األمم املتجندو

اجلمعية العامة

A/HRC/42/62
Distr.: General
16 September 2019
Arabic
Original: English

جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 27-9أيلول/سبتمرب 2019
البند  10من جدول األعمال
املساعدة التقنية وبناء القدرات

حالة حقوق اإلنسان يف الصومال
تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال*

موجز
يربز اخلبري املستقل املعين االينح وقينوإل اانسيناا ص اللينومال ينام تينوم ناانيندو ا ص
هذا التقريينر والينح وقينوإل اانسيناا اينعل العينام املاتينب ويتيناايت التجنيندات وااعينازات املتعلقينح
ابلتمتت ذه احلقينوإل وابلتينداايري املتةينذو ملواجحتينح اينداذا ونلينإ منينذ لنالينا الوأيينح بينل أ ينر
من  2٥عاما.
ويرى اخلبري املستقل أا اللومال سينلل تقيندما بينريا ص ذائينح الرينروا املواتاينح للتمتينت
اقوإل اانساا ايدعم من اجملتمت الدويل.
وعلينينل الينينر م مينينن التجنينيندات تينينا ص نلينينإ اأعتينيندا ات اا هااياينينح وانعينيندام األمينينن
وانتحتا ينينات وقينينوإل اانسينيناا واللقينينر والنزاعينينات ايينينا العالينيناقر مينينا تينيند انتقينينال البلينيند ل ولينينح
ميقراطاح ميضب دما.
وحيينينا اخلبينينري املسينينتقل اجملتمينينت الينيندويل علينينل مواوينينلح عمينينا لللينينومال ص هينينذه املرولينينح
احلرجح ويقرتح جمموعح من التوواات من أجل اقاق السعم الداقم وامللاحلح.

__________

*

ُ ِّدم هذا التقرير ايعد املوعد النحتاقب لكب يتضمن آار املستلدات.
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أولا -املقدمة
 -1يُقدَّم تقرير اخلبري املستقل املع االح وقوإل اانساا ص اللومال ام توم ناانيندو ا
عمع ايقرا جملىل وقوإل اانسيناا  .23/39قيند طلينا اجمللينىل ل اخلبينري املسينتقل العمينل علينل
حنو وثاق مت وكومح اللومال اأاا يح علل اللعادين الوط و وا الوط ومت مجات هائات
األمينينم املتجنينيندو تينينا احتينينا ايع ينينح األمينينم املتجنينيندو لتقينيندو املسينيناعدو ل اللينينومال واأاينينا األ ريقينينب
واهلائح احلكوماح الدولاح املعناح ابلتنماح واملنرمات الدولاح األارى نات الللح واجملتمت املدين
ومجات آلاات وقوإل اانساا نات الللح ومساعدو اللومال ص مجلح أمو منحتا تنلاذ التزاماتا
الوطناح والدولاح ص جمال وقوإل اانساا .وطلا اجمللىل أيضا ل اخلبري املستقل تقدو تقرير ل
اجمللىل ص و تا ال اناح واأل ايعا ول اجلمعاح العامح ص و ذا الراايعح والسبعا.
 -2وص هذا التقرير يُقاِّم اخلبري املستقل والح وقوإل اانساا ص اللومال علل مدى العام
املاتب ويستعرض ااعازات والتجندات منذ لنالا هذه الوأيح بل أ ر من  2٥عاما.

ألف -إنشاء الولية
 -3أُنالئت وأيح اخلبري املستقل املع االح وقينوإل اانسيناا ص اللينومال عمينع ايقينرا جلنينح
وقوإل اانساا ( 86/1993انرر .)E/CN.4/1993/122
 -4وطلا القرا ل األما العام تعاينا ابينري مسينتقل ملسيناعدو املم ينل اخلينال لنيمينا العينام
لالؤوا اللومال علينل وتينت ايينر مو طويينل األجينل للةيندمات اأستالينا يح يرمينب ل لعينا و العمينل
اقينينوإل اانسينيناا وسينيناا و القينينانوا ص اللينينومال تينينا ص نلينينإ وتينينت سينينتو ميقراطينينب ضينينع عينينن
لجرا انتةاابت و يح ووقاقاح ابأ رتاع العام والتلويت السري (انرر .)E/CN.4/1993/122
 -٥وص آنا /ما س  199٥اعتمدت جلنينح وقينوإل اانسيناا را هينا  ٥6/199٥عينت اينا
مجاينينت أط ينراا الن ينزاع ص الل ينينومال ل العمينينل علينينل ل ينينا و ينينل سينينلمب لنيزمينينح .وطلبينينت ل اخلب ينينري
املستقل اسح سبل لعا و اورتام وقوإل اانساا وساا و القانوا وتعزيز الالرطح والنرام القضاقب
ونرام السلوا ص اللومال واديد أ ضل السبل لتنلاذ اير مو اخلدمات اأستالا يح لللومال.
 -6و د ميند جملينىل وقينوإل اانسيناا وأيينح اخلبينري املسينتقل ص عينام  )1(2007و ينري النرينر
ص تقا ير الوأيح ص لطا البند  10من جيندول األعمينال املتعلينق ابملسيناعدو التقناينح واينينا القيند ات
منذ عام ( 2008انرر .)A/HRC/7/26

ابء -التحدايت اليت َّ
حددها أصحاب الولايت السابقون يف جمال حقوق اإلنسان
 -7يُ َّ
قدم هذا التقرير ل اجمللىل ايعد  2٥عاما من التقرير األويل الذي دمينا اخلبينري املسينتقل
األول (انرر  .)E/CN.4/1994/77ووىت اآلا تو هذا املنلا ستح اربا مستقلا هم:
انوي ينينل جا يريتون ينيندو وزون( ينينويزي ( )1994-1993أو ينينن أا ع ينيندم وج ينينو وكوم ينينح
-8
ختضينت للمسينا لح وعيندم وجينينو هاا ينل أساسيناح ص البليند يالينينكعا عقبينات أمينام العدالينح واملسينينا لح
__________
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ع ينينن انتحتا ينينات وق ينينوإل اانس ينيناا .و ع ينينا ل لنال ينينا مين ينرا با مس ينينتقلا حلق ينينوإل اانس ينيناا لتلق ينينب
الال ين ينينكاوى والتجنقا ين ينينق ص التق ين ينينا ير املتعلق ين ينينح ابنتحتا ين ينينات وق ين ينينوإل اانس ين ينيناا والق ين ينينانوا اانس ين ينيناين
( E/CN.4/1994/77اللقراتا  6و.)27
 -9حممينيند شينينرص ( )1996-199٥سينينلل الضينينو علينينل التجنينيندات املتعلقينينح امينينح العينيندل
وتينينما ت احملا مينينح العا لينينح وااعينيندام اينينا ن نطينيناإل القينينانوا وااعينيندام التعسينلب للمينيندناا العينينزل
تينينا ص نلينينإ اسينينتحتداا شينيناوا العالينيناقر الينينذين يالينينا وا ص املسينيناعب مينينن أجينينل امللينيناحلح ومعاملينينح
األ لا ينينات واأعت ينيندا ات ت ينيند الع ينيناملا ص جم ينينال املس ينيناعدو اانس ينيناناح واأ تل ينيناب واأعتين ينيندا
اجلنسب علل النسا أ ساما املالر ات من جانا أ را املالااليناات أو املينو اا طيناع الطينرإل
وتينينزويو اللتاينينات سينينرا ألعضينينا ص املالاالينيناات املعا تينينح ( E/CN.4/1996/14اللقينينرو  .)17و عينينا
ل لنالينا حمكمينينح جناقاينينح ولاينينح للنرينينر ص اجلينراقم املرتكبينينح وشينينلت اجملتمينينت الينيندويل علينينل مسينيناعدو
وكومح اللومال علل لعينا و اينينا الدولينح .و عينا أيضينا ل وتينت وتنلاينذ ايينر مو حلقينوإل اانسيناا
( E/CN.4/1996/14/Add.1اللقرات (33ط) و 36و( 38ابللرنساح قل)).
 -10مينينا الروينيناوي ( )2000-1996أعرايينينت عينينن لقحتينينا لزا أعمينينال اأعتينيندا علينينل احلاينيناو
واهللمات اليت تستحتدا السكاا امليندناا واألهينداا املدناينح وعملاينات النحتينا وانايند األطلينال
وا سن  1٥عاما واأ تلاب و ريه من أشكال العنف اجلنسب واتطحتا األ لاينات واألوامينر
ينينري املال ينينروعح ايتال ينريد امل ينيندناا واحلرمينيناا م ينينن ااج ينرا ات القانونا ينينح الواجب ينينح (E/CN.4/2000/110
اللقينرات  .)64-40وا رتوينت جميناأت للتعيناوا التقين لتعزيينز عمينل وقينوإل اانسيناا ص اللينومال
والنحتوض ابلسعم واأستقرا ص هذا البلد .و يدال ص نلينإ تقيندو اليندعم للميندا عا اللينومالاا
عينينن وقينينوإل اانسينيناا ول مينينان وقينينوإل اانسينيناا ص عمينينل و ينيناأت األمينينم املتجنينيندو وايراجمحتينينا املعناينينح
ابملرأو وو اأت لنلان القانوا ( E/CN.4/1998/96اللقرات .)9٥-89
 -11ينينان النل ينينا ( )2008-2001أعين ينينرب ع ينينن لقين ينينا ايال ين ينيفا انتحتا ين ينينات احل ينينق ص احلاين ينيناو
واأعتق ينينال واأوتل ينيناز التعس ينينلاا وو ينيناأت اأاتل ينينا وااع ينيندام ج ينرا ات م ينينوجزو واأعت ينيندا ات
املقلينينو و الينينيت تسينينتحتدا العينيناملا ص جمينينال تقينيندو املسينيناعدو اانسينيناناح وانتحتا ينينات احلينينق ص وريينينح
ال ين ينرأي والتعب ينينري والتماا ينينز وس ينينو معامل ينينح اللئ ينينات واأل لا ينينات املحتمال ينينح والتال ين ينريد ال ينينداالب الواس ينينت
النط ين يناإل والعن ين ينينف اجلنس ين ينينب والعن ين ينينف اجلنس ين ينيناين وانا ين ينيند اجلماع ين ينينات املس ين ينينلجنح لنيطل ين ينينال والعم ين ينينل
تا يسمل عاوب ولاد (اأاين العاإل) وهب مما سح يرسل تقتضاها اآلاب أطلاهلم سرا ل السينلن
ايقلد أت يبحتم وا األتزام اباجرا ات القانوناح الواجبح .و عا اجملتمت الدويل ل تقدو اليندعم لبنينا
مؤسسينينات الدولينينح ل(ينينرض سينيناا و القينينانوا ووقينينوإل اانسينيناا وأووينينل ايلينيناا ح سينينتو وط ين يكينينوا
اطوو هامح ص اينا لطا انوين حلمايح وقوإل اانساا ( A/HRC/7/26اللقرات .)٥3-18
 -12وسينول اب ي ( )2014-2008ا ينرتح اا طينح طريينينق حلقينوإل اانسيناا ايالينيفا اجملينيناأت
املواتاعاح التالاح ( A/HRC/24/40اللقرات :)39-13
محايح املدناا :مينن اينعل مجلينح أمينو منحتينا تي/تعزيينز مرا ينز الالينرطح وتيند يا
(أ)
الالينينرطح و ينوات األمينينن ايالينينيفا وقينينوإل اانسينيناا والقينينانوا الينيندويل اانسينيناين وتعزيينينز آلاينينات الروينيند
والتجنقاق ولنالا آلاح لرود والح املدناا ص مناطق النزاع املسلي وآلاح لتتبينت تينجنااه امليندناا
وتوعاح املواطنا اقو حتم
4
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(ب) احلينينق ص العدالينينح :تينيند يا مينينوعلب العدالينينح علينينل ل امينينح العينيندل واو ينرتام وقينينوإل
اانسينيناا وموا مينينح املما سينينات ينينري الرعاينينح والعر اينينح مينينت نرينينام العدالينينح الرعينينب للدولينينح ومينينت ينينانوا
الالين ينريعح وت ينينت اسين ينرتاتالاح واط ينينح عم ينينل ايال ينينيفا العدالح/ااو ينينعح الق ينينانوين تر ينينزاا عل ينينل أولوي ينينح
القضا واستقعلا وتوتجناا نطاإل ااتلال احملا م املدناح والعسكريح
(ن) جمينيناأت مواتينيناعاح أاينينرى م ينينل :وقينينوإل امل ينرأو وقينينوإل الطلينينل وريينينح التعبينينري
وقوإل األ لاات وقوإل العجئا العاقدين واملالر ين االاا وقوإل السلنا واحملتلزين احلينق
ص ال(ذا احلق ص اللينجنح احلينق ص التعلينام احلينق ص العمينل وسينبل العينال احللينول علينل املايناه
النرالح واللرا اللجنب التلدي لإل عت من العقاب علل اجلراقم اخلطريو.
 -13وأوول أيضا ابلتجنضري ملؤمتر لتقلب احلقاقق والعدالح وامللاحلح ولنالا جلنح للتجنقاق
أو هائح ضاقاح أو أي آلاينح أاينرى مناسينبح للمعا بينح علينل اجلينراقم السيناايقح وعلينل عملاينات القتينل
اجلا يح اليت تستحتدا تجنااها ( A/HRC/24/40اللقرو .)101

