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أوالف -مقدمة
تولي حكومة الصو وووماف الفيدرالية األولوية القصو ووو لتع ي حقوق اإلنسو ووان وحمايتها .فالصو وووماف

-1

ملت م الت ام ا شوديدا بصوون مبادح حقوق اإلنسوان ومعاييرها وتالت لل علل التحديات حاف نشووهها في جميع
تكرس شوورعة الحقوق المّو ّومنة في الفصوول الثاني من الدسووتور المؤ للصوووماف (الدسووتور)
أنحاء البلد .و ّ

تقر حكومة الص وووماف الفيدرالية بالحاجة
المبادح األس وواس ووية لحقوق اإلنس ووان لجميع الناس في الص وووماف .و ُّ

إلل تع ي
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درات المؤسسات الوطنية المكّلفة بولية تع ي وحماية حقوق اإلنسان في البلد باستمرار.

ويعرض هذا التقرير معلومات مسو و ووتكملة عن تنفيذ التوصو و وويات المنبثقة عن السو و ووتعراض الدوري

تقدم منذ تقديم التقرير الوطني لعام  .2015فقد
الش و و و و ووامل التي حلي بقبوف الص و و و و وووماف وعما أُحرز من ّ
سوجل الصووماف تقدما كبي ار في تنفيذ التوصويات المنبثقة عن السوتعراض الدوري الشوامل لعام  2016ومن
جملة ذلك تقديم التقارير وتنفيذ المعاهدات المصو ّودق عليها وو ووع سووياسووات وطنية وتدابير تش وريعية ل يادة
تقوية درة المؤسوسوات ولترسويح احترام حقوق اإلنسوان وحمايتها في الصووماف .ومن بين إنجازات الصووماف

في هذا المجاف أيّوا التصوديع علل التفاةية الدولية بشوحن حقوق األشوخاي ذوي اإلعا ة وءنشواء الوكالة
الوطنيوة لععوا وة وتحوديود األولويوات الوطنيوة في ميودان حقوق اإلنسو و و و و و ووان وتوح وي دهوا مثلموا وردت في الخطوة
اإلنماهية الوطنية التاس و و ووعة وفي تجديد الص و و وووماف الت امل بخطة العمل الوطنية إلنهاء العن

الجنس و و ووي في

وتدف
س و ووياق الن ا إلل جانل خطة العمل المتعلقة باألطفاف والن ا المس و وول وخريطة الطريع ذات الص و وولةّ .
هذه اإلنجازات علل الت ام حكومة الص و و و و وووماف الفيدرالية بتع ي وحماية حقوق اإلنس و و و و ووان في البلد .ويتطرق
الصوووماف في تنفيذ التوصوويات المنبثقة عن السووتعراض الدوري

التقرير أيّوا إلل التحديات التي اعتر و
الشامل لعام  2016والتي ل ت اف الحكومة الفيدرالية بصدد معالجتها.
-3

أطلق

وأثناء الفترة المشو و و و وومولة بالتقرير شو و و و ووهد الصو و و و وووماف عددا من العمليات والتطورات المختلفة .فقد
الحكومة الفيدرالية ومعها بعثة التحاد األفريقي في الص و و و و و وووماف انس و و و و و ووحاب وات حف الس و و و و و ووالم

األفريقية نا ل اة بش ووكل تدريجي مس ووؤولية األمن إلل حكومة الص وووماف في س ووياق انتقاف أمني أوس ووع نطا ا.
أخر الوْ ع الذي خّلفل الكوفيد 19-علل الصو و وووماف وعلل عمل الحكومة الفيدرالية وما تسو و ووبل يل من
ود ّ
تحخر في و و ووع تش و وريعات هامة تنفيذ سو ووياسو ووات بال ة األهمية وتقديم خدمات حيوية إلل عامة السو ووكان.

وتع زت أيّوا درات وكفاءات مؤسوسوات الوليات األعّواء في الفيدرالية مما حقع أث ار إيجابيا علل حقوق
اإل نسووان .وحقع جيا الصوووماف الوطني بعت التقدم في مكافحة مجموعات إرهابية عبر أ اليم الصوووماف
يسر وصوف اإلغاثة اإلنسانية بشكل أفّل إلل المناطع المحررة.
وهو ما ّ

وفي شوبا//فبراير  2017انتخل البرلمان رهيس الصووماف وهو ما يمّثل النتقاف السولمي الثاني
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للسو و و و و وولطة منذ خروج الصو و و و و وووماف من الحكم النتقالي الفيدرالي في عام  .2012ومنذ ذلك الحين ما فتئ
لم و
الحكومووة الفيوودراليووة تجوودد الت امهووا بووالووديمقراطيووة وحقوق اإلنسو و و و و و و ووان فن ّ

النتخووابووات الشو و و و و و و وواملو ة في

عامي  2017/2016وص و و ّود علل المعاهدة األس و وواس و ووية الدولية الس و ووابعة لحقوق اإلنس و ووان و يحت مناخ ا
أصو و ووب يل الخطاب العلني بشو و ووحن موا و و وويع حقوق اإلنسو و ووان الهامة اعتياديا أ ثر فح ثر ومقبولا أ ثر لد
الشو و و و و و وع وول الصو و و و و و وووم ووالي .ولم يكن ب وواسو و و و و و ووتط وواع ووة الحكوم ووة الفي وودرالي ووة تحقيع حع النتخ وواب للجميع في

انتخابات  2021/2020غير أن التقدم باتجاه توسو و وويع وتحسو و ووين العملية النتخابية والمشو و وواركة فيها د زاد
مقارنة بانتخابات  .2017/2016و د بذف الص و و وووماف هذه الجهود بينما ل ت اف مكافحة اإلرهاب مس و و ووتمرةا.
وعالوةا علل ذلك عمل الحكومة علل ترسوويح مؤس وسووات سوويادة القانون لديها بالموازاة مع الجهود المبذولة

لس و ووتعادة الس و وويطرة علل المناطع الخا و ووعة لس و وويطرة اإلرهاب .وتواص و وول الش و وورطة الص و ووومالية بدعم من
شركاهها الدوليين أداء هذا الدور بفعالية.

GE.21-02699

3

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

ثانياف -المنهجية المتبعة اي إعداد التقرير
ُو ا و و و وع هذا التقرير عن طريع إجراء مشو و و وواورات والتعاون مع الو ازرات المعنية والوليات الفيدرالية
-5
األعّو و و وواء ومنلمات المجتمع المدني إلل جانل جهات معنية أخر بقيادة و ازرة المرأة والنهوض بحقوق
اإلنس و ووان (و ازرة المرأة وحقوق اإلنس و ووان) .و ّأدت فر ة العمل المش و ووتركة بين الو ازرات دو ار أس و وواس و وويا في توفير
المعلومات عن تنفيذ مختل التوصوويات التي تقع وومن ولية الو ازرات المعنية .وعقدت و ازرة المرأة وحقوق

اإلنسوان مشواورات (افت ار وية) مع الجهات المعنية في مختل

الوليات األعّواء في الفيدرالية وهو ما أتا

فرصو و و و و و و اة للجهوات المعنيوة لتودلي بوَراههوا يموا أ ا
ُحرز من تقودم يموا يتعلع بوالتوصو و و و و و ويوات التي حليو
تم اسو و و ووتالم ور ات
والتحديات التي تعترض حماية حقوق اإلنسو و و ووان في الصو و و وووماف .وتاإل و و و ووافة إلل ذلك ّ
بوالقبوف

مكتوتة وءدراجها في التقرير .واسو و و و ووتعر و و و و و و ازرة حقوق المرأة وحقوق اإلنسو و و و ووان أيّ و و و و وا مختل
الحكوميوة والوثواهع التي تنواولو مجوالت موا و و و و و و وويعيوة مختلفوة .وفي و و لحع عقودت و ازرة المرأة وحقوق
اإلنسو ووان مؤتم ار وطنيا ُخ ا
ص و وة للجولة الثالثة أو للتقرير الوطني الذي كان سو و ُويقديم في إطار الجولة الثالثة
ّ
بتواريح  15شو و و و و و وبوا//فبراير  2021وهو موا أتوا لجميع الجهوات المعنيوة اإلدلء بتعليقواتهوا النهواهيوة وتقوديم
التقارير

مدخالتها لتُدرج في التقرير شوبل النهاهي بل تقديمل إلل الفريع العامل المعني بالسوتعراض الدوري الشوامل
في مجلس حقوق اإلنسان.

وو ا و و و وع
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و د أُنشو و و ووت هذا التقرير ُ
الوطنية المقدمة في إطار آلية الس و و و و ووتعراض الدوري الش و و و و ووامل .ومع مراعاة القرار ر م  21/16المؤرخ 25
مسو و و ووودتل في امتثاف للمبادح التوجيهية العامة إلعداد التقارير

ينة علل أن ترّك الجولة الثانية من الس و ووتعراض وما
آذار/مارس  2011لمجلس حقوق اإلنس و ووان الذي ّ
تالها علل أمور منها تنفيذ التوصو و و و و وويات التي حلي بالقبوف وتحسو و و و و ووين حالة حقوق اإلنسو و و و و ووان في الدولة
مو و و و و ووو الس و و و و ووتعراض .ومن المهم اإلش و و و و ووارة إلل أن الص و و و و وووماف د نج

اسو و ووتعراض نص و و و

للمرة األولل في تقديم تقرير

المدة في إطار السو و ووتعراض الدوري الشو و ووامل في كانون الثاني/يناير  2019و دم يل

معلومات مس و و و ووتكملة عن تنفيذ التوص و و و وويات المنبثقة عن الس و و و ووتعراض الدوري الش و و و ووامل التي حلي
الص و وووماف أثناء الدورة الثانية من الس و ووتعراض .وعرض تقرير نص و و
تكتن

تنفيذ اللت امات الوطنية في ميدان حقوق اإلنسان.

