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 مقدمة -أوالف  
. فالصوووووماف تهاوحماي  تولي حكومة الصوووووماف الفيدرالية األولوية القصووووو  لتع ي  حقوق اإلنسووووان -1

في جميع  حاف نشووههاملت م الت اماا شوديداا بصوون مبادح حقوق اإلنسوان ومعاييرها وتالت لل علل التحديات  
)الدسووتور(  لصوووماف لدسووتور المؤ   الشوورعة الحقوق المّووّمنة في الفصوول الثاني من تكّرس و أنحاء البلد. 

حكومة الصووووماف الفيدرالية بالحاجة تقرُّ الصووووماف. و المبادح األسووواسوووية لحقوق اإلنسوووان لجميع الناس في 
 .باستمرار المؤسسات الوطنية المكّلفة بولية تع ي  وحماية حقوق اإلنسان في البلد ات در  تع ي إلل 

ويعرض هذا التقرير معلومات مسووووووتكملة عن تنفيذ التوصوووووويات المنبثقة عن السووووووتعراض الدوري  -2
. فقد 2015ف  وعما ُأحرز من تقّدم منذ تقديم التقرير الوطني لعام الشوووووووووووامل التي حلي  بقبوف الصووووووووووووما

  ومن 2016في تنفيذ التوصويات المنبثقة عن السوتعراض الدوري الشوامل لعام  سوجل الصووماف تقدماا كبيراا 
جملة ذلك تقديم التقارير وتنفيذ المعاهدات المصووّدق عليها وو ووع سووياسووات وطنية وتدابير تشووريعية ل يادة 

وية  درة المؤسوسوات ولترسويح احترام حقوق اإلنسوان وحمايتها في الصووماف. ومن بين إنجازات الصووماف تق
في هذا المجاف أيّواا التصوديع علل التفاةية الدولية بشوحن حقوق األشوخاي ذوي اإلعا ة  وءنشواء الوكالة 

دهوا مثلموا وردت في الخطوة الوطنيوة لععوا وة  وتحوديود األولويوات الوطنيوة في ميودان حقوق اإلنسووووووووووووووان وتوح يو 
اإلنماهية الوطنية التاسوووووووعة وفي تجديد الصووووووووماف الت امل بخطة العمل الوطنية إلنهاء العن  الجنسوووووووي في 

طة الطريع ذات الصووووولة. وتدّف ي سوووووياق الن ا  إلل جانل خطة العمل المتعلقة باألطفاف والن ا  المسووووول  وخر 
درالية بتع ي  وحماية حقوق اإلنسوووووووووووان في البلد. ويتطرق هذه اإلنجازات علل الت ام حكومة الصووووووووووووماف الفي 

التقرير أيّوواا إلل التحديات التي اعتر وو  الصوووماف في تنفيذ التوصوويات المنبثقة عن السووتعراض الدوري 
   والتي ل ت اف الحكومة الفيدرالية بصدد معالجتها.2016الشامل لعام 

من العمليات والتطورات المختلفة. فقد  اا اف عددالصوووووووووووم شووووووووووهدوأثناء الفترة المشوووووووووومولة بالتقرير   -3
أطلق  الحكومة الفيدرالية  ومعها بعثة التحاد األفريقي في الصووووووووووووووماف  انسوووووووووووووحاب  وات حف  السوووووووووووووالم 

أمني أوسوووع نطا اا.  األفريقية  نا لةا بشوووكل تدريجي مسوووؤولية األمن إلل حكومة الصووووماف في سوووياق انتقاف  
ما تسووووووبل  يل من و علل الصوووووووماف وعلل عمل الحكومة الفيدرالية   19-الكوفيد  الوْ ع الذي خّلفلو د أّخر  

سووووياسووووات بال ة األهمية وتقديم خدمات حيوية إلل عامة السووووكان.  و ووووع تشووووريعات هامة  تنفيذ  في  تحخر 
علل حقوق  اا إيجابي  أثراا مما حقع  الوليات األعّواء في الفيدرالية   مؤسوسواتوكفاءات    وتع زت أيّواا  درات

نسووان. وحقع جيا الصوووماف الوطني بعت التقدم في مكافحة مجموعات إرهابية عبر أ اليم الصوووماف  اإل
 .ةوهو ما يّسر وصوف اإلغاثة اإلنسانية بشكل أفّل إلل المناطع المحرر 

  انتخل البرلمان رهيس الصووماف  وهو ما يمّثل النتقاف السولمي الثاني 2017وفي شوبا//فبراير   -4
. ومنذ ذلك الحين  ما فتئ  2012في عام   الفيدراليروج الصوووووووووووووماف من الحكم النتقالي للسوووووووووووولطة منذ خ

ة في شوووووووووووووووواملوو الحكومووة الفيوودراليووة تجوودد الت امهووا بووالووديمقراطيووة وحقوق اإلنسووووووووووووووووان  فنّلموو  النتخووابووات ال
   وصوووووّد   علل المعاهدة األسووووواسوووووية الدولية السوووووابعة لحقوق اإلنسوووووان و يحت مناخاا 2016/2017 عامي

أصووووووب   يل الخطاب العلني بشووووووحن موا وووووويع حقوق اإلنسووووووان الهامة اعتيادياا أ ثر فح ثر ومقبولا أ ثر لد  
الشووووووووووووووعووول الصوووووووووووووووموووالي. ولم يكن بووواسووووووووووووووتطووواعوووة الحكوموووة الفيووودراليوووة تحقيع حع النتخووواب للجميع في 

ة فيها  د زاد   غير أن التقدم باتجاه توسوووووويع وتحسووووووين العملية النتخابية والمشووووووارك2020/2021 انتخابات
. و د بذف الصووووووووماف هذه الجهود بينما ل ت اف مكافحة اإلرهاب مسوووووووتمرةا. 2016/2017مقارنة بانتخابات 

وعالوةا علل ذلك  عمل  الحكومة علل ترسوويح مؤسووسووات سوويادة القانون لديها بالموازاة مع الجهود المبذولة 
اإلرهاب. وتواصووووول الشووووورطة الصوووووومالية  بدعم من عادة السووووويطرة علل المناطع الخا وووووعة لسووووويطرة  سوووووت ل

 شركاهها الدوليين  أداء هذا الدور بفعالية.
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 المنهجية المتبعة اي إعداد التقرير -ثانياف  
ع  هذا التقرير عن طريع إجراء مشوووووووواورات والتعاون مع الوزارات المعنية والوليات  -5 ة الفيدرالي ُو ووووووووا

حقوق النهوض ب جانل جهات معنية أخر   بقيادة وزارة المرأة و  األعّوووووووواء ومنلمات المجتمع المدني  إلل
. وأّدت فر ة العمل المشوووووتركة بين الوزارات دوراا أسووووواسوووووياا في توفير )وزارة المرأة وحقوق اإلنسوووووان( اإلنسوووووان

المعلومات عن تنفيذ مختل  التوصوويات التي تقع  وومن ولية الوزارات المعنية. وعقدت وزارة المرأة وحقوق 
ّواء في الفيدرالية وهو ما أتا  اإل نسوان مشواورات )افترا وية( مع الجهات المعنية في مختل  الوليات األع

ز  من تقودم  يموا يتعلع بوالتوصوووووووووووووويوات التي حليو  بوالقبوف  راههوا  يموا ُأحرا فرصووووووووووووووةا للجهوات المعنيوة لتودلي بَو
لك  تّم اسووووووووتالم ور ات والتحديات التي تعترض حماية حقوق اإلنسووووووووان في الصوووووووووماف. وتاإل ووووووووافة إلل ذ

مكتوتة وءدراجها في التقرير. واسووووووووووتعر وووووووووو  وزارة حقوق المرأة وحقوق اإلنسووووووووووان أيّوووووووووواا مختل  التقارير 
الحكوميوة والوثواهع التي تنواولو  مجوالت موا وووووووووووووويعيوة مختلفوة. وفي و و  لحع  عقودت وزارة المرأة وحقوق 

ة  للجولة الثالثة أو للتق م في إطار الجولة الثالثة اإلنسووووان مؤتمراا وطنياا ُخصووووّا رير الوطني الذي كان سووووُيقدي
  وهو موا أتوا  لجميع الجهوات المعنيوة اإلدلء بتعليقواتهوا النهواهيوة وتقوديم  2021شووووووووووووووبوا//فبراير  15بتواريح 

إلل الفريع العامل المعني بالسوتعراض الدوري الشوامل  لمدخالتها لُتدر ج  في التقرير شوبل النهاهي  بل تقديم
 س حقوق اإلنسان.في مجل

ع   مسووووووووودتل في امتثاف  -6 لمبادح التوجيهية العامة إلعداد التقارير  لو د ُأنشووووووووت هذا التقرير وُو ووووووووا
 25المؤرخ   16/21الوطنية المقدمة في إطار آلية السوووووووووووتعراض الدوري الشوووووووووووامل. ومع مراعاة القرار ر م 

وما الثانية من السوووووتعراض    ة  الجوللمجلس حقوق اإلنسوووووان  الذي ينّة علل أن تركّ   2011مارس آذار/
دولة علل أمور منها تنفيذ التوصوووووووووووويات التي حلي  بالقبوف وتحسووووووووووووين حالة حقوق اإلنسووووووووووووان في الها تال

مو وووووووووووو  السوووووووووووتعراض. ومن المهم اإلشوووووووووووارة إلل أن الصووووووووووووماف  د نج   للمرة األولل  في تقديم تقرير  
  و دم  يل 2019مل في كانون الثاني/يناير اسووووووتعراض نصوووووو  المدة في إطار السووووووتعراض الدوري الشووووووا

معلومات مسوووووووووتكملة عن تنفيذ التوصووووووووويات المنبثقة عن السوووووووووتعراض الدوري الشوووووووووامل التي حلي  بقبوف 
الصووووووماف أثناء الدورة الثانية من السوووووتعراض. وعرض تقرير نصووووو  المدة أيّووووواا التحديات والفري التي 

 حقوق اإلنسان. تكتن  تنفيذ اللت امات الوطنية في ميدان

 اإلطار المعياري والمؤسسي -ثالثاف  
ما فتئ  المشوواورات تتواصوول في إطار عملية مراجعة الدسووتور الصووومالي و د حقق  تقدماا كبيراا  -7

في السونوات الخمس الما وية. و د شواري في هذه العملية جميع الجهات المعنية والمجموعات السواإية إلل 
آراء جميع مواطني الصوووووووماف بعين العتبار في عملية المراجعة. وتت ّعم  خذأل  اا تحقيع اإلنصووووووا   وووووومان 

