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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والثالثون 

 2021أيار/مايو  3-14

 * المصلحة بشأن الصومال لجهات صاحبة ورقات المعلومات المقدمة من ا موجز   

 لحقوق اإلنسان السامية تقرير مفوضية األمم المتحدة  

 معلومات أساسية -أوال 

، مع مراعاة دورية االستعراض 21/16و  1/5أُعد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان  -1
 صااااااااااااااح ةالت  قدمتها  هات   ( 1) اتمن ورقات المعلوم 30الدوري الشاااااااااااااامتق ويلما ج التقرير ما  ا      

ويتضمن   قمصلحة إلى آلية االستعراض الدوري الشامت،    شكٍت مو ز تقيُّدًا بالحد األقصى لعدد الكلمات
الوطسية لحقوق اإلنسااااااان المعتمدة    امتمام تاد لم اد  التقرير  رعًا مسااااااتقاًل يتساوم مساااااااهمة الم سااااااسااااااة  

 قباريس

 أخرى صاحبة مصلحةات جه معلومات مقدمة من -ثانيا   

 (2)نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان -ألف 

أن الصاااومام وق عت وصااادقت على صاااكوح دولية لحقوق اإلنساااان،  1الحظت الورقة المشاااتر ة  -2
الحقوق االقتصاااااااااااااادية العهد الدول  الماص بالحقوق المدنية والساااااااااااااياساااااااااااااية، والعهد الدول  الماص ب  مسها

 ق  ( 3) واال تماعية والمقافية

ية حقوق الطفت واتفاقية الصومام صدقت على اتفاق  بشكت إيجاب  أن  7الورقة المشتر ة    الحظت و  -3
أن مسظمات المجتمع   7ق والحظت الورقة المشااااااااااااتر ة  2018و  2015      حقوق األشااااااااااااماص  وي اإلعاقة 

عمليات متابعة تسفيذ توصااايات االساااتعراض الدوري   إطار      ،المدن  الحظت أن الحكومة نادرًا ما تتشااااور
ف المجتمعات المحلية وأن مسااااااااااااهماتها مع مسظمات المجتمع المدن  العاملة ميدانيًا مع أضاااااااااااع  الشاااااااااااامت، 

 ق( 4) ت خذ    االعت ار بفعالية    الحاالت السادرة الت  ُتستشار  يها مسظمات المجتمع المدن  ال

__________ 

 دون تحرير رسم قمن هذه الوثيقة  تصدر *
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جع -4 هذه  ومن يها بعدق  طر اً   ليساااااااااااتاالتفاقيات الت   التصااااااااااادي  على الصاااااااااااومام على  توشاااااااااااُ
تصااااااااااااااااديااة واال تماااعيااة والمقااافيااة  والبروتو وم  لحقوق االقبااالعهااد الاادول  الملح  بااا البروتو وم االختياااري 

البروتو وم  و   ( 5) بااالحقوق االقتصااااااااااااااااديااة واال تماااعيااة والمقااافيااة الماااصاالختياااري الملح  بااالعهااد الاادول  
بااالحقوق الماادنيااة  الماااصوالبروتو وم المااان  للعهااد   ( 6) تفاااقيااة مساااهضاااااااااااااااة التعااذياا الملح  بااا االختياااري 

  واتفاقية القضاااااااااااا  على  ميع أشاااااااااااكام التمييز ضااااااااااد ( 8) ( 7) بة اإلعدادوالساااااااااااياساااااااااااية الرام  إلى إل ا  عقو 
   ( 13) حقوق المرأة    والبروتو وم الملح  بالميماق األ ريق  لحقوق اإلنساااان والشاااعو  بشااا ن( 12) ( 11) ( 10) ( 9) المرأة 

عاد لعديم  الجسسااااااااية    األشااااااااماص تفاقية المتعلقة بوضااااااااعاال  و ( 14) هور اهلحقوق الطفت  ق األ ريق  يماالمو 
اتفاقية الملحقة ب    والبروتو والت االختيارية( 15) 1961انعداد الجسسااااااية لعاد حاالت  واتفاقية الحد من   1954

ن العمت لحماية بشاااااااااااااا ن العسف والتحر     مكا  190   واتفاقية مسظمة العمت الدولية رقم( 16) حقوق الطفت
ائية الدولية  والتصاااادي  روما األساااااساااا  للمحكمة الجس  ونظاد  ( 17) الصااااح ياتن  يهن ، بمالسسااااا  العامالت

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

 (19)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -باء 

التشاااريعات  ات الصااالة وسااان تشاااريعات  ديدة  باساااتعراضالحكومة   7قة المشاااتر ة ر أوصااات الو  -5
لضااااااااااااااماان وتعزيز حمااياة الح     حرياة التعبير وحرياة وساااااااااااااااائق اإلعالد، و قاًا للمعاايير الادولياة لحقوق 
اإلنسااان  وضاامان وضااع تشااريعات  ديدة بالتشاااور مع أصااحا  المصاالحة المعسيين، بمن  يهم الصااحفيون 

  ق( 20) د، والجهات الفاعلة    المجتمع المدن الجهات الفاعلة    وسائق اإلعال وغيرهم من

الصااااااااومام إلى تعديت قانون العقوبات بحيل يعكس المعايير الدولية  6ودعت الورقة المشااااااااتر ة  -6
المتعلقة باالغتصاا  وغيره من أشاكام العسف الجسسا   واتما  تدابير ملموساة إلنها  العسف ضاد المرأة من 

العسف الجسس     حاالت السزاع والتحقي     االنتهاكات المزعومة  م تسفيذ خطة العمت الوطسية إلنها خال
  ق( 21) مناألقضائيًا، بما     لك عسدما يرتكبها أ راد عسكريون وأ راد  ومالحقة مرتكبيها

العسف مسااااا لة   وشاااااامت يتساوم  محدَّثالحكومة االتحادية إلى إصااااادار قانون  9ودعت الورقة المشاااااتر ة -7
ز على السا ين ويساااااااتسد إلى حقوق اإلنساااااااان ويتماشاااااااى مع القوانين والمعايير  الجسسااااااا  والجسساااااااان ، وير 

  ق( 22) الدولية

الحكومة على إل ا   ميع القوانين الت  ت ثر سال ًا على الحرية الديسية، بما  ADFت مسظمة  وحم  -8
على حرية ممارساة الدين وحرية التعبير  وال سايما       لك أحكاد قوانين التجديف الت  تفرض قيودًا خطيرة

  ق( 23) دين آخرالقوانين الت  تحظر اعتساق 

 ترة أخرى من التوتر  2018مسذ عاد  شاااااااااهدت إلى أن الصاااااااااومام ت مسظمة العفو الدولية وأشاااااااااار  -9
ين، على ي عن شااار ائها الدول ر ز معظم اهتماد السااالطات االتحادية واإلقليمية،  ضاااالً ي الساااياسااا  المتزايدق و 