بقبوف

المدة أيّ و وا التحديات والفري التي

ثالثاف -اإلطار المعياري والمؤسسي
ما فتئ المشوواورات تتواصوول في إطار عملية مراجعة الدسووتور الصووومالي و د حقق تقدم ا كبي ار
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في السونوات الخمس الما وية .و د شواري في هذه العملية جميع الجهات المعنية والمجموعات السواإية إلل
تحقيع اإلنصو و ووا

و و وومانا ألخذ آراء جميع مواطني الصو و وووماف بعين العتبار في عملية المراجعة .وتت ّعم

العملية و ازرة الدسو ووتور الصو ووومالية ألجل إعداد مشو وورو دسو ووتور جديد من المقرر أن يكون جاه ا في أواهل
عووام  2022رهن وا بووالعمليووة النتخووابيووة الجوواريووة و و تحرير هووذا التقرير والتي يمكن في أعقووابهووا تنليم
العملية البرلمانية واسو و ووتفتاء شو و ووعبي .وتهد

(الفصول الثاني) من مشورو الدسوتور المؤ

حكومة الصو و وووماف الفيدرالية إلل كفالة ترسو و وويح شو و وورعة الحقوق
الصوومالي .فالحع العالمي في حرية التعبير ووسواهال اإلعالم

الصو ووومالي وال اية من ذلك كفالة هذه الحقوق وصو ووونها في مشو وورو الدسو ووتور

مكرس في الدسو ووتور المؤ
ّ
الجديد .وأثناء عامي  2019و 2020اشتمل

عملية مراجعة الدستور علل تنليم حمالت للتثقيف بالحس

المدني ولتثقيف عامة الجمهور مع تسووليال الّوووء علل الفصوول الثاني من الدسووتور الفيدرالي المؤ

زيادة فهم عامة الناس لهذه الحقوق األساسية.
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م ّس و و و و و

و د حقع الصو وووماف تقدم ا كبي ار في تحسو ووين حالة حقوق اإلنسو ووان يما يتعلع بالتش و وريعات والتي
الحقوق المدنية والسو و و و ووياسو و و و ووية والحقوق ال تصو و و و ووادية والجتماإية والثقا ية .و يما يلي عرض عام

للتشريعات التي اعتمدها البرلمان الصومالي:
•

انون لجنة النتخابات الوطنية المستقلة؛

•

انون األح اب السياسية في الصوماف؛

•

انون النتخابات الفيدرالية؛

•

انون إنشاء الوكالة الوطنية لععا ة؛

•

انون اللجنة المستقلة لحقوق اإلنسان؛

•

تعديل انون وساهال اإلعالم؛

•

انون مكافحة غسل األمواف وتمويل اإلرهاب؛

•

القانون الوطني المتعلع بالالجئين والمشردين داخليا؛

•

انون المكتل الوطني لعحصاءات؛

•

انون اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد؛

•

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

•

القانون الوطني للتعليم؛

•

اتفاق تبادف السجناء بين الصوماف والهند؛

•

اتفاةية حماية التراث الثقافي والطبيعي.

رابعاف -التفاعل مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان (هيئات المعاهدات)
اس ووتمرت الحرب األهلية أ ثر من عقدين من ال من وأثّرت س وولبا علل درة الص وووماف علل الوفاء
-9
بالت اماتل الدولية واإل ليمية بتقديم التقارير إلل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان .غير أن الصوماف نج في
تسو و و و و و وريع وتيرة تقوديم موا توحخر من تقوارير إلل هيئوات المعواهودات مبي ون ا بوذلوك عن الت امول بوالوفواء بوالت امواتول
الدولية في ميدان حقوق اإلنسووان .وفي هذا السووياق ومنذ عام  2015و ووع الصوووماف و ّدم تقارير الدولة

الطر عن ثالث معاهدات من معاهدات حقوق اإلنس ووان األس وواس ووية وهي )1( :تقرير الدولة الطر األوف

المتعلع باتفاةية مناهّو و و و ووة التعذيل؛ ( )2اتفاةية حقوق الطفل؛ ( )3العهد الدولي الخاي بالحقوق المدنية

والسياسية في تشرين األوف/أ توتر  .2020و يما يتعلع بهذه العمليات أجرت و ازرة المرأة وحقوق اإلنسان
مقابالت ومشواورات موسوعة في جميع أنحاء الصووماف ألجل جمع المعلومات والبيانات التي اسوتُ ا
خدم في
ّ
و و و و و و و ووع تقوارير الودولوة الطر اآلن ذكرهوا .وفي و و تقوديم التقرير الوطني في إطوار الجولوة الثوالثوة من
السووتعراض الدوري الشووامل لم يكن لد الصوووماف سووو تقريران متحخران من تقارير الدولة الطر

وهما

التقرير المتعلع بالتفاةية الدولية للقّ و و و وواء علل جميع أش و و و ووكاف التميي العنص و و و ووري والتقرير المتعلع بالعهد

الودولي الخواي بوالحقوق ال تصو و و و و و وواديوة والجتمواإيوة والثقوا يوة اللوذان سو و و و و و و يحليوان بواألولويوة لود الحكوموة

الفيدرالية ألجل تقديمهما.
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وع

وعقل مش و وواورات واس و ووعة ومدافعة ألجل التص و ووديع علل اتفاةية حقوق األش و ووخاي ذوي اإلعا ة

حكومة الصو وووماف الفيدرالية علل التفاةية في  2تشو ورين األوف/أ توتر  2018وصو وود

عليها في 6

آب/أغس و ووطس  .2019و د نشو و ح عن المدافعة والتص و ووديع زخم بش و ووحن تنفيذ حقوق األش و ووخاي ذوي اإلعا ة
وأعطل دفعة لتع ي وحماية حقوق األش و و ووخاي ذوي اإلعا ة والمش و و وواركة في الحياة العامة بما فيها العملية

السوياسوية والنتخابية .وتموازاة هذه العملية و وع الصووماف انونا شوامالا يتعلع بالحقوق المرتبطة باإلعا ة
في ش و و ار ة مع جهات معنية في مجتمع ذوي اإلعا ة في الصو وووماف يجري اآلن إ و ووفاء اللمسو ووات األخيرة

عليل .و بل هذا يس و وورت و ازرة المرأة وحقوق اإلنس و ووان ونس و ووق س و و ّون انون يقّ و ووي ب نش و وواء الوكالة الوطنية
وعهد إلل هذه الوكالة الوطنية بولية الت لل علل
الص و و و ووومالية لععا ة في كانون األوف/ديس و و و وومبر ُ .2018
التحديات التي تعترض األش و ووخاي ذوي اإلعا ة ومس و وواءلة الحكومة بش و ووحن حماية حقوق األش و ووخاي ذوي
اإلعا ة وكفالة مشاركتهم الفعلية في جميع مناحي المجتمع بما في ذلك في طاعي الحكم والتنمية.

اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
-11

ث

الص وووماف مش وواركتل وتعاونل مع هيئات المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنس ووان وآلياتها

منذ جولة السووتعراض الدوري الشووامل األخيرة .و د ادت وزارة المرأة وحقوق اإلنسووان مشوواورات مع مختل

و و وود المرأة .ورّك ت هذه
مجموعات الجهات المعنية بش و و ووحن التص و و ووديع علل اتفاةية القّ و و وواء علل التميي
المشو و و وواورات علل جعل الجهات المعنية تسو و و ووتحنس بهذه التفاةية األسو و و وواسو و و ووية من اتفاةيات حقوق اإلنسو و و ووان

وتالحقوق واللت امات التي تقع علل عاتع الص و و و و وووماف في ذلك الس و و و و ووياق .وعالوة علل ذلك عقدت الو ازرة
مش و و و وواورات في عام  2017مع رهيس اللجنة المعنية بالقّ و و و وواء علل التميي

و و و وود المرأة في نيويوري علل

هاما الجمعية العامة لألمم المتحدة ألجل منا شو و و و ووة احتماف تصو و و و ووديع الصو و و و وووماف علل التفاةية وجهود

المدافعة الواسوعة النطاق لجعل عامة الناس يدركون

ورورة تصوديع الصووماف علل هذه التفاةية األسواسوية

من اتفاةيات حقوق اإلنسان .وعليل ادت الو ازرة جولة دراسية لمعايير اللجنة المعنية بالقّاء علل التميي
و و و و و و وود المرأة في عووام  2019من بوواب المقووارون ة ألغراض فهم تجو ارب بلوودان أخر

التصديع كي يستنير بها الصوماف في عملية تصديقل علل تلك التفاةية.
-12

تواص و و وول
وأتاح

يمووا يتعلع بعمل وي ات

وعلل مد الفترة المشمولة بالستعراض في إطار الجولة الثالثة من الستعراض الدوري الشامل

حكومة الص و و وووماف الفيدرالية مع خبيرين مس و و ووتقلين معنيين بحالة حقوق اإلنس و و ووان في الص و و وووماف

لهما الوص و و وووف و دم

يل .و د كان

لهما الدعم في إجراء زياراتهما إلل الص و و وووماف وءلل مناطع ووليات مختلفة

ولية الخبير المسوتقل وسويلة لتسوليال الّووء علل حالة حقوق اإلنسوان في البلد وأسوهم

في

المودافعوة عن زيوادة احترام حقوق اإلنس و و و و و و ووان في الصو و و و و و ووومواف وتع ي هوا وحموايتهوا .وفي عوام  2016وجول

الصووماف دعوة مفتوحة ل يارة الصووماف إلل جميع اإلجراءات الخاصوة الموا ويعية وجميع الخبراء المعنيين
بحقوق اإلنسان لد األمم المتحدة .وفي عام  2018بادرت حكومة الصوماف الفيدرالية بتوجيل الدعوة إلل

المقرر الخاي المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنس و و ووان وفي الس و و وونة نفس و و ووها دعا الص و و وووماف الخبير
المس ووتقل المعني بتمتع األش ووخاي ذوي المهع بحقوق اإلنس ووان .وفّو والا عن ذلك يرحل الص وووماف بتلقي

ال يارات وسو و يقدم الدعم للخبراء الموا و وويعيين الدوليين المعنيين بحقوق اإلنسو ووان إسو ووهاما منل في إعادة بناء
ونلمها لديل.
أطر حقوق اإلنسان ُ
-13

وزيادة علل ذلك بادر الص وووماف إلل التواص وول مع التحاد األفريقي ألجل تيس ووير انّ وومامل إلل

البروتوكوف المتعلع بحقوق المرأة في أفريقيا الملحع بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (بروتوكوف

مابوتو) وتص ووديقل عليل وغيره من المعاهدات ذات الص وولة .واس ووتحدث

و ازرة المرأة وحقوق اإلنس ووان تدابير

للش و وورو في عمليات التص و ووديع من بينها إعداد مذكرات في هذا الش و ووحن وءحالتها إلل مجلس الوزراء .وفي

6

GE.21-02699

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

آذار/مارس  2020صودق الصووماف بنجا علل اتفاةية التحاد األفريقي لحماية ومسواعدة النازحين داخليا
في أفريقيا المعروفة أيّو وا باسو ووم (اتفاةية كمبال) وأود صو ووكوي التصو ووديع عليها .وتاإل و ووافة إلل ذلك
أطلع الصووماف في كانون الثاني/يناير  2021عملية التشواور ألجل التصوديع علل التفاةية الدولية لحماية
حقوق جميع العماف المهاجرين وأفراد أسرهم.