جيم -تنفيذ توصيات املكلفني ابلولية
 -14لقد جرى تنلاذ العدييند مينن التوويناات الينيت يندمحتا املكللينوا ابلوأيينح منينذ عينام 1994
تا ص نلإ:
الدس ينينتو املؤ ينينت لع ينينام  2012ال ينينذي أ ض ينينل ل لنال ينينا احلكوم ينينح اأاا ي ينينح
(أ)
وال ينينوأات اأاا يين ينينح األعضين ينينا ومؤسسين ينيناذا والربمل ينينا ت والسين ينينلطح القضين ينيناقاح واجلين ينينال الين ينينوط
( )2
اللومايل و وات الالرطح و واقر السلوا

تنلاذها
اللومال

(ب)

التلديق علل اتلا اح وقوإل الطلل واتلا اح وقوإل األشةال نوي ااعا ح

(ن)

اا طينينح الطريينينق املتعلقينينح اقينينوإل اانسينيناا الينينيت تعكينينف احلكومينينح اأاا يينينح علينينل

()

األاينذ ايعنلينر وقينوإل اانسيناا تينينمن ايع ينح األمينم املتجنيندو لتقيندو املسينيناعدو ل

(هين) ايرامو تعزيز طاعب العدالح واألمن مينن باينل ايينرامو تيند اق اياينا ت اجملنيندين ص
وات اجلال والالرطح والتد يا ص جمال وقوإل اانساا والقانوا الدويل اانساين.
 -1٥وأ ت عملا ينينح تال ينينكال الدول ينينح واين ينينا املؤسس ينينات عل ينينل الل ينينعاد اأا ينينا ي وعل ينينل و ينينعاد
الينينوأات ل تعزيينينز نرينينام احلو مينينح وهينينو مينينا يالينينحتد علينينل التقينيندم الينينذي يتبينينا علينينل وينينعاد التمتينينت
اقينينوإل اانسينيناا ص اللينينومال و قينينا للعديينيند مينينن تووينيناات جملينينىل وقينينوإل اانسينيناا .و ينيند ينيناا اخلبينينري
املستقل شاهدا علل التقدم الكبري الذي اقق منذ ايع تينا األو ص ينانوا األول /يسينمرب .2014
قينيند اتلض ينينت و ينيندو انع ينيندام األمينينن والعن ينينف ص ينينري م ينينن أحن ينينا البلينيند ايلض ينينل اجلحت ينينو ال ينينيت اي ينينذلتحتا
املؤسسينينات األمناينينح اللينينومالاح املدعومينينح مينينن ايع ينينح امل ينرا با العسينينكريا التاايعينينح لعاينينا األ ريقينينب ص
اللينينومال ومينينن اجملتمينينت الينيندويل ينينم اهللمينينات حمينيند و اهلينيندا واملعقينيندو الينينيت شينيننتحتا ور ينينح الالينينباب

__________
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علينينل أهينينداا مدناينينح وعسينينكريح .و ينيند اسينينتعا ت ينوات احلكومينينح اأاا يينينح أ اض وأ تينزال تُضينينعف
ينيند ات ور ينينح الالينينباب .ومينينت نلينينإ أ تينزال اهللمينينات اا هااياينينح الينيند األ واح وتزيينيند مينينن تالينريد
الس ينينكاا امل ينيندناا وتتس ينينبا ص و ينيندمات وج ينينروح ولو ينيناابت ايدنا ينينح تس ينينتمر م ينيندى احلا ينيناو وتُينيندمر
املمتلكات وسبل العال وتزيد ص لهناك النرام اللجنب للبلد.
 -16وأج ينينرى الل ينينومال عملا ينينات انتةاايا ينينح ينينري مباش ينينرو ججن ينينح ص الل ينينرتو 2017/2016
أنتةينيناب الينرقاىل اأاينينا ي وأعضينينا جملسينينب الربملينيناا شينينا ك احتينينا آأا املنينيندوايا ص مجاينينت أحنينينا
البلينيند علينينل الينينر م مينينن عملاينينات التةويينينف والتحتديينيند الينينيت أطلقتحتينينا ور ينينح الالينينباب ونلينينإ اع ينينا
ملينينا ينيناا علاينينا األمينينر ص انتةينيناابت جملينينىل الالينيناوا ص عينينام  .2012وص و ينينت أوينينق ُتينينل 34
شينيناةا مينينن شينيناوا العالينيناقر وأشينينةال آاينينروا ملالينينا تحتم ص العملاينينح اأنتةااياينينح .و ينيند ن ينينر نلينينإ
ايضرو و وتت ترتابات أمناح و ريها من الرتتابات العزمح لضماا لجرا انتةاابت نات ملدا اح
ص اللرتو .2021/2020
 -17وعقا العملاينح اأنتةااياينح لعينام  2016زا عيند النسينا ص الربمليناا وص جملينىل الينوز ا .
ويُنبد تعاا نسا ص مناوا م ل وزيرو املرأو وتعزيز وقوإل اانساا ووزيرو موا الطا ينح واملايناه
ووزيينينرو امل ينواند والنقينينل البجنينينري ووزيينينرو اللينينجنح ووزيينينرو الالينينباب والراتينينح و قب ينح امللينينوض العينينام
للالرطح أبمهاح مالا ح املرأو ص الالؤوا العامح وص عملاات السعم وامللاحلح وونت القرا .
 -18و الف تقاام لتقرير منتلف املدو الذي أعدتا احلكومح اأاا يح عن تنلاينذ توويناات
اجلولح ال اناح من اأستعراض الدو ي الالامل أا القوانا واخلطينل والسااسينات والينربامو املعتميندو
هب اد التنلاذ والاا(.)3
 -19و ب ينينل األزم ينينح ص ع ينينام  1991ينيناا الل ينينومال ينيند و ينيندإل عل ينينل أ اي ينينت م ينينن املعاه ينيندات
األساسينيناح التسينينت حلقينينوإل اانسينيناا وهينينب اأتلا اينينح الدولاينينح للقضينينا علينينل مجاينينت أشينينكال التمااينينز
العنلري واتلا اح مناهضح التعذيا و ريه من تروب املعاملح أو العقوايح القاساح أو العلنساناح
أو املحتانينينح والعحتينيند الينيندويل اخلينينال ابحلقينينوإل املدناينينح والسااسينيناح والعحتينيند الينيندويل اخلينينال ابحلقينينوإل
اأ تلا يح واأجتماعاح وال قا احَّ .
وودإل اللومال علل اتلا اح وقينوإل الطلينل ص عينام .201٥
وانضم اللومال ص  2تالرين األول/أ تواير  2018ل اتلا اح وقوإل األشةال نوي ااعا ينح
َّ
وجا اللومال أيضا عينوو اقمينح
وودإل علاحتا ص  6آب/أ سطىل  .2019وص عام َّ 2016
ل املكللا ايوأات ص لطا ااجرا ات اخلاوح.