ا ق وقد أدى  لك إلى إبطا  إصااااااااالحات العمليات االنتمابية اإلقليمية والوطسية وعلى محاربة حر ة الشاااااااا  
  ق( 24) اقضائية ودستورية تشتد الحا ة إليه

توصيات بإنشا  لجسة وطسية لحقوق اإلنسان      تأن الصومام قبل و  رت مسظمة العفو الدولية -10
ديد أعضاااااااا  اللجسة، لم توا   الحكومة حتى اقن على قائمة لتقدد    تحاأحرز بعض  وبيسماق 2016عاد 

يااة حقوق اإلنسااااااااااااااااان    المرشااااااااااااااحين لتفعياات اللجسااةق وقااد أثر عاادد تفعياات اللجسااة تاا ثيرًا  بيرًا على حمااا
  ق( 25) الصومام
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باساااااااتعراض خطة العمت الوطسية بشااااااا ن العسف الجسسااااااا  وضااااااامان    ASProjectت مسظمة  وأوصااااااا  - 11
 ئة الممليات  لر ام والفتيان و الحتيا ات ا  الحماية واالساااتجابة  ترود  م ادرات  اشاااتمالها على الجسس، وع س مراعاتها ل 

  ق ( 26) إضا ة إلى السسا  والفتيات  املين صفات الجسسين وح  والممليين ومزدو   الجسس والمتحولين  سسياً 

إلى إنشاااااااااا  لجسة  البرلمان االتحادي  م ساااااااااساااااااااة ماعت للساااااااااالد والتسمية وحقوق اإلنساااااااااان  ت ودع  - 12
متمصاصاة ووفي ية ومساتقلة لحقوق اإلنساان، لك  ترصاد بفعالية امتمام الحكومة الصاومالية لحقوق اإلنساان،  

  ق ( 27) لية بديلة لتو ير سبت االنتصاف لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وتعزيز حقوق اإلنسان، والعمت  آ 

ساااًا وطسيًا أو محليًا كت وزارة أو مجلشااا الصاااومام ب ن ت   شااار ا  من أ ت الشااافافيةوأوصااات مسظمة   -13
ًا لحقوق الال ئين والمشااااردين، بما     لك عن طري  تمصاااايج الموارد المالية المساساااا ة، ي مكرسااااًا حصاااار 

 اتهيئة لتو يه المسح واله ات الدولية لال ئين والمشاااااااااردين، من أ ت مشااااااااااريع خدم ضااااااااااًل عن تشاااااااااكيت 
  ق( 28) مستدامة تساعدهم على  س  عيشهم

الصاااااااااااومام على إل ا  القوانين القديمة الت  تجرد ممارساااااااااااة حدود مة مراسااااااااااالون بال مت مسظحو  -14
ية المتعلقة بحرية التعبير واإلعالد ، و قًا للمعايير الدول1964الصاااااااحا ة، بما     لك قانون العقوبات لعاد 

  ق( 29) وقانون وسائق اإلعالد الذي صدر م خراً 

ماام باالكاامات خطق العمات يشااااااااااااااو با ن يسفاذ الصااااااااااااااو دقرى األطفاام بمقا  SOS وأوصاااااااااااااات مسظماة -15
تحقي  هدف حملة "أطفام إلى و  ًا،الرامية إلى القضااااااا  على تجسيد األطفام واسااااااتمدامهم  سود 2012 لعاد

 ق( 30)  سود" ال

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

 لعدة قطاةات لةمالمسائل الشا -1 

 ( 31) المساواة وعدد التمييز  

أن الصااااااااااااومام ال يملك إطارًا قانونيًا شاااااااااااااماًل يتساوم حقوق المرأة  6الحظت الورقة المشااااااااااااتر ة   -16
ألطفام ين بشاااااا ن اوطسي  وقانون  ( وضااااااع سااااااياسااااااة2019-2017والطفتق واقترحت خطة التسمية الوطسية )
ددًا من ع  2019-2017وو قًا لهذه المطة، أطلقت الحكومة       يستسدان إلى االلتزامات الدولية للصومامق

التساسلية األنموية،  تشويه األعضا   مكا حة قانون مشروع السياسات ممت التصدي  على الميماق األ ريق ، و 
حقوق  ومشااااااروع قانون الصااااااومام،    الجرائم الجسسااااااية    مكا حة قانون مشااااااروع قانون اإلعاقة، و مشااااااروع و 

 الحظت أن العديد من هذه السااياسااات 6ن قضااا  األحداثق غير أن الورقة المشااتر ة نو اقمشااروع الطفت، و 
  ق( 32) الدولةت من غير تفعيت أو تسفيذ من قب مشاريع  مجردحتى اقن  ال يزام

ح  ُتسقت عن طري  األ ،  إن   يةأنه نظرًا إلى أن الجسسية الصومال  4والحظت الورقة المشتر ة  -17
  ق( 33) نحقوق أطفالهإلى  ان  ، مهضوداألسرة    المواطسة و    المساواة السسا     

يميز على أساااااال األصااااات اإلثس ،   يةأن قانون الجسساااااية الصاااااومال 4والحظت الورقة المشاااااتر ة  -18
 ويعرَّف ويسج على أن اكتساااا  الجسساااية مشاااروة،     ملة أمور، ب ن يكون األ  من أصااات صاااومال ق

ليد"  ولذلك،  إن اتقالأو  ةل الأو باألصاااااااات  لى األمة الصااااااااومالية، إصااااااااومال " ب نه "أي شاااااااامج يستم  ال"
مما يمل  مماطر انعداد الجسساااااااية للساااااااكان الذين المواطسة مشاااااااروطة باالنتما  إلى مجموعة إثسية معيسة، 

 ق( 34) خرين"اق" ُيصسَّفون ضمن
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ت  تميز على لالصااااومام بإصااااالا قانون الجسسااااية إلل ا  األحكاد ا 4وأوصاااات الورقة المشااااتر ة  -19
دعم ح  المرأة والر ت على قدد المسااواة    اكتساا  الجسساية وت ييرها واالحتفاه بها و أساال نوع الجسس،  

، بما     لك عن طري  ضااااااااااامان تمتع أطفام وأزواج الصاااااااااااوماليات بالحقوق ها إلى األطفام واألزواجونقل
  ق( 35) اليينصوملا وزو اتاالقتصادية واال تماعية على قدد المساواة مع أطفام 

الحكومة بالقضااااااا  على العسف والتمييز القائمين على نوع الجسس  8وأوصاااااات الورقة المشااااااتر ة  -20
اسااااات وتشااااريعات قوية على مسااااتوى الواليات وعلى الصااااعيد الوطس   وساااان قوانين عن طري  وضااااع سااااي 