وللتخفيف من وطحة الحالة الرهيبة التي يعيشو و و ووها األشو و و ووخاي المشو و و ووردون داخليا صو و و وواغ حكومة
-14
الصو وووماف الفيدرالية إطار سو ووياسو ووة عامة مسو ووتدامة علل سو وونوات متعددة .وأنج ت حكومة الصو وووماف الفيدرالية
بوالتعواون مع إدارتهوا اإل ليميوة في بنوادير عمليوة تحوديود أوص و و و و و ووا

المش و و و و و ووردين داخليوا في بنوادير (وهي منطقوة

مقديشو وويو الكبر ) بقصو وود السو ووتناد إليها في إنشو وواء اعدة بيانات للمشو ووردين داخليا .و د أنشو ووحت بعت الوليات

األعّواء في الحكومة الفيدرالية كولية الجنوب ال رتي وولية بونتالند آليات و يا ل أسواسوية إليواء المشوردين
داخليا .بيد أنل ل ي اف من الصو و و ووعل كفالة مشو و و وواركة جميع الجهات المعنية في هذه الجهود .وللت لل علل هذا
التحدي أنشوحت حكومة الصووماف الفيدرالية آلية تنسويع بهد

منا شوة كيفية تنفيذ إطار السوياسوة العامة المقتر

الرامي إلل تحسين حالة المشردين داخليا والحد من األسباب الجذرية وراء التشرد في الصوماف.

وفي س ووياق المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الثقا ية ص وّودق الص وووماف علل اتفاةية اليونس ووكو
-15
لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ( )1972إ و ووافة إلل التفاةية بش و ووحن ص و ووون الت ارث الثقافي غير

المادي ( )2003وهو ما جعل من الص و وووماف الدولة الطر ال  194المو عة علل التفاةية األولل والدولة
الطر ال  180المو عة علل التفاةية الثانية وهذه خطوة هامة بالنسبة للصوماف علل طريع تع ي حقوق
الشعل الصومالي الثقا ية والتراثية وحمايتها.

خامساف -االنتخابات والمشاركة السياسية
-16

تلت م حكومة الصوووماف الفيدرالية بتمهيد الطريع نحو الحع في ال ت ار العام والمشوواركة السووياسووية
الحكومة

النش و و و وويطة وا لنتخابات الديمقراطية في الص و و و وووماف .فعلل مد الس و و و وونوات الخمس األخيرة ارتق

تدريجيا باإلطار القانوني إلجراء النتخابات البرلمانية الوطنية اس و و ووتنادا إلل مبادح الحع في ال ت ار العام.
وو ع القوانين التالية ذات األهمية البال ة في سياق النتخابات واألح اب السياسية في الصوماف:
ُ
•

وكلف
سن انون إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات في عام ُ .2015
ّ
وكلف
.
أخر
م
ا
مه
ومن
و
النتخابية
العملية
انل
و
ج
جميع
ة
ر
ءدا
و
ويع
و
س
وتن
توجيل
لية
بو
ُ
اللجنة أيّ و و و و و وا بولية تسو و و و و ووجيل األح اب السو و و و و ووياسو و و و و ووية .وحتل هذا التاريح ُس و و و و و وجل ما

•

سو و و ّون انون األح اب السو و ووياسو و ووية ( .)2016اعتماد تعديالت أُدخل
السياسية ل ي اف جاريا ريثما يوافع عليها البرلمان؛

علل انون األح اب

•

مش وورو تعديل انون الجنس ووية الم ا
عدف ألحكام انون الجنس ووية الص ووادر في عام 1962
ّ
الووذي ل ي اف ينتلر موافقووة مجلس الوزراء عليوول .ومن أهم مووا أُدخوول من تعووديالت علل

•

سن انون النتخابات الفيدرالي في  20شبا//فبراير .2020

وُنلم

النتخابات غير المباشو و و ورة لعام  2016عقل التوصو و و وول إلل اتفاق سو و و ووياسو و و ووي علل نلام

هذه اللجنة

مجموعل  100ح ب سياسي بصورة رسمية لد اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات؛

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

-17

النتخابات وعلل ص ووي ة متفع عليها للحفال علل مش وواركة النس وواء وعلل هيئة إدارة النتخابات إلل جانل
ا
لحل المنازعات النتخابية .وتالمقارنة مع انتخابات عام  2012فقد كان النتخابات
إنشو و وواء آلية مسو و ووتقلة ّ
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البرلمانية غير المباشرة لعام  2016أ ثر عدلا نسبيا وشفاف اة وأ ثر شمولا .فحثناء النتخابات غير المباشرة
لعام  2016اعتمد الص وووماف حص ووة  30في الماهة كَلية لص ووال تمثيل النس وواء في الحقل الس ووياس ووي .و د
نجح حملة دعم حصووة النسوواء في انتخابات عام  2016في جعل المرشووحات البرلمانيات يُف ن ب  25في
الماهة من المقاعد البرلمانية (بارتفا دره  11في الماهة مقارن اة بعام  )2012وءلل تسجيل أ بر نسبة مئوية
من النسو و وواء في مجلس الوزراء ( 23في الماهة) .وتسو و وولم حكومة الصو و وووماف الفيدرالية بالحاجة إلل تحسو و ووين

تمثيل النساء لكي يصل إلل المستو المطلوب وهي تسعل إلل تحقيع هذا بواسطة نموذج انتخابي نهاهي.

-18

ويعتموود القووانون النتخووابي الفيوودرالي علل النموذج النتخووابي الو ذي يتمثوول في نلووام أ ثري بمقعوود

واحد ويسو ووتل م أن يكون لد األح اب السو ووياسو ووية  50في الماهة علل األ ل من المقاعد في غرفتي البرلمان

عين البرلمان الفيدرالي في ش و ووبا//فبراير  2020لجنة مخص و وص و ووة مش و ووتركة
الفيدرالي .وعالوةا علل ذلك ّ
عين حص و و و ووة النس و و و وواء
إلعداد إطار العمل التنليمي ألجل التخص و و و ووية العادف والمنصو و و و و للمقاعد الذي ي ّ
وانتخابات المرش و و و و ووحين من منطقة ص و و و و وووماليالند وتخص و و و و ووية المقاعد لممثلين من منطقة بنادير .واللجنة
ا
المنتخبين المنصو و و وووي عليها في القانون
الوطنية المسو و و ووتقلة لالنتخابات مكلفة بولية تنفيذ طريقة تسو و و ووجيل
النتخووابي .و وود أجرت هووذه الهيئووة تقييموا لموود إمكووانيووة إجراء التسو و و و و و ووجيوول البيومتري في أوانوول بووالنسو و و و و و وبووة
لالنتخابات البرلمانية لعام  .2021/2020و ال اللجنة في اس و و و و و ووتنتاجاتها إنل ل يمكن إجراء النتخابات
باستخدام هذه الطريقة إل في تموز/يوليل  2021علل أ رب تقدير.

واس و و ووتنادا إلل نتيجة تقييم إمكانية التنفيذ الذي أجرتل اللجنة الوطنية المس و و ووتقلة لالنتخابات والتي
-19
مفادها أن النتخابات القاهمة علل ال ت ار المباشو و و وور لن تُنج في و تها فقد توصو و و وول حكومة الصو و و وووماف

الفيدرالية إلل اتفاق سوياسوي في  17أيلوف/سوبتمبر  2020لكفالة تنليم النتخابات البرلمانية في و تها .و د
ّأيد البرلمان الفيدرالي في  23أيلوف/سوبتمبر  2020هذا التفاق الذي يحدد الطريقة التي سوتُتّبع بشوكل عام
في إدارة النتخابات غير المباشرة ويتّمن أيّا الحكم القا ي بتخصية حصة  30في الماهة للنساء.
و د أعلن

حكومة الصو و و و و وووماف الفيدرالية عن جدوف زمني لمختل

مراحل النتخابات غير المباشو و و و و ورة التي

ُيتو ع أن تُتيوج بانتخابات رهاسية في شبا//فبراير أو آذار/مارس .2021

-20

وفي كانون األوف/ديسوومبر  2018شوورع

الوليات األعّوواء في الفيدرالية في اعتماد تش وريعات

تنش و ووت هيئات انتخابية مس و ووتقلة تدير النتخابات في الوليات األعّ و وواء علل مس و ووتو كل ولية .ورغم ما
أحرزه الص و وووماف من تقدم في هذا الس و ووياق ف ن تيس و ووير المش و وواركة الس و ووياس و ووية الفعالة من بل عامة الناس

ل ت اف تعتر و و و و و ل تحديات تعود باألس و و و و وواس إلل الحالة األمنية الهش و و و و ووة في بعت أنحاء الص و و و و وووماف وءلل
المؤسسات التي ل ت اف في طور تقوية دراتها.

