
 2017 نام ا
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 (32)الخاصة اإلجراءات مع التعاون -باء 

 
 اقال  الراهن  الساار ة نا  اجلول  اقال   

 ال ال انوة اادم 
 ال ومال ال ومال الزيائات املضطاا هبا

 املرعزى ؛ الون  ةد املرةة
   ناعها م، تعق امل دةاملوافة الزيائات 
  الون  ةد املرةة املطاوا  الزيائات

الـــــــــــــرا ا ناـــــــــــــع ئســـــــــــــادل االانـــــــــــــا ات 
  الندا ات الوا ا 

 عرا اقكوم  ناع ةي منها   مل  فرتة املراااتإىل اقكوم  عسو  ااغات اال  تةرئسا

  
األمـــم املتحـــدة ا ال ـــومال  ال ـــومال اتو عـــ  انـــوة اادمـــ  إىل املكا ـــني ة  ـــت  مونـــ   -13

    (33)ا  را ات ا ا  اواليات مبو   
  

 التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان -جيم 
 
( اوثــ  األمــم املتحــدة لترــد  املســاندة إىل 2013)2102ةنشــ   اــ  األمــ، مبو ــ  ىــرائه  -14

ا  ـــــال ترـــــوا ا نســـــان عشـــــمل الر ـــــد  املســـــاندة ا   اليـــــ  متعنـــــ ال ـــــومال  ةســـــند إىل ال وثـــــ  
املرعك ــ   ا نســاينانتهاكــات الرـانون الــد    ة  ة ا التشــا حات  االنتهاكــات قرـوا ا نســانالتحرعـ

ا ال ــومال  منــا تــد  ها   فضــا  نــ، ذلــمل  ةرســندت إىل ال وثــ   اليــ  لامســاندة ا انــا  ىــدئات 
ا  اقكومــ  ا  ــال ترــوا ا نســان  اكــني املــرةة  محايــ  الط ــل  منــا الونــ  اجلنســق اســ   النــزا 

يضـــطاا ال ريـــة املوـــ   رـــوا ا نســـان  اقمايـــ  التـــااا ل وثـــ  األمـــم   ـــعان  الرـــانون    فرـــا  لـــالمل  
 ااغ ئدـع  ال وثـ  اـ    (34)ن  اقمايـ ا نسـااوالي  ال وثـ  ا  ـال محايـ  ترـوا املتحدة ا ال ومال 

  (35) م وةع  األمم املتحدة السامع  قروا ا نسان
  

تنفيوووال االلتزاموووات الدوليوووة المتعلقوووة بحقووووق اإلنسوووانن موووع مراعووواة القوووانون  -ثالثاق  
 الواجب التطبيقاإلنساني  الدولي

 
 المساواة وعدم التمييز -ألف 

 
( ةمهعــ  ا ئ املــرةة  الشــ اا ا منــا 2015)2232ا ىــرائه   ةكــد  اــ  األمــ، مــ،  ديــد -15

عــ  مشــائك  هــاعني ال اتــني ا  عــا اجلهــوا انــا  الســام   شــدا ناــع ةمه  ا نشــوا النزانــات  تاهــا
  (36)الرامع  إىل  ون  عوزيز السام  األم،
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ع اىمــــا  ناــــع مـــــر  ااــــني اجلنســــني احااا الامســـــا اة  ةشــــائ ا  ــــل املســــترل إىل ةن التمععــــز  -16
 ا ذلــمل ا مبــا اــني اجلنســني  الامســا اة   هنــا  تا ــ  إىل اختــاذ عــداال لات ــدي لرضــايا األنــوام

  (37)سوا الومل  ا  ال التواعم
الوامـــــل املوـــــ  مبســـــ ل  ال ريـــــة مرـــــرئة  -ئدعســـــ  اوثـــــت   2014 ا عشـــــري، الثـــــاين/نوفمرب  -17

التمععز ةـد املـرةة ا الرـانون  املمائسـ  ئسـال  اشـ ن األتكـام التمععزيـ  ةـد املـرةة ا ىـانون اجلنسـع   
ناـــــع ةن ةانـــــا  األا  1962 لوـــــام  ـــــوما   فرـــــا  لامواومـــــات الـــــوائاة  يـــــن، ىـــــانون اجلنســـــع  ال

  (38)ال وما  هم  تدهم الاي، حي اون ناع اجلنسع  ال ومالع 
  

 واألمان على شخصهحق الفرد في الحياة والحرية  -باء 
 
 ىـــد ال يـــزال األمـــني الوـــام يشـــور اـــالراة إحا  اســـتمرائ عط عـــة نرواـــ  ا نـــدام ا ال ـــومال   -18
  (39)اشكل نا لإىل  ى  الومل هبا انا 
ا  مبـــا  ةشـــائ ا  ـــل املســـترل إىل اســـتمرائ عط عـــة نرواـــ  ا نـــدام ا  عـــا ةجـــا  ال ـــومال  -19

ـــــاتذلـــــمل "ةئ  ال ـــــومال"    فرـــــا  لامواومـــــات الـــــوائاة    ا شخ ـــــا   22ا نرواـــــ  ا نـــــدام  نـر ِّ
مـــ،  ااتـــدا      اتـــد ا اونتانـــد(شـــخ، ا  نـــوا  ســـف ال ـــومال   شخ ـــا   21) 2014 نـــام

ا  نـــــوا  ســـــف  ةشـــــخا  6) شخ ـــــا   16ا نرواـــــ  ا نـــــدام  نـر ِّـــــات  2015تزيران/يونعـــــ  
ا اونتانــد(   اوــد االلتــزام اوىــ  عن عــا  ةشــخا  4  "ةئ  ال ــومال"ا  ةشــخا  6 ال ــومال 

  2015ا نعســـان/ةاريل   "ةئ  ال ـــومال"ا د نرواــ  ا نـــدام ا وــل الواىـــا ملــدة عســـا ســنوات  
  (40)إندام ست  سشنا  كانوا اانت ائ عن عا نروا  ا ندام لسنوات نديدة

  ةنــرا م ــو  األمــم املتحــدة الســامق قرــوا ا نســان نــ، ىارــ  2014نعســان/ةاريل   ا -20
م عن عــا نرواــ  ا نــدام  ــة ئ ــل اّشــ   الــ  اعــزت االتســرا ا كعســمايو   الرضــادع اتإحا  ا  ــرا 
 ىـــوا اقـــااي  عن عـــا الورواـــ    انـــا عـــائي  عســـو  ةيـــام فرـــف اـــني مـــر ئ  ذلـــمل اوـــد   جبرإلـــ  الرتـــل

امل ـــو  الســـامق ال ـــومال إىل  ىـــ  عن عـــا نرواـــ  ا نـــدام   فرـــا  لالتـــزام الـــاي عوهـــدت اـــ  ة نـــا  
 األمـــم املتحـــدة ا مونـــ   ت   ىـــد عوهـــد(41)2011 نـــام نماعـــ  االســـتورا  الـــد ئي الشـــامل ا

الـد ل الـ  شـائكت إتـدى    ذكر امل ـو  السـامق اـ ن ال ـومال هـق (42)ال ومال االتزامات مما ا 
لــ    هــو الرــرائ الــاي انــت فعــ  م يــدة إىل اجلموعــ  الوامــ    ــوعت  (43)67/176ا عرــد  الرــرائ 