سااايما    المجتمعات  حقوق اإلنساااان للمرأة، الإعمام وساااياساااات تساااهم    تحقي  المسااااواة بين الجسساااين و 
الضاااارة بالسساااا   المشاااردين داخليًا  والقضاااا  على القوانين والساااياساااات والممارساااات  و   أوسااااةمشاااة  المه

  ق( 36) القسري الزواج الزواج الم كر و ممارسات ، بما     لك لفتياتوا

القرآن  نتسج على أمن دسااااتور الصااااومام  3أن المادة والعدالة لقانون لالمر ز األوروب   و  ر -21
 نبيسالدسااااتورس "يسااااتسد دسااااتور  مهورية الصااااومام االتحادية إلى أسااااس القرآن الكريم وسااااسة االكريم أسااااال  

 ق( 37) العليا للشريعة والعدالة اال تماعية" الُممتمحمد )صلى هللا عليه وسلم( ويحم  

قدرة المواطسين      ةبشاااااد ت ثرعدالة أن هذه المواد الدساااااتورية للقانون والوالحظ المر ز األوروب   -22
 الحديل عنوماليين على ممارسااااااااااة عقيدتهم، وال ساااااااااايما المساااااااااايحيون، الذين يمكن معاقبتهم لمجرد الصاااااااااا 

  ق( 38) من قانون العقوبات 313للمادة  اً انتهاك يشكت  لكإ  قد معتقداتهم، 

 التسمية والبيئة واألعمام التجارية وحقوق اإلنسان  

تسب     خسائر    األرواا ي زام  ي  الجفاف وال يضانات ال رركت أن  7الحظت الورقة المشتر ة  -23
األنهار    مسطقة ارتفاع مسساو  و  ال يضاان وأشاارت إلى اساتمرارساب  التشاردق ي سابت اليي  و ي ت  على و 

الجفاف وال يضاااااانات وشاااااكت  تفشااااا  األمراضق   شاااااملتهذه الظروف    أزمة إنساااااانية   تساااااببتشاااااابيل ، 
اخية وحاالت طوار ، مما ي ثر ت ثيرًا مدمرًا الصااااااومام بت يرات مس  مرور ىإل  إشااااااارات واضااااااحةوالتصااااااحر  

  ق( 39) ويزيد من أزمة السزوا والزراعة على المروة الحيوانية

 ( 40) حقوق اإلنسان ومكا حة اإلرها   

على أن الدوم األطراف    الميماق األ ريق    والشاااااااااعو  حمت اللجسة األ ريقية لحقوق اإلنساااااااااان -24
دون من لطائرات المسالحة  ا  بصافة خاصاةو المسالحة األ سبية، اساتمداد القوات   ضااع زيادةخإتحرص على 

 ميع التدابير لمسع وقوع خساااااااااااااائر     وعلى اتما طيار    مكا حة اإلرها ، لتسظيم ورقابة صاااااااااااااارمين، 
الحكومة  نلتدخالت العسااااكرية األ سبية الت  تتم بدعم موامتساع اصاااافوف المدنيين نتيجة لهذا االسااااتمداد  

ل ، أو اسااتهداف المدنيين، أو تجاهت المسااائر    األرواا أو اإلصااابات عن انتهاح القانون اإلنسااان  الدو 
االحتيااطاات الفعاالاة و ميع المطوات المعقولاة، حساااااااااااااا ماا يقتضااااااااااااااياه القاانون  والتماا باالمادنيين،  تلح الت  

  ق( 41) لحماية أرواا المدنيين اإلنسان  الدول ،

أن على الدوم األطراف  والشااااااعو  التابعة لالتحاد األ ريق  اإلنسااااااان  لحقوق  ة األ ريقيةس جو  رت الل -25
   الميماق األ ريق  أن تضع آليات تشرييية لتسظيم استمداد القوة من  ان  القوات المسلحة األ سبية، بما 

ة لمحاسااااااااا ة لقمن أراضااااااااايها، وإ را  تحقيقات مسااااااااات انطالقا      لك الطائرات المسااااااااالحة من دون طيار،
  ق( 42) ت الت  يتسب   يها هذا االستمداد    إلحاق الضرر بالمدنيينالمس ولين    الحاال

بالتعاون مع  على أن تقود بقوة حكومة الصاااااااومام ت اللجسة األ ريقية لحقوق اإلنساااااااان والشاااااااعو وحم -26
الحاالت   قلة وشافا ة   ت سا إ را  تحقيقات مب االتحاد األ ريق ، بما     لك عن طري  المفوضاية األ ريقية، 
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الهياكت الالزمة  وضاااااااااااعخساااااااااااائر    صااااااااااافوف المدنيين    ال ارات الجوية، وعلى الت  ُيدعى  يها وقوع 
  ق( 43) ويضاتلتمكين الضحايا من اإلبالغ عن هذه االنتهاكات والحصوم على تع

 الحقوق المدنية والسياسية -2 

 ( 44) هشمصعلى  نا   الحياة والحرية واألم الفرد ح   

التابع للجسة األ ريقية لحقوق اإلنساااان والشاااعو  إدانة شاااديدة   أدان المقرر القطري المعس  بالصاااومام -27
ن ثالثماائاة مادن  الهجود اإلرهااب  الاذي أساااااااااااااافر فياه انفجاار شاااااااااااااااحساة محملاة باالمتفجرات عن مقتات أكمر م

  ق( 45)    مقديشو 2017تشرين األوم/أكتوبر  14وإصابة مئات آخرين    

لمقرر القطري الصاااااومام على اتما   ميع التدابير الالزمة لمسع انتهاكات حقوق اإلنساااااان هذه ا  لحو -28
قبتهم،  الت  ترتكبها الجماعات اإلرهابية، والتحقي  مع المسااااااااااا ولين عن هذه االنتهاكات ومقاضااااااااااااتهم ومعا

  ق( 46) وضمان السالد واألمن     ميع أنحا  البلد

ماانياة من االسااااااااااااااتعراض الادوري الصااااااااااااااوماام تلقات، خالم الجولاة ال أن 2و  رت الورقاة المشااااااااااااااتر اة -29
توصاااايات بشاااا ن المحاكمات العادلة واسااااتقالم القضااااا ق   4توصااااية بشاااا ن عقوبة اإلعداد، و 12 الشااااامت،

  ق( 47) ت العادلة واستقالم القضا ، لكسها لم تسفذهما إال  زئياً وقبلت الصومام توصيتين بش ن المحاكما

عتماد وقف اختياري لتسفيذ أحكاد اإلعداد بهدف إل ا  الصااااومام إلى ا  2 ة ر ت ودعت الورقة المشاااا  -30
 عقوباات عاادلاة ومتسااساااااااااااااا اة، وممتملاة للمعااييرالحاالياة إلى  ميع أحكااد اإلعاداد وتم يف  عقوباة اإلعاداد 

  ق( 48) عشرة إصدار مرسود  وري يحظر إعداد أي شمج دون سن المامسةوإلى اإلنسان   لحقوق الوطسية 