اثني ا -زايرة الصومال
 -20أجرى اخلبينري املسينتقل ص لطينا التجنضينري لزا تينا السا سينح واألاينريو لللينومال ص اللينرتو
م ينينن  1٥ل  2٥متوز/يولا ينينا  2019مال ينيناو ات م ينينت املم ينينل ال ينينداقم لرت ا ينينا ل ينيندى األم ينينم املتجن ينيندو
واملنرمات الدولاح األارى ص جناف ومت املم لينح اخلاوينح لنيمينا العينام املعناينح ابلعنينف اجلنسينب
__________

()3

انرينر اللينومال

“Mid-term review report on progress made by Somalia on the implementation of

accepted recommendations from the second cycle review in January 2016 under the universal

” .periodic review (UPR) mechanism of the United Nations Human Rights Councilمتاح ابانكلازيح
قل علل املو ت .https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session24/SO/Somalia.pdf
6

GE.19-15808

A/HRC/42/62

ص واأت النزاع واملم لح اخلاوح لنيما العينام املعناينح ابألطلينال والنينزاع املسينلي ص ناويينو ك ومينت
مم لب اجلحتات املاحنح والللنح الدولاينح لللينلاا األمحينر ومنرمينح العلينو الدولاينح ومنرمينح هاينومن
ايتىل ووتل ومنرمح انوا التنماح الدولاح و ريق اخلربا املع ابللومال ص نريويب.

ألف -مقديشو
 -21مل يز اخلبري املستقل الوأات اأاا يح األعضا اعل زا تا هذه ونلإ ايسينبا اينو
تتعلينينق أبمينينو لوجسينينتاح وتينيناق الو ينينت .لكنينينا زا جوابأنينيند ابلوأيينينح اجلنواياينينح ال(راياينينح وايونتعنينيند
ص اللرتو ايا انوا األول /يسمرب  2014وأا /مايو  .2018واجتمت اخلبري املستقل ص أا /
مايو  2018ايوزيري وقوإل اانساا من هريشبالب و املو وغ.
 -22وص مقديالينينو التقينينل اي ينرقاىل الربملينيناا اأاينينا ي وأعضينينا الللنينينح الربملاناينينح املعناينينح اقينينوإل
اانساا والوز ا اأاا يا للالؤوا الدستو يح وموا الطا ح واملااه واللجنح والعدالح واملرأو
وتعزيز وقوإل اانساا .والتقل أيضا تم لب ايع ح املرا با العسكريا التاايعح لعاينا األ ريقينب ص
اللومال وايع ح األمم املتجندو لتقدو املساعدو ل اللومال وو اأت األمم املتجندو ومنرمات
اجملتمت املدين واملنرمات اانساناح ونقاابت العمال.
 -1التطورات السياسية والدستورية واألمنية
 -23جينينرت زا و اخلبينينري املسينينتقل ص أعقينيناب العديينيند مينينن التطينينو ات .لينينب  12تالينرين األول/
أ تواير  2018انتةبت اجلمعاح العامح اللومال لعضويح جملىل وقوإل اانساا.
 -24وعلينينل اللينينعاد الينينوط انينينت انتةينيناابت الينينوأات اأاا يينينح األعضينينا اينينري ينينم عينيندم
وج ينينو ينينانوا انتة ينينايب اا ينينا ي متل ينينق علا ينينا .ق ينيند نرم ينينت ايونتعن ينيند انتة ينيناابت ص ينينانوا ال ينيناين/
يناير  2019واا متَّ انتةاب سعاد عبد هللا حممد ين قاسا للبلد لاجنل حمل عبد الويل حممد
عل ينينب ينيناس .وص و ينينت ال ينينزا و ينيناا ق ينيناىل ال ينينوز ا وس ينينن عل ينينب ا ينينريي منحتمك ينينا لا ينينح م ينينت ا ينينا و
املو وغ من أجل توطاد السعم.
 -2٥وا ينينعل اأنتة ينيناابت الر س ينيناح ال ينينيت ج ينينرت ص ينينانوا األول /يس ينينمرب  2018ص الوأي ينينح
اجلنواياينينح ال(راياينينح ُمعينينت املرينيناهرات ايقينينوو عقينينا اعتقينينال انتينينا وايينينوو قينينا اقينيند س يناايقا ص ور ينينح
الال ينينباب لع ينيندم امت ال ينينا م ينينا يُينينزعم للال ينينروط املتل ينينق علاحت ينينا م ينينت احلكوم ينينح اأاا ي ينينح ام ينينا يتعل ينينق
ابلعقينينوابت امللروتينينح علاينينا علينينل لثينينر انالينينقا ا عينينن ور ينينح الالينينباب .وص و ينينت أوينينق انتُةينينا عبينيند
العزيز وسن حممد قاسا للوأيح اجلنواياح ال(راياينح ص  19ينانوا األول /يسينمرب  .2018وأاث القمينت
العناينينف للمرينيناهرات لقينينا امينينا يتعلينينق اقينينوإل اانسينيناا .قينيند ُزعينينم أا  1٥مينيندناا ُتل ينوا وأا 2٥4
آارين اعتُقلوا لكن أُطلق سراوحتم ص و ت أوق وا توجاا أي ذم للاحتم .و وايل تيندال األمينم
املتجنينيندو زا الال ينوا ل املتلينينلح اقينينوإل اانسينيناا الينينيت أاث ذينينا انتةينيناابت الوأيينينح اجلنواياينينح  -ال(راياينينح
مقرتنح تناا سااسب متقلا اير عل وي من احلكومح اأاا يح األمر الذي أ ضل ا استبدال
وعينا
املم ل اخلال لنيما العام و قاىل ايع ح األمم املتجندو لتقدو املساعدو ل اللومال وانحتاُ .
املم ل اخلال اجلديد ص  30أا /مايو .2019
 -26وص  12متوز/يولا ينينا  2019ش ينيننت ور ينينح الال ينينباب هلوم ينينا عل ينينل ن ينيندإل ص اس ينينمايو
جبوابأند اا يستضاف مؤمترا ص اللرتو الساايقح لعنتةاابت أسلر عن مقتل  26شةلا من
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ايانحتم مرشي سب و عاا أجانا وأُواا ووايل  ٥6شةلا .وأجريت اأنتةاابت الر سيناح
ص  22آب/أ سينينطىل ص اضينينم منينيناا مينينن التينينوتر .واعتينينرب الينينبع أا العملاينينح الينينيت تينينديرها جلنينينح
جوابأند املستقلح لعنتةيناابت وترسينام اليندواقر اأنتةااياينح تتسينم ابأحنايناز وعيندم الالينمولاح وهينو
مينينا أ ضينينل ل لجينرا ثينينعع عملاينينات انتةااياينينح منللينينلح ص و ينينت واوينيند :لوينينداها أ ا ذينينا الللنينينح
وعملاتاا متوازيتاا أ ا مها مرشجنو املعا تح ري املسللا .و د ترتا عن نلإ لععا وز ثعثح
مرشجنا ابلر سح تن احتم الرقاىل احلايل أمحد حممد لسعم مدويب.
 -27واسينينتمت اخلبينينري املسينينتقل ل ش ينوا ل تتعلينينق ابوتمينينال أا يلينينوت اللينينومال علينينل نلسينينا
ااطينا الينينزم احملينيند لعنتةينيناابت لا مل يُعتمينيند الدسينينتو اجلديينيند ص الو ينينت املناسينينا .وأاث اخلبينينري
املستقل هذه املسيفلح مت قاىل الربملاا اأاا ي الذي ن ر أا مجات الللول الين  1٥من الدستو
جرت مراجعتحتا وستُعتمد الول انوا األول /يسمرب .2019

َّ
وشكل الربملاا جلنح انللح مؤللح من  1٥عضوا أستعراض القانوا اأنتةايب .وأشا
-28
ق ينيناىل الربمل ينيناا ل أا الل ينينومال ينينر اعتم ينينا ل ينينونن التم ا ينينل النسين ين ابلقاقم ينينح امل(لق ينينح املتع ينيند و
األوزاب ص انتةاابت  2021/2020ايدأ من نرام اأنتةاابت ايين  4,٥علل أساس عالاقري.
ووا قينت احلكومينح اأاا يينينح والينوأات اأاا يينح األعضينينا علينل لينونن التم اينينل النسين ص ابيينيندوا.
و ينيند َّ
مكينينن نرينينام ال ين  4,٥العالينيناقري مينينن انتةينيناب مم لينينب عالينيناقر مينينن األ لاينينات وانتةينيناب نسينينا ص
عام  2016لكنا نرام أ يزال حمل جدل.