سادساف -العدالة ومنع اإلاالت من العقاب
المصالحة
-21

التي حدث

يما يتعلع بجهود المصوالحة يقر الصووماف بحهمية معالجة النتها ات الما وية لحقوق اإلنسوان
أثناء الحرب األهلية وتحهمية استحداث وسيلة انتصا

للناجين منها .وفي هذا السياق اعتر

رهيس الص و وووماف علنا في ش و ووبا//فبراير  2019بانتها ات حقوق اإلنس و ووان التي و ع
الما وي وارتكبتها الحكومة الصوومالية في ثمانينات القرن الما وي في أ اليم الصووماف الشومالية .ويدف هذا
في الص و وووماف في

علل الت ام حكومة الصو وووماف الفيدرالية بمصو ووالحة حقيقية .وتاإل و ووافة إلل ذلك أنشو ووحت حكومة الصو وووماف
الفيدرالية إطار المصالحة الوطنية في آذار/مارس  2019التي تبلورت خالف عدة مشاورات وطنية لتحقيع
المص و ووالحة جرت في عام  .2017ونلم

8

هذه المش و وواورات و ازرة الداخلية والش و ووؤون الفيدرالية والمص و ووالحة.
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وءطار المصووالحة الوطنية إبارة عن سووياسووة عامة اسووتراتيجية ت ّبين شوورو /تحقيع تقدم في عملية مصووالحة
وطنية مقنعة في الصو وووماف .ومن خالف هذه العملية ترمي حكومة الصو وووماف الفيدرالية إلل كفالة مسو وواءلة

حقيقية عن أشود الجراهم بشواعة .وتعك
لتنليم تنفيذ ار ارت العفو.

حكومة الصووماف الفيدرالية أيّوا علل و وع انون عفو صوومالي

قانون العقوبات الصومالي
-22

تم

الموافقة علل انون العقوتات الص و و و ووومالي ألوف مرة بواس و و و ووطة المرس و و و وووم التش و و و وريعي ر م 5

الصو و و و ووادر في  16كانون األوف/ديسو و و و وومبر  1962ودخل حي النفاذ في  2نيسو و و و ووان/أبريل  1964وهو يد

السوتعراض علل مد السونوات الخمس الما وية .و د أسوفرت عملية السوتعراض عن إعداد مشورو انون

عقوتات معدف .ويراد بمشرو القانون المعدف هذا تّمين المبادح األساسية المتعلقة بحماية الحرية الفردية

موا هي محميوة بموجول اإلعالن العوالمي لحقوق اإلنسو و و و و و ووان .وحوالموا يو و و و و و و ووع وانون العقوتوات الجوديود في

صووي تل النهاهية سوويكون متسووقا مع المعايير الدولية وسوويحمي الحقوق األسوواسووية ويتّوومن أحكاما لمكافحة
جميع أشووكاف الجريمة ول سوويما الجراهم في حع الفئات المسووتّووعفة كاألطفاف واأل ليات والمشووردين .وعالوة

علل ذلك ينة انون العقوتات الحالي في الصو وووماف علل أن التش و وريع الخاي يعلو علل التش و وريع العام
في القّ و و و و و و ووايوا التي تقع تحو

القّ ووايا التي تقع تح

طواهلوة أ ثر من وانون جنواهي واحود وعلل أن وانون العقوتوات ينطبع علل

طاهلة تشو وريعات خاص ووة أخر

ما لم تقت هذه األخيرة ب ير ذلك .ولهذا الس ووبل

ف ن مش و و وواريع القوانين التي و و و ووعتها و ازرة المرأة وحقوق اإلنس و و ووان مثل مش و و وورو انون الجراهم الجنس و و ووية

ومش وورو انون حقوق الطفل ومش وورو انون مكافحة تش ووويل األعّ وواء التناس وولية لعناث ومش وورو انون

حقوق األش ووخاي ذوي اإلعا ة س ووتوفر حماية انونية معتبرة (إ ووا ية) ألنها تش وريعات خاص ووة تعلو علل

المواد ذات الصلة من انون العقوتات الصومالي.

الجرائم الجنسية
-23

في عام  2017أنشووح مكتل المدعي العام الصووومالي وحدة معنية بالعن

الجنسووي والعن

القاهم

علل نو الجنس وزودها بمحققين خاص ووين مدرتين نص ووفهم من النس وواء .ويعمل مكتل المدعي العام علل

توس وويع هذه الوحدة وعلل بناء أنلمة أفّ وول لرص وود القّ ووايا .كما يعك

مكتل المدعي العام علل مكافحة

التسووويات التقليدية للقّووايا الجناهية بالتفاق بين الشوورطة ومرتكبي الجراهم وأس ورة الّووحية (التي يمثلها في
ثير من األحيووان الفرد األ بر سو و و و و و ونوا فيهووا) .ونل ار إلل الث رات الموجودة والفوارق القوواهمووة مو ا بين آليووات
العودالوة التقليوديوة ونلوام العودالوة الرسو و و و و و وومي فو ن الجهود موا فتئو تُبوذف للتوإيوة بحقوق المرأة علل مسو و و و و و ووتو

حكومة الصوماف الفيدرالية وعلل مستو الوليات األعّاء في الفيدرالية.

وتكمل اة ألحكام انون العقوتات الجديد ل سويما يما يتعلع بالجراهم الجنسوية و وع
-24
وحقوق اإلنسو و ووان عقل مشو و وواورات موسو و ووعة مع الجهات المعنية مشو و وورو انون يتعلع بالجراهم الجنسو و ووية

و ازرة المرأة

والمراد بل التصوودي للجراهم الجنسووية وتحسووين سووبل وصوووف

ووحايا العن

الجنسووي والجنسوواني إلل القّوواء

وكفالة عدم تمتع مرتكبي تلك الجراهم باإلفالت من العقاب .وحالما يتم النتهاء من صياغة انون العقوتات

الجديد ف ن و ازرة المرأة وحقوق اإلنسو ووان سو ووتقوم باسو ووتعراض ذلك القانون من منلور حقوق اإلنسو ووان .ومن
المتو ع أن يكون مشرو انون العقوتات الجديد جاه ا بحلوف عام .2022
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إصالح مؤسسات العدالة
-25

باإل وافة إلل ما سوبع كان

العقبة الكبيرة أمام حماية حقوق اإلنسوان ول ت اف القدرات المحدودة

للمؤسوسووات القّوواهية والتي ل ت اف تّو ر ب حقاق العدالة والوصوووف إليها .وحكومة الصوووماف الفيدرالية إذ

تدري جيدا هذا التحدي تنكل علل إصو و ووال مؤس و و وسو و ووات العدالة الرسو و وومية تدريجيا وتعطي األولوية لتقوية
درات موظفي القّاء .وفي عام  2017أطلق و ازرة العدف برنامجا وطنيا واسع النطاق يرمي إلل تدريل

أ ثر من  350موظف ا ّو وواهيا في جميع أنحاء الصو وووماف مما دعم زيادة درات هؤلء الموظفين .واسو ووتفاد
من التدريل ّ و وواة ومدعون وكتّاب و ووبال .وتناوف التدريل مجالت ذات أولوية من جملتها إدارة المحا م
ومهوارات القيوادة؛ وءجراءات المحوا موات المودنيوة؛ وءجراءات المحوا موات الجنواهيوة؛ والمبوادح العواموة للقوانون

الجناهي الص و ووومالي وحقوق المتهمين والّ و ووحايا بحيد تح ّس و ون

األعماف التي يقومون بها يوميا.
-26

و د نجح

درات ومهارات المش و وواركين علل إنجاز

حكومة الص و و وووماف الفيدرالية في خفت عدد القّ و و ووايا الجناهية المدنية التي تب

فيها

المحا م العسوكرية نتيجة جهود إصوال نلام العدالة وتوطيده وهو ما كفل تصونيف القّوايا وجعلها تُحكم
من بل المحا م والوليات القّ و وواهية المناس و ووبة لها .وفتح حكومة الص و وووماف الفيدرالية منش و ووحة جديدة هي

ابتداء من مسو و و ووتهل عام  .2019ويوجد في هذه
ومجمع المحا م الذي شو و و وور في العمل
سو و و ووجن مقديشو و و ووو
ّ
ا
المنشحة ّاة ومدعون وسجن .وهي مجه ة أفّل من غيرها للنلر في ّايا األمن الكبر .

المساعدة القانونية
-27

تنة المادة  15من انون اإلجراءات الجناهية الصو و ووومالي الحالي علل الحع في الحصو و وووف علل

محام انوني بالمجان .وفّ و و و والا عن ذلك تنة المادة  )4(34من الدس و و و ووتور الص و و و ووومالي المؤ

علل أنل

"يتعين علل الدولة أن توفر الدفا القانوني بالمجان لألش و و ووخاي الذين ليسو و و و لديهم اإلمكانيات للحص و و وووف

علل محام" .والحع الدسوتوري في المسواعدة القانوني مكفوف أيّوا لكل طفل " د يتعرض بشوكل من األشوكاف
للللم" مثلما تنة علل ذلك المادة  )5(29من الدسو و ووتور الصو و ووومالي المؤ

وكذلك لكل شو و ووخة ُيقبت

عليل أو ُيحتج ول يس و و و ووتطيع س و و و ووبيالا إلل اتخاذ محام انوني وهذه الفئة من األش و و و ووخاي هي األغلبية في
الصووماف .وفي هذا السوياق و وع و ازرة العدف الصوومالية سوياسو اة وطني اة عام اة للمسواعدة القانونية حلي
وتروج السو و ووياسو و ووة لنموذج مختل تقدم يل منلمات المجتمع
بتحييد مجلس الوزراء في ح يران/يونيل ّ .2016
المدني المس و و وواعدة القانونية باإل و و ووافة إلل مكاتل المحاماة والمختص و و ووين في القانون .والمراد من س و و ووياس و و ووة

الص وووماف العامة المتعلقة بالمس وواعدة القانونية معالجة لة الفري المتاحة ألش وود الفئات

ووعف ا للوص وووف إلل

العدالة ومعالجة أوجل عدم المس و و و و وواواة أمام العدالة التي ظل اهم اة علل مد العقود الثالثة الما و و و و ووية مع
تيسو ووير وتحسو و ين المشو وواركة النشو ووطة للوكالت الحكومية ومنلمات المجتمع المدني ل سو وويما منها تلك التي
تقدم المسو وواعدة القانونية .وفّو والا عن ذلك شو وورع و ازرة العدف في عملية تنفيذ سو ووياسو ووة المسو وواعدة القانونية

وفي افتتا مكاتل للمس وواعدة القانونية في جميع مناطع الص وووماف .وهو ما س وويكمل اس ووتراتيجيات أخر من
بيول المحوا م المتنقلوة التي تنشو و و و و و ووال في مختل

الوليوات األعّو و و و و و وواء في الفيودراليوة وتتسو و و و و و ووع مع أولويوات

اإلصالحات الحكومية في طا العدف في إطار خطة التنمية الوطنية للفترة .2024-2020

التصدي للقرصنة
-28

و و و ووع

ويجرم هذا
و ازرة العدف أيّ و و وا مش و و وورو القانون الوطني لمكافحة القرص و و وونة والختطا ّ .