لاــا  اجلموعــ  الوامــ  الــد ل األنضــا  إىل الوىــ  االاتعــائي لوماعــات عن عــا نرواــ  ا نــدام هبــد  إ
  (44)هاه الوروا 

 ةشـــائ ا  ـــل املســـترل إىل ةن املكاســـ  الوســــكري  الـــ  حيررهـــا اجلـــع  الـــول  ال ــــوما   -21
غــل متكافاـــ  ىتـــال ا األتــوال الواايـــ  عرنعــات عراااهــا ا ال ـــومال  األفريرــقاالحتـــاا اوثــ   حتررهــا 

املرلاــــ   اسشمــــات ا ئهااعــــ  ا ذلــــمل اســــتخدام األ هــــزة املت شــــرة  مبــــا  عرــــوم هبــــا  انــــ  الشــــ اا
  (45)املوردة ال  ع  ر ا وئة غل متناس   ناع السكان املدنعني
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اان م ــــو  األمــــم املتحــــدة الســــامق قرــــوا ا نســــان   اــــ  ترــــوا ا نســــان اشــــدة ة   -22
  الــاي ةاى 2015ءذائ/مــائ   27ا   و  ناــع فنــدا مكــ  املكرمــ  ا مرديشــاسشمــات ا ئهااعــ

شخ ــا  مبــ، فــعهم الســ ل يوســ  حممــد اتانعــل "اــائي اــائي"  ممثــل  18يرــل نــ،  المــا  إىل  فــاة
مـــ،    انـــا ا  ـــل املســـترل ال ـــومال إىل الومـــل (46)نعـــ جبال ـــومال لـــدى مكتـــ  األمـــم املتحـــدة 

  (47)الودال مرعكيب هاا اسشوم الوتشق إىل عرد  ةمان ة ل 
نماعـات ا نـدام اـائط نطـاا الرضـا  ملـدنعني  عارع ا  ل ا ا  ةيضا  عرائير نديدة نـ،  -23

إىل  االحتــاا األفريرــقاوثــ   ة  عــتهمهم اــالتوال  مــا اقكومــ  مــا الشــ اا الــ  غال ــا  ناــع ةيــدي تركــ  
ا يــتم عن عــا نرواــ  ا نــدام  ــة ة لاــمل األشـــخا   مــا    غال ــا  هماالتشســ  ل ــاق ة  ال ــومال
الشـ اا   غال ـا  تركـ  مـ،  انـ  حمكمـ  ناـعهم سانات ىاعا  اود إاانـتهم  إ ـدائ اقكـم  غضون
  (48)نانا  نماعات ا ندام عن ا ما 
ســـعما نماعـــات ا نـــدام   ال الشـــ اا تركـــ   ةاان األمـــني الوـــام االنتـــدا ات الـــ  عرعك هـــا  -24

  الترـــائير الـــوائاة نـــ، ةنمـــال ىتـــل امـــدنعني   ةنـــرا نـــ، ىارـــ  الومعـــة  انشـــاال  ال ـــال  إحالاملتكـــرئة 
ــــ  االحتــــاا األفريرــــق ا ال ــــومال   انــــا   ىــــوات األمــــ، ال ــــومالع ناــــع ةيــــدياملــــدنعني   ىــــوات اوث

الســاطات الولنعــ   اوثــ  االحتــاا األفريرــق ا ال ــومال إىل موا ــا  التحرعــة ا اانــا ات انتهاكــات 
عــات الوســكري    حماســ   اجلنــاة   ااملثــل  ا ســعاا الوماا نســاين ترــوا ا نســان  الرــانون الــد   

تـــق ناـــع املســـا ل  نـــ، االنتهاكـــات  التشـــا حات املنســـوا  إىل الرـــوات الواماـــ  اـــائط م اـــ  اوثـــ  
االحتــاا األفريرــق ا ال ــومال   ةكــد ناــع ةن لتن عــا سعاســ  اــال الونايــ  الوا  ــ  ا مرانــاة ترــوا 

  (49)األمم املتحدة ا ال اد جلهوااالنس   ا نسان ا ال ومال ةمهع  االا  
فتاــــت لوــــل مــــ، إي ــــال املســــاندة  مــــا  ةشــــائ األمــــني الوــــام إىل ةن اقالــــ  األمنعــــ  املترا ــــ  -25

يزيــد  مــا ةفعــد نــ،  ىــوا 2015 نــام ا نســانع  نماعــ  االاــ  ا طــوئة  ف ــق األشــهر الســت  األ ىل مــ،
  ااتطـــا   ســـ  شـــخا ةنـــ، مرتـــل عســـو   تمن مـــات إنســـانع   ةســـ ر  تمشاـــ  تاا ـــ 70ناـــع 
  (50)ءاري،
 انــا  اــ  ترــوا ا نســان اقكومــ  االحتاايــ  ا ال ــومال إىل ععســل   ــول املســاندات  -26

ا نســـانع  إىل احملتـــا ني تعثمـــا كـــانوا ا ال ـــومال   اق ـــاو ناـــع تعـــاا  نزاهـــ   اســـترال اجلهـــات 
 ــات األىاعــات الورىعــ   الدينعــ  ا نســانع  ال اناــ   مــا إيــا  اهتمــام اــا  قرــوا  تريــات  اتتعا

  (51)ال  حتتاط إىل مساندة إنسانع 
  ةئسـل  سـ  مـ، املكا ـني اواليـ  ا إلـائ ا  ـرا ات ا ا ـ  اعانـا  اشـ ن 2013 نام  ا -27

ــــ  ىتــــل تركــــ  الشــــ اا    ةنــــرا ة لاــــمل (52)املزنومــــ  لشــــخ، يرــــوم ار ــــد ترــــوا ا نســــان نماع
ا  ــــرا ات ا ا ــــ  نـــــ، ىاــــة مما ــــل اشـــــ ن نماعــــات الرتــــل املزنومـــــ  اواليــــات مبو ـــــ  ن و املكا ــــ

  (53)لامدافوني ن، تروا ا نسان
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ا  مبــا االنتهاكــات ا طــلة  املنهشعــ  قرــوا ا نســان اشــدة  ةاان  اــ  ترــوا ا نســان  -28
ذلـــــمل التشـــــا حات الـــــ  عســـــتهد  املـــــدنعني مبـــــ، فـــــعهم النســـــا   األل ـــــال  ال ـــــح عون  الربملـــــانعون 

 انـــا إىل الوىـــ    املـــدافوون نـــ، ترـــوا ا نســـان ناـــع يـــد تركـــ  الشـــ اا  اجلمانـــات التااوـــ  ســـا  
  (54)االنتهاكات  االنتدا اتلتامل ال وئي 

ائع ـــاا  ةتـــاع األمـــني الوـــام نامـــا  اـــ ن الوماعـــات الوســـكري  ةـــد تركـــ  الشـــ اا ةات إىل  -29
ل عســــاؤالت اشــــ ن  ةــــا املرــــاعاني يثــــ ممــــا نــــدا األشــــخا  الــــاي، استســــاموا  احملــــائاني األســــرى 

االحتاايــــ  إىل مواماــــ  ال ــــومال    انــــا  اــــ  ترــــوا ا نســــان تكومــــ  (55)األســــرى ة نــــا  الرتــــال
املرـــاعاني املســـرتني مواماـــ  عت ـــة مـــا االلتزامـــات املنط رـــ  مبو ـــ  الرـــانون احملاـــق  الـــد      ا ـــ  