 -29وأوتين ينيني قين ينيناىل الربملين ينيناا أا مالين ينينروع ين ينينانوا األو ين ينزاب السااسين ينيناح و ين ينينانوا اأنتةين ينيناابت
ساضمناا عدم تالكال أوزاب سااساح علل أساس اأنتما العالاقري وساو راا معايري لتم ال
النس ينينا والال ينينباب واألش ينينةال نوي ااعا ينينح واملال ينينر ين االا ينينا وأ ين ينرا عال ينيناقر األ لا ينينات
واللئينينات املحتمال ينينح األا ينينرى .وأش ينينا أيض ينينا ل أا الربملينيناا مل ينال ينيند ايع ين ُيند آلا ينينح ص لط ينينا الدس ينينتو
لضماا مت ال املرأو وعالاقر األ لاات واللئات احملرومينح األاينرى .واعينرتا أيضينا ايضينرو و تيندوين
ولح الين  30ص املاقح املةللح للمرأو.
 -30ون ر وزير الالؤوا الدستو يح أا ارايح البلداا الينيت مينرت ترولينح مينا ايعيند النينزاع و انينت
ا أطااا سااساح متنوعح أثبتت أا التم ال النس هو النمونن امل ايل لللومال.
 -31وحيا اخلبري املستقل الربملاا اأاا ي علل اعتما ينانوا انتةينايب يضينمن ايوتينوح ولينح
انللح للمرأو ومت ال عالاقر األ لاات والطواقف املحتمالح واألشينةال نوي ااعا ينح واملالينر ين
االاينينا والالينينباب مينينن أجينينل محايينينح املكتسينينبات الينينيت وققتحتينينا انتةينيناابت  .2017/2016وشين َّيند
علل أنا أ ينب(ب للربملاا تلوي سلطتا التالريعاح ل الللنح اأنتةااياح لتجنديد ولح املرأو ومت ال
اللئات املحتمالح.
 -2احلالة اإلنسانية
 -32ينوه اخلبري املستقل ابلعمل اجلايند الينذي ينام ايينا جمتمينت العمينل اانسيناين للجنليناى علينل سينبل
عينينال السينينكاا املينيندناا .قينيند شينينحتدت اللينينومال أمطينينا ا تينينعالح ص شينينحتري تال ينرين األول/أ ت ينواير
وتال ين ينرين ال ين ينيناين/نو مرب ( 2018موسين ينينم أمطين ينينا الين ينينداير) وص اللين ينينرتو ايين ينينا ناسين ينيناا/أايريل ووزي ين ينراا/
يوناينينا ( 2019موسينينم أمطينينا ال(ينينو) .وايسينينبا لينينح األمطينينا يُتو ينينت أا ينينينتو اللينينومال مينينا ايينينا ٥0
و 80ص املاقح أ ل مما اعتا لنتاجينا مينن ال(ينذا  .اللينومال يُنينتو عينا و  30ص املاقينح مينن اوتااجاتينا
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ال(ذاقاح .ومت ل الدعم اانساين ص ايع املناطق ص تو ري لمدا السكاا املدناا واملاشاح ابملااه
ونلإ الينر اآلاب ولوينعوحتا ومجينت مايناه األمطينا ولوينعح املوليندات واملضينةات الكحترابقاينح
وزو ت اجملتمعينات الز اعاينح احمللاينح
وتوزيت املساعدات النقديينح علينل السينكاا لالينرا املايناه وال(ينذا ُ .
وزو ت التعاونا ين ينينات ص ابي وش ين ينينبالب الس ين ينينللل ايتس ين ينينعح جين ين ينرا ات .وول ين ينينت
ابلب ين ينينذو واألع ين ينيندوُ .
اخلدمات األارى الا املاشاح وتد يا موعلب الدعم الباطري .واسينتلا ت وينوايل 7 000
أسرو معاالاح ص جوابأند و 9 000أسرو ص ابي واب ول و 7 000ص املو وغ و7 000
ص سول من املساعدو من واا سبل العال .ويتبا ل جمتمت العمل اانساين املعلومات ويتعاوا
ص التلدي للتجندات.
 -33وتال ين ينينمل اخل ين ينيندمات اانس ين ينيناناح األا ين ينينرى ت ين ينينو ري ا ين ينيندمات و ين ينينجناح للاق ين ينيندو الك ين ينينري م ين ينينن
األشينينةال ص مجاينينت أحنينينا اللينينومال ص  30عاينينا و وينينجناح وأ ايعينينح مستالينينلاات اثنينيناا منحتينينا ص
مقديالينينو واأثنينيناا اآلا ينراا ص اسينينمايو واياينيندوا ومرا ينينز الت باينينت الت(ينينذوي للمحتينيناجرين العاقينيندين
واملالر ين االاا.
 -34ووتينينت مكتينينا تنسينيناق الالينينؤوا اانسينيناناح اطينينح ل اثاينينح وأطلينينق نينيندا ولاينينا ص ناسينيناا/
أايريل  2019ولل علل لثره علل مبلغ  230ملاوا وأ ويتو ت احللول علل مبلغ ٥00
ملاوا وأ .
 -3٥واعتمينيندت احلكومينينح اأاا يينينح ص متوز/يولاينينا  2019السااسينينح الوطناينينح لعجئينينا العاقينيندين
واملالينينر ين االاينينا .واعتمينيندت احلكومينينح اأاا يينينح والينينوأات اأاا يينينح األعضينينا آلاينينات مؤسسينيناح
ملعاجلح املساقل اانسيناناح ومسيناقل ل ا و الكينوا ع .واسينتمرت املنرمينح الدولاينح للحتلينرو وملوتيناح
األمم املتجندو لالؤوا العجئا ل جانا اجلحتينات اللاعلينح الوطناينح والدولاينح األاينرى ص تينو ري
احلمايينينح واملسينيناعدو لنيشينينةال موتينينت اهتمامحتينينا تينينن ينيناحتم العجئينينوا وطينينالبو الللينينو والعاقينيندوا
واملالر وا االاا ونلإ ايقاا و احلكومح اأاا يح.
 -36وتقينيندم مرا ينينز مسينيناعدو املحتينيناجرين ص هرجاسينينا وايوساسينينو التاايعينينح ملنرمينينح اهللينينرو الدولاينينح
املعونينينح للعاقينيندين مينينن الينينامن ايتزويينيندهم اينيندمات النقينينل واملسينيناعدو النقديينينح واخلينيندمات الطباينينح ص
وينيناأت الط ينوا واينيندمات ااوينيناأت أثنينينا عملاينينات لعينينا و التينينوطا .وختطينينل املنرمينينح الدولاينينح
للحتلرو أ تتاح مر ز آار ص مقديالو .وص عام  2018ساعدت هذه املنرمح  2 ٥91عاقدا
من الامن و 269من لاباا علل اأندمان ص جمتمعاذم احمللاينح و 1 000أسينرو معااليناح تتينيفلف
مينن املالينر ين االاينا علينينل اأنتقينال مينن لويندى املسينينتوطنات املز محينح ص ابييندوا ل مكيناا آاينينر.
وص أعقاب عدم تسا ل أمطا ال(و تتو ت املنرمح أا تنلينذ أنالينطتحتا تازاناينح تبلينغ  299ملاينوا
وأ لللرتو ايا عامب  2019و.)4(2021
 -3اللجنة الوطنية حلقوق النسان
 -37أ ينينا اخلبينينري املسينينتقل ص تقريينينره لعينينام  2018أبا أعينينا األعضينينا احملتملينينا ص الللنينينح
الوطناينح حلقينوإل اانسينيناا ُيندمت ل جملينىل الينينوز ا ( A/HRC/39/72اللقينراتا  .)22-21وعلينينم
اخلبينينري املسينينتقل اينينعل زا تينينا أا األعينينا مل تُرسينينل ل الربملينيناا للموا قينينح علاحتينينا .ويينينؤثر عينيندم تلعاينينل
__________
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أاينر نلينإ أيضينا موعيند لنالينا وتالين(ال جلنينح
الللنح أتثريا بريا علل محايينح وقينوإل اانسيناا .و يند َّ
اخليندمات القضينيناقاح ألا قينيناىل الللنينينح الوطناينينح حلقينينوإل اانسينيناا أوينينبي عضينوا احتينينا .ولنالينينا جلنينينح
اخلدمات القضاقاح أمينر تينرو ي لتعاينا القضيناو واسينتقعهلم ومسينا لتحتم .واسينتمرا التينيفاري وعيندم
تقدو األعا مها ت اايح لهدا للمال العام.
 -4الربانمج املشرتك حلقوق اإلنسان يف الصومال
 -38سبق للةبري املستقل أا أعرب عن لقينا ايالينيفا القاينو الينيت يواجحتحتينا اللينومال ص جمينال
القد ات أ ساما تلإ اليت تواجا وزا و املينرأو وتعزيينز وقينوإل اانسيناا و ينذا مؤسسينات طيناعب
العدالح واألمن .و اا لضعف د ات اللومال أثر علل د تا علل تنلاذ العديد مينن التوويناات
و ريها من األتزامات املتعلقح اقوإل اانساا( .)٥واير مو اللومال املالرتك حلقوإل اانساا هو
شرا ح ايا احلكومح اأاا يح وايع ح األمم املتجندو لتقدو املساعدو ل اللومال واير مو األمم
املتجندو االاقب ومنرمينح األمينم املتجنيندو للطلولينح .وتبلينغ مازاناينح الينرب مو  ٥.6ملاينوا وأ متتيند
علل مدى ثعع سنوات .ويدعم هذا الرب مو ل من السويد والدالرك والنرويو وتتو تنلاذه
وزا و املرأو وتعزيز وقوإل اانسيناا ايووينلحتا الو الينح الينيت تيندير هينذا الينرب مو .و ينم عيندم ا تمينال
متويينينل الينينرب مو قينيند أعرايينينت جحتينينات ماحنينينح لتينينا اح عينينن اسينينتعدا ها لإلسينينحتام اينينا .ووينينا اخلبينينري
املستقل مم لب البلداا املاحنح علل نلإ اعل اجتماعا ص نريويب.
 -39وعينينزز الينينرب مو املالينينرتك حلقينينوإل اانسينيناا ص اللينينومال ينيند ات وزا و املينرأو وتعزيينينز وقينينوإل
اانساا و ريها مينن املؤسسينات علينل اللينعاد اأاينا ي وعلينل مسينتوى الينوأات علينل معاجلينح
مسينيناقل وقينينوإل اانس ينيناا .و ينيند ُوولينينت مب ينينالغ مالاينينح ل الينينوأات اأاا ي ينينح األعضينينا اس ينينتلاايح
لال ينينكاوى سين يناايقح تتعل ينينق اي ينيننقم ال ينيندعم املق ينيندم م ينينن احلكوم ينينح اأاا ي ينينح .ومي ينينل ال ينينرب مو منل ينينح
اسينرتاتالاح لتنلاينينذ األتزامينينات واألولينينوات الرقاسينيناح املتعلقينينح اقينينوإل اانسينيناا واملسينيناقل اجلنسينيناناح
ينديق عل ينينل اتلا ا ينينح وق ينينوإل
وأنال ينينطح ال ينيندعوو وعق ينيند واين ينينا الال ين ينرا ات .وي ينيندال ص نل ينينإ التل ين ُ
األش ينينةال نوي ااعا ينينح واملوا ق ينينح عل ينينل تالين ينريت يقض ينينب نال ينينا و ال ينينح وطنا ينينح لإلعا ينينح .و ينيندم
اللينينومال أيضينينا تقريينينره األول عينينن منتلينينف املينيندو ص لطينينا اأسينينتعراض الينيندو ي الالينينامل ص ينينانوا
ال اين/ينينيناير  2019وشينينرع ص لعينيندا تقينينا يره ل جلنينينح مناهضينينح التعينينذيا وجلنينينح وقينينوإل الطلينينل.
وجينينرى تنلاينينذ تينيند يا متةلينينم ايالينينيفا األطلينينال ص النزاعينينات املسينينلجنح والعنينينف اجلنسينينب املينرتبل
ابلنزاعينينات ض ينينع ع ينينن مناو ينينرو وق ينينوإل األش ينينةال نوي ااعا ينينح .و ينيند أاي ينينرزت ايطا ينينح األ ا
املتعلقينينح ايتعزيينينز ومحايينينح وقينينوإل اانسينيناا اينينعل اللينينرتو ايينينا عينينامب  2017و 2019وهينينب ايطا ينينح
أوينيند ذا وزا و املينينرأو وتعزيينينز وقينينوإل اانسينيناا ص وزيراا/يوناينينا  2019ااعينينازات الرقاسينيناح الينينيت
اققت ص هذا اللد  .و د َّ
مكن عم منرمات اجملتمينت امليندين هلينذه اهلائينات مينن تنلاينذ اير جمينب
التد يا والدعوو لديحتا.