العملية وزارة الدسووووتور الصووووومالية ألجل إعداد مشوووورو  دسووووتور جديد  من المقرر أن يكون جاه اا في أواهل 
   رهنوواا بووالعمليووة النتخووابيووة الجوواريووة و وو  تحرير هووذا التقرير  والتي يمكن في أعقووابهووا تنليم2022عووام 

إلل كفالة ترسوووووويح شوووووورعة الحقوق  حكومة الصوووووووماف الفيدراليةالعملية البرلمانية واسووووووتفتاء شووووووعبي. وتهد  
)الفصول الثاني( من مشورو  الدسوتور المؤ   الصوومالي. فالحع العالمي في حرية التعبير ووسواهال اإلعالم 

في مشوووورو  الدسووووتور  هان وصووووو   مكّرس في الدسووووتور المؤ   الصووووومالي وال اية من ذلك كفالة هذه الحقوق 
  اشتمل  عملية مراجعة الدستور علل تنليم حمالت للتثقيف بالحس 2020و  2019الجديد. وأثناء عامي 

المؤ   بغية  الفيدراليالمدني ولتثقيف عامة الجمهور  مع تسووليال الّوووء علل الفصوول الثاني من الدسووتور  
 زيادة فهم عامة الناس لهذه الحقوق األساسية.
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الصوووووماف تقدماا كبيراا في تحسووووين حالة حقوق اإلنسووووان  يما يتعلع بالتشووووريعات  والتي و د حقع   -8
مسووووووووووّ  الحقوق المدنية والسووووووووووياسووووووووووية والحقوق ال تصووووووووووادية والجتماإية والثقا ية. و يما يلي عرض عام 

 للتشريعات التي اعتمدها البرلمان الصومالي:

  انون لجنة النتخابات الوطنية المستقلة؛ •

 األح اب السياسية في الصوماف؛ انون  •

 ة؛الفيدرالي  انون النتخابات  •

  انون إنشاء الوكالة الوطنية لععا ة؛ •

  انون اللجنة المستقلة لحقوق اإلنسان؛ •

 تعديل  انون وساهال اإلعالم؛ •

 األمواف وتمويل اإلرهاب؛ غسل انون مكافحة  •

 القانون الوطني المتعلع بالالجئين والمشردين داخلياا؛ •

 ن المكتل الوطني لعحصاءات؛ انو  •

  انون اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد؛ •

 اتفاةية التحاد األفريقي لحماية ومساعدة المشردين داخلياا في أفريقيا )اتفاةية كمبال(؛ •

 القانون الوطني للتعليم؛ •

 اتفاق تبادف السجناء بين الصوماف والهند؛ •

 اتفاةية حماية التراث الثقافي والطبيعي. •

 ل مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان )هيئات المعاهدات(فاعالت -ابعاف ر  
اسوووتمرت الحرب األهلية أ ثر من عقدين من ال من وأّثرت سووولباا علل  درة الصووووماف علل الوفاء  -9

. غير أن الصوماف نج  في حقوق اإلنسان معاهدات هيئاتبتقديم التقارير إلل بالت اماتل الدولية واإل ليمية 
بوذلوك عن الت امول بوالوفواء بوالت امواتول   اا تقوارير إلل هيئوات المعواهودات  مبينو موا توحخر من تسووووووووووووووريع وتيرة تقوديم 

  و ووع الصوووماف و ّدم تقارير الدولة 2015الدولية في ميدان حقوق اإلنسووان. وفي هذا السووياق  ومنذ عام 
تقرير الدولة الطر  األوف  (1: )وهي  األسووواسووويةمن معاهدات حقوق اإلنسوووان  معاهدات  ثالث عنالطر   

العهد الدولي الخاي بالحقوق المدنية  (3اتفاةية حقوق الطفل؛ ) (2تعلع باتفاةية مناهّووووووووووة التعذيل؛ )الم
و يما يتعلع بهذه العمليات  أجرت وزارة المرأة وحقوق اإلنسان  .2020والسياسية  في تشرين األوف/أ توتر 

عة في جميع أنحاء الصووماف ألجل جمع المعلومات والبيانات التي اسوُتخدام   في  مقابالت ومشواورات موسوّ
. وفي و و  تقوديم التقرير الوطني في إطوار الجولوة الثوالثوة من هواذكر ن  قوارير الودولوة الطر  اآلو ووووووووووووووع ت 

السووتعراض الدوري الشووامل  لم يكن لد  الصوووماف سووو  تقريران متحخران من تقارير الدولة الطر   وهما  
تقرير المتعلع بالعهد التقرير المتعلع بالتفاةية الدولية للقّووووووووواء علل جميع أشوووووووووكاف التميي  العنصوووووووووري وال

يحليوان بواألولويوة لود  الحكوموة سوووووووووووووو ن االودولي الخواي بوالحقوق ال تصوووووووووووووواديوة والجتمواإيوة والثقوا يوة  اللوذ
 ة ألجل تقديمهما.الفيدرالي 
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عة ألجل التصوووووديع علل اتفاةية حقوق األشوووووخاي ذوي اإلعا ة  ومداف  واسوووووعة  وعقل مشووووواورات   -10
 6وصوووود   عليها في    2018تشوووورين األوف/أ توتر  2التفاةية في  علل  حكومة الصوووووماف الفيدراليةو ع   
المدافعة والتصوووووديع زخم بشوووووحن تنفيذ حقوق األشوووووخاي ذوي اإلعا ة  عن حنشووووو . و د  2019أغسوووووطس  آب/

وأعطل دفعة لتع ي  وحماية حقوق األشوووووووخاي ذوي اإلعا ة والمشووووووواركة في الحياة العامة بما فيها العملية 
اإلعا ة المرتبطة ب  حقوق الوتموازاة هذه العملية  و وع الصووماف  انوناا شوامالا يتعلع ب السوياسوية والنتخابية. 

في شوووورا ة مع جهات معنية في مجتمع ذوي اإلعا ة في الصوووووماف  يجري اآلن إ ووووفاء اللمسووووات األخيرة 
الوكالة الوطنية  انون يقّوووووي ب نشووووواء سوووووّن عليل. و بل هذا  يسووووورت وزارة المرأة وحقوق اإلنسوووووان ونسوووووق  

د إلل هذه الوكالة الوطنية بولية الت لل علل ه. وعُ 2018الصوووووووووومالية لععا ة في كانون األوف/ديسووووووووومبر 
ن حماية حقوق األشوووووخاي ذوي بشوووووحالتحديات التي تعترض األشوووووخاي ذوي اإلعا ة  ومسووووواءلة الحكومة  
 ذلك في  طاعي الحكم والتنمية.  اإلعا ة وكفالة مشاركتهم الفعلية في جميع مناحي المجتمع  بما في

 اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة  

 ث  الصووووماف مشووواركتل وتعاونل مع هيئات المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسوووان وآلياتها   -11
اإلنسووان مشوواورات مع مختل    وحقوق ة المرأة  زار منذ جولة السووتعراض الدوري الشووامل األخيرة. و د  ادت و 

 ت هذه مجموعات الجهات المعنية بشوووووووحن التصوووووووديع علل اتفاةية القّووووووواء علل التميي   ووووووود المرأة. وركّ 
المشوووووووواورات علل جعل الجهات المعنية تسووووووووتحنس بهذه التفاةية األسوووووووواسووووووووية من اتفاةيات حقوق اإلنسووووووووان 

عقدت الوزارة الصووووووووووووماف في ذلك السوووووووووووياق. وعالوة علل ذلك  عاتع  تي تقع عللاللت امات الو الحقوق وت 
القّووووووووواء علل التميي   ووووووووود المرأة في نيويوري علل المعنية ب لجنة  المع رهيس   2017مشووووووووواورات في عام 

جهود و تصووووووووووديع الصوووووووووووماف علل التفاةية  احتماف  هاما الجمعية العامة لألمم المتحدة  ألجل منا شووووووووووة
علل هذه التفاةية األسواسوية ون  ورورة تصوديع الصووماف  دركالمدافعة الواسوعة النطاق لجعل عامة الناس ي 

القّاء علل التميي   المعنية ب لجنة  ال ري ي امعلة  ي دراس  جولة  دت الوزارةا ليل  من اتفاةيات حقوق اإلنسان. وع
  اتعمليوو ب   يمووا يتعلع رب بلوودان أخر  األغراض فهم تجوو   ةمقووارنوو بوواب ال  من 2019في عووام   ووووووووووووووود المرأة 

 علل تلك التفاةية.  لفي عملية تصديق الصوماف كي يستنير بهاالتصديع 

الستعراض في إطار الجولة الثالثة من الستعراض الدوري الشامل  المشمولة ب فترة الوعلل مد   -12
مع خبيرين مسوووووووتقلين معنيين بحالة حقوق اإلنسوووووووان في الصووووووووماف  حكومة الصووووووووماف الفيدراليةتواصووووووول  

 ءلل مناطع ووليات مختلفةو راء زياراتهما إلل الصووووووووماف  وأتاح  لهما الوصووووووووف و دم  لهما الدعم في إج
ّووء علل حالة حقوق اإلنسوان في البلد وأسوهم  في وسويلة ل. و د كان  ولية الخبير المسوتقل   يل تسوليال ال

  وجول 2016المودافعوة عن زيوادة احترام حقوق اإلنسوووووووووووووووان في الصووووووووووووووومواف وتع ي هوا وحموايتهوا. وفي عوام 
 ينالخبراء المعني جميع إلل جميع اإلجراءات الخاصوة الموا ويعية و ارة الصووماف  ل ي الصووماف دعوة مفتوحة  

 بتوجيل الدعوة إلل حكومة الصوماف الفيدراليةت بادر   2018بحقوق اإلنسان لد  األمم المتحدة. وفي عام 
 الصووووووووماف الخبير االمقرر الخاي المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسوووووووان  وفي السووووووونة نفسوووووووها  دع

تلقي  رحل الصووووماف ب ي وفّوووالا عن ذلك   المسوووتقل المعني بتمتع األشوووخاي ذوي المهع بحقوق اإلنسوووان.
في إعادة بناء   اا منلقدم الدعم للخبراء الموا وووويعيين الدوليين المعنيين بحقوق اإلنسووووان إسووووهامي  يارات وسوووو ال