  (56)ا نساين الد  الرانون الد   قروا ا نسان  الرانون 
 التــا األمــني الوــام ا اــاغ نــ، تــاالت االنترــال  االتتشــاح التوســ عني  ف ــق ةنرــاا  -30

شخ ـا  لانترـال ا لتاـ  ةجـا  ال ـومال لـد افا ةمنعـ  ا ال ـرتة  185عن عا نماع  ةمنعـ   عوـر  
  (57)2015ءا/ةغسط   -ةيائ/مايو 

ــــ  رت عــــ  لا  شــــديدا  اــــالنزاا  ةشــــائ ا  ــــل املســــترل إىل ةن الســــشون  مرافــــة اال -31  تتشــــاح ع
حاا املشــكا  ع اىمــا  ىاــ  مــوو ق الســشون املــدئاني  ممــا  عورةــت مو ــم مرافــة االتتشــاح لاخــراا إذ

عرتضـــع  املوـــايل احملـــداة ا  ممـــا عـــدئي ا  مناســـ ا    وـــر   نـــع  الســـشنا   احملتشـــزي، هـــق ةا  اكثـــل
  (58)ال ومالىوانني   ا الرانون الد   قروا ا نسان

 التـــا ا  ـــل املســـترل نـــدم   ـــوا ف ـــل  اةـــ  اـــني األفـــراا الـــاي، حتكـــم ناـــعهم احملـــاكم  -32
ـــاكمون  الوســـكري   ة لاـــمل الـــاي، حتكـــم ناـــعهم احملـــاكم املدنعـــ    ي ـــدا الشـــق  ن ســـ  ناـــع مـــ، حير

ــاكمون ة  كــم ناــعهم اتهمــ  ائعكــاا  ــرادم اــ  األمــ، الرــومق  مــ، حير همــ  حيكــم ناــعهم ات ة  حير
ائعكاا  رادم اقة الوام   يثل هاا األمر هـوا   اطـلة مـ،  هـ  األمـ، الـداااق  إنـااة ع هعـل 

  (59)يو د  نماعا   ف ل اني احملتشزي، ال الاني  األتداي  ال السشنا  ناع السوا  
ـــا   ســـوا  ا األســـرة -33  نتعشـــ  لانزانـــات ة   ي عـــد ا  ـــل املســـترل اتوـــر  النســـا  لاونـــ  يومع
ا يـــاا  املـــزا ط  ألاـــ،  مـــ، ا لعمـــات األشـــخا  املشـــراي، ااااعـــا    عوـــاين النســـا   ال تعـــات   ة

ت  مونــ     ةفــاا(60)جيــدن ن امــا  فوــاال  لاودالــ   الــدنم ياشــ ن إلعــ  مــا ال اوــد ةن يات ــث  كثــلا  
   االنتـدا  ا ذلـمل االغت ـاا مبـا األمم املتحـدة ا ال ـومال اـ ن الونـ  الرـادم ناـع نـوا اجلـن  

 اقرمـان مـ، املـوائا   الن سق   االنتدا  ال دين   عشـوي  األنضـا  التناسـاع  لعنثـع   الـز اط الرسـري
   التــا ا  ــل املســترل ةن (61)د ن نرــااعــزال عررعكــ  اــ ال كاهــا ممائســات  ال ــر   ا ــدمات 

ا  95  عـ  ر ناـع نسـ  اما شـعـزال ممائسـ  منتشـرة  عكـاا عكـون  ال عشوي  األنضا  التناساع  لعنثع
  (62)م، النسا   ال تعاتعرري ا  املاد  
  ةشـــائ األمــــني الوـــام إىل اســــتمرائ  ئ ا ااغـــات متوارــــ  اوىـــوا تــــاالت ننـــ   نســــق ا -34
ــــا  املوــــدل املســــشل امبوــــدل  2015 نــــام    التــــا ةن مشــــر ا الرــــانون 2014 نــــام يــــواحي عرري 
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يــزال  ال اجلنســع  الرامــق إىل لــر  االغت ــاا  غــله مــ، اجلــرادم اجلنســع املتواــة ااملواى ــ  ناــع اجلــرادم 
  (63)اانت ائ ن ر الربملان فع 

ال ــومال األمــم املتحــدة ا ال ــومال إىل ةن تكومــ    مونــ  األمــني الوــام كــل مــ،  ةشــائ   -35
  ةــــــوت اطــــــ  نمــــــل  لنعــــــ   اــــــا  الونــــــ  اجلنســــــق ا النــــــزاا ا ةيــــــائ/كانــــــت ىــــــد االحتاايــــــ   

األمــم املتحــدة ا ال ــومال ةن عن عــا اطــ  الومــل الت ــت  مونــ     مــا ذلــمل  (64)2014 ومــاي
النهـو  هاه عوا   حتديات اس   األحم  السعاسع   إنااة عشكعل اقكوم    الردئة احملد اة لـوحائة 

   (65) التن عا املوائا احملد اة لاااي  املخ    لادنم   املنالة إشرا  تروا ا نسان لعاا  ااملرةة   
عــــزال عررعكــــ  ةــــد النســــا   ال تعــــات  ال  التــــا األمــــني الوــــام ةن ةنمــــال الونــــ  اجلنســــق -36

اوـــحل اقـــاالت  يتوـــر    ا املشـــراات ااااعـــا  ا املســـتولنات ا مرديشـــو  املنـــالة احملعطـــ  هبـــا 
األمــم املتحــدة   مونــ  األمــني الوــام كــل مــ،    ةشــائ  (66)الضــحايا لونــ   نســق متكــرئ  منهشــق

األىاعـــات مورةـــ   طـــر ةكـــرب   اجلنـــاة الردعســـعون لاونـــ  اجلنســـق نشـــادر ا ال ـــومال إىل ةن ةفـــراا 
هــــم ئ ــــال مســــاحون  هولــــو اسويــــ    هنــــا  ةيضــــا  عرــــائير ع عــــد اتــــوئع اجلــــع  الــــول  ال ــــوما   

ات اوثــ  اوــحل االانــا ات ةــد  تــدع عــد او ــوا  مــا  كالشــ اا تركــ   ىــوات الشــرل  ال ــومالع  
  (68)   ىدم ا  ل املسترل عواعرات مما ا (67)االحتاا األفريرق ا ال ومال

  التــــا األمــــني الوــــام ةن الرــــانون اجلنــــادق يوتــــرب االنتــــدا  اجلنســــق  رإلــــ  ةــــد األاــــاا -37
ا ذلـــمل الرـــانون  مبـــا     يوتمـــد مو ـــم النـــا ني ناـــع ءلعـــات الودالـــ  التراعديـــ األشـــخا ةـــد  ال

تــــاالت   ا  (69)عــــدنم عاــــمل االعــــات ترــــوا النــــا ني مــــا ال ريو  ا ســــامع    غال ــــا  الوــــرا  الشــــ
   الت ـــت (70)نديـــدة عضـــطر الضـــحع  إىل الـــز اط مـــ، اجلـــاين كشـــكل مـــ، ةشـــكال "ئا االنت ـــائ"