__________

()٥
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 -5إصالح قطاعي العدل واألمن
 -40أ ت ينزال احملينينا م العس ينينكريح متينينا س س ينينلطات واسينينعح وتنتحتينينإ ص ايع ين احلينيناأت مب ينينا
احملا م ينينح العا ل ينينح ووق ينينوإل احملا م ينينح و ينينق األو ينينول القانونا ينينح .و يُينيندعل أا الال ينينباب ال ينينذين يع ينينربوا
ايونتعند ل ول اخللاو يُعتقلوا ابنترام لعشينتباه ص انتميناقحتم ل ور ينح الالينباب وأهنينم يتعرتينوا
للتع ينينذيا وااع ينيندام وأ يين ينزال مك ينيناا وج ينينو هم جمحت ينينوأ .ويبع ينينا تطبا ينينق ين ينوانا اس ينينت ناقاح ملكا جن ينينح
اا هينيناب م ينينل القينينانوا ينينم  2لعينينام  2019ص ايونتعنينيند علينينل القلينينق .وأ تينزال احملينينا م العسينينكريح
تنرر ص ضاا مكا جنح اا هاب ومل ُاول ايعد ل جممت احملا م املدناح الذي شاُّد ص مقديالو.
 -41وابلتعاوا مت اير مو األمم املتجندو االاقب واملنرمح الدولاح لقانوا التنماح تعمل وزا و
العينيندل علينينل لنالينينا  16مر ينزا ايينينديع لتسينينويح النزاعينينات ص الينينوأات اأاا يينينح األعضينينا  .وتللينينل
جلاا املر ز اليت تتيفلف من شباب ونسا وشاوا و ريهم ص القضاا ابنتحتينان لجينرا ات انوناينح
مبسطح .وتعاجل هذه الللاا نزاعات متعلقح ابأل اتب و ضيناا مدناينح أاينرى لكنحتينا أ تنرينر ص
القضينيناا اجلناقاينينح .واينينال اجل ينراقم اجلنسينيناح أو اجل ينراقم اجلناقاينينح ل الالينينرطح ملزيينيند مينينن التجنقاينينق .وص
الو ينينت احلاتينينر مت لنالينينا  3مرا ينينز ص ايونتعنينيند و 3مرا ينينز ص مقديالينينو ص وينينا مينينن املقينينر أا
تُناليف  10مرا ز ص الوأيينح اجلنواياينح ال(راياينح لللينومال وهريشينبالب و يناملو وغ وجوابأنيند الينول
أواار عام .2019
 -42وأايل(ينينت وزا و العينيندل اخلبينينري املسينينتقل أبا الللينيناا نرينينرت ص  3 ٥00ضينيناح ص عينينام 2018
منحتينينا  2 900ضينيناح ُسين ِّينويت .وتضينينطلت الينينوزا و ايتينيند يا أعضينينا الللينيناا واملسينيناعدين القينينانوناا
والالاوا التقلاديا علل املبا الدستو يح ووقوإل اانساا والقانوا اجلناقب.
 -43وأ َّ ينيند وزيينينر العينيندل أا جملسينينب الربملينيناا وا قينينا علينينل تال ينريت يقضينينب نالينينا جلنينينح مسينينتقلح
ملكا جنح اللسا وأنا ينترر سنِّا  .و ري والاا لعدا مالروع انوا انالا جلنح األ اتب ملعاجلح
العد املتزايد من النزاعات والالكاوى املتعلقح ابأل اتب .واعرتا الوزير أبا لمكاناح جلو العديد
من اجملتمعات الريلاح ل العدالح تعرتتا وعوابت مجينح ايسينبا انعيندام األمينن .ايايند أنينا أثينا علينل
منرم ينينات اجملتم ينينت امل ينيندين ال ينينيت تق ينيندم اخل ينيندمات ص ه ينينذه املن ينيناطق ت ينينا ص نل ينينإ للاق ينيندو املال ينينر ين
االاا .وتعتزم احلكومح اأاا يح وتت اطح للمعونح القانوناح.
 -6محاية املدنيني أثناء النزاع
 -44تلق ينينل اخلب ينينري املس ينينتقل معلوم ينينات ع ينينن مقت ينينل م ينيندناا أثن ينينا عملا ينينات تالا ينينح لقين ينوات ا ينينا و
الينوأات املتجنينيندو ص أ ريقاينينا .وص  29ناسيناا/أايريل  2019وجينينا اخلبينينري املسينتقل واملقينينر و اخلاوينينح
املعناح ااأت ااعيندام اينا ن القضينا أو جينرا ات مينوجزو أو تعسينلا واملقينر اخلينال املعين ايتعزيينز
ومحايينينح وقينينوإل اانسينيناا واحلينينرات األساسينيناح ص سينينااإل مكا جنينينح اا هينيناب ايع ينينا مالينينرت ا( )6ل
الينينوأات املتجنينيندو األمريكاينينح واللينينومال ص أعقينيناب ا عينينا ات ايو ينينوع ينينىل تينرابت جويينينح ايطينيناقرات
وا طاا وأارى ايطاا ص  16تالرين األول/أ تواير  2017علل مستوطنح رح وايينىل وص 12
تالرين ال اين/نو مرب  2017علل ا السعم وص  6انوا األول /يسمرب  2017علل ليلامينب
__________
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وص  2آب/أ سينينطىل  2018علينينل ينينوابنلب وص  9ينينانوا األول /يسينينمرب  2018علينينل ايلينيند -
الرمحح اليت يُدعل أهنا أسلرت عينن مقتينل  14ميندناا ولويناايح  8آاينرين .وأعينرب الينبعغ عينن القلينق
ايالينيفا ااوينيناابت ص وينينلوا املينيندناا مجينينح عينينن أ ينينر مينينن  100ينينا و جويينينح شينيننتحتا طينيناقرات وا
طاا وأارى ايطاا منذ أواقل عام .2017
 -4٥و عا املكللوا ايوأات الدولتا ل التجنقاق ص هذه اهللمات وحماسبح اجلناو ولاتوينح
سبل اأنتلاا و ت تعويضات للضجناا وأسرهم .وأ يند املكللينوا جميند ا تينرو و اوينرتام القينانوا
اانساين الدويل ووقوإل اانساا أثنا النزاع.
 -7حقوق املرأة

تنلاذ ايااا عام  2013اياليفا منت العنف اجلنسب
 -46ص و ت الزا و انت املم لح اخلاوح لنيمينا العينام املعناينح ابلعنينف اجلنسينب ص ويناأت
النزاع د زا ت اللومال لتوها اي(اح احللول علل معلومات مباشرو عن مالا ل العنينف اجلنسينب
املستمرو وتقدو الدعم من أجل تنلاذ ايااا عام  2013ايينا احلكومينح اأاا يينح واألمينم املتجنيندو
تنلاذا عاأ لوتت ود للعنف اجلنسب ص اللومال.
 -47و د توَّف تنلاذ البااا علل لنلان تداايري منحتا التجنقاق ص انتحتا ات مزعومح ومقاتاو
مرتكباحتا ومعا بتحتم ومحايح الضجناا والالحتو واللجنلاا و ينريهم ممينن يبل(ينوا ابلعنينف اجلنسينب.
وولينينت التينينداايري األاينينرى تعزيينينز ااطينينا القينينانوين ايسينينن التال ينريعات نات اللينينلح أو استعراتينينحتا أو
موا متحت ينينا ولو ينينعح القين ينوانا اجلناقا ينينح وت ينينماا الق ينيند و املتةلل ينينح عل ينينل التجنقا ينينق واحملا م ينينح
وتد يا القضاو وتوعاح املرأو اباجرا ات القانوناح ومحايتحتا ص نرام العدالينح التقلاديينح وتينماا
احللول علل اخليندمات تينا ص نلينإ ص املنيناطق الينيت أوينبي مينن املمكينن الووينول للاحتينا ص اآلونينح
األاينينريو .وتعحتينيندت احلكومينينح اأاا يينينح ايتنلاينينذ الباينيناا وايوتينينت اطينينح عمينينل وطناينينح جديينيندو اهنينينا
العنف اجلنسب ص واأت النزاع.

مالروع انوا اجلراقم اجلنساح
 -48أ ي ين ينزال انتال ين ينينا اأعت ين ينيندا ات اجلنس ين ينيناح واجلنس ين ينيناناح عل ين ينينل النس ين ينينا واللتا ين ينينات أ س ين ينيناما
اأ تلينيناب اجلمينيناعب أوينيند الالينوا ل الرقاسينيناح .و ينيند ُينيندم مالينينروع ينينانوا اجلينراقم اجلنسينيناح الينينذي
يتضمن عدو أوكام تقدماح ل الربملاا اأاا ي ص و ت سيناايق مينن هينذا العينام لكنينا مل يُقيندم
ايعد للقرا و األو ايسبا اأعرتاض علاا ألسباب يناح وثقا اح .ومل تُنلذ ايونتعنيند ووينومالاعند
وانانحتما ايسبا اعرتاتات مماثلح .ومينن شينيفا لل(ينا أوكينام قاسيناح مينن مالينروع القينانوا هينذا أا
يقوض اهلدا الرقاسب الذي وتت من أجلا ويقوض محايح اللتاات من الزوان القسري.
 -49ووا اخلبري املستقل قاىل الربمليناا اأاينا ي وجلنينح وقينوإل اانسيناا ص الربمليناا اأاينا ي
علل أا اذو وذو الدول ااسعماح الينيت اعتميندت ينوانا مماثلينح وشيند علينل تينرو و ايينذل مسيناع
لدى الربملاناا والزعما الديناا وشاوا العالاقر ا ناعحتم جبدوى تقدميحتم الدعم للتالريت املقرتح.
 -٥0وص عام  2016وا ق اخلبري املستقل واحلكومح اأاا يح علل عقد مؤمتر يتنيناول مسينيفليت
العنينينف اجلنسينينب والعنينينف اجلنسينيناين و و النمينينونن التقلاينيندي ص وينينل النزاعينينات (احلينينري) ص مكا جنينينح
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اا عت من العقاب ابأستنا ل مقا نح املما سات والتلا ب والتالينريعات ص البلينداا ااسينعماح
األارى ( A/HRCA/HRC/39/72اللقينراتا  .)63-62وملينا تع َّينذ عقيند هينذا املينؤمتر أووينل اخلبينري
املستقل احلكومح ايعقد مؤمتر مماثل.