 لديل.  هالمونُ  أطر حقوق اإلنسان

إلل  لالصووووماف إلل التواصووول مع التحاد األفريقي ألجل تيسوووير انّوووماموزيادة علل ذلك  بادر  -13
)بروتوكوف  الملحع بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوبالبروتوكوف المتعلع بحقوق المرأة في أفريقيا 

ر عليل  وغيره من المعاهدات ذات الصووولة. واسوووتحدث  وزارة المرأة وحقوق اإلنسوووان تدابي  لمابوتو( وتصوووديق
في هذا الشوووووحن وءحالتها إلل مجلس الوزراء. وفي   اتللشووووورو  في عمليات التصوووووديع  من بينها إعداد مذكر 
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ين داخلياا نازح  صودق الصووماف بنجا  علل اتفاةية التحاد األفريقي لحماية ومسواعدة ال2020مارس آذار/
يع عليها. وتاإل ووووافة إلل ذلك  وأود  صووووكوي التصوووود  المعروفة أيّوووواا باسووووم )اتفاةية كمبال( في أفريقيا 

حماية لعملية التشواور ألجل التصوديع علل التفاةية الدولية   2021أطلع الصووماف في كانون الثاني/يناير 
 جميع العماف المهاجرين وأفراد أسرهم. حقوق 

حكومة  ة التي يعيشووووووووها األشووووووووخاي المشووووووووردون داخلياا  صوووووووواغ   هيب وطحة الحالة الر من  تخفيف  ل ول  - 14
   حكومة الصوووووماف الفيدرالية إطار سووووياسووووة عامة مسووووتدامة علل سوووونوات متعددة. وأنج ت    ماف الفيدرالية الصووووو 

المشوووووووووووووردين داخليواا في بنوادير )وهي منطقوة    أوصوووووووووووووا  نوادير  عمليوة تحوديود  بوالتعواون مع إدارتهوا اإل ليميوة في ب  
في إنشوووواء  اعدة بيانات للمشووووردين داخلياا. و د أنشووووحت بعت الوليات    بقصوووود السووووتناد إليها مقديشوووويو الكبر (  

ّواء في الحكومة   ة  كولية الجنوب ال رتي وولية بونتالند  آليات و يا ل أسواسوية إليواء المشوردين  الفيدرالي األع
لل علل هذا  كفالة مشوووووووواركة جميع الجهات المعنية في هذه الجهود. وللت    ل ل ي اف من الصووووووووعل داخلياا. بيد أن 

منا شوة كيفية تنفيذ إطار السوياسوة العامة المقتر   بهد   آلية تنسويع    حكومة الصووماف الفيدرالية التحدي  أنشوحت  
 من األسباب الجذرية وراء التشرد في الصوماف.    حد الرامي إلل تحسين حالة المشردين داخلياا وال 

ية  صوووّدق الصووووماف علل اتفاةية اليونسوووكو وفي سوووياق المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الثقا  -15
غير ث الثقافي بشوووووحن صوووووون التراتفاةية ال(  إ وووووافة إلل 1972الثقافي والطبيعي ) العالمي  لحماية التراث

المو عة علل التفاةية األولل والدولة   194 ال  (  وهو ما جعل من الصووووووماف الدولة الطر 2003) اديمال
تفاةية الثانية  وهذه خطوة هامة بالنسبة للصوماف علل طريع تع ي  حقوق المو عة علل ال  180  ال  الطر 

 .تهاوحماي ية الشعل الصومالي الثقا ية والتراث 

 االنتخابات والمشاركة السياسية -خامساف  
والمشوواركة السووياسووية   ترا  العامحع في الالبتمهيد الطريع نحو   حكومة الصوووماف الفيدراليةتلت م  -16

لنتخابات الديمقراطية في الصووووووووووماف. فعلل مد  السووووووووونوات الخمس األخيرة  ارتق  الحكومة النشووووووووويطة وا
.  ترا  العامالفي  حع  التدريجياا باإلطار القانوني إلجراء النتخابات البرلمانية الوطنية اسوووووووتناداا إلل مبادح 

 في سياق النتخابات واألح اب السياسية في الصوماف: البال ة األهميةذات  ع  القوانين التالية ووُ 

. وُكلف  هذه اللجنة 2015سّن  انون إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات في عام  •
م أخر . وُكلف  ا   ووومن مهجميع جوانل العملية النتخابية وتنسووويع وءدارة توجيلبولية 

جل ما اللجنة أيّوووووووووووواا بولية تسووووووووووووجيل األح اب السووووووووووووياسووووووووووووية.  وحتل هذا التاريح  سووووووووووووُ
 ح ب سياسي بصورة رسمية لد  اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات؛ 100 مجموعل

(. اعتماد تعديالت ُأدخل  علل  انون األح اب 2016 انون األح اب السووووووياسووووووية ) سوووووونّ  •
 البرلمان؛ ريثما يوافع عليهاالسياسية ل ي اف جارياا 

  1962ف ألحكام  انون الجنسوووية الصوووادر في عام عدّا مشووورو  تعديل  انون الجنسوووية  الم •
الووذي ل ي اف ينتلر موافقووة مجلس الوزراء عليوول. ومن أهم مووا ُأدخوول من تعووديالت علل 

 ؛مع الرجاف  انون الجنسية حماية حقوق النساء في الجنسية علل  دم المساواة 

 .2020شبا//فبراير  20في  الفيدراليسن  انون النتخابات  •

التوصوووووووول إلل اتفاق سووووووووياسووووووووي علل نلام  عقل  2016  النتخابات غير المباشوووووووورة لعام لمنُ و  -17
النتخابات وعلل صوووي ة متفع عليها للحفال علل مشووواركة النسووواء  وعلل هيئة إدارة النتخابات إلل جانل 

النتخابات   فقد كان  2012لحلّا المنازعات النتخابية. وتالمقارنة مع انتخابات عام  مسووووووتقلة  إنشوووووواء آلية
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أ ثر عدلا نسبياا  وشفافةا وأ ثر شمولا. فحثناء النتخابات غير المباشرة   2016البرلمانية غير المباشرة لعام 
في الماهة كَلية لصوووال  تمثيل النسووواء في الحقل السوووياسوووي. و د  30  اعتمد الصووووماف حصوووة  2016لعام 

في  25 ب  ن   فُ ي برلمانيات المرشووحات الل عجفي   2016حصووة النسوواء في انتخابات عام  مدعنجح  حملة  
مئوية ( وءلل تسجيل أ بر نسبة 2012في الماهة مقارنةا بعام   11الماهة من المقاعد البرلمانية )بارتفا   دره  

بالحاجة إلل تحسووووووين   حكومة الصوووووووماف الفيدراليةفي الماهة(. وتسوووووولم  23من النسوووووواء في مجلس الوزراء )
 نموذج انتخابي نهاهي. بواسطةيصل إلل المستو  المطلوب وهي تسعل إلل تحقيع هذا كي تمثيل النساء ل

نلووام أ ثري بمقعوود تمثوول في ذي ي علل النموذج النتخووابي الوو  الفيوودراليويعتموود القووانون النتخووابي  -18
ة علل األ ل من المقاعد في غرفتي البرلمان  في الماه  50ويسووووتل م أن يكون لد  األح اب السووووياسووووية  واحد

  لجنة مخصوووووصوووووة مشوووووتركة 2020  في شوووووبا//فبراير  الفيدرالي. وعالوةا علل ذلك  عّين البرلمان الفيدرالي
حصوووووووووة النسووووووووواء  عّينإلعداد إطار العمل التنليمي ألجل التخصوووووووووية العادف والمنصووووووووو  للمقاعد الذي ي 

وتخصوووووووووووية المقاعد لممثلين من منطقة بنادير. واللجنة  وانتخابات المرشوووووووووووحين من منطقة صووووووووووووماليالند
في القانون   ابين المنصوووووووووي عليهتسووووووووجيل المنتخا  طريقة لالنتخابات مكلفة بولية تنفيذ  المسووووووووتقلة الوطنية

النتخووابي. و وود أجرت هووذه الهيئووة تقييموواا لموود  إمكووانيووة إجراء التسووووووووووووووجيوول البيومتري في أوانوول بووالنسووووووووووووووبووة 
. و ال  اللجنة  في اسوووووووووووووتنتاجاتها  إنل ل يمكن إجراء النتخابات 2020/2021ية لعام لالنتخابات البرلمان 

 تقدير. ربعلل أ  2021باستخدام هذه الطريقة إل في تموز/يوليل 

نتخابات  والتي الواسوووووووتناداا إلل نتيجة تقييم إمكانية التنفيذ الذي أجرتل اللجنة الوطنية المسوووووووتقلة ل -19
حكومة الصوووووووووماف   في و تها  فقد توصوووووووول  المباشوووووووور لن ُتنج     ترا ت القاهمة علل المفادها أن النتخابا

لكفالة تنليم النتخابات البرلمانية في و تها. و د   2020أيلوف/سوبتمبر   17إلل اتفاق سوياسوي في  الفيدرالية
بع بشوكل عام تّ الطريقة التي سوتُ حدد الذي ي هذا التفاق   2020أيلوف/سوبتمبر  23في   الفيدراليأّيد البرلمان 

في الماهة للنساء.   30أيّاا الحكم القا ي بتخصية حصة   يتّمنو   في إدارة النتخابات غير المباشرة
عن جدوف زمني لمختل  مراحل النتخابات غير المباشوووووووووووورة التي   حكومة الصوووووووووووووماف الفيدراليةو د أعلن  
 .2021براير أو آذار/مارس ج بانتخابات رهاسية في شبا//فوي ت ُيتو ع أن تُ 

  شوورع  الوليات األعّوواء في الفيدرالية في اعتماد تشووريعات 2018ر سوومب ي د/وفوفي كانون األ -20
ولية. ورغم ما  لكتنشوووووت هيئات انتخابية مسوووووتقلة  تدير النتخابات في الوليات األعّووووواء علل مسوووووتو  

ركة السوووووياسوووووية الفعالة من  بل عامة الناس أحرزه الصووووووماف من تقدم في هذا السوووووياق  ف ن تيسوووووير المشوووووا
في بعت أنحاء الصووووووووووووماف وءلل  الهشوووووووووووةباألسووووووووووواس إلل الحالة األمنية  تعودل تحديات عتر ووووووووووو ت اف ت  ل