بالسزاعات اسااااااتمر    الفترة بين  العسف الجسساااااا  المرت ق إلى أن  ASProjectمسظمة   ارتشاااااا أو  -31
، خالم السزاعات بين العشااااااائر والهجمات العسااااااكرية على حد سااااااوا ق و   حين أن 2020و 2016عام  

 ُأبلغ دقالفتيات، وال سايما المشاردات داخليًا، ما زلن مت ثرات بشاكت غير متساسا  بالعسف الجسسا ،  السساا  و 
ع مساا ولة عن العسف أيضااًا عن حاالت ضااد الر ام والصاابيان خالم هذه الفترةق و انت  ميع أطراف السزا 
الشااا ا ، وقوات حر ة  و الجسسااا  المرت ق بالسزاعات، بما     لك الجي  الوطس  الصاااومال  وقوة الشااارطة،  

حر ة الشاا ا ، ُيقام إن العسف   رةيط وباالند، والميليشاايات العشااائرية، وغيرهاق و   المساط  الماضااعة لساا 
  ق( 49) والعقا  الجسس  يستمدد  استراتيجية للهيمسة اال تماعية

 ( 50) اإل الت من العقا  وسيادة القانون  مس لة إقامة العدم، بما     لك  

الحكومة ب ن تضاااااااع اللمساااااااات األخيرة على إحالة  ميع القضاااااااايا  2لمشاااااااتر ة أوصااااااات الورقة ا -32
المحاااكم العسااااااااااااااكريااة إلى المحاااكم الماادنيااة ومسع المحاااكم العسااااااااااااااكريااة من محاااكمااة  منة الجسااائيااة الماادنياا 

تاألدلة الت   تقديمحظر  أيضاااًا ب  2وأوصااات الورقة المشاااتر ة ق ( 51) ينالمدني  إصااادار ب عليها باإلكراه، و   يحصاااَّ
تو يهية بشااااااااااا ن المطوات الت  يج  على القضااااااااااااة اتما ها عسدما يدع  المدعى عليه تعرضاااااااااااه  م اد 

األ راد الااذين ياا ، بمااا     لااك التحقي      ميع االدعااا ات الموثوقااة واتمااا  خطوات  وريااة لحمااايااة عااذلت ل
  ق( 52) االنتقاد يدعون تعرضهم للتعذي  أو سو  المعاملة من

الجرائم المرتك ة ضاااااد بشااااا ن حديمًا  المعي نب ن يقود المدع  العاد  مسظمة العفو الدوليةوأوصااااات   -33
نتهاكات واالعتدا ات، بما     لك عمليات    وري وشااااامت ومسااااتقت و عام    االقي تحالصااااحفيين بإ را  

  ق( 53) القتت والتهديد ضد الصحفيين     سو  وسق الصومام وبونتالند
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رة نظااد العادالاة على التحقي     أعماام الصااااااااااااااوماام بتعزيز قاد  ASProjectمسظماة   وأوصاااااااااااااات -34
بما     ،ة مرتكبيهامقاضاااعلى  ميع الضااحايا والسا ين و  دضاا  المرتك ةالعسف الجسساا  المتصاالة بالسزاعات 

 لك ضاااااااامان تدري  الشاااااااارطة والمدعين العامين والقضاااااااااة تدري ًا  افيًا على تلبية احتيا ات  ميع السا ين 
  ق( 54) وضمان تو ير خدمات المساعدة القانونيةبطريقة آمسة وأخالقية  

على إ را  تحقي   وري ونزيه     ميع   ة  م سااااااااااااااسااااااااااااااة ماعت للسااااااااااااااالد والتسمية الحكوموحمت   -35
االعتدا ات على الصاااااااحفيين، وضااااااامان محاسااااااا ة الجساة وتقديمهم إلى العدالة، وتو ير سااااااابت االنتصااااااااف 

  ق( 55) لضحايا الصحفيين وأسرهم

التدخالت المار ية  ت ثيرالحقوق الصاااااومام على إ را  تحقيقات      -مانديال   ت م ساااااساااااةوحم  -36
  ق( 56) 2019نتائجها، ال سيما فيما يتعل  بتفجير "بوساسو"    عاد  النوإععلى حقوق اإلنسان، 

لحقوق باإلسااااراع    متابعة وتسفيذ واليات أعضااااا  اللجسة الوطسية ا - مانديال م سااااسااااةوأوصاااات   -37
، أي بعد عاد تقري ًا من موا قة 2020حة الفساااااد، الذين أُعلست أساااامايهم    أيلوم/ساااابتمبر المسااااتقلة لمكا 

  ق( 57) 2019ما و على القانون    أيلوم/سبتمبر  ار يس الرئ 

أيضاااااًا بوضاااااع حد لع الت من العقا  على الجرائم المرتك ة   وأوصااااات مسظمة مراسااااالون بال حدود  - 38
تربق بين المجتمع المدن  والسااالطات   للتصااادي ساااسااا  على آلية  ضاااد الصاااحفيين، و لك بإضااافا  الطابع الم  

ن بال حدود إلى تسفيذ آلية وطسية لسالمة وأمن الصحفيين، تتممت سلو مرا السياسية على السوا ق ودعت مسظمة  
  ق ( 58) جهات االتصام داخت ممتلف الوزارات والهيئات اإلدارية  ات الصلة ل خطوتها األولى    إنشا  ش كة  

 ( 59) السياسيةالحياة ساسية والح     المشار ة    الحياة العامة و األ الحريات  

   ضااااااامان عدد مضاااااااايقة قوات األمن للصاااااااحفيين التقدد المحرز  3ة تر الحظت الورقة المشااااااا  -39
على ضاااابق شااارطة بتهمة قتت صاااحف ، وإطالق ساااراا  غياب واعتقالهم تعسااافًا، بما     لك إصااادار حكم 

 3 بالتحقيقات    مقتت الصحفيينق ومع  لك،   رت الورقة المشتر ة  صحفيين، وتعيين مدع خاص مكلف
ية وأن التقارير ما زالت مسااااتمرة عن حدوث حاالت مضااااايقة واعتقاالت سهجت مأن هذه اإلصااااالحات ليساااا 

  ق( 60) تعس ية اتواحتجاز 

ن على التحقي     االعتدا ات والمضايقات الت  يتعرض لها الصحفيو   3وحمت الورقة المشتر ة   -40
الوا   حو الس والمدا عون عن حقوق اإلنساااااان والعاملون    وساااااائق اإلعالد وضااااامان مالحقة الجساة على 

ن حماية الصاااااااحفيين  وإل ا  وتقديمهم إلى العدالة    محاكمات عادلة  وإنشاااااااا  آلية حماية وطسية لضاااااااما
ين والعاملين    وسااااااااائق أحكاد القانون الجسائ  الت  تحد من الح     حرية التعبير، وال ساااااااايما الصااااااااحفي 