ما اإل النسا اللومالاات
 -٥1نرم ينينت وزا و امل ينرأو وتعزي ينينز وق ينينوإل اانس ينيناا ص آنا /م ينينا س  2019م ينؤمترا ايال ينينيفا امل ينرأو
ملنا الح التجندات اليت تواجا املرأو ص اللومال واعتمدت ما اإل املرأو اللومالاح .ويؤ د املا اإل
مينينن جديينيند ووينيندو النسينينا اللينينومالاات ويينيندعو ل ل ان املسينيناواو ايينينا اجلنسينينا ومتكينينا امل ينرأو
ووق ينينوإل اانس ينيناا وا ا ينيند أو ش ينينرط ص الدس ينينتو اأا ينينا ي املق ينينرتح .ويعل ينينن املا ينيناإل أا امل ين ينرأو
اللومالاح شريإ علل يندم املسيناواو مينت الرجينل ص العملاينات املتعلقينح ابلسينعم والسااسينح والتنماينح
املس ينينتدامح ص الل ينينومال .وي ينيندعو ل مال ينينا ح امل ينرأو عل ينينل ينيندم املس ينيناواو ص مجا ينينت جوان ينينا احلا ينيناو
املؤسساح والوطناح تا ص نلإ أثنا عملاح استعراض الدستو اجلا يح.
 -٥2و ين ينيند املا ين ينيناإل التيف ا ين ينيند عل ين ينينل ملحت ين ينينوم عين ينيندم التس ين ينينامي مطلق ين ينينا م ين ينينت العن ين ينينف اجلنس ين ينيناين
واملما سينينات التقلاديينينح الضينينا و ويلينينزم املالينينا ا ابلقضينينا علينينل مجاينينت أشينينكال هينينذا العنينينف تينينا ص
نلين ينينإ تالين ينينويا األعضين ينينا التناسين ينينلاح األن ويين ينينح .ويطالين ينينا املا ين ينيناإل أبا يكلين ينينل الدسين ينينتو أمين ينينن امل ين ينرأو
وسينينعمتحتا وأا يكينينوا هلينينا مت اينينل متسينيناو ص األ وا القاا يينينح العامينينح واخلاوينينح مينينن أجينينل التلينيندي
للتماا ينينز اهلاكلين ينينب والتقلاين ينيندي تين ينيندها .ويطالين ينينا املا ينيناإل أيضين ينينا ابعتمين ينينا ين ينينانوا اجل ين ينراقم اجلنسين ينيناح
والتالينريعات املتعلقينح ايتالينينويا األعضينا التناسينلاح األن ويينينح ولنلانمهينا ينو ا .ويينيندعو ينذلإ ل ل ينينا
ولول ملعاجلح التمااز تد املرأو ايتداايري منحتا ولوهلا علل التعلام والتكنولوجاا.
 -٥3وحيينينا اخلبينينري املسينينتقل احلكومينينح اأاا يينينح والينينوأات اأاا يينينح األعضينينا ومجاينينت اجلحتينينات
واوبح املللجنح علينل تبين املا يناإل ومعاجلينح شينوا ل النسينا مينن عاليناقر األ لاينات واللئينات املحتمالينح
األارى العقب يعانا من انعدام احلمايح ايسبا ط(ااا النرام العالاقري أو تعف هاا ل احلكم.
 -8حقوق الطفل
 -٥4ايعينيند لوينيندا اخلبينينري املسينينتقل تقريينينره ص عينينام  A/HRC/39/72( 2018اللق ينرات )٥7-٥4
ينر مينني األولويينينح ملتاايعينح وقينينوإل الطلينل .واجتمينينت ابملم لينح اخلاوينينح لنيمينا العينينام املعناينح ابألطلينينال
والن ينزاع املس ينينلي ص تالين ينرين األول/أ ت ينواير  2018وتنا ال ينينا مس ينينيفلح انتحتا ينينات وق ينينوإل الطل ينينل ص
اللومال .وتالمل هذه اأنتحتا ينات انايند األطلينال واسينتةدامحتم أل ينراض عسينكريح وعملاينات
اأاتطاا والعنف اجلنسب .وص تقريينر عينام  2018و َّيند اخلبينري املسينتقل ال (ينرات املوجينو و ص
جمينينال احلمايينينح تينينا ص نلينينإ عينيندم وجينينو ايينينر مو وكينينومب اعينينا و أتهاينينل األطلينينال الينينذين أُ ِّسينروا أو
الينذين ينُّينروا وعيندم وجينينو ترتاينينا مؤسسينب لتنسينيناق عملاينات لعينينا و أتهاينينل هينؤأ األطلينينال (املرجينينت
نلسا اللقرات  ٥7-٥4و 87و(91م)).
 -٥٥لقينيند تعر ينينت األمينينم املتجنينيندو علينينل التجنينيندات القاقمينينح وأ ينينرت ايضينينرو و اختينينان لجينرا ات ص
سينينبال مجل ينينح أمينينو منحت ينينا لنالينينا مرا ينينز اوتلينيناز وأتها ينينل األوينينداع ت ينينديرها احلكومينينح ول م ينينان
األطلال ص أسرهم وايضينرو و سينن تالينريعات حلمايينح األطلينال .وتيندالت األمينم املتجنيندو لضينماا
ختلاينينف أوكينينام ااعينيندام اللينينا و ص وينينق اجلنينينو األطلينينال امليفسينينو ين ل عقوايينينح ابلسينينلن املؤايينيند.
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و ينيند اتل ين عينيند األطلينينال الينينذين جنينيندذم الق ينوات احلكوماينينح لكينيننحتم أ يزالينينوا يُسينينتةدموا ص
أنالينينطح ينينري تالاينينح اسينينتةدامحتم ص نقينيناط التلتينينال .ولنا ينيناا اسينينتةدامحتم ص نقينيناط التلتينينال
علحتينينم أ ينينل عرتينينح للحتلمينينات املباشينينرو الينينيت تالينيننحتا ور ينينح الالينينباب ين ا اسينينتةدامحتم علينينل هينينذا
النجنينينو حمرينينو س ينوا ايس ينوا  .وممينينا عينينل وتينينت هينينؤأ األطلينينال أ ينينر تعقاينيندا وجينينو العديينيند مينينن
اللاعلا ص النزاع تن احتم املقاتلوا األجانا.
 -٥6وأُايلغ اخلبري املستقل أبا وزا ات الد اع والعدل واملرأو وتعزيز وقوإل اانساا واألمن
الينداالب وايع ينح األمينم املتجنيندو لتقيندو املسيناعدو ل اللينومال ش َّينكلت ريينق محايينح الطلولينح عقيند
اجتماع ينينا ش ينينحترا لتنس ينيناق األنال ينينطح الراما ينينح ل لع ينينا و أتها ينينل األطل ينينال .وأنال ينينئت أيض ينينا مكات ينينا
الطلولح ص مرا ز الالرطح .وتعتزم احلكومح اأاا يح سن تالريت اياليفا ضينا األوينداع حلمايينح
وقينينوإل األطلينينال ص ااج ينرا ات القانوناينينح الواجبينينح .وأُايلينينغ اخلبينينري املسينينتقل أيضينينا أبنينينا أ يوجينيند ص
اللومال سوى ثعثح و أيتام يديرها اجملتمت املدين واود ص أ (وي واثناا ص مقديالو.
 -9احلق يف حرية التعبري والرأي
 -٥7لقد علت مسيفلح احلق ص وريح التعبري والرأي تالكل مليند لينق ابلينغ للةبينري املسينتقل
طينوال ينينرتو وأيتينينا .وأ يينزال اخلبينري املسينينتقل يتلقينينل تقينينا ير عينن اأعتينيندا ات علينينل اللينينجنلاا وعينينن
ختويلحتم والقب علاحتم ومضايقتحتم ونلإ طوال اللرتو اد اأستعراض وأثنا زا تا.
 -٥8ومينينن هينينذه اأعتينيندا ات علينينل اللينينجنلاا اعتينيندا ا تكبينينا جنينينداا ُينينب علاحتمينينا ص 24
ووجحت ينينت للاحتم ينينا ذم ينينح تع ينينذيا وختوي ينينف مراس ينينلا اثن ينينا ص  18ش ينينباط/
آنا /م ينينا س ُ 2019
ربايينينر  2019ينينا يسينينتطلعاا آ ا املينينا و ص ش ينوا ع مقديالينينو .وتلاينيند التقينينا ير أبا اللينينجنلاا
واحملر ين ميا سوا الر اايح الذاتاح ايسبا التةويف .وتتعرض احملطات ااناعاح لضين(وط مينن ور ينح
الالباب اثناقحتا عن ااايعغ عن عملاات القلف اليت تالنحتا وات الوأات املتجندو .و د قد
اللجنلاوا ال قح ص الالرطح ونرام العدالح لعدم التجنقاينق ص مضينايقات الالينرطح لللينجنلاا ايينل
علل العكىل من نلإ تقوم تعوقاذم ضاقاا ص مرات ريو ايتحتمح التالحتري.
 -٥9وص  8متوز/يولاا  2019أ انت حمكمح عسكريح وومالاح أود أ را الالرطح هو عبد
هللا أمحينيند نينينو ايتحتمينينح تينينل عبينيند الينينرزاإل اسينينم لميينيناا وهينينو وينينجنلب وينينومايل ُتينينل ص  26متينينوز/
ووكم علاا ابلسلن ىل سنوات وأُمينر اييند ت تعينوي يند ه  100مجينل .وترينل
يولاا ُ .2018
هينينذه العقوايينينح ينينري مناسينينبح لكنحتينينا انطينينوت علينينل لشينينا و مؤ اهينينا أا اقاينينق العدالينينح واملسينينا لح عينينن
اأعتدا ات علل اللجنلاا أمر ممكن .وو قا ملا ن رتا احلكومح اأاا يح ا الك ري من الناس
امتحتنوا اللجنا ح وا تد يا مناسا وأ يراعوا مينن أاع اينات هينذه املحتنينح .وياليند اخلبينري
املستقل علل أمهاح التد يا من أجل تعزيز د ات هؤأ .
 -60وأُايلغ اخلبري املستقل أبا انوا وساقل ااععم الذي ينترر موا قح جملىل الالاوا د
اضت لعملاح مراجعح جرت ص لطا عملاح تالاو يح شا ت احتا اجلحتات واوبح امللينلجنح مينن
وسينيناقل ااعينينعم .ومينينن ايينينا الال ينوا ل املتعلقينينح ايقينينانوا عينينام  2016تلينينإ الينينيت تتعلينينق ابلعقينينوابت
املالينيند و علينينل اللينينجنلاا والالينينروط املتعلقينينح ابلتلينينديق وتالينينكالح اهلائينينح التنراماينينح الينينيت انينينت
ص معرمحتا من أشةال عانينتحتم السينلطح التنلاذيينح .وتتينيفلف اهلائينح التنراماينح اجلدييندو مينن مم لينا
عينينن اجملتمينينت املينيندين ومنرمينينات امل ينرأو والللنينينح الوطناينينح حلقينينوإل اانسينيناا .و ينيند متَّ أيضينينا ختلاينينف
العقوابت املالد و.
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 -10إصالح قطاع العمل وحقوق العمال
 -61انتحتينينل اللينينومال مينينن تنقينيناي ينينانوا العمينينل ص شينينباط /رباير  .2019وتلينينر اعتمينينا ه
سينيناجنل حمينينل ينينانوا العمينينل لعينينام  .1972ويعكينينىل ينينانوا العمينينل املينيننقي معينينايري العمينينل الدولاينينح
والعدالينينح اأجتماعاينينح ومبينيندأ احلينوا ثعثينينب األطينراا .ويينيننرم القينينانوا املسينيناقل املتعلقينينح ابلنقينيناابت
ومس ينيناقل العمال ينينح واألج ينينر واملة ينيناطر املتعلق ينينح ابلل ينينجنح املحتنا ينينح والس ينينعمح الل ينينناعاح وعع ينينات
العمل ووقوإل العمال األساساح األارى .ويتضمن انوا العمل املنقي أيضا أوكاما ترمب ل
تعزيز وقوإل العمال نوي ااعا ح.
 -62وأايل ينينغ مم ل ينينو اا ينينا نق ينيناابت العم ينينال الل ينينومالاح اخلب ينينري املس ينينتقل أبا  319ع ينينامع ُتلين ينوا
وأواا أ ر من  ٥00آارين ص اللرتو  2019-2018ايسبا اهللمات ابلقناايل علل نا إل
ومطينيناعم .وأ ت ينزال محايينينح وقينينوإل العمينينال تينينعالح ص القطينيناعا اخلينينال والعينينام .وأ ُميينينني العمينينال
عقينينو ا مكتوايينينح ويعملينينوا و تينينا لتينينا اا ايينيندوا أجينينر وأ حيلينينلوا علينينل أجينينو مناسينينبح ومنترمينينح.
وتواج ينينا الع ينينامعت ا ينيندات لت ينينا اح ومتااين ينزا ت ينينا ص نل ينينإ ع ينيندم املس ينيناواو ص األج ينينر ع ينينن العم ينينل
املتساوي وعدم وجينو ينرل للرت اينح والتجنينرا اجلنسينب والعنينف وعيندم مراعيناو لجينازو األمومينح.
وايعد اسرت ا احلكومح اأاا يح املستاللاات العامح أتثرت املمرتات العامعت ص املستاللاات
احلكوماح سلبا واا أجربا علل القبول ال واتبحتن .ويتعرض املوعلوا املنتموا ل نقاابت
العمال لعنتقام ويتقاتوا أجو ا أ ل من أجو ري املنتما هلذه النقاابت.
 -63ونقجنت احلكومح اأاا يح انوا اخلدمح املدناح ص عام  2018م أنا أ يزال حيرر
علينينل املينينوعلا العمينينوماا تينينن ينيناحتم املوعلينينوا الينينذين أ يعملينينوا ص طاعينينات الط ينوا واألمينينن
ااتراب عن العمل.
 -11النزاعات بني العشائر وداخل العشرية الواحدة
 -64أ ت ينزال النزاعينينات ايينينا العالينيناقر و ااينينل العالينينريو الواوينيندو ص اللينينومال مس ينيفلح ت ينينري القلينينق.
ويتيفلف سكاا اللومال من عالاقر ربى تنقسم ايدو ها ل عالاقر أو(ر .وتلضب النزاعينات ايينا
العالاقر والقلال ملقتل أود أ را العالريو ل ولقح ملر ح من العنف أوبجنت متلالاح ص البلد.
و ينينت الديينينح  -وهينينب عبينينا و عينينن تعينينوي اي ين  100مجينينل عينينن ينينل تاينينل  -أمينينر ينينوإل طا ينينح العديينيند مينينن
األسر أو وىت العالاقر .و د أوبجنت النزاعات اماح ايسبا انتالا األسلجنح النا يح الل(ريو.