 تقوية  دراتها.  في طورالمؤسسات التي ل ت اف 

 العدالة ومنع اإلاالت من العقاب -سادساف  

 المصالحة  

ة لحقوق اإلنسوان ما وي الصووماف بحهمية معالجة النتها ات القر ي  يما يتعلع بجهود المصوالحة    -21
اعتر  لناجين منها. وفي هذا السياق  لصا  انت ة وسيلحهمية استحداث  ت التي حدث  أثناء الحرب األهلية و 

  بانتها ات حقوق اإلنسوووووان التي و ع  في الصووووووماف في 2019في شوووووبا//فبراير    رهيس الصووووووماف علناا 
 هذا دفالشومالية. وي  الصووماف الما وي وارتكبتها الحكومة الصوومالية في ثمانينات القرن الما وي في أ اليم

حكومة الصوووووماف بمصووووالحة حقيقية. وتاإل ووووافة إلل ذلك  أنشووووحت   حكومة الصوووووماف الفيدراليةالت ام  للع
  التي تبلورت خالف عدة مشاورات وطنية لتحقيع 2019إطار المصالحة الوطنية في آذار/مارس    الفيدرالية

ة والمصوووووالحة. الفيدرالي لم  هذه المشووووواورات وزارة الداخلية والشوووووؤون . ون  2017المصوووووالحة جرت في عام 
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تقدم في عملية مصووالحة  شوورو/ تحقيعبّين سووياسووة عامة اسووتراتيجية ت  إبارة عنوءطار المصووالحة الوطنية  
إلل كفالة مسوووواءلة   حكومة الصوووووماف الفيدراليةوطنية مقنعة في الصوووووماف. ومن خالف هذه العملية  ترمي 

ّواا علل و وع  انون عفو صوومالي   حكومة الصووماف الفيدراليةالجراهم بشواعة. وتعك    شودحقيقية عن أ أي
 ت العفو.  رارالتنليم تنفيذ 

 اليقانون العقوبات الصوم  

 5تم  الموافقة علل  انون العقوتات الصوووووووووومالي ألوف مرة بواسوووووووووطة المرسووووووووووم التشوووووووووريعي ر م   -22
 يد  وهو  1964نيسووووووووووان/أبريل  2 ودخل حي  النفاذ في 1962كانون األوف/ديسوووووووووومبر  16الصووووووووووادر في  

السوتعراض علل مد  السونوات الخمس الما وية. و د أسوفرت عملية السوتعراض عن إعداد مشورو   انون 
بحماية الحرية الفردية  ةمشرو  القانون المعدف هذا تّمين المبادح األساسية المتعلقيراد ب عقوتات معدف. و 

نون العقوتوات الجوديود في  موا هي محميوة بموجول اإلعالن العوالمي لحقوق اإلنسووووووووووووووان. وحوالموا يو ووووووووووووووع  وا
صووي تل النهاهية  سوويكون متسووقاا مع المعايير الدولية وسوويحمي الحقوق األسوواسووية ويتّوومن أحكاماا لمكافحة 
جميع أشووكاف الجريمة ول سوويما الجراهم في حع الفئات المسووتّووعفة كاألطفاف واأل ليات والمشووردين. وعالوة 

ماف علل أن التشووووريع الخاي يعلو علل التشووووريع العام علل ذلك  ينة  انون العقوتات الحالي في الصووووو 
في القّوووووووووووووووايوا التي تقع تحو  طواهلوة أ ثر من  وانون جنواهي واحود  وعلل أن  وانون العقوتوات ينطبع علل 

ب ير ذلك. ولهذا السوووبل   هذه األخيرة قتت القّوووايا التي تقع تح  طاهلة تشوووريعات خاصوووة أخر   ما لم 
حقوق اإلنسوووووووان  مثل مشووووووورو   انون الجراهم الجنسوووووووية  و تها وزارة المرأة ف ن مشووووووواريع القوانين التي و وووووووع

ومشووورو   انون حقوق الطفل  ومشووورو   انون مكافحة تشوووويل األعّووواء التناسووولية لعناث  ومشووورو   انون 
تشوووريعات خاصوووة تعلو علل  ألنها (إ وووا ية) معتب رة حقوق األشوووخاي ذوي اإلعا ة  سوووتوفر حماية  انونية

 الصلة من  انون العقوتات الصومالي.  المواد ذات

 الجرائم الجنسية  

  أنشووح مكتل المدعي العام الصووومالي وحدة معنية بالعن  الجنسووي والعن  القاهم 2017في عام  -23
علل نو  الجنس  وزودها بمحققين خاصوووين مدرتين نصوووفهم من النسووواء. ويعمل مكتل المدعي العام علل 

بناء أنلمة أفّووول لرصووود القّوووايا. كما يعك  مكتل المدعي العام علل مكافحة توسووويع هذه الوحدة وعلل 
الشوورطة ومرتكبي الجراهم وأسوورة الّووحية )التي يمثلها في بين تفاق لالتسووويات التقليدية للقّووايا الجناهية با

ا بين آليووات فيهووا(. ونلراا إلل الث رات الموجودة والفوارق القوواهمووة موو األ بر سوووووووووووووونوواا فرد ال ثير من األحيووان 
بوذف للتوإيوة بحقوق المرأة علل مسووووووووووووووتو  جهود موا فتئو  تُ الالعودالوة التقليوديوة ونلوام العودالوة الرسوووووووووووووومي  فو ن 

 . فيدراليةالوعلل مستو  الوليات األعّاء في  حكومة الصوماف الفيدرالية

م  انون العقوتات الجديد  ل سويما  يما يتعلع بالجراهم الجنسوية  و وع  وزارة المرأة احكأل وتكملةا  -24
وحقوق اإلنسووووووان  عقل مشوووووواورات موسووووووعة مع الجهات المعنية  مشوووووورو   انون يتعلع بالجراهم الجنسووووووية  
ء والمراد بل التصوودي للجراهم الجنسووية وتحسووين سووبل وصوووف  ووحايا العن  الجنسووي والجنسوواني إلل القّووا 

وكفالة عدم تمتع مرتكبي تلك الجراهم باإلفالت من العقاب. وحالما يتم النتهاء من صياغة  انون العقوتات 
حقوق اإلنسووووان. ومن من منلور الجديد  ف ن وزارة المرأة وحقوق اإلنسووووان سووووتقوم باسووووتعراض ذلك القانون 

 . 2022المتو ع أن يكون مشرو   انون العقوتات الجديد جاه اا بحلوف عام 
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 إصالح مؤسسات العدالة  

المحدودة ات  قدر الباإل وافة إلل ما سوبع  كان  العقبة الكبيرة أمام حماية حقوق اإلنسوان ول ت اف   -25
  إذ حكومة الصوووماف الفيدرالية حقاق العدالة والوصوووف إليها. و ب ر ّوو لمؤسووسووات القّوواهية  والتي ل ت اف ت ل

ة لتقوي   مؤسووووووسووووووات العدالة الرسوووووومية تدريجياا وتعطي األولوية تدري جيداا هذا التحدي  تنكل علل إصووووووال
  أطلق  وزارة العدف برنامجاا وطنياا واسع النطاق يرمي إلل تدريل 2017 درات موظفي القّاء. وفي عام  

زيادة  درات هؤلء الموظفين. واسووووتفاد  مما دعمموظفاا  ّوووواهياا في جميع أنحاء الصوووووماف     350أ ثر من 
 ّووووواة ومدعون وكّتاب  وووووبال. وتناوف التدريل مجالت ذات أولوية من جملتها إدارة المحا م  من التدريل

ومهوارات القيوادة؛ وءجراءات المحوا موات المودنيوة؛ وءجراءات المحوا موات الجنواهيوة؛ والمبوادح العواموة للقوانون 
ن   درات ومهارات المشوووووارك  علل إنجازين الجناهي الصوووووومالي  وحقوق المتهمين والّوووووحايا  بحيد تحسوووووّ

 األعماف التي يقومون بها يومياا.

في خفت عدد القّوووووووايا الجناهية المدنية التي تب  فيها  حكومة الصووووووووماف الفيدراليةو د نجح    -26
ّوايا وجعلها ُتحكم هوتوطيد  نلام العدالة المحا م العسوكرية  نتيجة جهود إصوال    وهو ما كفل تصونيف الق

منشوووووحة جديدة هي   حكومة الصووووووماف الفيدراليةّووووواهية المناسوووووبة لها. وفتح   من  بل المحا م والوليات الق
هذه  يوجد في. و 2019ع المحا م  الذي شوووووووور  في العمل ابتداءا من مسووووووووتهل عام سووووووووجن مقديشووووووووو ومجمّ 

 ن وسجن. وهي مجه ة أفّل من غيرها للنلر في  ّايا األمن الكبر .و المنشحة  ّاة ومدع

 المساعدة القانونية  

الصووووووومالي الحالي علل الحع في الحصوووووووف علل   الجناهية   انون اإلجراءات  من  15المادة  نة  ت  -27
الدسوووووووووتور الصوووووووووومالي المؤ   علل أنل   ( من4)34المادة  نة  ت محام  انوني بالمجان. وفّوووووووووالا عن ذلك   

حصووووووووف هم اإلمكانيات للدي لليسووووووو   "يتعين علل الدولة أن توفر الدفا  القانوني بالمجان لألشوووووووخاي الذين  
ّواا لكل طفل  " د يتعرض بشوكل من األشوكاف  علل محام". والحع الدسوتوري في المسواعدة القانوني مكفوف أي

لكل شووووووخة ُيقبت كذلك  ( من الدسووووووتور الصووووووومالي المؤ    و 5)29للللم"  مثلما تنة علل ذلك المادة  
األشوووووووووخاي هي األغلبية في عليل أو ُيحتج  ول يسوووووووووتطيع سوووووووووبيالا إلل اتخاذ محام  انوني  وهذه الفئة من  

الصووماف. وفي هذا السوياق  و وع  وزارة العدف الصوومالية سوياسوةا وطنيةا عامةا للمسواعدة القانونية حلي  
ج السووووووياسووووووة لنموذج مختل  تقدم  يل منلمات المجتمع . وتروّ 2016بتحييد مجلس الوزراء في ح يران/يونيل  

ل المحاماة والمختصوووووووين في القانون. والمراد من سوووووووياسوووووووة المدني المسووووووواعدة القانونية باإل وووووووافة إلل مكات 
لوصووووف إلل لألشووود الفئات  وووعفاا  المتاحة  فري  الالصووووماف العامة المتعلقة بالمسووواعدة القانونية معالجة  لة  