  ق( 61) 2020اإلعالد، و قًا اللتزاد الرئيس  ارما و    أيار/مايو 

الصاااااااااااومام بضااااااااااامان الح     حرية الدين أو المعتقد وحمايته داخت  ADFت مسظمة  وأوصااااااااااا  -41
الصااااااااااومام، ومعاملة المساااااااااايحيين واألقليات الديسية األخرى على قدد المساااااااااااواة وفيما يتعل  بجميع حقوق 

  ق( 62) اإلنسان والحريات األساسية لهم من قبت المجتمع والدولة على حد سوا 

حقوق اإلنسااااان الت  ترتكبها قوات أمن   وتجاوزات هاكاتأن انت  لعغاثة إليز ا  سااااةم ساااا   الحظتو  -42
االنتمابات البرلمانية والرئاسااية الت  أ ريت  قبتالدولة، بما     لك الشاارطة وأ هزة االسااتم ارات، ازدادت 

وخ إليز ا أن ثالثة عشاااااار من شااااااي   م سااااااسااااااة و  رتق ( 63) وبعدها 2017وأوائت عاد  2016   أواخر عاد 
واالنتمابات الرئاسااااااية  2016وب  االنتمابات قتلوا    الفترة ما بين آ /أغسااااااطس  شااااااائر واثسين من مسدالع

ق واسااااتمرت بعد  لك الهجمات العسيفة على األشااااماص المشااااار ين 2017شاااا اة/ براير   8الت  أ ريت    
م ثالث نسااااااااااا ق يسهن ب من شاااااااااايوخ العشااااااااااائر ومسدوب  االنتمابات، م 29   العملية االنتمابية، حيل قتت  
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 رى التحقي   44  الغ عددهاعمليات القتت الموثقة الااااااااااااااااا  عمليتين  قق من إليز ا إلى أن م سااسااة توأشااار 
  ق( 64) الجساةومحاكمة بش نهما 

حزبًا  52قي د أنشااطة  ي  2019أن قانون االنتمابات الصااادر    أيار/مايو  إليز ام سااسااة   و  رت -43
نظاد انتماب  إلكترون  للحد من الفساااد وضااع ب إليز ا  توأوصاا  ق( 65) واصااتالت  حد  من قدرتها علىي سااياساايًا و 

االنتماب  والتالع  باألصااااوات والرشااااوة، وأن تسفذه اللجسة الوطسية لالنتمابات تحت إشااااراف األمم المتحدة 
  ق( 66) أو االتحاد األ ريق 

حماية  دة عن ة مابإضااا  1970ت الصااومام بتعديت قانون العقوبات لعاد عما  م سااسااةوأوصاات   -44
من ض عقوبات خاصة على المعتدين على الصحفيين، لضمان ممارسة الصحفيين لمهسهم الصحفيين وبفر 
  ق( 67) العتدا ادون خوف من 

عالد اساااُتهد وا    وساااائق اإلصاااحف  وعامت  100أن أكمر من   الحقوق  -مانديال  ت م ساااساااةوالحظ-45
من  3صااااح يًا و 12 يها الفترة نفسااااها، ُقتت خالم  حالة   15ق وت كد وقوع 2019و  2016وقتلوا بين عام  

  ق( 68) العاملين    وسائق اإلعالد

 الح     المصوصية والحياة األسرية  

 على أسااااااااالالحكومة بإصااااااااالا برنامجها الوطس  لتحديد الهوية  1وأوصاااااااات الورقة المشااااااااتر ة  -46
مور ويس    للصااومام، ضاامن أان ق لساايبر الم اد  السااليمة للحو مة وحماية البيانات والمصااوصااية واألمن ا

   د الح     المصاوصاية  ح  أسااسا  قابت لعنفا  قضاائيًا    الدساتور االتحادي للصاومام ي أخرى، أن 
دعم تسفيذه بشااكت ت و  وأن تمولهحماية الح     المصااوصااية بهدف لحماية البيانات  شااامالً  اً ساان قانون ي  وأن

ضاع أن ي تدابير للمساا لة  و  ن يسفذوأوطسية  داد الهوية الالساتمنيين االعتراض والرصاد القانو  وأن يقيدكاٍف  
إ را ات قاانونياة ومعاايير إث ااتياة للمقااييس الحيوياة مع الحرص على حمااياة حقوق اإلنسااااااااااااااان واإل را ات 

  ق( 69) القانونية الوا  ة

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -3 

 تيةوموا الح     العمت و   فروف عمت عادلة  

الصاااااااومام بتو ير  رص عمت بديلة للساااااااكان الذين أوصااااااات مسظمة شااااااار ا  من أ ت الشااااااافافية   -47
يييشاااون    المساط  الزراعية الت  دمرها الجفاف، حتى ال يضاااطروا إلى الفرار إلى المميمات وزيادة عدد 

  ق( 70) المشردين داخلياً 

 ( 71) الئ  الح     مستوى مييش   

من  700 000تساااتضااايف أكمر من  أن مسطقة بساديرفافية شااا  ت المن أ مسظمة شااار ا الحظت   -48
ألمن ال ذائ ، بيسما يعان  ال اقون من    ا حاداً  نقصاااااااااااً مسهم  270  000المشااااااااااردين داخليًاق ويوا ه نحو 

واألطفام من فروف من ه ال  السسااااا      المائة 70ويعان   ق( 72) مسااااتويات حر ة من سااااو  الت ذية الحاد
إما ال قا     المميمات  دخت إلعالة أسااارهم يجعلهم يوا هون خيارات صاااي ة  ر إلى  تقااال أن  ماقاساااية،  

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

الحكومة ب ن تتيح معلومات موثوقة و   الوقت المساساااااااا  بشاااااااا ن  1تر ة قة المشاااااااا أوصاااااااات الور  -49
  ق( 75) ومتيسرة   أشكام شفا ة  19- ائحة  و يد

من  لألشااااماص السا ينالصااااومام بتعزيز تو ير الرعاية الشاااااملة   ASProjectمسظمة   وأوصاااات -50
 ميعحيل تتاا لجماعية، ب ة واال ت بية والصاااااااحية العقلية والسفساااااااي العسف الجسسااااااا ، وال سااااااايما المدمات الط

   مميمات المشااااردين داخليًاق  المو ودون   األشااااماص السا ين من العسف الجسساااا ، بمن  يهم  األشااااماص
الدنيا الحصااااااوم الفوري على الرعاية الطبية اقمسة والمجانية والساااااارية  تدابير التصااااااديويس    أن تشاااااامت  

  ق( 76) ن و ات الجودة العاليةلسا ي والمراعية ل

السالد الصومام بتو ير الرعاية الصحية الالزمة لألطفام، بما     لك  -مصر  ت مسظمة وأوص -51
 ق ( 77) عن طري  بسا  المستش يات وإ را   حوص دورية شاملة لألطفام