التشوريع فعل القرصونة والختطا

10

الذي يرتكبل ارصونة صووماليون ويكفل كذلك إ امة العدف في هذه القّايا
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والحع األسو و وواسو و ووي في إجراءات المحا مة العادلة للمتهمين بالقرصو و وونة .و د أُعد مشو و وورو القانون هذا ب جراء
مشو و و وواورات عامة شو و و وواملة بل عر و و و وول علل مجلس الوزراء .ومن المقرر أن يدرس مجلس الوزراء مشو و و وورو

القانون هذا وأن يطرحل للنقاش ثم لع رار واإلحالة بعد ذلك إلل البرلمان بحلوف منتص

عام .2021

حرية التعبير
-29

اتخووذت الحكومووة خطوات بوواتجوواه تحسو و و و و و ووين اإلطووار القووانوني الووذي ينلم الحع في حريووة التعبير

تدريجيا .ومن جملة التش و و وريعات ذات الصو و وولة القانون الوطني لالتصو و ووالت وهو القانون ر م  5المؤرخ 2
تش ورين األوف/أ توتر  2017والقانون
المعدف لوس وواهال اإلعالم الوطنية الص ووادر في آب/أغس ووطس .2020
ّ
وينة القانون الوطني لالتصوالت علل إطار تنليمي لسوتخدام وسواهل التصواف بالنطاق العريت والبريد

في البلد دون التس و ووبل في انتهاي الحقوق األس و وواس و ووية في حرية التعبير والحص و وووف علل المعلومات وحرمة

الحياة الخاصو و ووة .و د نلرت الحكومة في التعقيبات علل تحسو و ووين القانون الفيدرالي لوسو و وواهال اإلعالم وهو

القانون ر م  11الصو ووادر في  9كانون الثاني/يناير  2016عن طريع إ امة حوار مسو ووهل مع الصو ووحفيين

والعواملين في وس و و و و و و وواهال اإلعالم ومنلموات المجتمع المودني المعنيوة بحريوة التعبير .و ود كوان تعوديول وانون

وس و و وواهال اإلعالم ثمرة عملية تش و و وواورية بناءة واس و و ووعة النطاق ومدافعة ش و و وواري فيها مختل

وينة القانون المنق علل إنش و و و و وواء مجلس للص و و و و ووحافة مكل

الجهات المعنية.

بمهمة و و و و و ووع المعايير األخالةية ومعالجة

اإلجراءات التحديبية وتنفيذها .ويحلر القانون أيّ و و وا احتكار وسو و وواهل البد العمومية وينشو و ووت مرك ا حكوميا
لالتصالت للتمكين من الحصوف علل المعلومات المتعلقة بالحكومة.

-30

وحكوموة الصو و و و و و ووومواف الفيودراليوة عوا ودة الع م علل الت لول علل التحودي المتمثول في اسو و و و و و ووتهودا

الصو ووحفيين وغيرهم من المدافعين عن حقوق اإلنسو ووان من بل إرهابيين أو عناصو وور إجرامية وتر أن هذه
بمكتل المدعي العام

يتعين حّلها .والحالة هذه ف ن و ازرة اإلعالم الص و و ووومالية د اتص و و وول
مش و و ووكلة خطيرة ّ
بغية إ امة عال ة تعاون يما يتعلع بالمدافعين عن حقوق اإلنسو ووان والصو ووحفيين المحتج ين؛ وسو وويؤدي هذا
التواصوول إلل اتخاذ إجراء س وريع في القّووايا التي يكون فيها أحد الصووحفيين محتج ا (تعسووف ا) بسووبل ةيامل
بعملل .وتخطال و ازرة اإلعالم أيّ وا لو ووع مسووودة سووياسووة عامة بغية التصوودي للهجمات علل الصووحفيين
وتعر و و و و و ووهم لالحتجاز التعسو و و و و ووفي .و د أعلن

المادة  20من الدسو و و ووتور الصو و و ووومالي المؤ

بعت الوليات األعّو و و و و وواء في الفيدرالية عن الت امها بتنفيذ

التي تصو و و ووون الحع في حرية التعبير .وتعمل الحكومة ألجل

تحسو و ووين سو و ووبل تحديد نوإية النتها ات واإلبالف عنها بما في ذلك تدريل الصو و ووحفيين علل اإلبالف القاهم

علل حقوق اإلنسان الذي ُشر يل في ح يران/يونيل .2018

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
يما يتعلع باللجنة الوطنية لحقوق اإلنس و و و ووان (اللجنة) ُسو و و و و ين القانون المنش و و و ووت للجنة في ح يران/
-31
يونيل  .2016و ادت و ازرة المرأة وحقوق اإلنس ووان تنفيذ عملية اختيار واس ووعة علل نحو يتس ووع و انون إنش وواء

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان .وانته هذه العملية في كانون األوف/ديسمبر  2017باختيار تسعة مرشحين

واء في اللجنة بت كية من مجلس الوزراء للنلر في تعيينهم .وكج ء من التحّو وويرات لبدء اللجنة
ليكونوا أعّو و ا

عملها أدرج و ازرة المرأة وحقوق اإلنس ووان بمس وواندة مكتل األمم المتحدة في الص وووماف/المفو ووية الس ووامية
لحقوق اإلنس و ووان وترنامم األمم المتحدة اإلنماهي واليونيس و وويف دعم لجنة حقوق اإلنس و ووان في الص و وووماف في
برنامم الصوماف المشتري بشحن حقوق اإلنسان الذي ُشر في تنفيذه في عام .2018
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برنامج الصومال المشترك بشأن حقوق اإلنسان
-32

لد برنامم الص و وووماف المش و ووتري لحقوق اإلنس و ووان وهو برنامم لحقوق اإلنس و ووان تبلغ كلفتل س و ووتة

ماليين دولر مخرجات ومي انية هامة لتنفيذ مختل

األولويات المتعلقة بحقوق اإلنسو و و و و ووان في الصو و و و و وووماف

وللنهوض بها وال اية الرهيسو و ووة من هذا البرنامم ترسو و وويح تع ي حقوق اإلنسو و ووان واحترامها عن طريع تنفيذ

الت امات الص و و و و وووماف في ميدان حقوق اإلنس و و و و ووان وأولويات الخطة اإلنماهية الوطنية والس و و و و ووتعراض الدوري

الشو و ووامل وخريطة الطريع لحقوق اإلنسو و ووان وخطة العمل بما يّو و وومن جعل حقوق اإلنسو و ووان محور الهيكل

األمني .ويتّو وومن البرنامم المشو ووتري بشو ووحن حقوق اإلنسو ووان أيّ و وا بناء القد ارت في ميدان حقوق اإلنسو ووان
لفواهودة الموظفين المودنيين والعواملين في القطوا القوانوني والعواملين في ميودان حقوق اإلنس و و و و و و ووان عموموا في

جميع مناطع الص و وووماف .وءذ س و و ُويفرف من المرحلة األولل من تنفيذ البرنامم المش و ووتري أثناء الرتع األوف من
عام  2021فقد ُو ا و وع تصو ووور للمرحلة الثانية من ذلك البرنامم ومن المتو ع أن ُيشو وور في تنفيذها بحلوف
نيسووان/أبريل  .2021وسوويسووتند هذا البرنامم إلل اإلنجازات التي تحقق

أُحرزت في النهوض بحقوق اإلنسان في الصوماف.

حتل اآلن وسوويوطد المكاسوول التي

التعاون بين حكومة الصومال الفيدرالية وبين الواليات األعضاء اي الفيدرالية
ي ّس و و ورت حكومة الصو و وووماف الفيدرالية بالتعاون الوثيع مع الدوف األعّو و وواء في الفيدرالية إنشو و وواء
-33
العديد من المنص ووات لتش ووجيع الحوار وتمكينل بش ووحن طاهفة واس ووعة من الموا وويع التي تهم طاعي التنمية

واألمن والتعاون يما بين الوليات األعّ و و وواء في الفيدرالية وعملية إنش و و وواء الفيدرالية والتكامل العس و و ووكري

للقوات العسو و و ووكرية اإل ليمية التي تقودها الوليات األعّو و و وواء في الفيدرالية .وفي ميدان التعليم أيّو و و وا هناي
سو ووياسو ووة تتوخل تحقيع تماسو ووك أ بر يجري تنفيذها بغية و وومان تقوية نوإية التعليم علل دم المسو وواواة في
جميع أنحاء البلد .و د شو وورع

حكومة الصو وووماف الفيدرالية والوليات األعّو وواء في الفيدرالية في منا شو ووات

مع بعثة التحاد األفريقي ي الصو وووماف بغية بحد سو ووبل التعاون علل حماية حقوق اإلنسو ووان عموما و ّءبان
تنفيذ العمليات العسكرية.