ومعالجة أوجل عدم المسووووووووووواواة أمام العدالة التي ظل   اهمةا علل مد  العقود الثالثة الما وووووووووووية  مع العدالة  
ين المشوووواركة النشووووطة للوكالت الحكومية ومنلمات المجتمع المدني  ل سوووويما منها تلك التي تيسووووير وتحسوووو 

تنفيذ سووووياسووووة المسوووواعدة القانونية عملية  عن ذلك  شوووورع  وزارة العدف في    تقدم المسوووواعدة القانونية. وفّووووالا 
اتيجيات أخر  من وفي افتتا  مكاتل للمسووواعدة القانونية في جميع مناطع الصووووماف. وهو ما سووويكمل اسوووتر 

وتتسووووووووووووووع مع أولويوات   فيودراليوة ال بيول المحوا م المتنقلوة التي تنشووووووووووووووال في مختل  الوليوات األعّوووووووووووووواء في 
 .2024-2020اإلصالحات الحكومية في  طا  العدف في إطار خطة التنمية الوطنية للفترة 

 التصدي للقرصنة  

القرصووووووونة والختطا . ويجّرم هذا   و وووووووع  وزارة العدف أيّووووووواا مشووووووورو  القانون الوطني لمكافحة  -28
التشوريع فعل القرصونة والختطا  الذي يرتكبل  راصونة صووماليون ويكفل كذلك إ امة العدف في هذه القّايا 
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 جراء ب والحع األسوووووواسووووووي في إجراءات المحا مة العادلة للمتهمين بالقرصوووووونة. و د أُعد مشوووووورو  القانون هذا  
لس الوزراء. ومن المقرر أن يدرس مجلس الوزراء مشوووووووورو  مشوووووووواورات عامة شوووووووواملة  بل عر وووووووول علل مج

 .2021يطرحل للنقاش ثم لع رار واإلحالة بعد ذلك إلل البرلمان بحلوف منتص  عام أن القانون هذا و 

 حرية التعبير  

  اتخووذت الحكومووة خطوات بوواتجوواه تحسووووووووووووووين اإلطووار القووانوني الووذي ينلم الحع في حريووة التعبير -29
 2المؤرخ  5القانون ر م هو ومن جملة التشووووووريعات ذات الصوووووولة  القانون الوطني لالتصووووووالت  و . تدريجياا 

. 2020  والقانون المعّدف لوسووواهال اإلعالم الوطنية الصوووادر في آب/أغسوووطس  2017تشووورين األوف/أ توتر 
البريد  و  بالنطاق العريتوينة القانون الوطني لالتصوالت علل إطار تنليمي لسوتخدام وسواهل التصواف  

وحرمة  اتفي البلد دون التسوووووبل في انتهاي الحقوق األسووووواسوووووية في حرية التعبير والحصووووووف علل المعلوم
لوسوووووواهال اإلعالم  وهو  الفيدراليالحياة الخاصووووووة. و د نلرت الحكومة في التعقيبات علل تحسووووووين القانون 

ة حوار مسووووهل مع الصووووحفيين   عن طريع إ ام2016كانون الثاني/يناير  9الصووووادر في   11القانون ر م 
والعواملين في وسووووووووووووووواهال اإلعالم ومنلموات المجتمع المودني المعنيوة بحريوة التعبير. و ود كوان تعوديول  وانون  

شووووووواري فيها مختل  الجهات المعنية.   عة  ة عملية تشووووووواورية بناءة واسوووووووعة النطاق ومداف  ثمر وسووووووواهال اإلعالم 
ل  بمهمة و وووووووووووع المعايير األخالةية ومعالجة وينة القانون المنق  علل إنشووووووووووواء مجلس للصوووووووووووحافة مك

اإلجراءات التحديبية وتنفيذها. ويحلر القانون أيّوووووواا احتكار وسوووووواهل البد العمومية وينشووووووت مرك اا حكومياا 
 لالتصالت للتمكين من الحصوف علل المعلومات المتعلقة بالحكومة.

لتحودي المتمثول في اسووووووووووووووتهودا  ات لول علل عوا ودة الع م علل ال حكوموة الصووووووووووووووومواف الفيودراليوةو  -30
الصووووحفيين وغيرهم من المدافعين عن حقوق اإلنسووووان من  بل إرهابيين أو عناصوووور إجرامية  وتر  أن هذه 

ة يتعّين حّلها. والحالة هذه  ف ن وزارة اإلعالم الصوووووووومالية  د اتصووووووول  بمكتل المدعي العام خطير ة شوووووووكلم
عن حقوق اإلنسووووان والصووووحفيين المحتج ين؛ وسوووويؤدي هذا  بغية إ امة عال ة تعاون  يما يتعلع بالمدافعين

التواصوول إلل اتخاذ إجراء سووريع في القّووايا التي يكون فيها أحد الصووحفيين محتج اا )تعسووفاا( بسووبل ةيامل 
بعملل. وتخطال وزارة اإلعالم أيّوواا لو ووع مسووودة سووياسووة عامة بغية التصوودي للهجمات علل الصووحفيين 

عن الت امها بتنفيذ   فيدراليةالي. و د أعلن  بعت الوليات األعّوووووووووووواء في  وتعر ووووووووووووهم لالحتجاز التعسووووووووووووف
من الدسووووووووتور الصووووووووومالي المؤ   التي تصووووووووون الحع في حرية التعبير. وتعمل الحكومة ألجل  20 المادة

تحسووووووين سووووووبل تحديد نوإية النتها ات واإلبالف عنها  بما في ذلك تدريل الصووووووحفيين علل اإلبالف القاهم 
 .2018اإلنسان  الذي ُشر   يل في ح يران/يونيل  علل حقوق 

 اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  

ني القانون المنشوووووووووت للجنة في ح يران/ -31   يما يتعلع باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسوووووووووان )اللجنة(  سوووووووووُ
ون إنشووواء واسوووعة علل نحو يتسوووع و ان   ختيار. و ادت وزارة المرأة وحقوق اإلنسوووان تنفيذ عملية ا2016 يونيل

باختيار تسعة مرشحين   2017اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان. وانته  هذه العملية في كانون األوف/ديسمبر  
. وكج ء من التحّوووويرات لبدء اللجنة للنلر في تعيينهم  ليكونوا أعّوووواءا في اللجنة بت كية من مجلس الوزراء

المفو وووية السوووامية /في الصووووماف   ألمم المتحدةا  كتلسووواندة معملها  أدرج  وزارة المرأة وحقوق اإلنسوووان  بم
لحقوق اإلنسوووووان وترنامم األمم المتحدة اإلنماهي واليونيسووووويف  دعم لجنة حقوق اإلنسوووووان في الصووووووماف في 

 .2018برنامم الصوماف المشتري بشحن حقوق اإلنسان الذي ُشر  في تنفيذه في عام 
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 برنامج الصومال المشترك بشأن حقوق اإلنسان  

سوووووتة كلفتل  تبلغ لد  برنامم الصووووووماف المشوووووتري لحقوق اإلنسوووووان  وهو برنامم لحقوق اإلنسوووووان -32
ماليين دولر  مخرجات ومي انية هامة لتنفيذ مختل  األولويات المتعلقة بحقوق اإلنسووووووووووووان في الصوووووووووووووماف 

عن طريع تنفيذ  واحترامها تع ي  حقوق اإلنسووووووان ترسوووووويح لنهوض بها  وال اية الرهيسووووووة من هذا البرنامم لو 
الت امات الصووووووووووووماف في ميدان حقوق اإلنسوووووووووووان وأولويات الخطة اإلنماهية الوطنية والسوووووووووووتعراض الدوري 

طة الطريع لحقوق اإلنسووووووان وخطة العمل  بما يّوووووومن جعل حقوق اإلنسووووووان محور الهيكل ي الشووووووامل وخر 
ت في ميدان حقوق اإلنسووووان األمني. ويتّوووومن البرنامم المشووووتري بشووووحن حقوق اإلنسووووان أيّوووواا بناء القدرا

لفواهودة الموظفين المودنيين والعواملين في القطوا  القوانوني والعواملين في ميودان حقوق اإلنسوووووووووووووووان عمومواا في 
تنفيذ البرنامم المشوووووتري أثناء الرتع األوف من من من المرحلة األولل  فر فجميع مناطع الصووووووماف. وءذ سووووويُ 

ع تصووووور للمرحلة الثاني 2021عام  ة من ذلك البرنامم ومن المتو ع أن ُيشوووور  في تنفيذها بحلوف   فقد ُو ووووا
اإلنجازات التي تحقق  حتل اآلن وسوويوطد المكاسوول التي  إللد هذا البرنامم ن . وسوويسووت 2021أبريل نيسووان/

 ت في النهوض بحقوق اإلنسان في الصوماف.حرز  أُ 

 فيدراليةال الواليات األعضاء ايبين و  حكومة الصومال الفيدراليةالتعاون بين   

رت  -33   إنشوووووواء فيدرالية  بالتعاون الوثيع مع الدوف األعّوووووواء في الحكومة الصوووووووماف الفيدراليةيسووووووّ
العديد من المنصوووات لتشوووجيع الحوار وتمكينل بشوووحن طاهفة واسوووعة من الموا ووويع التي تهم  طاعي التنمية  

  والتكامل العسوووووووكري فيدراليةية إنشووووووواء ال  وعملفيدراليةواألمن  والتعاون  يما بين الوليات األعّووووووواء في ال
. وفي ميدان التعليم أيّوووووووواا هناي  فيدراليةللقوات العسووووووووكرية اإل ليمية التي تقودها الوليات األعّوووووووواء في ال

سووووياسووووة تتوخل تحقيع تماسووووك أ بر يجري تنفيذها بغية  وووومان تقوية نوإية التعليم علل  دم المسوووواواة في 
في منا شووووات  فيدراليةوالوليات األعّوووواء في ال حكومة الصوووووماف الفيدراليةجميع أنحاء البلد. و د شوووورع   

 ءّبانبغية بحد سووووبل التعاون علل حماية حقوق اإلنسووووان عموماا و   بعثة التحاد األفريقي  ي الصوووووماف مع
 تنفيذ العمليات العسكرية.