أن القيود الت  تفرضااااااااااااااهااا الحكومااة للحااد من انتشاااااااااااااااار  هيومن رايتس ووت والحظاات مسظمااة  -52
تم يف االكتظاااه، إلى  اااناا  ارتفاااع   حر ااة وتاادابيرعلى الفروضاااااااااااااااة ، بمااا     لااك القيود الم19-كو يااد

محدودية ساااااااابت  ساااااااا  الرزق والرعاية الصااااااااحية  تزيد مناألسااااااااعار وانمفاض تد قات التحويالت المالية، 
  ق( 78) للمجتمعات المشردة، وتفاقم االنتهاكات وأو ه عدد المساواة القائمة المتعلقة بسوع الجسس

الحكومة على تطوير الرعاية الصاحية، وبسا  المساتشا يات،  ةالتحالف الدول  للساالد والتسمي   وحل -53
 شكاوى الوإنشا  أ سحة خاصة للسسا ، وتسفيذ نظاد شامت للت مين الصح ، إلى  ان  إنشا  صسدوق لتلق  

  ق( 79) السسا  ضحايا العسف من

 ( 80) الح     التعليم  

، وقع مااا ال 2019و 2017أنااه بين عااام   التعليم من الهجماااتايااة التحااالف العااالم  لحماا   ر  -54
 حاددو المادارل والطال  والموففينق  واسااااااااااااااتهاد اتمسهاا األمم المتحادة  تتحققا هجود حاادثاة  140يقات عن 

جمااات على الطال  والعاااملين    مجااام التعليم بين  ادعااا  بوقوع ه 30مااا يقر  من التحااالف العااالم  
ما إ ا  انت هذه التقارير تتداخت مع تقارير   ليس من الواضاااااااااحم من أنه الرغ، على 2019و 2017عام  

 تذ راألمم المتحدةق و انت غالبية هذه الهجمات عمليات قتت مسااتهد ة، ولم تكن مصااادر وسااائق اإلعالد 
غال ًا ما تكون مرت طة بقضاااااااايا  المدرساااااااينأسااااااا ا  الهجماتق وتشاااااااير األدلة إلى أن الهجمات على  دائماً 

الشاا ا    لحر ةاعتماد المساهج الدراسااية   ن ر ضااو ي الذين  المدرسااينالمدارل والمساهج الدراسااية، وأن تتعل  ب 
  ق( 81) يوا هون هجمات م اشرة

عالن المااادارل اقمساااة بطريقاااة تراع  المسظور الحكوماااة على تسفياااذ إ  التحاااالف العاااالم وحااال  -55
ما يمكن عمله لتحسااااااااين حماية عالم  "التحالف الالجسسااااااااان ، بما     لك عن طري  السظر    تو يهات  

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

السالد الصومام على تو ير التعليم األساس  المجان  لألطفام، وال سيما  -وحمت مسظمة مصر  -56
زارياة مادروسااااااااااااااة، وبساا  المزياد من المادارل قرارات و اتماا  اإلنااث، مع تحسااااااااااااااين نوعياة التعليم من خالم  

  ق( 83) لتشجيع االلتحاق بالتعليم

   السزاعات المسااااالحة، من خالم الساااااالد  ذلك بمسع تجسيد األطفام   -وأوصااااات مسظمة مصااااار  -57
  ق( 84)  رض عقوبات ممت السجن وال رامات المالية على مرتكب  هذه األ عام
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 فئات محددةأو  محددينحقوق أشخاص  -4 

 ( 85) لسسا ا  

أنه يتعين على المرأة الصاومالية، باإلضاا ة إلى الحوا ز والمصااع   8الحظت الورقة المشاتر ة  -58
 وأصاااا حت الصااااومام، الت  تفاقمتان ق لعسف الجسساااا  والعسف الجسساااا احية  ضاااا  وضااااعالتقليدية، أن توا ه 

لو ود السساا  ًا صاي ًا  دًا  بساب  الصاراع والحر  األهلية وصاعود الجماعات اإلرهابية، مكان   يها األوضااع
  ق( 86) على قيد الحياةوبقائهن 

الحكومة إلى التصااادي على و ه السااارعة للعسف الجسسااا  والجسساااان   9ودعت الورقة المشاااتر ة  -59
على الحقوق وتر ز على الساا ين وتتمااشااااااااااااااى مع القواعاد والمعاايير الادولياة،  تقودمن خالم اتماا  إ را ات  
قت عجيت باعتماد خطة عمت وطسية شاااااااملة  وضاااااامان الوصااااااوم إلى نظاد مساااااات بما     لك، من خالم الت 

وممتج للمسااااعدة القانونية  وتمصااايج الموارد للمدمات القضاااائية والصاااحية واال تماعية  والتحقي     
التعويضاااااات المساسااااا ة ورد االعت ار   وتقديم ميع حاالت العسف الجسسااااا  والجسساااااان  ومالحقتها قضاااااائيًا  

  ق( 87) هيتوإعادة الت 

المرأة    الساااياساااة و   مجاالت صاااسع أيضاااًا أن انمفاض مشاااار ة  8والحظت الورقة المشاااتر ة  -60
من  القرار األخرى يشاااااااااااكت تحديًا هائاًل يحوم دون تحقي  المسااااااااااااواة بين الجسساااااااااااين وحماية حقوق المرأةق 

ق  قق الحصاااااة المتف  عليها     المائةق ولم تتح 24شااااا ت السساااااا  ت مقعدًا محتماًل    البرلمان،  275 بين
، هساح خمس نسااااااااااااا ق  ما حدث غيا  وزيراً   25ضاااااااااااام ي ا  الذي مجلس الوزر       المائةق و  30ال ال ة 

إدارةق ة أو رئيساااا  ةعام ةملحوه للمرأة    المسااااتويات العليا    الحكومة، حيل ال تحمت أي امرأة لق  مدير 
تسمياة  الالمرأة و  حقوق  ة من الوزارات، بماا     لاك وزارة   أي وزار  برت اة ماديرة عااماة وال تو اد امرأة واحادة

   المائة من السسااااااااا     الصااااااااومام  98 أن 8وعالوة على  لك،   رت الورقة المشااااااااتر ة   ق( 88) ال شاااااااارية
    األنمويةيتعرضااان لتشاااويه األعضاااا  التساسااالية األنمويةق وقالت إن ممارساااة تشاااويه األعضاااا  التساسااالية 

  ق( 89)    العالم رساتاأشيع الممالصومام من 

وانين وأنظمة تحظر  ميع أشاااااكام العسف ضاااااد الصاااااومام بسااااان ق مسظمة العفو الدوليةوأوصااااات   -61
" على الفور، وضامان أن يكون  باالتصاام الجسسا إل ا  "مشاروع قانون الجرائم المتصالة ب السساا  والفتيات، و 