الونـ  ةـد األل ـال  اوـد الزيـائة الـ  ة رشـا إىل ال ـومال مبس ل  املمثا  ا ا   لعمني الوام املونع  
جبــــرادم فعمــــا يتواــــة مــــ، ال ــــمت  ا ــــو  نمعرــــ  اجلــــا ئ     ــــوا  رافــــ  2013ســــان/ةاريل ا نع

  (71)ع  لا  ك لا  ناع نماع  ا ااغ  االستشاا ذلمل ي  ر   االنتدا  اجلنسق  
   كـالمل تركـ  الشـ اا  املسـاح  الوشـادر   فرا  لاخ ل املسـترل  فـ ن املاعشـعات املسـاح   -38
ـــرب  ـــز اط الرســـري امل كـــر   ا ز اط ال تعـــات ناـــع الـــلر "ةئ  ال ـــومال"   ئات عرـــائير ع عـــد اـــ ن ال
  (72)لاز اطالدنعا ين، ناع الس،  غعاا عشرياحيدي مبوافر  الرااة الدينعني اس    ما غال ا  
ناـــع  تـــق ا  ـــل املســـترل اوثـــ  االحتـــاا األفريرـــق ا ال ـــومال  اجلـــع  الـــول  ال ـــوما   -39

االســتاال  االنتــدا  مــا  نــدم التســام  مطارــا  ا نســاين االمتثــال قرــوا ا نســان  الرــانون الــد   
ةـــــمان مســــــا ل   إىلاالحتاايــــــ  ال ـــــومال    انــــــا  اـــــ  ترــــــوا ا نســـــان تكومــــــ  (73)اجلنســـــعني

األشـخا  الـاي، يتضـ  ةاـم مسـ  لون نــ، االنتـدا  اجلنسـق  متوالاـون ا ةنمـال الونـ  اجلنســق 
  (74)ئع تهم ة  لن ر ن، مركزهمااحل ا
  ةاــــا األمــــني الوــــام 2014كــــانون األ ل/ايســــمرب   - اــــال شــــهري كــــانون الثاين/ينــــاير  -40

مـنهم مـ،  انـ   437(  انتـا   40  لـدا  ل ـا   779ل ـا  ) 819تشنعـد اناما  االو ادة ال  ع عـد 
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ةل ـــال مـــ،  109عـــ  لـــ ؛  مـــنهم مـــ،  انـــ  اجلـــع  الـــول   املاعشـــعا املوال 197تركـــ  الشـــ اا؛  
مـــنهم مـــ،  انـــ  ننا ـــر مســـاح  ةاـــرى   ةنـــرا نـــ، ىاـــة  76 انـــ  ةهـــل الســـن   اجلمانـــ ؛  

   ىـد  ا ـات تركـ  الوشـادراا  إحا  استمرائ لنعد األل ـال  اسـتخدامهم ا  ـ و  ماعشـعات 
ع عــد  الشــ اا محاــ  لنعــد عســتهد  األل ــال  الشــ اا ا املســا د  املــدائ     ئات ةيضــا  عرــائير

    (75)استخدام  س  فتعان ا اوث  االحتاا األفريرق ا ال ومال ألاا  مهام انما
 ةنرات املمثا  ا ا   لعمـني الوـام املونعـ  ااألل ـال  النـزاا املسـا  نـ، ىارهـا إحا  موا ـا   -41

ت التشنعــــد  اســــتخدام األل ــــال ا  ــــ و  اجلــــع  الــــول  ال ــــوما   املاعشــــعات املوالعــــ  لــــ   انــــ
االحتاايـــ  إىل اختـــاذ  عـــا التـــداال الاحمـــ  لضـــمان حتديـــد هويـــ  ة لاـــمل األل ـــال ال ـــومال تكومـــ  

  (76) إلاا سراتهم اشكل فوئي
 ال يــــزال األمــــني الوــــام يشــــور اــــالراة إحا  اتتشــــاح األل ــــال  ةكــــد ناــــع ةنــــ  يتوــــني ناــــع  -42

زنــوم ااجلمانــات املســاح  مواماــ  اقكومــ  ةن عك ــل مواماــ  ةي ل ــل حمــر م مــ، تريتــ  الئع الــ  امل
  (77)الضحع  ا املرام األ ل  عساعم  إىل اجلهات ال انا  املونع   ماي  الط ل

ال ــــومال ااألل ــــال  النــــزاا املســــا  تكومــــ    املمثاــــ  ا ا ــــ  لعمــــني الوــــام املونعــــ  انــــت -43
 اقريــ مـان األل ــال مـ، تر    ين اــق نـدماالحتاايـ  إىل الن ـر ا اــدادل التتشـاح األل ـال  ذكــرت ةنـ

  (78)ممكن حمنع  ال  ألى ر فرتة ةماذ ك إال    ال ر كانت   ةيا  
  

 اإلفالت مق العقابن وسيادة القانونمسألة في ذلك  بما إحامة العدلن -جيم 
 
تطاــــ  عوزيــــز ا لــــائ الرــــانوين  انــــا  عةشــــائ األمــــني الوــــام إىل ةن اســــتوااة ســــعااة الرــــانون  -44
 ا  ـــاتعات   ذلـــمل مـــ، تعـــق اسعاكـــل ـــاالت األمـــ،  إن ـــاذ الرـــانون  الرضـــا     سســـات ا امل

يرـــوم ناـــع اقرـــوا   جيـــ  نـــدم إاضـــاا إىل اـــج ااالســـتناا     ناـــع الســـوا  األساســـع   الرـــدئات
الشــريو  ا ســامع   لتنســعة اــنيمواجلــ  مســ ل  ااملــدنعني لارضــا  الوســكري   ين اــق ا هــاا الســعاا  

  (79)ا ال ومال   الرانون الد   قروا ا نسان الرانون الورا 
 ةشـائ ا  ــل املسـترل إىل ةن إىامــ  انعـ  ةمنعــ  متماسـك  )اجلــع   الشـرل   ال حريــ ( لتــدنعم  -45

ة لويــ  هامــ  كــون عاألمــ، اســ  ا مرديشــو  املنــالة الســاتاع   املنطرــ  اجلنواعــ  الوســطع ين اــق ةن 
اح ىـــوات األمـــ، الولنعـــ  ناـــع ةســـا  حيـــااة ىـــدئشا ناـــع محايـــ  مـــ، ة لويـــات اقكومـــ    ســـعررعم  ـــ

ا  ـــال ترـــوا لاتـــدئي  ين اـــق إيـــا  اهتمـــام اـــا    هـــاا ال ـــدا  ا املـــدنعني ا كـــل األتـــوال 
ا نســـان   نماعـــات التحـــري ا ااتعـــائ املـــوو ني   عاعـــل الســـاو  املتواـــة هبعاكـــل الرعـــااة   ءلعـــات 

  (80)ا  املسترا الت اي  الداااع    ءلعات الرىا
 ةنرا ا  ل املسـترل نـ، الراـة إحا  الرعـوا امل ر ةـ  ناـع الرـدئات  املـوائا الـ  عـ  ر ناـع  -46

ســل نمــل هعاــ  الرضــا   الترــدم ال طــق  احملــرح ا إنشــا  م سســات ىضــادع   األمــر الــاي ســاهم ا 
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 االحتاايـــ ال ـــومال  تكومـــ لامحـــاكم الوســـكري  ا حماكمـــ  املـــدنعني  شـــدا ناـــع ةن  النافـــا الـــد ئ
ىطــاا الرضــا  مــ، اــال إنشــا  هعاــ  ىضــا  فوالــ   نزيهــ  ناــع إ ــاتات نا اــ   عرــدالجيــ  ةن 