 الشؤون اإلنسانية الدولية والسلم واألمن -سابعاف  

 اإلنسانتشريعات حقوق   

تشوووووووريعات ألجل تقوية حماية حقوق   حكومة الصووووووووماف الفيدرالية   و وووووووع   ما سووووووول فّوووووووالا ع -34
  ومشووورو  لعناثاإلنسوووان. ومن  ووومن تلك التشوووريعات مشووورو  تشوووريع يتعلع بتشوووويل األعّووواء التناسووولية 

   انون  انون الجراهم الجنسووووووية  ومشوووووورو   انون حقوق الطفل  ومشوووووورو   انون  ّوووووواء األحداث  ومشوووووورو 
التشوووووووووريعات المحلية الت امات الصووووووووووماف   فيج والقانون الوطني لحقوق ذوي اإلعا ة  التي سوووووووووتدرا   التعليم

ر تنفيذ السووياسووات والتشووريعات بسووبل    عليها. وفي هذا السووياق  تحخّ بموجل الصووكوي الدولية التي صوودّ 
لخروج من الن ا  ولديل أولويات إصوال  التحديات المالزمة لو وع الصووماف باعتباره بلداا ل ي اف في طور ا

 متقاطعة تستند إلل تع ي  بيئة شاملة.

وما فتئ  وزارة األمن الداخلي ووزارة الدفا  في الصوماف تقدمان لقوات األمن تدريباا علل القانون  -35
لقيان  الجيا الوطني الصوووومالي و وات الشووورطة الصوووومالية يت  انفكالدولي اإلنسووواني وحقوق اإلنسوووان. وما 

في إطار العمليات المشووووووتركة لمكافحة   بعثة التحاد األفريقي في الصووووووومافالتدريل من بلدان مانحة ومن 
  ت وزارة العدف  باإل ووووووووووافة إلل وزارة األمن الداخلي ووزارة الدفا  أجر الشووووووووووباب. وعالوةا علل ذلك  حركة 
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ات مخصصة ُأنشئ  ب رض الستجابة  وات األمن عن طريع تحقيق ارتكبتهاتحقيقات وزارية في انتها ات 
ل يادة عدد التحقيقات الوزارية في  حكومة الصوووووووووماف الفيدراليةلشووووووووواغل تتعلع بارتكاب انتها ات. وتخطال  

 جراهم خطيرة ارتكبتها  وات األمن.

 مشروع قانون الجنسية  

ي كان  د صودر و وع  وزارة الداخلية الصوومالية مشورو   انون الجنسوية الصوومالية المعدف  الذ -36
. ويوجد مشووورو  القانون المعدف حالياا لد  مجلس الوزراء حيد سووويطر  للمنا شوووة واإل رار. 1962في عام 

ومن التعديالت اإليجابية الهامة في مشورو  القانون صوون حقوق النسواء الصووماليات في الجنسوية علل  دم 
 المساواة مع الرجاف.

 الوكالة الوطنية لإلعاقة  

ع رهيس الصوووووووماف أيّوووووواا علل اعتماد مشوووووورو   انون   و ّ 2018كانون األوف/ديسوووووومبر   31في  -37
  أ ر مجلس الوزراء تعيين خمسووة أعّوواء في 2021وفي كانون الثاني/يناير  .وكالة اإلعا ة فصووّيره  انوناا 

اللجنة لقيادة الوكالة. وتجدر اإلشووووووارة إلل أن ثالثة من هؤلء األعّوووووواء الخمسووووووة نسوووووواء. وتاإل ووووووافة إلل 
حقوق اإلنسووووووووووووووان  أثنواء تحّووووووووووووووير هذا التقرير  علل إجراء آخر و  انون وكالة اإلعا ة  تعك  وزارة المرأة 

جولت من المشووووووواورات في إطار عملية صوووووووياغة مشووووووورو  القانون الوطني المتعلع بحقوق ذوي اإلعا ة  ال
 الذي سيتناوف العديد من التحديات التي تعترض األشخاي ذوي اإلعا ة في التمتع بحقو هم.

 مشروع قانون مكااحة اإلرهاب  

يتّوووووووومن  الذي لمكافحة اإلرهاب   زيادة علل ذلك  و ووووووووع  وزارة األمن الداخلي القانون الوطني -38
أحكاماا لمكافحة األعماف اإلرهابية بصووورة شوورإية وألجل مراةبة سوولطة الوكالت األمنية مراةبة  انونية. و د 
خّووووع مشوووورو  القانون هذا لعدة تعديالت توخياا لمتثالل للمعايير الدولية لحقوق اإلنسووووان. و د أ ر مجلس 

مشوووووووووووووورو  القانون    الفيدرالي  أعاد البرلمان 2019. وفي عام 2017م الوزراء مشوووووووووووووورو  القانون هذا في عا
ل ي اف  يد السووووووووتعراض. وأثناء عملية السووووووووتعراض  سووووووووُتو ووووووووع في حيد  للحكومة  بعد القراءة األولل  

تعريف اإلرهوواب وموواليووة اإلرهوواب والتوودريوول علل  ومن جملتهوواالعتبووار الشووووووووووووووواغوول التي أثووارهووا البرلمووان  
حقوق اإلنسوووووان مدخالت تقنية هامة بشوووووحن حقوق اإلنسوووووان و ة علل ذلك   دم  وزارة المرأة  اإلرهاب. وزياد
العتبار أثناء و وووووووووووع التشوووووووووووريعات المتعلقة بمكافحة اإلرهاب  وووووووووووماناا لمتثالها للمعايير    ي تؤخذ بعين

انون  والمبادح ذات الصووووووووووولة بحقوق اإلنسوووووووووووان. ومن المتو ع أن تؤخذ هذه بعين العتبار في مشووووووووووورو  الق
حقوق اإلنسووان إلل وزارة األمن الداخلي أن تسووتعرض هذا القانون وأن تكفل و النهاهي. وسووتطلل وزارة المرأة 

 األمواف واعتماده ألجل تنفيذه. غسلامتثالل لمعايير حقوق اإلنسان. وتّم أيّاا و ع تشريع لمكافحة 

 التعااي االقتصادي والحد من الفقر  

إطار   حكومة الصووووووماف الفيدراليةلسوووووتثمار والتنمية ال تصوووووادية لد   و وووووع  وزارة التخطيال وا -39
عمل للتعافي والصووومود  يدعم تقدم البلد باتجاه التعافي من الجفا  والجاه ية للكوارث والوصووووف إلل حالة 

تمكين الصووووماف من  بهد إطار العمل الوطني هذا تم تصوووور من الصووومود المسوووتدام علل مد  أطوف. و 
ألزمة اإلنسووانية التي ظل  حبيسووة لها لمدة ثالثة عقود حتل اآلن. وعالوةا علل ذلك  و ووع   سوور حلقة ا

لتصوودي ألجل ااسووتراتيجية شوواملة   فيدراليةبالتعاون مع الوليات األعّوواء في ال حكومة الصوووماف الفيدرالية



A/HRC/WG.6/38/SOM/1 

GE.21-02699 14 

ا   وهو برنامم  لخطر المجاعة والجفا   واشووووووووووووووتمل  علل أمور منها تقييم الحتياجات الناجمة عن الجف
ها. وتاإل افة إلل ذلك  استحدث  وزارة ال راعة بيت لت ال اية منل تحديد الحتياجات وترتيبها حسل األولوية و 

إنتاج ما يكفي  ب رضبرامم مختلفة بغية تقديم دعم مسووتدام لصوو ار الم ارعين ولألعماف التجارية ال راإية  
 من األغذية لتحقيع األمن ال ذاهي المستدام.

القرار في إطار اتخاذ ة نقطة  الفيدرالي وفي سووووياق التعافي ال تصووووادي للصوووووماف  بل   الحكومة  -40
عوة  ويوة من . و ود كوانو  هوذه المبوادرة نتيجوة موداف  2020مبوادرة البلودان الفقيرة المثقلوة بوالوديون في آذار/موارس 

لتركي  علل أهم اإلصوووووووالحات ة عن  ووووووومان تخفيف علء الدين ألجل تمكينها من االفيدرالي  بل الحكومة 
مة كل التصوووميم علل السوووتفادة من الفري التي تتيحها  ة مصووومّا الفيدرالي وعلل إعادة إعمار البلد. والحكومة  

  ومن بينهوووامبوووادرة البلووودان الفقيرة المثقلوووة بوووالوووديون ألجووول تحقيع التقووودم في اإلصووووووووووووووالحوووات ذات األهميوووة 
 ق اإلنسان في البلد.اإلصالحات التي تهم  طا  األمن وتقوية حقو 

 المشردون داخلياف   

ما انفك  مسوحلة عمليات اإلخالء القسوري تشوكل تحدياا بالنسوبة للصووماف. فاألرا وي التي يحتلها  -41
 حكومة الصووووماف الفيدراليةمشوووردون داخلياا هي ملك لمواطنين من الخواي ولمؤسوووسوووات عمومية. وتنكل 

نتقالية وءصوووالحات سوووياسوووة األرا وووي  ألجل إيجاد حل مسوووتدام علل اسوووتحداث نلام  في إطار العدالة ال
مبادح توجيهية وطنية  يما  حكومة الصوووووووماف الفيدراليةلمسووووووحلة المشووووووردين داخلياا واإلخالء. و د و ووووووع  

يخة عمليات اإلخالء من أجل نبذ عمليات اإلخالء القسري وءنشاء آليات حماية وءجراءات يتعين اتباعها 
اإلخالء بغية  ووووومان الحقوق بما فيها الحع في السوووووكن الالهع لألشوووووخاي. و د أجرت   بل تنفيذ عمليات

وحودة الحلوف المسووووووووووووووتوداموة التوابعوة لوليوة بنوادير اإل ليميوة تقييم المخواطر األوف الشووووووووووووووامول لعمليوات اإلخالء 
يشووية أسوورة مع 8  000القسووري في مقديشووو. و د نجح  هذه الوحدة في منع تنفيذ اإلخالء القسووري في حع  

 نة للمشردين داخلياا.مستوط   58و

 حقوق المرأة وحماية المرأة -ثامناف  

 إنهاء العنف الجنسي اي سياق النزاع  

حقوق اإلنسوووووووووان منتد  تشووووووووواورياا ب رض اسوووووووووتعراض خطة عمل الصووووووووووماف و عقدت وزارة المرأة   -42
أوف اجتما  للفريع   الفيدراليةحكومة الصووووووماف   ترأسووووو   2017الوطنية إلنهاء العن  الجنسوووووي. وفي عام 

قد في مقديشيو. وتاإل افة إلل ذلك  الوطني المعني بالعن  القاهم علل نو  الجنس في الصوماف  الذي عُ 
زادت إمكانية الوصوووووووف إلل العدالة عن طريع اسووووووتخدام مقدمي المسوووووواعدة القانونية والمحا م المتنقلة التي 

حقوق و والعن  القواهم علل نو  الجنس. ودافعو  وزارة المرأة اسووووووووووووووتفواد منهوا النواجون من العن  الجنسووووووووووووووي 
اإلنسوان ووزارة العدف عن إحالة  ّوايا العن  الجنسوي والعن  القاهم علل نو  الجنس إحالة تامة من نلام 
العوودالووة العر يووة إلل نلووام العوودالووة الرسووووووووووووووميووة وشوووووووووووووورعوو  في تنفيووذ برنووامم لبنوواء القوودرات لفوواهوودة الموودعين 

العن  الجنسوووي في جميع أنحاء الصووووماف. ومن  ووومن الجهود التي بذل  ألجل زيادة المتخصوووصوووين في 
تقديم الخدمات للناجين من العن  الجنسوووي في سوووياق الن ا  إنشووواء أوف مختبر للطل الشووورعي ألجل إجراء 

 التحليالت وجمع األدلة في  ّايا العن  الجنسي والعن  القاهم علل نو  الجنس. 