ر اإلقليمية المتعلقة باالغتصاااااااااااااا  وغيره من ي متفقًا مع القانون الدول  والمعاي  طرحه للسقا أي قانون يعاد 
  ق( 90) أشكام العسف الجسس 

 ات   ر ض  ورًا مشاااااااااروع قانون الجرائمي الصاااااااااومام على أن  هيومن رايتس ووت وحمت مسظمة   -62
عيد طرا مشااااروع القانون االتحادي ي ، وهو مشااااروع قانون ممير للجدم، وإما أن الصاااالة باالتصااااام الجسساااا 

ساان قانونًا آخر يحظر  ميع أشااكام العسف ضااد السسااا  والفتياتق  ي أو أن   للسقا  جسساايةلالمتعل  بالجرائم ا
سظر    قانون أو مشاااااااااااااروع قانون يشااااااااااااامت الوقاية والحماية والرعاية والعالج والدعم للسا ين،  ي ويس    أن 

  ق( 91) ويو ر سبت االنتصاف للسا ين،  ضاًل عن إ را  تحقيقات  افية ومعاق ة الجساة المدانين

بتمصيج المزيد من المقاعد للسسا     البرلمان  ول  للسالد والتسمية الصومام  ى التحالف الد وأوص  - 63
تعزيز الجهود الم سسية لدعم المشار ة ب   و هذه التدابير  تسفيذ  وممتلف مساص  صسع القرار    البلد، وضمان 

  ق ( 92)   ووسائق اإلعالد اع السياسية للمرأة    الصومام، من خالم مسابر وسائق التواصت اال تم 
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 ( 93) طفاماأل  

إلى أن اساااااااتمداد حر ة الشااااااا ا  للمدارل   التحالف العالم  لحماية التعليم من الهجماتوأشاااااااار  -64
، وأن  هود 2019-2017مشااااكلة  بيرة    الصااااومام خالم الفترة المشاااامولة بالتقرير  ان لتجسيد األطفام  

الدراساية الجديدة، وشاهد  صادرت حر ة الشا ا  مساهجهاأ ، بعد أن2017التجسيد تصااعدت    أواخر عاد 
ماا  ُ سادتجسياد األطفاام    المادارل، حيال  و رى  يهااحاالاة تم التحق  مسهاا  76ماا ال يقات عن  2017عااد 

  ق( 94) 2018استمر تجسيد األطفام    المدارل    عاد و طفاًلق  242ال يقت عن 

ق الطفت أن يتضااااامن مشاااااروع قانون حقو  ىعليحرص لصاااااومام ب ن التحالف العالم  اوأوصاااااى   -65
تجسيد األطفام واساتمدامهم، على على المدارل والطال ، و  الهجودعلى  المعاق ة  الذي يجري وضاعه حاليًا 

  ق( 95) واستمداد القوات المسلحة والجماعات المسلحة للمدارل

ت بين قلا أن الساااااااااااااالطاات     ميع أنحاا  الصااااااااااااااوماام اعت  هيومن رايتس ووت والحظات مسظماة  -66
أن دون  من انضاااااامامهم إلى حر ة الشاااااا ا  أو دعمهم،ب المشاااااات ه  الصاااااابيانمئات   2018و 2015 عام 
  ق( 96) ، وال أن يكون ألقصر وقت ممكنأخيراً  التدبير مال اً هذا  يكون 

ونياة لمسع زواج الفتياات الحكوماة إلى اتماا  خطوات قاان  التحاالف الادول  للسااااااااااااااالد والتسمياة اودعا  -67
    ةتشاااويه األعضاااا  التساسااالية األنموية المتفشاااي  ممارساااة مزيد من الجهود للقضاااا  على ذمالقاصااارات، وب 

  ق( 97) المجتمع الصومال 

اللمسااااات األخيرة على سااااياسااااة الرعاية البديلة  بوضااااع  قرى األطفام الصااااوماموأوصاااات مسظمة  -68
ريع القوانين والسياسات الوطسية شاوالموا قة عليها لتعزيز مجموعة خيارات الرعاية المتاحة    البلد وتسفيذ م

، ممت قانون الطفت، ومشااااااروع قانون الجرائم الجسسااااااية، ومشاااااااريع قوانين واألطفام السسااااااا للسهوض بحقوق 
  ق( 98) قضا  األحداث

 ( 99) ألشماص  وو اإلعاقةا  

قضاااااااااايا  مع إبرازالصاااااااااومام إلى زيادة الوع  العاد بحقوق األطفام،    قرى األطفام  دعت مسظمة -69
  ق( 100) ات المهمشة من األطفام ممت األطفام  وي اإلعاقةفئ ال

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

اإلعاقة على التعليم محدودة ي أن إمكانية حصااااااااااااااوم األطفام  و  6والحظت الورقة المشااااااااااااااتر ة  -71
لل ايةق ويوا ه القادرون على االلتحاق بالمدارل عددًا ال يحصاااااااااااااى من التحديات    هذا القطاع، بما    

 والطال  اقخرين على حد سااوا ق وقد حددت السااياسااة االتحادية لمدرسااينا لك التمييز والوصاام من  ان   
مجااًل لضمان تمتع األطفام  وي اإلعاقة بفرص   13لشامت ا إلعاقة والتعليملش ون االحتيا ات الماصة وا

متساااااوية    الحصااااوم على التعليمق غير أن هذه المطة لم تكن موضااااع تسفيذ أو مواردق  ما أعي  تطوير 
م الماص بساااااااااااب  محدودية/نقج المدرساااااااااااين المهرة، واال تقار إلى مرا   التدريس الكافية، والتمويت التعلي 

يقدد أي دعم لألشاااااااااااااماص  وي اإلعاقة لاللتحاق بالمدارل  الحتيا ات الماصاااااااااااااةق والا الالزد لتعليم  وي 
  ق( 102) والجامعات

أ ت ضااااامان الظروف  الصاااااومام بتعزيز الساااااياساااااات التعليمية من 6وأوصااااات الورقة المشاااااتر ة  -72
 وو م  الالزمة للحصاااااااااااوم الكامت على التعليم، وال سااااااااااايما للفئات المهمشاااااااااااة، بما     لك الفتيات واألطفا

  ق( 103) وأطفام المجتمعات الرعوية واألطفام المشردون داخلياً  اإلعاقة
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 ( 104) اً اللجو  والمشردون داخلي  وملتمسوالمها رون والال ئون   

القساااااااري بما     لك  اإل ال لصاااااااومام على أن توقف  ورًا عمليات ا مسظمة العفو الدولية  حمت -73
 ميع أنحا  البلد وأن تكفت تو ير ساااكن آمن بديت  ورًا    القساااري الت  تشااامت المشاااردين   اإل ال عمليات 