  (81) مسترا  اانت ائها الدنام  اسام  ا إىام  الودل
حيــــدي  ممــــا ننهــــا ةىــــل ا  عــــزال م ااــــ ال  ةشــــائ األمــــني الوــــام إىل ةن ةنمــــال الونــــ  اجلنســــق -47

منتشـرا  ناـع نطـاا  اسـا   الرـدئة ناـع الو ـول إىل ن ـام يـزال  ال ت مـ، الورـااا فـا ةن  اال ول
افــا اــد ةتعانــا  مــ،  ال  ة ةــ  ةنــ   ســعما ا املنــالة الري عــ   ىــدئة حمــد اة لااايــ  ال الودالــ  الرتــق 

   ةنــــرا  اــــ  ترــــوا (82) التراةــــقئتعــــا   لرفــــا انــــوىألفــــراا الشــــرل   مــــوو ق احملــــاكم ةمــــوال 
نــ، ىاــة نمعــة إحا  اســتمرائ اسشمــات ناــع ال ــح عني  مضــايرتهم   شــدا ناــع اقا ــ  ا نســان 

ن مـــ، اســـام لااايـــ  مواجلـــ  موةـــوا إىل ة   ةشـــائ األمـــني الوـــام (83)إىل إاـــا  ا فـــات مـــ، الورـــاا
ــــ   امل ــــاق   ف ــــا ةــــحايا انتهاكــــات ترــــوا ا نســــاناا فــــات مــــ، الورــــاا  ةــــمان الودال  شمع

  (84)تة ا اق ول ناع االنت ا   التوويحلا نساين  الرانون الد   ة 
األمــــم املتحــــدة ا ال ــــومال إىل ةن األل ــــال غــــل ىــــاائي، ناــــع إ  ــــات  مونــــ   ت ةشــــائ  -48

الرــانون اســ   انوــدام ن ــام عســشعل  مبو ــ ةنمــائهم  اق ــول ناــع ة  ــ  اقمايــ  املخ  ــ  ســم 
  (85) نادع  ك الاني  سشنهم ما ال الاني يتم إاان  األل ال جبرادم ما املوالعد  فاال ا  

  
 الحياة األسرية وفي الحق في الخصوصية والزواج -دال 

 
اقالـ  تسـشعل  عو عـة ن ـام فوـال لال ـومال نـدم   ـوا األمم املتحدة ا  مون   تالت  -49

 انتـــرب نـــدم   ـــوا مثـــل هـــاا ا لـــائ الرـــانوين الـــاي حيـــدا ةهـــدا   مهـــام  هعكـــل  عن ـــعم   املدنعـــ 
 لـــــرا الومـــــل مبثااـــــ  ةتـــــد ةهـــــم التحـــــديات   هنـــــا  ممائســـــات غـــــل متســـــر   نرـــــ، ا إ ـــــرا ات 

  (86) اسوي اقال  املدنع  التسشعل  إ دائ   ادة 
  

 السياسيةالحياة و  حرية التعبيرن والحق في المشاركة في الحياة العامة -هاء 
 
رـانون ل  ـوا  ال ةنـ  إىل   (87)ةن التشـهل يوتـرب  رإلـ   نادعـ  إىل لعونسـكوامن مـ  ةشائت  -50

  (88)يتواة  ري  ا نام
وســــادل منافــــا ل مونــــ  ةانعــــ   مــــا إغــــااال ــــومال األمــــم املتحــــدة ا  مونــــ   ت الت ــــ -51

حتــديات  يوا هــونالوــاماون ا  ســادف ا نــام   وــلا   تــدمه 2015  2014 قا نــام ا نــام
نـــ، ختويـــ  ال ـــح عني عرـــائير ىـــد عارـــع ا  ـــل املســترل   كـــان  (89)لتا ــ  ا  عـــا ةجـــا  ال ـــومال

شـركات ا نـام  إلرـا  الرـ حل ناـعهم  ماترـتهم  م ـاائة  إعـا  موـدات ا ذانـ  ا  ا ة حا
 ــاي حمطــات إذانعــ  ا  نــوا رــت ةغا  2015 نــام ا   2014ءا/ةغســط   ةياول/ســ تمرب 

ا ا اائات ا اائات ا ىاعمعـــ  مثـــل  ةمـــرت التـــة  ةرنعـــد فتحهـــا ا  ىـــت  ســـف ال ـــومال  لكـــ، 
ن ا  ســــادل ا نــــام و ن  الوــــاماو اســــتمر ال ــــح ع  إغــــاا ا ئ النشــــر   ةيضــــا   وااالنــــد اونتانــــد   
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التخويــ   االنترــال مــ،  انونيوــ واــوا ا ذلــمل مــ، تركــ  الشــ اا   مبــا  االرتــلعارــق شديــدات  ا
عررعكــ  ا   نــوا  ســف ال ــومالا االنترــال  االتتشــاح  كانــت نماعــات  االتتشــاح التوســ ق  

ةـــ اع  كالـــ  االســـتخ ائات  األمـــ، الولنعـــ     ئات عرـــائير نـــ، تـــاالت ناـــع ةيـــدي ةتعـــان كثـــلة 
 ســــــــادل ا نــــــــام التوســــــــ ق لا ــــــــح عني  لاوــــــــاماني ا  ة  االنترــــــــال  االتتشــــــــاح غــــــــل الرــــــــانوين

  (90) مضايرتهم  ةيضا  ا اونتاند  "ةئ  ال ومال"
ةمــــــرت اادــــــرة التحرعــــــة املركــــــزي لاشــــــرل  لامواومــــــات الــــــوائاة    فرــــــا      2013 نــــــام ا   -52

قضـــوئ  ةرلرـــق الرـــ حل ألمـــر اال ـــومالع  ا مرديشـــو ا تضـــائ  ـــح ق   اوـــد ةن امتثـــل ال ـــح ق 
تشـــاحه ا ن عو عـــ  شمـــ  إلعـــ   إاضـــان  الســـتشواا مطـــول  اتتشـــاحه   ع عـــد الترـــائير اات ناعـــ   د
كـــــانون   6ةن نماعـــــ  إلرـــــا  الرـــــ حل  االتتشـــــاح مرع طـــــ  مبرالـــــ  نشـــــرشا  ـــــحع   اجلزيـــــرة ا   ي ـــــد 

  ع ــــ  فعهــــا نماعــــات االغت ــــاا ا لعمــــات األشــــخا  املشــــراي، ااااعــــا  2013الثاين/ينــــاير 
  (91)مرديشو ا
إىل ة  ـــ  الراـــة الـــ  ةنـــرا ننهـــا ة ـــحاا ال ـــومال ة ا األمـــم املتحـــد مونـــ   ت ةشـــائ  -53

تضــــم،  ـــاتعات موســــو  لارىااــــ  ممنوتــــ  يامل ـــاش اشــــ ن مشــــر ا ىــــانون يتواـــة اوســــادل ا نــــام 
لاد لــ   الروانــد الــ  عــن م عــراع، ال ــح عني   يتضــم، مشــر ا الرــانون ة  ــ  ت ــر م همــ  ناــع 