 -6٥وتينيندو مجاينينت جوانينينا احلاينيناو وال قا ينينح والسااسينينح ص اللينينومال ص مينيندا العالينينريو .وتعمينينل
احلكومح اأاا يح علل نزع اللب(ح السااساح عن العع ات القاقمح ايا العالاقر .و د علم اخلبري
املسينينتقل أا السينينبا الرقاسينينب للنزاعينينات ااينينل العالينينريو الواوينيندو هينينو التنينينا ىل علينينل امل ينوا أي
احللول علل األ اتب واملااه واملراعب وهب نزاعات أوبجنت وا و ايسبا ت(ري املناا.
 -66وأُايلغ اخلبري املستقل أيضا أبا أ را ا من عالاقر ربى اجتاووا ص التسعانات أي ص
أعقاب اهناا احلكومح أ اتب عالاقر أوين(ر وأتينعف أ سيناما ص شينبالب السينللل .وص و ينت
لجينرا هينينذه الينينزا و ينيناا اأ تتينينال العالينيناقري يينيندو ص شينينرإل وينينومالاعند علينينل طينينول احلينيندو مينينت
ايونتعند .و د أسحتمت جلاا السعم احمللاينح ايعيند وسيناطح ينل مينن اهلائينح احلكوماينح الدولاينح املعناينح
ابلتنما ينينح وايع ين ينينح األم ينينم املتجنين ينيندو لتقين ينيندو املس ينيناعدو ل اللين ينينومال ص و ينينل الن ين ينزاع العالين ينيناقري ص
الكينايو .وعينا و مينينا تنيندلت النزاعينات ايينينا العاليناقر أيضينا لابا اللاضينينا ت واجلليناا عنيندما تينيناح
أ را العالاقر القويح أ اتب العالاقر األتعف.
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املااه  -سبا النزاعات اال العالاقر ووسالح حللحتا
 -67احللول علل املايناه تينرو و أساسيناح ووينق أساسينب مينن وقينوإل اانسيناا .ويعتينرب اللينومال
ايلدا يعاين من نقم شينديد ص املايناه واينا يتسينا ل اينا أ ينل مينن  600مينرت مكعينا مينن األمطينا
سينيننوا .ونقينينم املاينيناه هينينذا أوينيند األسينينباب الرقاسينيناح للمواجحتينينات ااينينل العالينينريو الواوينيندو .و ينيند أ ى
اجللاا املتكر ل اتلاض مستوى املااه اجلو اح وجليناا اآلاب واحلُلينر املاقاينح .وتتطلينا الرينروا
املناااح اللريدو وت(ري املناا وأسلوب وااو الرعب للالعا اللومايل السري علل األ دام ملسينا ات
طويلح ا ا عن املراعب واملااه العزمح أستةدام البالر واملاشاح .وهذا األمر يؤ ي ل التعيندي علينل
أ ات ينينب العال ينيناقر األا ينينرى ول ان ينيندأع النزاع ينينات اي ينينا العال ينيناقر عل ينينل مس ينينتوى اجملتمع ينينات احمللا ينينح.
وستسحتم معاجلح مسيفلح املااه لسحتاما بريا ص اقاق السعم وامللاحلح ايا العالاقر.
 -68ين ا و اسينينتةدام األ ات ينينب واملاينيناه ه ينينب مينينن ايينينا احلل ينينول املمكنينينح ملعاجل ينينح النزاعينينات اي ينينا
العالينيناقر و االحتينينا .وميكينينن أا تكينينوا اامينيندا ات البديلينينح املسينينتدميح مينينن املاينيناه ص اجملتمعينينات الريلاينينح
أيضا وسالح حلل هينذه النزاعينات .وأُايلينغ اخلبينري املسينتقل أبا ويناأت ا تليناب النسينا تينز ا أثنينا
موسم اجللاا ألهنن تضطرا ل طت مسا ح تلل ل  20الومرتا جللا املا  .وختطل احلكومينح
اأاا يح حللر  100ايئينر سيننوا تعيندل ايئينرين ص ينل مقاطعينح .ومينت نلينإ حتينذا العيند ينري يناا
ألا مساوح البلد بريو جدا وسكانا موزعوا علل هذه املساوح الالاسعح .و املعاا املقبول ولاا
واملتم ينل ص عيندم ايُعينيند أ ينرب نقطينح ماينيناه أ ينر مينن  ٥00مينينرت معاينا ايعايند التجنقاينينق .ويقيند أا ينينل
أسينرو اتينينان ل مينا أ يقينينل عينن  ٥الينينومرتات مرايعينينح ملاشيناتحتا .ويتطلينينا هينذا األمينينر اينينا العديينيند مينينن
نقاط املااه م ينل ولينر اآلاب ول امينح السيندو ص مجاينت أحنينا البليند تكينوا علينل ايعيند مسينا ح معقولينح
من سكن العديد من األسر ص الو ت نلسا .وميكن استنساا جلاا السعم اليت مت ااتبا هينا ص
الكايو ص أما ن أارى .وعلم اخلبري املستقل اينلاح عملاح لنالا جليناا نسيناقاح ا ا و عملاينات
التزو ابملااه من نقاط املااه ص انامات املالر ين االاا واأعتنا ذه النقاط.
 -69وايسبا انعدام األمن أ تسينتطات احلكومينح اأاا يينح لوينعح اآلاب أو البيند ص مالينا يت
جديين ينيندو .واجملتمين ينينت الين ينيندويل مين ينيندعو حلين ينيناح ل مسين ينيناعدو اللين ينينومال علين ينينل ل ين ينينا نُرُين ينينم للين ينينتجنكم ص
اللاضا ت واينا السدو وولر اآلاب واأتراط ص أشكال أارى مينن ولينن املايناه وينىت يينتمكن
اللومال من تزويد  6٥ص املاقح علل األ ل من سكانا ابملااه و قا ألود أهدا ا املقر و.
 -12تقدمي اخلدمات الصحية
 -70انت الو اأت اانساناح واملستاللاات اخلاوح للينرتو طويلينح هينب الينيت تسينحتر علينل تقيندو
اخلينيندمات اللينينجناح ص اللينينومال .وص اآلونينينح األاينينريو اسينينرتجعت احلكومينينح اأاا يينينح املستالينينلاات
العامح اليت اا يديرها القطاع اخلال منذ اهناا نرام ساا ايري .و عملت احلكومح اأاا يح علل
اأ تق ينينا تس ينينتوى مستال ينينلاا وتلق ينينت  1,3ملا ينينوا وأ ص ش ينينكل متوي ينينل م ينينن اجلحت ينينات املاحن ينينح.
وستكلل احلكومح اأاا يينح ولينول الينوأات اأاا يينح األعضينا علينل نلينابحتا العينا ل مينن املينوا
وولينينول أ ينينرب عينيند ممكينينن مينينن السينينكاا علينينل اخلينيندمات اللينينجناح ابلينينر م مينينن التحتديينيندات األمناينينح
أ ساما ص شبالب السللل .وو قا للةطح اخلمساح اليت وتعتحتا احلكومح اأاا يينح تلتينزم احلكومينح
ايتينينو ري الرعايينينح اللينينجناح األولاينينح أبسينينعا معقولينينح وابلو ايينينح مينينن األم ينراض وتينينو ري الت قاينينف ال(ينينذاقب
والرعايينينح اللينينجناح ص املينيندا س وايتقلينينام و اينينات األمحتينينات واألطلينينال .وايتسينينلال اللينينومال 732
والح و او عن ل  100 000مولو وب يكوا هلينذا البليند أويند أعلينل معيندأت الو اينات املرتبطينح
ابلوأ و ص العامل.
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 -71وأُايلينغ اخلبينينري املسينتقل أبا ا تلينيناع معيندل الو اينينات املرتبطينح ابلينينوأ و تينو عينينن عيندم وجينينو
لطينينا تنرام ينينب لل ينينوأ و امليفمون ينينح وت ينينعف ينيند ات اخلينيندمات الطبا ينينح .ومث ينينح حن ينينو  60ص املاق ينينح م ينينن
الينينوأ ات تقينينت ص املنينينزل علمينينا أا أ لينينا النسينينا قينريات ويقطينينن ص منينيناطق يلاينينح .و ضينينع عينينن
نلإ ا املرا ق احلالاح ري مناسبح واملوعلا ري مؤهلا أتهاع ا اا .ومثح أسباب أارى منحتا
املوا قح علل لجرا عملاات الوأ و القالريح واتباع أسالاا تنرام األسرو.
 -72وتالمل التداايري األارى الراماح ل معاجلح وقوإل املرأو ص القطيناع اللينجنب تينو ري لمكاناينح
ول ينينول اللتا ينينات عل ينينل اخل ينيندمات اأجتماعا ينينح ابجمل ينيناا والقض ينينا عل ينينل تال ينينويا األعض ينينا التناس ينينلاح
األن ويح ابعتما سااسح عدم التطباا للتليندي للمما سينا الينذين ينروا عملاينات التعقينام ونقينل
اليندم ويسينتةدموا التةينيندير ويقيندموا املضينا ات احلاويينينح .وتعتقيند احلكومينح اأاا يينينح أنينا ص وينينال
اسنت احلالح األمناح ستكوا هلا القد ات واهلاا ينل األساسيناح العزمينح لتقيندو اخليندمات اللينجناح
ايتكينينالاف معقولينينح لكينينن شينريطح تينينو ري املينوا هلينينذا ال(ينينرض .وص الو ينينت احلينينايل يعتمينيند ايالينينكل بينينري
علل عينم اجلحتينات املاحنينح .و وضينت احلكومينح اأاا يينح اأ عينا ات املتعلقينح ابلتمااينز تيند املينرأو ص
طاع اللجنح ون رت أهنا ايلد واا ح مالروع انوا وط اياليفا املحتن اللجناح.
 -13اجملتمع املدين
 -73أ يينزال اجملتمينينت املينيندين ص اللينينومال يينينؤ ي و ا قاسينيناا ص نالينينر وقينينوإل اانسينيناا ولن ينينا
الوعب ا .قد أسينحتم اجملتمينت امليندين ص اأسينتعراض اليندو ي الالينامل وص متاايعينح تووينااتا .وأايلينغ
مم لو اجملتمت املدين اخلبري املستقل ابلتجنيندات الينيت تواجينا املالينر ين االاينا والنسينا والالينباا
واألش ينينةال نوي ااعا ينينح وأ ين ينرا عال ينيناقر األ لا ينينات .وم ينينن ه ينينذه التجن ينيندات اأعت ينيندا الب ينيندين
واجلراقم اجلنساح وعدم ولول اللئات املحتمالح علل اخلدمات األساساح .وتالكل ئح الالباب
أ رب شرحيح من السكاا لكنحتم عاطلوا عن العمل وحمروموا من وقينو حتم األساسيناح وينتينا م
القلق من اوتمال ورماهنم من وقحتم ص املالا ح ص انتةاابت  2021/2020ايسبا النمونن
اأنتةايب املقرتح.
 -74و د أ ا ت منرمات اجملتمت املدين أبا األشةال نوي ااعا ح مل ميَّلينوا ومل يالينر وا ص
وتينينت اطينينل التنماينينح وأ ص العملاينينات السااسينيناح .ويع ين عينيندم لج ينرا تعينيندا للسينينكاا أا العينيند
اامجينينايل هلينينؤأ الالينينباب ينينري معينينروا .وينتمينينب الك ينينري مينيننحتم ل ئينينات قينينريو وأ حيلينينلوا علينينل
التعلام و ريه من اخلدمات.
 -7٥و ام ينينا يتعل ينينق ابلعن ينينف اجلنس ينينب أوو ينينت منرم ينينات اجملتم ينينت امل ينيندين نال ينينا انت ينينرب للط ينينا
الالرعب لتعزيز التجنقاقات وايتد يا النسا وتوعالحتن ص جحتاز الالرطح وص منل املدعب العام
والقاتب .وأ يوجد والاا سوى ست مدعاات عامات و اتاح واودو.
 -76و اما يتعلق نالا الللنح الوطناح حلقوإل اانساا أعرايت منرمات اجملتمت امليندين عينن
لقحتينينا ألا عينيندم تالينين(الحتا شين َّينكل نكسينينح بينينريو حلمايينينح وقينينوإل اانسينيناا .و امينينا يتعلينينق تكا جنينينح
اا هاب أشا ت هذه املنرمات ل أا تداايري القانوا ولنلانه مل ختضت ألي تد اق مينن منرينو
وقوإل اانساا وهو ما أ ضل ل استمرا اا عت من العقاب.
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 -14بعثة الحتاد األفريقي يف الصومال
 -77اجتم ينينت اخلب ينينري املس ينينتقل تم ينينل م ينينن ايع ينينح اأا ينينا األ ريق ينينب ص الل ينينومال .وش ينيند اخلب ينينري
املستقل علل ترو و امت ال البع ح ألتزاماذا وأثا علل لسحتام البع ح ص ذائينح ايائينح مواتاينح للتمتينت
اقوإل اانساا .وتسا ل اخلبري املستقل عن اأستعدا ات الينيت أجرذينا البع ينح لتسينلام مسينؤولااذا
األمناينينح وسينينجنا واذينينا .وشين َّيند علينينل تينينرو و لج ينرا عملاينينات نقينينل املسينينؤولاات األمناينينح وسينينجنا
القوات ص عروا معقولح وو ق جداول زمناح وا عاح ونلإ االيناح أا يينؤثر سينجنا واذينا أتثينريا
سلباا علل البائح األمناح وعلل والح وقوإل اانساا عموما.
 -78واعرتا املم ل ايتجنسينن التنسيناق مينت ايع ينح األمينم املتجنيندو لتقيندو املسيناعدو ل اللينومال
أثن ينينا التجنقاق ينينات ايال ينينيفا اأنتحتا ينينات ال ينينيت يُينينزعم أا ينوات ايع ينينح اأا ينينا األ ريق ينينب ينيند ا تكبتحت ينينا.
وتعم ينينل ايع ين ينحُ اأا ينينا األ ريق ينينب عل ينينل لط ينينعع ايع ينينح األم ينينم املتجن ينيندو عل ينينل نت ينيناقو هائتحت ينينا املكلل ينينح
ابلتجنقاقات وعملت علل تعزيز وودذا املعناح اقوإل اانساا والالؤوا اجلنساناح ونلإ اينالر
تباط ص مجات طاعاذا التال(الاح .واتل عد اأنتحتا ات مينن  94انتحتا ينا ص عينام 2017
ل  21انتحتا ا ص عام  2018ايلضل التداايري اليت جرى تنلاذها.
 -79واينينري البلينينداا املسين ِّينامهح ايق ينوات ص هينينذه ايع ينينح اأاينينا األ ريقينينب تينيند يبا لقواذينينا بينينل نالينينرها.