القسااااااريق وأوصاااااات أيضااااااًا بضاااااامان إعمام حقوق   اإل ال ألي شاااااامج يصاااااا ح بال م وى نتيجة لعمليات 
والسااااكن الالئ ، بما يتماشااااى مع حصااااوم على المياه والصاااارف الصااااح  والصااااحة  المشااااردين داخليًا    ال

  ق( 105) 19-التصدي لجائحة  و يد   لك عسد ا  المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، بم

مليون صااااااااااااااوماال  شااااااااااااااردوا داخلياًا نتيجاة للسزاعاات  2,6و  رت مسظماة هيومن رايتس ووت  أن  -74
،  اان 2020بساااااااااااااابا  ت ير المسااخق و   عااد  حادة وتواتراً   ازدادت وانعاداد األمن واألحاداث الطبييياة الت 

ووا ه  ق( 106) حاالت السزوا هذه بساااااااااب  ال يضاااااااااانات بيةحالة تشاااااااااريد  ديدة، و انت غال 893  000هساح 
 اإل ال   حمالت، وتكرر ان المشاااااااااااردون انتهاكات خطيرة، بما     لك العسف الجسسااااااااااا  والعسف الجسسااااااااااا 

القساااري، وفروف المييشاااة القاساااية، ومحدودية إمكانية الحصاااوم على االحتيا ات األسااااساااية ممت الرعاية 
  ق( 107) الصحية وال ذا  والما 

مسظمة هيومن رايتس ووت  الصاااااااومام بالتوقف  ورًا عن إ ال  المشاااااااردين قسااااااارًا     أوصاااااااتو  -75
، اإل ال  لى المجتمعات الت  توا ه مقديشااااو أساااااسااااًا  وتقديم إخطارات وتعويضااااات  افية بشااااكت مسهج  إ

 لجسسمع مراعااة قضاااااااااااااااياا ممات نوع ا -وتو ير خياارات قاابلاة للتطبي  إلعاادة التوطين أو االنادمااج المحل  
والسااان واإلعاقة ضااامن معايير أخرى على السحو الذي يقتضااايه القانون الدول   والتحقي  بشاااكت موثوق    

  ق( 108) القسري والمعاق ة عليها على السحو المساس  اإل ال انتهاكات قوات األمن    حاالت 

 ما 2017أن الصاااومام  ان يساااتضااايف حتى عاد  شااار ا  من أ ت الشااافافيةوالحظت م ساااساااة  -76
مليون من المشااااااااااااااردين داخلياًاق وقد  1,5عاائاد، ونحو  90 000ال ئ وطاالا  لجو ، و 25 000  من يقر 

   األشااااااااهر المالثة   20 900، من بيسهم 2014صااااااااومال  من  يسيا مسذ عاد  61 000عاد ما يقر  من 
صااااااااااااااوماال  مساذ   30 600ق  ماا أدى تصاااااااااااااااعاد السزاع    اليمن إلى عودة حوال  2017األولى من عااد 

  ق( 109) ال ئ صومال   انوا مو ودين    اليمن 255 000من أصت أكمر من  2015 عاد

أن الصاومام، باإلضاا ة إلى عمليات العودة والتشاريد  م ساساة شار ا  من أ ت الشافافيةوالحظت   -77
، بعد ساااات سااااسوات  قق من على نطاق واسااااعالداخل  الت  تسااااب   يها السزاع، أصاااا حت عرضااااة للمجاعة  

  ق( 110) الت  أدت إلى و اة العديد من الصوماليينمرة المجاعة المد

 ( 111) عديمو الجسسية  

سسااااية    الصااااومام ه  أساااااسااااًا نتيجة التمييز،  أن أساااا ا  انعداد الج 4  رت الورقة المشااااتر ة  -78
وقوانين الجسسااااااااااااااياة التمييزياة، وضااااااااااااااعف اإلدارة، مماا ي دي إلى انعاداد الحمااياة القاانونياة واإلدارياة لألطفاام 

الر ام المعرضااااااااين لمطر انعداد الجسسااااااااية، وإلى مماطر انعداد الجسسااااااااية السا مة عن الهجرة ا  و والسساااااااا 
تو د بيانات دقيقة عن العدد التقديري لألشاااااااماص عديم  الجسساااااااية     القسااااااارية والتشاااااااريد القساااااااريق وال

  ق( 112) الصومام، وال تو د لدى المفوضية بيانات إحصائية عن حاالت انعداد الجسسية    البلد

البيوتمري للهوية تسفيذ البرنامج      بد  ال ،     ملة أمور، بضمان عدد 4وأوصت الورقة المشتر ة  - 79
، مما قد ي دي إلى ترح الفئات الضييفة  فيه   محيج الكا   قليات تحديد الهوية األساسية دون الت من   ة الوطسي 

  ق ( 113) خطر انعداد الجسسية يد من لمز  أكمر   كمر وتتر ها خلف الر   الت  تفتقر إلى الهوية القانونية 
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 مناطق أو أقاليم محددة -5 

وأن السااااالطات     سو  وساااااق   قفتتو أن مرا عة قانون العقوبات   مسظمة العفو الدولية  الحظت -80
الصااااومام وصااااوماليالند ما زالت تسااااتمدد    قانون العقوبات  رائم  سائية غامضااااة الصااااياغة وعفا عليها  

  ق( 114) ية التعبير وحرية وسائق اإلعالدى حر لقضا  علبهدف االزمن 

بالوقف الفوري لالعتقام التعسف ، والتمويف   يالندحكومة صومال  ت م سسة مانديال الحقوق أوصو  -81
والمالحقة القضاااائية للصاااحفيين والشاااعرا  والساااياسااايين المعارضاااين وغيرهم من األ راد الذين يمارساااون بحرية 

اإلعالد، وأن تعيد السظر  ورًا    األحكاد المميرة للمشااكت الواردة    رية  وساالد حقوقهم    حرية التعبير وح
  ق( 115) مع دستور صوماليالند والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان يةتماشتجعلها م وأنقانون العقوبات 

من أ ت ضااامان الفصااات بين  الساااجون   الحكومة إلى إصاااالا  الحقوق  -مانديال   ت م ساااساااةودع -82
  ق( 116) يالند سيما    مسطقت  بونتالند وصومالا ، والالر ام والسس

واألمن الوطسية   ألمن، وال سيما و الة االستم اراتو  رت مسظمة هيومن رايتس ووت  أن قوات ا -83
عرض األطفام المحتجزين لديها للتهديد وسااااااو  ت  بونتالند    بوساااااااسااااااو،، وو الة اسااااااتم ارات    مقديشااااااو

 ال ون  الصااااابيان و ال وُيحتجزإلى التعذي ق  أحياناً  لضااااار ، بطرق ترقىلو   قساااااراً   االعترا اتانتزاع المعاملة و 
 ق( 117) الوطسية    مقديشو    فروف مزرية لو الة االستم اراتجاز التابعة معًا    مرا   االحت 
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