 إلكــ، ةن عــ اي إىل "إقــاا األذى اــال ااالــ  ات واومــاملمثــل ةنــواا املواومــات الــ  إلكــ، نشــرها  
  (93)   ةنرا ا  ل املسترل ن، ىاة مما ل(92)الدي،" ة  الشو  ة 
ـــــة فوالـــــ  الشـــــر ا ا نماعـــــات اا  ـــــل املســـــترل اقكومـــــ   ة  ـــــع  -54 ىتـــــل  تعاايـــــ  ا حترع

ســكو ال ــومال ناــع    تثــت العون(94)ماترــ  املســ  لنيال ــح عني  الوــاماني ا  ســادل ا نــام   
  (95)الرعام ااملثل  إنامها لونا   ال  املتااو  الرضادع 

ال ــوما  الرــادم ناــع املــرةة ا اسعكــل السعاســق ةــمان إشــرا  ةن إىل األمــني الوــام  ةشــائ  -55
إىل ( 2015)2232 ةشـائ  اـ  األمـ، ا ىـرائه   (96)ك ـلة تحتـديايوا ـ  زال يـ ال اوشـادرالوال  ل

 تكومــــ اجلديــــدة  تــــق االنترالعــــ  ا اائات ا ىاعمعــــ   اثــــعا  كافعــــا  ا  وعـــاتةن املـــرةة غــــل ممثاــــ  
موا ــــا  عوزيــــز حيــــااة اثعــــل املــــرةة ا  عــــا  ناــــع ا اائات ا ىاعمعــــ  االنترالعــــ   االحتاايــــ ال ــــومال 

  (98) ع  مما ا    ىدم ا  ل املسترل عو (97)الررائ ا امل سسات ال ومالع مستويات اختاذ 
  

 ظروف عمل عادلة ومؤاتية وفي الحق في العمل -واو 
 
لااايـــ  مرع ـــا ال ـــومالعني الشـــ اا ا  ـــ و  ةن موـــدل ال طالـــ  إىل ا  ـــل املســـترل شـــائ ة -56

الوــاماني الر ــال   ةغاــ  ةفــراا األســرة ا  ــ و  النســا  ةناــع منــ  ا  ــ و  ال طالــ  إىل مســتوى 
عرري ـــا  ناـــع مزا لـــ  األشـــاال التراعديـــ  اســـ   األا ائ اجلنســـانع  التراعديـــ  شـــااات يرـــرغم،  ا ن ة ـــر
    (99)املتشائة
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 الحق في الضمان االجتماعي والمستوى المعيشي الالئق -زاي 
 
ا املســـش ل ةنـــ  ناـــع الــرغم مـــ، التحســـ، إىل األمـــم املتحــدة ا ال ـــومال  مونـــ   تةشــائ  -57

ة ا ر ، ال ـــر   االنســـ   لاماشـــع   األســـوائ املســـتر حتّســـ 2015 نـــام األمـــ، الاـــاادق اوـــد ت ـــاا
نــدا ك ــل مــ، األشــخا  ا  عــا ةجــا  ال ــومال ســعواين الاالــ  لامحا ــعل الااادعــ  األساســع   
  (100)2015 نام م، انودام األم، الااادق اشكل تاا ا

، نـــ، عا عـــ  اتتعا ـــاشم ييزالـــون نـــا ز  ال  ـــوما  730 000جـــو األمـــني الوـــام ةن  ذكـــر -58
ا  76نســـ    ضـــري اقنـــالة امليوعشـــون ا الـــاي، ن   املشـــرا يشـــكل  الاـــاا  األساســـع  مـــ،العومعـــ  

   طـــر االنـــزالا إىل اقالـــ  ن ســـها إذانيماعـــون شـــخ، ءاـــري، مورةـــ 2.3   ةـــ  املادـــ  مـــ، هـــ ال 
و  التاايـــ  اقـــاا ل ـــل مـــ، ســـ 203 000الوىـــت ن ســـ  يوـــاين جـــو   ا ســـاندة إلـــعهم املعرـــدم  مل

ا ــر  ال ــحق لنا ــل إىل املكمــات التاا يــ   املعــاه الن ع ــ   ال نعــ  التحتعــ   و حيتــا ون ناــع جــ
   التــــا ا  ــــل املســــترل ةن املكاســــ  الوســــكري  احملــــرحة (101) اــــدمات الن افــــ  ال ــــحع  احملســــن 

ول اجلهـات ال اناـ  ا عـرت م إىل فـت  اـاا   ـ مل ااستوااة األئاةـق مـ، تركـ  الشـ اا يتواة فعما
  (102)رئة تديثا  احملنالة املاملال ا نساين لكق عردم اسهول  ا دمات األساسع  ا 

األمـــم املتحـــدة ا ال ـــومال ةن اجلهـــات الردعســـع  الـــ  عرعكـــ  ا اــــا   ذكـــرت  مونـــ   -59
ا  إىل مــــ، الســــاطات  اجلهــــات ال اناــــ  ا ا ــــ   ةن الضــــحايا ينتمــــون ةساســــ الرســــري عشــــمل كــــا  

األىاعات   تموـات األشـخا  املشـراي، ااااعـا  املستضـو ني الـاي، يوعشـون ا مسـتولنات نشادر 
اـــا  الرســـري اســـ   االاـــتال ا معـــزان ا غـــل ئتعـــ    هـــاه املمونـــات ةكثـــر نرةـــ  لوماعـــات 

 ةـــو  األلـــر الرانونعـــ  ماكعـــ  األئاةـــق عث ـــت م مونـــ  الرـــوى اعـــنهم  اـــني اجلنـــاة  االفترـــائ لو ـــادة 
  (103)قماي  تروا األشخا  املشراي، ااااعا   السعاسع  

 ةشــائ ا  ــل املســترل إىل ةن األئ  ســا ةمهعــ  ك ــلة االنســ   لكســ  الــرحا لوــدا ك ــل مــ،  -60
غعــاا ن ــام ىضــادق ئاســ  هنــا  اتتمــال   ا ال ــومالعني   كثــلا  مــنهم ة ــ حوا مشــراي، ااااعــا  

  (104)إىل االستررائا ةو  انترال ال اد ت ناع ماكع  األئاةق  املمتاكات د ي نزاناق
ا املادـــ  مـــ، املنـــالة  90ةن ةكثـــر مـــ، إىل األمـــم املتحـــدة ا ال ـــومال  مونـــ   ت ةشـــائ  -61

ـــاه   يشـــكل ال ـــد  الرتـــل ا  ةىعـــوا ك ـــل عوـــاين مـــ، امل هولـــ  االســـكان  الو ـــول إىل ا مـــدااات ااملع
   الترــائير نــ، ال ــرانات  املرنــعلســكان  هــم ينتراــون مــا مواشــعهم  ثــا  نــ، املــا  نســ   ك ــلة مــ، ا
( تـــول املعـــاه هـــق عرـــائير شـــادو    اجل ـــا   النـــز ح الـــداااق اســـ   النـــزاا الوشـــادرالداااعـــ  )اـــني 

  (105)اشدة إمكانع  الو ول إىل املا  ال اش لاشرا انيرعد
نــدم  ة  املــا   ىاــ  مرافــة اــدمات الت ــحاح اــ    املســترل إىل ةن  ا  ــاتل ةشــائ ا  ــ -62