سابعاف -الشؤون اإلنسانية الدولية والسلم واألمن
تشريعات حقوق اإلنسان
-34

فّ و و والا عما س و و وول

اإلنس ووان .ومن

و و و ووع

حكومة الص و و وووماف الفيدرالية تش و و وريعات ألجل تقوية حماية حقوق

وومن تلك التش وريعات مش وورو تش وريع يتعلع بتش ووويل األعّ وواء التناس وولية لعناث ومش وورو

انون الجراهم الجنسو و ووية ومشو و وورو انون حقوق الطفل ومشو و وورو انون ّو و وواء األحداث ومشو و وورو انون

التعليم والقانون الوطني لحقوق ذوي اإلعا ة التي س و و و و ا
وتدرج في التشو و و و وريعات المحلية الت امات الص و و و وووماف
تحخر تنفيذ السووياسووات والتش وريعات بسووبل
بموجل الصووكوي الدولية التي صو ّود عليها .وفي هذا السووياق ّ
التحديات المالزمة لو وع الصووماف باعتباره بلدا ل ي اف في طور الخروج من الن ا ولديل أولويات إصوال
متقاطعة تستند إلل تع ي بيئة شاملة.

وما فتئ و ازرة األمن الداخلي وو ازرة الدفا في الصوماف تقدمان لقوات األمن تدريبا علل القانون
-35
الدولي اإلنس وواني وحقوق اإلنس ووان .وما انفك الجيا الوطني الص ووومالي و وات الش وورطة الص ووومالية يتلقيان

التدريل من بلدان مانحة ومن بعثة التحاد األفريقي في الصو و وووماف في إطار العمليات المشو و ووتركة لمكافحة

حركة الشو و و و ووباب .وعالوةا علل ذلك أجرت و ازرة العدف باإل و و و و ووافة إلل و ازرة األمن الداخلي وو ازرة الدفا
12
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تحقيقات و ازرية في انتها ات ارتكبتها وات األمن عن طريع تحقيقات مخصصة أُنشئ

ب رض الستجابة

لشو و و وواغل تتعلع بارتكاب انتها ات .وتخطال حكومة الصو و و وووماف الفيدرالية ل يادة عدد التحقيقات الو ازرية في

جراهم خطيرة ارتكبتها وات األمن.

مشروع قانون الجنسية
-36

و وع

و ازرة الداخلية الصوومالية مشورو انون الجنسوية الصوومالية المعدف الذي كان د صودر

في عام  .1962ويوجد مش وورو القانون المعدف حاليا لد مجلس الوزراء حيد س وويطر للمنا ش ووة واإل رار.
ومن التعديالت اإليجابية الهامة في مشورو القانون صوون حقوق النسواء الصووماليات في الجنسوية علل دم
المساواة مع الرجاف.

الوكالة الوطنية لإلعاقة
في  31كانون األوف/ديسو و وومبر  2018وّ ع رهيس الصو و وووماف أيّ و و وا علل اعتماد مشو و وورو انون
-37
وكالة اإلعا ة فصو ّويره انونا .وفي كانون الثاني/يناير  2021أ ر مجلس الوزراء تعيين خمسووة أعّوواء في
اللجنة لقيادة الوكالة .وتجدر اإلشو و ووارة إلل أن ثالثة من هؤلء األعّو و وواء الخمسو و ووة نسو و وواء .وتاإل و و ووافة إلل
انون وكالة اإلعا ة تعك

و ازرة المرأة وحقوق اإلنسو و و و و و ووان أثنواء تحّو و و و و و ووير هذا التقرير علل إجراء آخر

الجولت من المش و و وواورات في إطار عملية ص و و ووياغة مش و و وورو القانون الوطني المتعلع بحقوق ذوي اإلعا ة
الذي سيتناوف العديد من التحديات التي تعترض األشخاي ذوي اإلعا ة في التمتع بحقو هم.

مشروع قانون مكااحة اإلرهاب
-38

زيادة علل ذلك و و و و ووع

و ازرة األمن الداخلي القانون الوطني لمكافحة اإلرهاب الذي يتّو و و وومن

أحكام ا لمكافحة األعماف اإلرهابية بصووورة شوورإية وألجل مراةبة سوولطة الوكالت األمنية مراةبة انونية .و د
خّو ووع مشو وورو القانون هذا لعدة تعديالت توخيا لمتثالل للمعايير الدولية لحقوق اإلنسو ووان .و د أ ر مجلس

الوزراء مشو و و و و و وورو القانون هذا في عام  .2017وفي عام  2019أعاد البرلمان الفيدرالي مشو و و و و و وورو القانون
للحكومة بعد القراءة األولل حيد ل ي اف يد السو و و ووتعراض .وأثناء عملية السو و و ووتعراض سو و و ووتُو و و و ووع في
العتبووار الشو و و و و و وواغوول التي أثووارهووا البرلمووان ومن جملتهووا تعريف اإلرهوواب وموواليووة اإلرهوواب والتوودريوول علل

اإلرهاب .وزيادة علل ذلك دم

و ازرة المرأة وحقوق اإلنس و ووان مدخالت تقنية هامة بش و ووحن حقوق اإلنس و ووان

ي تؤخذ بعين العتبار أثناء و و و و و ووع التشو و و و و وريعات المتعلقة بمكافحة اإلرهاب و و و و وومانا لمتثالها للمعايير
والمبادح ذات الص و و و و وولة بحقوق اإلنس و و و و ووان .ومن المتو ع أن تؤخذ هذه بعين العتبار في مش و و و و وورو القانون

النهاهي .وسووتطلل و ازرة المرأة وحقوق اإلنسووان إلل و ازرة األمن الداخلي أن تسووتعرض هذا القانون وأن تكفل

وتم أيّا و ع تشريع لمكافحة غسل األمواف واعتماده ألجل تنفيذه.
امتثالل لمعايير حقوق اإلنسانّ .

التعااي االقتصادي والحد من الفقر
-39

و و ووع

و ازرة التخطيال والس و ووتثمار والتنمية ال تص و ووادية لد حكومة الص و وووماف الفيدرالية إطار

عمل للتعافي والص وومود يدعم تقدم البلد باتجاه التعافي من الجفا

والجاه ية للكوارث والوص وووف إلل حالة

من الص وومود المس ووتدام علل مد أطوف .وتم تص ووور إطار العمل الوطني هذا بهد

تمكين الص وووماف من

سوور حلقة األزمة اإلنسووانية التي ظل حبيسووة لها لمدة ثالثة عقود حتل اآلن .وعالوةا علل ذلك و ووع
حكومة الصوووماف الفيدرالية بالتعاون مع الوليات األعّوواء في الفيدرالية اسووتراتيجية شوواملة ألجل التصوودي
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لخطر المجاعة والجفا

واشو و و و و و ووتمل

علل أمور منها تقييم الحتياجات الناجمة عن الجفا

ال اية منل تحديد الحتياجات وترتيبها حسل األولوية وتلبيتها .وتاإل افة إلل ذلك استحدث

وهو برنامم

و ازرة ال راعة

برامم مختلفة بغية تقديم دعم مسووتدام لص و ار الم ارعين ولألعماف التجارية ال راإية ب رض إنتاج ما يكفي

من األغذية لتحقيع األمن ال ذاهي المستدام.
-40

الحكومة الفيدرالية نقطة اتخاذ القرار في إطار

وفي سو ووياق التعافي ال تصو ووادي للصو وووماف بل

مبوادرة البلودان الفقيرة المثقلوة بوالوديون في آذار/موارس  .2020و ود كوانو

هوذه المبوادرة نتيجوة مودافعوة ويوة من

بل الحكومة الفيدرالية عن و و وومان تخفيف علء الدين ألجل تمكينها من التركي علل أهم اإلص و و ووالحات
وعلل إعادة إعمار البلد .والحكومة الفيدرالية مص و ّاوممة كل التص ووميم علل الس ووتفادة من الفري التي تتيحها
مب ووادرة البل وودان الفقيرة المثقل ووة ب ووال ووديون ألج وول تحقيع التق وودم في اإلصو و و و و و ووالح ووات ذات األهمي ووة ومن بينه ووا
اإلصالحات التي تهم طا األمن وتقوية حقوق اإلنسان في البلد.

المشردون داخلياف
ما انفك مسوحلة عمليات اإلخالء القسوري تشوكل تحديا بالنسوبة للصووماف .فاأل ار وي التي يحتلها
-41
مش ووردون داخليا هي ملك لمواطنين من الخواي ولمؤسو وس ووات عمومية .وتنكل حكومة الص وووماف الفيدرالية
علل اس ووتحداث نلام في إطار العدالة النتقالية وءص ووالحات س ووياس ووة األ ار ووي ألجل إيجاد حل مس ووتدام
حكومة الصو و وووماف الفيدرالية مبادح توجيهية وطنية يما

لمسو و ووحلة المشو و ووردين داخليا واإلخالء .و د و و و ووع
يخة عمليات اإلخالء من أجل نبذ عمليات اإلخالء القسري وءنشاء آليات حماية وءجراءات يتعين اتباعها
بل تنفيذ عمليات اإلخالء بغية

و وومان الحقوق بما فيها الحع في الس و ووكن الالهع لألش و ووخاي .و د أجرت

القسووري في مقديشووو .و د نجح

هذه الوحدة في منع تنفيذ اإلخالء القسووري في حع  8 000أس ورة معيشووية

وحودة الحلوف المسو و و و و و وتوداموة التوابعوة لوليوة بنوادير اإل ليميوة تقييم المخواطر األوف الشو و و و و و ووامول لعمليوات اإلخالء

و 58مستوطنة للمشردين داخليا.