علل البيان المشووووتري بشووووحن اللت ام ب نهاء واألمم المتحدة   ة الصوووووماف الفيدراليةحكوموفي توةيع  -43
العن  الجنسي في سياق الن ا  دليل علل توفر اإلرادة السياسية لد  الصوماف باللت ام بقرار مجلس األمن 
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تنفيذ خطة العمل ل برنامجااإلنسووان   وحقوق . وفي هذا السووياق  أطلق  وزارة المرأة  1325لألمم المتحدة ر م 
ال اية منها اسووووووووتحداث    الوطنية إلنهاء العن  الجنسووووووووي في سووووووووياق الن ا . وهذه إبارة عنل خطة واسووووووووعة

التدابير للتخفيف من العن  الجنسوووي في سوووياق الن ا  في الصووووماف  مع التركي  بوجل خاي علل الفئات 
المشوووتري لحقوق اإلنسوووان أحد البرامم المعر وووة للعن  الجنسوووي  كاألشوووخاي المشوووردين داخلياا. والبرنامم 

وزارة المرأة  نفذتالتي تدفع باتجاه تنفيذ خطة العمل الوطنية إلنهاء العن  الجنسووووووي في سووووووياق الن ا . كما 
ومنلموات المجتمع المودني وغيرهوا من  فيودراليوةالاإلنسووووووووووووووان  بوالتعواون مع الوليوات األعّوووووووووووووواء في   وحقوق 

 . 2017  استعرا اا مشتركاا لخطة العمل الوطنية في عام الجهات المعنية

 ميثاق النساء الصوماليات  

  نلم الصوووماف أحد أ بر التجمعات النسوواهية في إطار 2019آذار/مارس    6إلل    4في الفترة من   -44
 فيدرالية لاامرأة وفتاة من الوليات األعّوواء في    350الجمع العام للنسوواء الصوووماليات  والذي جمع أ ثر من  

من الجهات المعنية. و د كان الجمع نتيجة عملية تشووواورية دةيقة وشووواملة   هاومنلمات المجتمع المدني وغير 
اإلنسان ولجنة توجيهية مؤلفة من نساء ذوات خلفيات متنوعة   وحقوق است ر   عدة شهور بقيادة وزارة المرأة  
 بيُّن رض الرهيس من هووذا الجمع التووداوف وت . و وود كووان الفيوودراليووة الومن مختل  الوليووات األعّووووووووووووووواء في 

 العقبات الرهيسية التي تعترض النساء في مشاركتهن في الشؤون العامة وكيفية الت لل علل تلك العقبات. 

وتمخت الجمع عن أوف ميثاق للمرأة الصوومالية في التاريح  يدون مطالبات النسواء الصووماليات  -45
  الجنسوووي والوصووووف إلل العدالة وتشوووويل األعّووواء التناسووولية لعناث في ميادين كالدسوووتور والتصووودي للعن 

هذا الميثاق فتحاا يشووووكل ومشوووواركة المرأة في الحياة السووووياسووووية وفي الحكم علل جميع مسووووتويات الحكومة. و 
من حيد نطا ل وشووووموليتل وطموحل. فهو يدعو إلل المدافعة المسووووتمرة وءلل التواصوووول بشووووحن العقبات التي 

القوانين بما فيها   تثبيتها فيسواء مع مالحلة أن المسواهل التي أثارتها النسواء في المنتد  تسوتل م تعترض الن 
 63 الدسوووووتور  التي يجري اسوووووتعرا وووووها حالياا. و د كشووووو  الصووووووماف عن الميثاق ألوف مرة أثناء الدورة ال

ي تلك المناسووووبة علل الّوووووء ف  ا  مسوووولط2019للجنة و ووووعية المرأة المعقودة في نيويوري في آذار/مارس 
أجل مشوووووواركة النسوووووواء في إدارة من الت ام الحكومة بتنفيذ الميثاق. ول ت اف نتيجة الميثاق تؤثر علل الحملة  

 الشؤون العامة بما في ذلك العملية النتخابية الحالية. 

 السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين  

السووياسووة الوطنية للمسوواواة بين الجنسووين ألجل جعل هذه   اسووتعرض الصوووماف  ما سوول فّووالا ع -46
( إلل جانل ميثاق المرأة الصووووومالية. 2025-2020) 9 -السووووياسووووة تتماشوووول مع الخطة اإلنماهية الوطنية 

. في الصوووووماف   وسووووتقدم هذه السووووياسووووة دعماا كبيراا لمنصووووة تع ي  المسوووواواة في الحقوق بين النسوووواء والرجاف
ة للمسوووواواة بين الجنسووووين عن طريع سوووولسوووولة من المشوووواورات الشوووواملة مع جميع وُو ووووع  السووووياسووووة الوطني 

الجهات المعنية كالمجموعات النسووووووووواهية والشوووووووووباب ومنلمات المجتمع المدني وال عماء التقليديين من كبار 
المحلية. وتاإل ووووووافة إلل ذلك  أنشووووووحت الخطة الوطنية للمسوووووواواة بين الجنسووووووين  مجتمعاتالسوووووون وزعماء ال

أهم  رسوووووووويحيتم ت طريع فعالة و ابلة للتنفيذ بشووووووووحن معالجة المسوووووووواواة بين الجنسووووووووين وتمكين المرأة. و   طةي خر 
في العمليات الوطنية التي ترك  علل مسوووواهل من  بيل  المسوووواواة بين الجنسووووين  سووووياسووووةالعناصوووور المكونة ل

نسوووين من إدراج أولويات الوطنية للمسووواواة بين الج  سوووياسوووةالشوووؤون اإلنسوووانية والصووومود والتعافي. وتمّكن ال
والنهوض باللرو  المدنية والجتماإية  9 -المسووووواواة بين الجنسوووووين في صوووووميم الخطة اإلنماهية الوطنية  

وال تصووووووووادية والسووووووووياسووووووووية والقانونية والجتماإية الثقا ية لمختل  الفئات الّووووووووعيفة والمجتمعات المحلية 
 المهمشة في جميع أنحاء الصوماف. 
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 الطفل وحماية الطفلحقوق  -تاسعاف  

 تجنيد األطفال الجنود واستخدامهم  

حكومة الصوووووماف حقع الصوووووماف تقدماا كبيراا في التصوووودي لتجنيد األطفاف الجنود. و د و ووووع   -47
األطفاف الذين هرتوا من األسور  عن  بواسوطة الوكالة الوطنية لالسوتخبارات واألمنللتحري    آليات الفيدرالية

تنفيذ خطة العمل الوطنية بشووووووحن تجنيد األطفاف واسووووووتخدامهم وخطة  دفا لد  إرهابيين. وواصوووووول  وزارة ال
لتحري في الن ا  المسووول . واسوووتحدث  وزارة الدفا  آلية شووواملة وفعالة ل هموتشوووويهالعمل بشوووحن  تل األطفاف  

راهم خطيرة من النّوومام إلل  وات األمن الصووومالية أو البقاء  وومان منع األفراد المسووؤولين عن جبهد  
إنشوووواء أرتع لجان لتنسوووويع السووووياسووووات المتعلقة   حكومة الصوووووماف الفيدراليةفيها. وعالوة علل ذلك  دعم   

باألطفاف؛ وإلدراج أحكام اتفاةية حقوق الطفل في القوانين المحلية وتنفيذ أحكامها؛ وتنسوووووووويع عمل منلمات 
اإلنسووووووووان مع مختل  الجهات المعنية   وحقوق معنية بحقوق الطفل. وتعمل وزارة المرأة  شووووووووتل يةغير حكوم

 عمل اللجان توخياا لم يد من الفعالية.  تنسيععلل 

برنامجاا يهد  إلل معالجة و وووووووعية المقاتلين اإلرهابيين   حكومة الصووووووووماف الفيدراليةوو وووووووع   -48
إدارة هذا  في ن و الحكومة وشووووووووركاء دولي  تشووووووووتريجنود السووووووووابقون. و الذين تركوا القتاف بمن فيهم األطفاف ال

وءعادة إدماج الجنود وكشوووووفهم اسوووووتقباف األطفاف الجنود السوووووابقين  سوووووهيلتيسووووويره وال اية منل ت في  البرنامم و 
هذا   وفي إطاراألطفاف السوووووووووابقين في المجتمعات المحلية والقيام بجهود متواصووووووووولة لعرشووووووووواد الجتماعي. 