ما متهـــا حيـــرم ال تعـــات مـــ، الدئاســـ    فضـــا  نـــ، ذلـــمل  عـــ اي األمـــرا  النا ـــ  نـــ، املعـــاه  مثـــل 
  (106)ةياما  كثلة كل سن  الدئاس   إىل االنرطاا ن،  سهالا
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 الحق في الصحة -حاء 
 
 عــــدانق امل سســـات عـــدهوئ الوةــــا  اقـــرا   عرعـــ  ناــــع ســـنواتذكـــر ا  ـــل املســــترل ةنـــ -63

 يســــتطعوون الو ــــول إىل ا ــــدمات ال ــــحع   ال موــــوح نال ــــومال  ف غاــــ  الســــكان  اال ــــحق 
 ةكـــد اقا ـــ  إىل إ ـــاح ال نعـــ  التحتعـــ  املتهالكـــ    إنشـــا  انعـــ  حتتعـــ   ديـــدة    اشـــكل حمـــد ا إال

عـــدئي ا  مـــ، مـــوو ق الـــدنم املـــدئاني  عز يـــدها ااألل ـــا   املمرةـــني  غـــلهم لهعـــزا  مناســـ ا    لهعزهـــا 
  (107)ا  عا ةجا  ال اامادما  

مـ، املســادل الــ  عشـال الرــادمني ناــع زال عــ ال اق ــ  ا ا  ـاا  ةشـائ األمــني الوــام إىل ةن  -64
ا إ ــاا  ةكثــر  االشــت اهنــ،  2015 نــام األ ىل مــ، وــ ااــ  ا األشــهر األئاةر ال ــح  الوامــ   فرــد 

ا ةرااــ  ننهــا تالــ (  931) اقــاالت اههــ ا املادــ  مــ، 77اق ــ     نســ   ا شــخ، 1 200مــ، 
  (108)املنالة اجلنواع   الوسطع

تم عــ مل األمـم املتحــدة ا ال ـومال   ــوا اتتعا ـات  ــحع  كثـلة لااايــ  مونــ   ت الت ـ -65
الو ــول إىل نســا  ألســ اا عتواــة ااقمــل نتعشــ  حمد ايــ   10عتــوا امــرةة مــ، اــني كــل  إذ عا عتهــا 

 ا املادــ  مـــ، الـــوالاات 9نســـ    إال ىـــااات مــاهرات رضــحت  ال اــدمات ئنايـــ  األمومــ  األساســـع ؛
  (109)امرةة  اتدة م، اني ةئاو  نسا  الرناي  الساار  لاوالاة إال عتارع  ال
حي ــــاوا  مل األمــــم املتحــــدة ا ال ــــومال ةن  اثــــق األل ــــال ا ال ــــومال مونــــ   ت ةةــــاف -66

يتــوا ل ــل مــ، اــني   إذ ؛مورــول لتح ــني  ةن موــدالت  فعــات األل ــال مرع وــ  اشــكل غــلناــع ا
ا املادــ   20عرــل نــ،  ال نســ   وــواةل ــال  ــومالعني ى ــل ةن يــرى نعــد مــعااه األ ل   ع 10كــل 

ةـــو   ـــح  األم  عاـــايتها   كـــالمل إىل مـــ، األمـــرا  الـــ  ع ـــع  األل ـــال ا ن ســـ، ا امســـ  
  (110)نند الوالاة  اال األسااعا األ ىل م، تعاع نونع  ئناي  الط ل 

األمــــم املتحــــدة ا ال ــــومال ةيضــــا  ةن ا  ــــاا  ا ــــل   نرــــ، املنانــــ   مونــــ   ت الت ــــ -67
االدئ ـــ  ذلـــمل يوـــوا      فعـــات ن اســـع يتســـ   ا تـــد ي ل ـــح  الوامـــ    يهـــدا اال شـــري ة ـــ   

  (111)انودام الرناي  الكافع  ة نا  اقمل  ا  اا األ ىل إىل
األمـم املتحـدة ا ال ـومال إىل ةن ىرااـ  ن ـ   فعـات األل ـال ا ن سـ،  مونـ   ت ةشائ  -68

ا املادــ  مــ،  24نســ    إال حت ــل  ال رةــق ا ســهال  االلتهــاا الردــوي ســ  ها ا  ــاا  مبا امســ  
ا املادــ   30املنــالة اقضــري   عشــرت  نســ     ا  الســكان ناــع اــدمات ال ــر  ال ــحق احملســن 

ا املادــ  مــنهم اــدمات ال ــر  ال ــحق  15مــ، الســكان ا اســتخدام املــراتعحل  عســتخدم نســ   
  (112)ا املاد  م، السكان التاوع ا الورا  83املنالة الري ع   اائ  نس     ا غل احملسن  
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 الحق في التعليم -طاء 
 
ـــائ االىت ـــااي   اقوكمـــ  اسشـــ  ةشـــائ ا  ـــل -69   املســـترل إىل ةن اســـتمرائ انوـــدام األمـــ،   االاع
ســـعما ا املنـــالة اجلنواعـــ   نوامـــل ةناىـــت اشـــدة عطـــوير ىطـــاا التواـــعم  فنحـــو  عاـــني مـــ، ةل ـــال   ال

 ال ومال ترموا م، منافا التواعم الرتق   ةكد ناع ةر ئة عو ع  اهتمـام اـا  اتوزيـز اقـة ا التواـعم
  (113)عضرئ منها ما لاشمعا   جي  افتتاح مدائ   ديدة  م سسات  ديدة لاتواعم الوا   عرمعم

األمـم املتحـدة ا ال ــومال إىل ترمـان النسـا   ال تعـات ا ـوئة اا ــ  ا  مونـ   ت ةشـائ  -70
عتشــــــا ح نســــــ     ال ا املادــــــ  36عتشــــــا ح نســــــ   التحــــــاا األل ــــــال ااملــــــدائ   فــــــا  ــــــال التواــــــعم 

املدئســ    يوــاين ةل ــال الرنــاة غــل ماتحــة اماعــون ل ــل  1.7ا املادــ    هنــا  ىرااــ   15 تاملوامــا
  (114)م، التهمع  ا    اا  

  ةشــائت العونســكو ةيضــا  إىل إمكانعــ  عشــشعا ال ــومال ناــع حيــااة عوزيــز التواــعم لاشمعــا  -71
  (115)سعما عواعم النسا   األل ال  ال
  

 اإلعاحة األشخاص ذوو -ياء 
 
حي ــع مــ، التشــا حات  ال ذكــر ا  ــل املســترل ةن األشــخا  ذ ي ا ناىــ  يتورةــون لوــدا -72

 إت ــا اتعو ــد  ال ا ــدمات ال ــحع    الاــاا   املــا    مــا ذلــمل ناــع  حمد ايــ  فــر  اق ــول 
الــاي لــال ةمــده  إىل   مواومــات شــاما  نــ، األشــخا  ذ ي ا ناىــ    ةاى النــزاا ا ال ــومال ة 

 انـــــــ  ةـــــــو  ا ـــــــدمات ال ـــــــحع   إىل إ ـــــــاا  الوديـــــــد مـــــــ، ال ـــــــومالعني اـــــــ نواا لتا ـــــــ  مـــــــ، 
  (116)ا ناى 