ثامناف -حقوق المرأة وحماية المرأة
إنهاء العنف الجنسي اي سياق النزاع
عقدت و ازرة المرأة وحقوق اإلنس و و و ووان منتد تش و و و وواوريا ب رض اس و و و ووتعراض خطة عمل الص و و و وووماف
-42
الوطنية إلنهاء العن الجنس و ووي .وفي عام  2017ت أرس و و حكومة الص و وووماف الفيدرالية أوف اجتما للفريع
الوطني المعني بالعن القاهم علل نو الجنس في الصوماف الذي ُعقد في مقديشيو .وتاإل افة إلل ذلك
زادت إمكانية الوصو و وووف إلل العدالة عن طريع اسو و ووتخدام مقدمي المسو و وواعدة القانونية والمحا م المتنقلة التي

اسو و و و و و ووتفواد منهوا النواجون من العن

الجنسو و و و و و ووي والعن

اإلنسوان وو ازرة العدف عن إحالة ّوايا العن

القواهم علل نو الجنس .ودافعو

الجنسوي والعن

العوودالووة العر يووة إلل نلووام العوودالووة الرسو و و و و و ووميووة وشو و و و و و وورع و

المتخصو وص ووين في العن

العن

14

في تنفيووذ برنووامم لبنوواء القوودرات لفوواهوودة الموودعين
وومن الجهود التي بذل

ألجل زيادة

الجنس ووي في س ووياق الن ا إنش وواء أوف مختبر للطل الش وورعي ألجل إجراء

التحليالت وجمع األدلة في ّايا العن
-43

القاهم علل نو الجنس إحالة تامة من نلام

الجنس ووي في جميع أنحاء الص وووماف .ومن

تقديم الخدمات للناجين من العن

و ازرة المرأة وحقوق

الجنسي والعن

القاهم علل نو الجنس.

وفي توةيع حكومة الصو وووماف الفيدرالية واألمم المتحدة علل البيان المشو ووتري بشو ووحن اللت ام ب نهاء

الجنسي في سياق الن ا دليل علل توفر اإلرادة السياسية لد الصوماف باللت ام بقرار مجلس األمن
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لألمم المتحدة ر م  .1325وفي هذا السووياق أطلق
الوطنية إلنهاء العن

و ازرة المرأة وحقوق اإلنسووان برنامجا لتنفيذ خطة العمل

الجنسو و و ووي في سو و و ووياق الن ا  .وهذه إبارة عنل خطة واسو و و ووعة ال اية منها اسو و و ووتحداث

التدابير للتخفيف من العن

الجنس ووي في س ووياق الن ا في الص وووماف مع التركي بوجل خاي علل الفئات

المعر ووة للعن الجنس ووي كاألش ووخاي المش ووردين داخليا .والبرنامم المش ووتري لحقوق اإلنس ووان أحد البرامم
التي تدفع باتجاه تنفيذ خطة العمل الوطنية إلنهاء العن الجنسو و ووي في سو و ووياق الن ا  .كما نفذت و ازرة المرأة

وحقوق اإلنسو و و و و و ووان بوالتعواون مع الوليوات األعّو و و و و و وواء في الفيودراليوة ومنلموات المجتمع المودني وغيرهوا من

الجهات المعنية استع ار ا مشترك ا لخطة العمل الوطنية في عام .2017

ميثاق النساء الصوماليات
في الفترة من  4إلل  6آذار/مارس  2019نلم الصوووماف أحد أ بر التجمعات النسوواهية في إطار

-44

الجمع العام للنسوواء الصوووماليات والذي جمع أ ثر من  350امرأة وفتاة من الوليات األعّوواء في الفيدرالية
ومنلمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنية .و د كان الجمع نتيجة عملية تش وواورية دةيقة وش وواملة

است ر

عدة شهور بقيادة و ازرة المرأة وحقوق اإلنسان ولجنة توجيهية مؤلفة من نساء ذوات خلفيات متنوعة

ومن مختل

الوليووات األعّ و و و و و و وواء في الفيوودراليووة .و وود كووان ال رض الرهيس من هووذا الجمع التووداوف وتبيُّن

العقبات الرهيسية التي تعترض النساء في مشاركتهن في الشؤون العامة وكيفية الت لل علل تلك العقبات.
-45

وتمخت الجمع عن أوف ميثاق للمرأة الصوومالية في التاريح يدون مطالبات النسواء الصووماليات

في ميادين كالدس ووتور والتص وودي للعن

الجنس ووي والوص وووف إلل العدالة وتش ووويل األعّ وواء التناس وولية لعناث

ومشو وواركة المرأة في الحياة السو ووياسو ووية وفي الحكم علل جميع مسو ووتويات الحكومة .ويشو ووكل هذا الميثاق فتحا
من حيد نطا ل وشو ووموليتل وطموحل .فهو يدعو إلل المدافعة المسو ووتمرة وءلل التواصو وول بشو ووحن العقبات التي

تعترض النسواء مع مالحلة أن المسواهل التي أثارتها النسواء في المنتد تسوتل م تثبيتها في القوانين بما فيها

الدس و ووتور التي يجري اس و ووتع ار و ووها حاليا .و د كشو و و
للجنة و و ووعية المرأة المعقودة في نيويوري في آذار/مارس  2019مسو وولطا الّو وووء في تلك المناسو ووبة علل

الص و وووماف عن الميثاق ألوف مرة أثناء الدورة ال 63

الت ام الحكومة بتنفيذ الميثاق .ول ت اف نتيجة الميثاق تؤثر علل الحملة من أجل مشو و وواركة النسو و وواء في إدارة

الشؤون العامة بما في ذلك العملية النتخابية الحالية.

السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين
-46

فّ والا عما سوول

اسووتعرض الصوووماف السووياسووة الوطنية للمسوواواة بين الجنسووين ألجل جعل هذه

السو ووياسو ووة تتماشو وول مع الخطة اإلنماهية الوطنية  )2025-2020( 9 -إلل جانل ميثاق المرأة الصو ووومالية.

وسو ووتقدم هذه السو ووياسو ووة دعما كبي ار لمنصو ووة تع ي المسو وواواة في الحقوق بين النسو وواء والرجاف في الصو وووماف.
وو و ووع السو ووياسو ووة الوطنية للمسو وواواة بين الجنسو ووين عن طريع سو وولسو وولة من المشو وواورات الشو وواملة مع جميع
ُ
الجهات المعنية كالمجموعات النس و و و وواهية والش و و و ووباب ومنلمات المجتمع المدني وال عماء التقليديين من كبار
السو و وون وزعماء المجتمعات المحلية .وتاإل و و ووافة إلل ذلك أنشو و ووحت الخطة الوطنية للمسو و وواواة بين الجنسو و ووين

خريطة طريع فعالة و ابلة للتنفيذ بشو و و ووحن معالجة المسو و و وواواة بين الجنسو و و ووين وتمكين المرأة .ويتم ترسو و و وويح أهم
العناصو وور المكونة لسو ووياسو ووة المسو وواواة بين الجنسو ووين في العمليات الوطنية التي ترك علل مسو وواهل من بيل

الش ووؤون اإلنس ووانية والص وومود والتعافي .وتم ّكن الس ووياس ووة الوطنية للمس وواواة بين الجنس ووين من إدراج أولويات
المس و وواواة بين الجنس و ووين في ص و ووميم الخطة اإلنماهية الوطنية  9 -والنهوض باللرو المدنية والجتماإية
وال تصو و و ووادية والسو و و ووياسو و و ووية والقانونية والجتماإية الثقا ية لمختل

المهمشة في جميع أنحاء الصوماف.
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تاسعاف -حقوق الطفل وحماية الطفل
تجنيد األطفال الجنود واستخدامهم
حكومة الصو وووماف

حقع الصو وووماف تقدما كبي ار في التصو وودي لتجنيد األطفاف الجنود .و د و و ووع
-47
الفيدرالية آليات للتحري بواسوطة الوكالة الوطنية لالسوتخبارات واألمن عن األطفاف الذين هرتوا من األسور

و ازرة الدفا تنفيذ خطة العمل الوطنية بشو و ووحن تجنيد األطفاف واسو و ووتخدامهم وخطة

لد إرهابيين .وواصو و وول

العمل بش ووحن تل األطفاف وتش ووويههم في الن ا المس وول  .واس ووتحدث

بهد

و ازرة الدفا آلية ش وواملة وفعالة للتحري

وومان منع األفراد المسووؤولين عن جراهم خطيرة من النّوومام إلل وات األمن الصووومالية أو البقاء

فيها .وعالوة علل ذلك دعم

حكومة الصو وووماف الفيدرالية إنشو وواء أرتع لجان لتنسو وويع السو ووياسو ووات المتعلقة

باألطفاف؛ وإلدراج أحكام اتفاةية حقوق الطفل في القوانين المحلية وتنفيذ أحكامها؛ وتنسو و و وويع عمل منلمات

غير حكومية شو و و ووتل معنية بحقوق الطفل .وتعمل و ازرة المرأة وحقوق اإلنسو و و ووان مع مختل

علل تنسيع عمل اللجان توخيا لم يد من الفعالية.

الجهات المعنية

إلل معالجة و و و ووعية المقاتلين اإلرهابيين

وو و و ووع حكومة الص و و وووماف الفيدرالية برنامجا يهد
-48
الذين تركوا القتاف بمن فيهم األطفاف الجنود السو و و ووابقون .وتشو و و ووتري الحكومة وشو و و ووركاء دوليون في إدارة هذا
البرنامم وفي تيس و وويره وال اية منل تس و ووهيل اس و ووتقباف األطفاف الجنود الس و ووابقين وكش و ووفهم وءعادة إدماج الجنود
األطفاف الس و و و ووابقين في المجتمعات المحلية والقيام بجهود متواص و و و وولة لعرش و و و وواد الجتماعي .وفي إطار هذا

البرنامم أنشو و و و ووحت حكومة الصو و و و وووماف الفيدرالية عدة م ار

إلعادة اإلدماج وءعادة التحهيل في جميع أنحاء

الص و و وووماف .ففي كل س و و وونة تنج المجموعات اإلرهابية في تجنيد عدد كبير من األطفاف الذين يص و و ووبحون

أطف ووالا جنودا علل الرغم من جهود الحكوم ووة للحيلول ووة دون تجني وود األطف وواف وأخ ووذهم بعي وودا عن أسو و و و و و وورهم
ومجتمعاتهم .و د عقدت و ازرة األمن الداخلي في حكومة الصووماف الفيدرالية اجتماعات ماهدة مسوتديرة تقنية
بهد

-49

استعراض اإلجراءات األمنية المتعلقة بكش
و د تعاون

األطفاف الجنود السابقين.