عدة مرا   إلعادة اإلدماج وءعادة التحهيل في جميع أنحاء  حكومة الصوووووووووووماف الفيدراليةأنشووووووووووحت البرنامم  
الصووووووووماف. ففي كل سووووووونة  تنج  المجموعات اإلرهابية في تجنيد عدد كبير من األطفاف الذين يصوووووووبحون  

ن أسوووووووووووووورهم أطفوووالا جنوداا علل الرغم من جهود الحكوموووة للحيلولوووة دون تجنيووود األطفووواف وأخوووذهم بعيوووداا ع
اجتماعات ماهدة مسوتديرة تقنية  حكومة الصووماف الفيدراليةومجتمعاتهم. و د عقدت وزارة األمن الداخلي في 

 األطفاف الجنود السابقين.  كش بهد  استعراض اإلجراءات األمنية المتعلقة ب 

مع وزارة الدفا  علل   حكومة الصووووووووووووماف الفيدراليةاإلنسوووووووووووان في   وحقوق وزارة المرأة  تعاون و د  -49
و ووووووووع إطار سووووووووياسووووووووة عامة لدعم إعادة إدماج األطفاف الجنود وحمايتهم. و د تم هذا بالتوازي مع اعتماد  

الصوومالية الوطنية أو القوات األخر . وفي هذا السوياق  تعك  القوات  من   خراج األطفافسوياسوات ترتبال ب 
دعماا للجيا الوطني في جهوده بيومتري  وتد يع علل تنفيذ برنامم تسوووووووووووجيل  حكومة الصووووووووووووماف الفيدرالية

في هذا الشووووووحن. و د ُأشووووووري  ادة المجتمعات المحلية   موحدث إجراء تشوووووو يل دحمنع تجنيد األطفاف. واسووووووتُ ل
أن من ينّوومون إلل الجيا كمجندين أشووخاي  من/ وومان تح دالبغية   ري في عملية التح عشوواهروشوويوخ ال
 . بوا جراهم خطيرة في الما يلم يرتكا 

 ست انتهاكات خطيرة اي حق األطفال  

فّووالا عن ذلك  أصوودر  اهد الجيا الوطني الصووومالي أمراا بحلر سوو  انتها ات خطيرة في حع   - 50
واسوووتخدامهم.    هم وءشووورا    ة عشووورة ن ام ث األطفاف دون سووون ال  األطفاف أثناء العمليات العسوووكرية ومن جملتها تجنيد 

خطة عمل بهد       2019  في تشوووورين األوف/أ توتر حكومة الصوووووماف الفيدرالية وء ووووافة إلل ذلك  و ووووع  
في الجيا ودرءاا لذلك  وخطة عمل   هم واسوووووووووووووتخدام   األطفاف  تسوووووووووووووريع تنفيذ خطة العمل الوطنية إلنهاء تجنيد 

كشووووووووووووو   هويوات األطفواف و  ري عن التح وطنيوة لمنع  تول األطفواف وتشوووووووووووووويههم. ووزارة األمن الوداخلي ملت موة بو 
ملت مة ببدء  أنها وخاصوووووة منهم أولئك الذين كان  لهم صووووولة سوووووابقة بجماعات مسووووولحة كما هم ف ي تعر هوياتهم و 

 من  بل المدعي العام.   للمالحقة  من ثم  ال يخّعون ف    عتبر هؤلء األطفاف ناجين و حايا إعادة إدماجهم. ويُ 
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 الطفل اي القوانين المحليةإدراج أحكاو اتفاقية حقوق   

 وحقوق الصووووووووووووماف في طور إطالق خطة تنفيذ اتفاةية حقوق الطفل التي و وووووووووووعتها وزارة المرأة  -51
غيرها من الجهات المعنية المهمة. و د أعقل مع و  فيدراليةالاإلنسوووان  بالتنسووويع مع الوليات األعّووواء في 

وردها  2019الصووووماف تقرير الدولة الطر  األوف بشوووحن اتفاةية حقوق الطفل في أيلوف/سوووبتمبر  هذا تقديم  
 الشوووووامل علل  اهمة المسووووواهل المتعلقة باتفاةية حقوق الطفل التي وردتها من لجنة حقوق الطفل في شوووووبا//

ي في الصوووووووووووووووموواف  . وتوخيوواا لعدراج الفعوواف ألحكووام اتفوواةيووة حقوق الطفوول في القووانون المحل2020فبراير 
اإلنسوان شورعة حقوق الطفل بهد  تقوية األطر الوطنية القاهمة لحماية الطفل.   وحقوق و وع  وزارة المرأة 

ع الصووماف علل البروتوكوف الختياري لتفاةية حقوق الطفل المتعلع باشوتراي األطفاف في الن اعات و د و ّ 
تحرير هذا التقرير  يتناوف التصوووووووديع علل هذا  المسووووووولحة ويجري حوار وطني في الو   الحالي  في أثناء

الصووووووك الدولي الهام من صووووووكوي حقوق اإلنسووووووان. وتاإل ووووووافة إلل ذلك  تعمل الحكومة علل تنفيذ خطة 
ة  مثول وزارة الودفوا  تنفيوذيو عودد من الوزارات الذلوك العمول المتعلقوة بواألطفواف والن ا  المسوووووووووووووول   ويودعمهوا في 

 . فيدراليةالإلل جانل مؤسسات الوليات األعّاء في اإلنسان  وحقوق ووزارة المرأة 

 الحماية االجتماعية  

و ووع  وزارة العمل والشووؤون الجتماإية الصووومالية أوف سووياسووة وطنية للحماية الجتماإية في  -52
. وال وايوة من إطوار الحموايوة الجتمواإيوة في الصووووووووووووووومواف هي 2019تواريح البلود  و ودمتهوا في آذار/موارس 

لعتماد علل المعونة عن اي خلة الّووووووووع  وزيادة اتسوووووووواق األولويات اإلنسووووووووانية واإلنماهية والت تخفيف حال
اإلنسووانية. وهذه من أولل األولويات بالنسووبة للصوووماف نلراا للطبيعة المتكررة للكوارث الطبيعية التي تخل  

ّواا الصووماليين علل  ا تسواب م يد من الصومود أثراا علل المجتمعات المحلية الصوومالية. وسويسواعد هذا أي
وعلل التخفيف من حدة الكوارث وعلل السوعي إلل الحد من الفقر. وفّوالا عن ذلك  سوتيسور هذه السوياسوة 

ات فئ م يداا من الفري للحصوووووف علل الخدمات والمسوووواعدة الجتماإية عن طريع مبادرات تقدم خدمات لل
ن داخلياا وكبار السون وغير ذلك و عا ة والمشورداإل و وعفاا ومن بينها النسواء واألطفاف واألشوخاي ذو   شوداأل

 من المجموعات الّعيفة. 

اإلنسووووووووووووان  في شوووووووووووورا ة مع الجامعات الصووووووووووووومالية ومنلمة   وحقوق و د و ووووووووووووع  وزارة المرأة  -53
ألجل   2020جازة في العمل الجتماعي في عام اإلاليونيسوووووووووويف  برنامجاا دراسووووووووووياا يؤهل للحصوووووووووووف علل 

علل األطفاف وأسووووووووووورهم في الصووووووووووووماف. وال اية من هذ البرنامم هي إعطاء  19-التخفيف من أثر الكوفيد
  عن طريع الستعانة بالطالب الذين من منلمات المجتمع المدني وغيرها دفعة لقدرات الحكومة وشركاهها

بل وا مسوووووتو  متقدماا في العمل الجتماعي  في تصوووووديها للعن  القاهم علل نو  الجنس والقّوووووايا المتعلقة 
علل بنوواء القوودرات والكفوواءات لوود  طالب  19-بحمووايووة الطفوول. ويرك  البرنووامم الخوواي المتعلع بووالكوفيوود
والحد من انتشاره بسرعة. ومن بين التدخالت  19-العمل الجتماعي ألجل الكش  عن اإلصابات بالكوفيد

  تخفيف 2   19-فيوود  التوإيووة ونشووووووووووووووواطووات التخفيف والو ووايووة المتعلقووة بووالكو 1األولل لهووذا البرنووامم   
تفشووووووي جاهحة إمكانية الناشووووووئة عن المخاطر المتعلقة بالعن  الجنسوووووواني والعن  الجنسووووووي والتصوووووودي لها 

  ت يير السولوي علل صوعيد المجتمع المحلي  وهو ما سويؤدي إلل الحد من 3في الصووماف    19-الكوفيد
العن  الجنسوي   حالت  تسوجيل انخفاض في عدد 4   19-ال يادة في عدد األشوخاي المصوابين بالكوفيد

جيل زيادة في ذات الصوووووووووولة بحماية الطفل وتسوووووووووو   حالتوالعن  القاهم علل نو  الجنس وحماية األطفاف وال
 ة. ناسب إحالة القّايا إلل المؤسسات الم
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 تسجيل المواليد  

لصوووووماف المتعلع ب نشوووواء نلام تسووووجيل المواليد في مشوووورو  في ان إطار العمل القانوني سوووويّوووومي  -54
من شووورعة  12طبقاا للمادة  انون حقوق الطفل  الذي هو  يد المنا شوووة حالياا مع مختل  الجهات المعنية. و 

السلطات الحكومية المكلفة بتسجيل المواليد هي مكتل الصحة في الحي الذي ُولد  يل تكون الطفل   حقوق  
الطفل  ومكتل الصوووووووووحة في مجلس المدينة أو مكتل العمدة في البلدات أو القر  الصووووووووو يرة التي ل يوجد 

تسوووووجيل المواليد يكون   و الالمرك يةفي   التصوووووور وراء هذا النلاميتلخة فيها مكتل الصوووووحة الحكومي. و 
 يوماا ابتداءا من يوم ولدة الطفل.  30إل امياا  من أجل أ صاه 

 أطفال الشوارع  

اإلنسوووووووووووان تقييماا سوووووووووووريعاا لحالة األطفاف ذوي اإلعا ة في الصووووووووووووماف.   وحقوق أجرت وزارة المرأة  -55
تعة مقديشوووووووووويو وغالكايو اإلعا ة في المدن األر   وألطفاف ذو الحالة التي يوجد فيها اويسووووووووووتعرض هذا التقييم 

إلل معرفة أهم العرا يل التي تعيع سووووووووووع  الوزارة  وتايدوا وكيسوووووووووومايو في الصوووووووووووماف. وت جراء هذا التقييم  
حصوووووووووولهم علل الخدمات التي يحع لهم التمتع ومن جملتها   مشووووووووواركة األطفاف ذوي اإلعا ة في المجتمع

مود  انتشووووووووووووووار اإلعوا وة عن طريع إجراء  التقييم معرفوةُ بهوا. وتواإل ووووووووووووووافوة إلل ذلوك  كوان المتوخل من هوذا 
األسوووباب التي أودت بهم   مختلفة لشووور تبريرات م األطفاف الذين شووواركوا في هذا التقييم حوارات بسووويطة و دّ 

إلل العيا في الشوار . وهذا يمّكن الحكومة الصومالية من صنع السياسات المالهمة وو ع البرامم لحقاا 
 اية والتخفيف من هذه المشووووكلة. ومن بين أهم التوصوووويات المنبثقة عن تقرير التقييم هذا التي تسووووتهد  الو 

و ع إطار سياساتي يتي  إيجاد ردود مناسبة وترنامجية في سيا ها إلل جانل التواصل المكث  والداهم مع 
 األطفاف والسلطات والمجتمعات المحلية والوالدين/األوصياء. 
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