  
 األحليات -كاف 

 
ا  4جـــو   تســـ  الترـــديرات  ةشـــائ ا  ـــل املســـترل إىل ةن  مونـــات األىاعـــات عشـــكل -73

مـــ، ال رـــر املـــدىا   ةن   ـــوسا إىل املادـــ  مـــ،  مـــوا الســـكان  ةن هـــاه املمونـــ  عوـــع  ا وـــر   
ــــ  ةــــاعلغــــله  ة التواــــعم  موــــد م  ةن اثعاهــــا السعاســــق ا  ة  مــــ، اقرــــوا االىت ــــااي   اال تمانع

  (117)الوماع  السعاسع  حمد ا   عواين هاه املمون  م، ةشكال نديدة م، التمععز
لاخطــــر  فونــــد انــــدالا   ةشــــائ ا  ــــل املســــترل ةيضــــا  إىل ةن األىاعــــات هــــق األشــــد عورةــــا   -74

األىاعــات مــ، نطــاا اقمايــ  الــ  عوفرهــا  عرســت ود مــ، غلهــا  موانــاة  األىاعــات ةكثــر كانــت الرتــال   
 ا يتوــاوم ةيضــا  اطــر عورةـــها لاغت ــاا  االنتــدا   ا طــ   م ــاائة ممتاكاشـــ الوشــادر لتاــ  

 ةـا نسـا  األىاعـات ا لعمـات    يوـد (118)ناع يد  رمني ا  و يتزايد فعـ  ا ـر ط ناـع الرـانون
  (119)التهديدات ااالغت اا  الون  اجلنسق حيااةاملشراي، ااااعا  اطلا  لاااي  اس   
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 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -الم 
 
ن ــام االســـتشاا   ناــعىـــد ةلرــع اوــ    إةــاا األمــني الوــام ةن الوةــا ا ااــد  ــا ئ  ذكــر -75

 28 000    ــــــل ةكثــــــر مــــــ، 2015اوح/يولعــــــ   19  ا املثرــــــل ة ــــــا   ا نســــــانع  ا ال ــــــومال
مــ، ال ــومالعني  مــنهم ا املادــ   90ةكثــر مــ،   كــانشــخ، ىــاامني مــ، ذلــمل ال اــد إىل ال ــومال؛ 

 ىـــد ةنشـــ ت املن مـــات ا نســـانع   ااالشـــرتا  مـــا الســـاطات احملاعـــ   مراكـــز الســـتر ال الوادـــدي، ا 
  (120) " ومال"ةئ  الا  ة ارار معنادق او ا و ا اونتاند 

ســعما ا   ال نديــدة مــ، ال ــومال ةجــا   ال يــزال ا  ــل املســترل يــرى ةن اقالــ  األمنعــ  ا  -76
يك ــق الســتر ال الوادــدي،  ناــع الــرغم مــ،  مبــا مســتررةغــل  ة  منــ ءغــل   املنــالة اجلنواعــ  الوســطع

،  عــــوا ىــــوات االحتــــاا األفريرــــق ا املكاســــ  الــــ  تررهــــا اجلــــع  الــــول  ال ــــوما  اــــدنم مــــ
ال ــــومال ا اســــتوااة األئاةــــق مــــ، تركــــ  الشــــ اا  فوماعــــات ا نــــااة الســــاار  أل ااــــا عزيــــد مــــ، 

ةشخا ـــــا  مشـــــراي، يوا هـــــون ن ـــــ  حتـــــديات اقمايـــــ  الـــــ    اـــــوناتتمـــــال ةن ي ـــــ   ة لاـــــمل الا
  (121)ن تالعا    يوا هها األشخا  املشرا

  
 داخلياق األشخاص المشردون  -ميم 

 
مو مهــم مــ، النســا   األل ــال    ماعــون  ــوما  1.1يزيــد ناــع  مــا األمــني الوــام ةن ذكــر -77
شــخ،  40 000را ةكثــر مــ،   لرــ2015 نــام الشــهري، األ ل  الثــاين مــ،  ا مشــراي،  ونيزالــ ال

إىل مواىـــا ةاوـــد ا ةلــــرا  األشـــخا     كـــان ةغاـــ هم ا مرديشـــو   انترـــل هـــ ال  مســـاكنهممـــ، 
  (122)إىل ا دمات األساسع  ي و  الو ولاملدنع  تعق 

ـــــ مونــــ   ت ةشــــائ  -78 ألشــــخا  تولنات ااألمــــم املتحــــدة ا ال ــــومال إىل ةن لعمــــات  مسـ
ال ــاش ملــا  اعتــوفر فعهــا مرافــة  ال الــ ا ذلــمل مرديشــو   مبــا املشــراي، ااااعــا  ا املنــالة اقضــري  

 ــحاح  الن افــ  عوــر  األســر املوعشــع  املستضــو   مــ، املنــالة اقضــري   شــ   اقضــري  لاشــرا  ا 
األمرا    فضا  ن، ذلمل  فـ ن مرافـة املعـاه  ا  ـحاح  الن افـ  ا مرديشـو  توسـا هـق ا لإل اا 
ـــ غـــل ا نـــائة حااا فعهـــا االنتـــدا  اجلنســـق  اجلســـدي ةـــد النســـا   ال تعـــات اســـ   امنـــالة   الكافع
  (123)غارهاإلك،  ال ا ال  األاوا
 ةنــرا ا  ــل املســترل نــ، الراــة إحا  اســتمرائ الترــائير الــ  ع عــد مبوانــاة األشــخا  املشــراي،  -79

ــم ااااعــا  مــ، انوــدام األمــ،   انوــدام الو ــول إىل املســاندة ا نســانع   التوــر  النتهاكــات ترــوا املوم 
  (124)غت اا  االنتدا  اجلنسقا ذلمل ا اا  م، املستولنات  اال مبا ا نسان 

ـــــد (  نـــــ، ىارـــــ  إحا  2015)2232 ةنـــــرا  اـــــ  األمـــــ، ا ىـــــرائه  -80 ـــــات إكـــــراهعزاي  نماع
اسعاكـــل األساســـع  الوامـــ   ا ا ـــ  ا املـــدن الردعســـع  ا ناـــع إاـــا  ألشـــخا  املشـــراي، ااااعـــا  ا

ال ومال   ةكد ناـع ةن ةي نماعـ  إاـا  ين اـق ةن عكـون متسـر  مـا األلـر الولنعـ   الد لعـ  ذات 
جيـــاا  ال ـــا    انـــا تكومـــ  ال ـــومال االحتاايـــ    عـــا األلـــرا  ال اناـــ  ذات ال ـــا  إىل الســـوق 

  (125)لداااقاملس ل  التشرا تاول نماع  اادم  
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 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -نون 
 
ة  ــع ا  ــل املســترل ال ــومال مبرا وــ  ةتكــام مشــر ا ىــانون مكافحــ  ا ئهــاا لضــمان  -81

مثــل  املــواا اــ وحلفعمــا يتواــة الت ــدي لاشــواغل اسامــ  ا  ــال ترــوا ا نســان الــ  ةنــرا ننهــا 
 ن إلتثـــل التشـــريا االكامـــل ملوـــايل ترـــوا اـــعني   عوريـــ  ا ئهـــاا  اويـــل ا ئهـــاا  عـــدئي  ا ئهـــاا

  (126)ا نسان الد لع 
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