و ازرة المرأة وحقوق اإلنس و و و و ووان في حكومة الص و و و و وووماف الفيدرالية مع و ازرة الدفا علل

و و و و ووع إطار سو و و ووياسو و و ووة عامة لدعم إعادة إدماج األطفاف الجنود وحمايتهم .و د تم هذا بالتوازي مع اعتماد

سوياسوات ترتبال ب خراج األطفاف من القوات الصوومالية الوطنية أو القوات األخر  .وفي هذا السوياق تعك

حكومة الص و و و و وووماف الفيدرالية علل تنفيذ برنامم تس و و و و ووجيل وتد يع بيومتري دعم ا للجيا الوطني في جهوده
لمنع تجنيد األطفاف .واسو و ووتُحدث إجراء تشو و و يل موحد في هذا الشو و ووحن .و د أُشو و ووري ادة المجتمعات المحلية
وشوويوخ العشوواهر في عملية التحري بغية التح د من /وومان أن من ينّوومون إلل الجيا كمجندين أشووخاي
لم ير ا
تكبوا جراهم خطيرة في الما ي.

ست انتهاكات خطيرة اي حق األطفال
-50

فّ والا عن ذلك أصوودر اهد الجيا الوطني الصووومالي أم ار بحلر س و انتها ات خطيرة في حع

األطفاف أثناء العمليات العس ووكرية ومن جملتها تجنيد األطفاف دون س وون الثامنة عشو ورة وءشو و ار هم واس ووتخدامهم.
وء و ووافة إلل ذلك و و ووع

حكومة الصو وووماف الفيدرالية في تشو ورين األوف/أ توتر  2019خطة عمل بهد

تس و و و و و وريع تنفيذ خطة العمل الوطنية إلنهاء تجنيد األطفاف واس و و و و و ووتخدامهم في الجيا ودرءا لذلك وخطة عمل
وطنيوة لمنع تول األطفواف وتش و و و و و ووويههم .وو ازرة األمن الوداخلي ملت موة وبالتحري عن هويوات األطفواف وكشو و و و و و و

هوياتهم وتعريفهم وخاص و ووة منهم أولئك الذين كان لهم ص و وولة س و ووابقة بجماعات مس و وولحة كما أنها ملت مة ببدء
ويعتبر هؤلء األطفاف ناجين و حايا فال يخّعون من ثم للمالحقة من بل المدعي العام.
إعادة إدماجهمُ .
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إدراج أحكاو اتفاقية حقوق الطفل اي القوانين المحلية
-51

الص و و و و وووماف في طور إطالق خطة تنفيذ اتفاةية حقوق الطفل التي و و و و و ووعتها و ازرة المرأة وحقوق

اإلنس ووان بالتنس وويع مع الوليات األعّ وواء في الفيدرالية ومع غيرها من الجهات المعنية المهمة .و د أعقل

هذا تقديم الص وووماف تقرير الدولة الطر األوف بش ووحن اتفاةية حقوق الطفل في أيلوف/س ووبتمبر  2019وردها

الش و ووامل علل اهمة المس و وواهل المتعلقة باتفاةية حقوق الطفل التي وردتها من لجنة حقوق الطفل في ش و ووبا//

فبراير  .2020وتوخيوا لعدراج الفعوواف ألحكووام اتفوواةيووة حقوق الطفوول في القووانون المحلي في الصو و و و و و وووموواف
و وع و ازرة المرأة وحقوق اإلنسوان شورعة حقوق الطفل بهد تقوية األطر الوطنية القاهمة لحماية الطفل.
و د وّ ع الصووماف علل البروتوكوف الختياري لتفاةية حقوق الطفل المتعلع باشوتراي األطفاف في الن اعات

المس و و وولحة ويجري حوار وطني في الو

الحالي في أثناء تحرير هذا التقرير يتناوف التص و و ووديع علل هذا

الصو و ووك الدولي الهام من صو و ووكوي حقوق اإلنسو و ووان .وتاإل و و ووافة إلل ذلك تعمل الحكومة علل تنفيذ خطة
العمول المتعلقوة بواألطفواف والن ا المسو و و و و و وول

ويودعمهوا في ذلوك عودد من الو ازرات التنفيوذ وية مثول و ازرة الودفوا

وو ازرة المرأة وحقوق اإلنسان إلل جانل مؤسسات الوليات األعّاء في الفيدرالية.

الحماية االجتماعية
-52

و ووع

و ازرة العمل والشووؤون الجتماإية الصووومالية أوف سووياسووة وطنية للحماية الجتماإية في

تواريح البلود و ودمتهوا في آذار/موارس  . 2019وال وايوة من إطوار الحموايوة الجتمواإيوة في الصو و و و و و ووومواف هي

تخفيف حال ة الّو و و ووع

وزيادة اتسو و و وواق األولويات اإلنسو و و ووانية واإلنماهية والتخلي عن العتماد علل المعونة

اإلنسووانية .وهذه من أولل األولويات بالنسووبة للصوووماف نل ار للطبيعة المتكررة للكوارث الطبيعية التي تخل

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

م يدا من الفري للحصو وووف علل الخدمات والمسو وواعدة الجتماإية عن طريع مبادرات تقدم خدمات للفئات
األشود وعف ا ومن بينها النسواء واألطفاف واألشوخاي ذوو اإلعا ة والمشوردون داخليا وكبار السون وغير ذلك
من المجموعات الّعيفة.

-53

و د و و و و و و ووع

و ازرة المرأة وحقوق اإلنسو و و و و ووان في ش و و و و و و ار ة مع الجامعات الصو و و و و ووومالية ومنلمة

اليونيسو و و و وويف برنامج ا د ارسو و و و وويا يؤهل للحصو و و و وووف علل اإلجازة في العمل الجتماعي في عام  2020ألجل
التخفيف من أثر الكوفيد 19-علل األطفاف وأس و و و و وورهم في الص و و و و وووماف .وال اية من هذ البرنامم هي إعطاء
دفعة لقدرات الحكومة وشركاهها من منلمات المجتمع المدني وغيرها عن طريع الستعانة بالطالب الذين

القاهم علل نو الجنس والقّ و ووايا المتعلقة

بل وا مس و ووتو متقدما في العمل الجتماعي في تص و ووديها للعن
بحمووايووة الطفوول .ويرك البرنووامم الخوواي المتعلع بووالكوفيوود 19-علل بنوواء القوودرات والكفوواءات لوود طالب

العمل الجتماعي ألجل الكش
األولل لهووذا البرنووامم

المخاطر المتعلقة بالعن

عن اإلصابات بالكوفيد 19-والحد من انتشاره بسرعة .ومن بين التدخالت

 1التوإيووة ونش و و و و و و وواطووات التخفيف والو ووايووة المتعلقووة بووالكوفيوود19-
الجنسو و وواني والعن

 2تخفيف

الجنسو و ووي والتصو و وودي لها الناشو و ووئة عن إمكانية تفشو و ووي جاهحة

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

الجنسوي

القاهم علل نو الجنس وحماية األطفاف والحالت ذات الصو و و و وولة بحماية الطفل وتسو و و و و جيل زيادة في

إحالة القّايا إلل المؤسسات المناسبة.
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تسجيل المواليد
-54

سو وويّو و يمن إطار العمل القانوني في الصو وووماف المتعلع ب نشو وواء نلام تسو ووجيل المواليد في مشو وورو

انون حقوق الطفل الذي هو يد المنا ش ووة حاليا مع مختل الجهات المعنية .وطبقا للمادة  12من ش وورعة
حقوق الطفل تكون السلطات الحكومية المكلفة بتسجيل المواليد هي مكتل الصحة في الحي الذي ُولد يل
الطفل ومكتل الص و و و ووحة في مجلس المدينة أو مكتل العمدة في البلدات أو القر الص و و و و يرة التي ل يوجد
فيها مكتل الص و ووحة الحكومي .ويتلخة التص و ووور وراء هذا النلام في الالمرك ية ويكون تس و ووجيل المواليد

إل اميا

ابتداء من يوم ولدة الطفل.
من أجل أ صاه  30يوما
ا

أطفال الشوارع
أجرت و ازرة المرأة وحقوق اإلنس و و و و ووان تقييم ا س و و و و وريع ا لحالة األطفاف ذوي اإلعا ة في الص و و و و وووماف.
-55
ويسو و و و ووتعرض هذا التقييم الحالة التي يوجد فيها األطفاف ذوو اإلعا ة في المدن األرتعة مقديشو و و و وويو وغالكايو
وتايدوا وكيسو و و و وومايو في الصو و و و وووماف .وت جراء هذا التقييم سو و و و ووع

الو ازرة إلل معرفة أهم الع ار يل التي تعيع

مش و و و وواركة األطفاف ذوي اإلعا ة في المجتمع ومن جملتها حص و و و ووولهم علل الخدمات التي يحع لهم التمتع

بهوا .وتواإل و و و و و و ووافوة إلل ذلوك كوان المتوخل من هوذا التقييم معرفو ُة مود انتشو و و و و و ووار اإلعوا وة عن طريع إجراء
حوارات بس وويطة و ّدم األطفاف الذين ش وواركوا في هذا التقييم تبريرات مختلفة لش وور األس ووباب التي أودت بهم

إلل العيا في الشوار  .وهذا يم ّكن الحكومة الصومالية من صنع السياسات المالهمة وو ع البرامم لحق ا
التي تسو ووتهد الو اية والتخفيف من هذه المشو ووكلة .ومن بين أهم التوصو وويات المنبثقة عن تقرير التقييم هذا
و ع إطار سياساتي يتي إيجاد ردود مناسبة وترنامجية في سيا ها إلل جانل التواصل المكث

األطفاف والسلطات والمجتمعات المحلية والوالدين/األوصياء.
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