و ينيند مت تينيند يا حنينينو  ٥ ٥41اقينيندا منينينذ عينينام  2011ص جمينينال وقينينوإل اانسينيناا والقينينانوا اانسينيناين
الينيندويل .و َّايينينت هينينذه البع ينينح  180مينيند اب مينينن اجلينينال الينينوط اللينينومايل و 600جنينيندي وت يناايل
و ريهم من موعلب األمن واملسؤولا احلكوماا اياليفا القانوا اانساين الدويل ووقوإل اانساا.

 -80و امينينا يتعلينينق تتاايعينينح اخلسينيناقر ص وينينلوا املينيندناا اينينري والاينينا اقاقينينات شينيناملح ص هينينذه
اأ عا ات وُ ِّدمت تعويضات علل سينبال اهلبينح .ايايند أا اأاينا األ ريقينب وايع ينح األمينم املتجنيندو لتقيندو
املساعدو ل اللومال مل يسد ا سوى  200 000وأ للندوإل التربعات علل سبال اهلبح.
 -81وأايلينينغ اأجتمينيناع اأستعراتينينب املالينينرتك ايينينا اأاينينا األ ريقينينب واألمينينم املتجنينيندو املعقينينو ص
آنا /ما س  2019ابلتجندات نات الللح ايسينجنا ينوات ايع ينح اأاينا األ ريقينب .وترتتينا علينل
سينينجنا هينينذه الق ينوات آاث علينينل اأنتةينيناابت املقرتوينينح لللينينرتو  .2021/2020ويتو ينينت مم ينينل ايع ينينح
اأاا األ ريقب أا ينرر وانعو القرا ص احلالح علل األ ض عقا م(ا و القوات مينن عيند مينن
واعينيند العملاينينات األماماينينح الينينيت انينينت ص منينيناطق اخلطينينوط األماماينينح و انينينت ايينينذلإ تضينينطلت ايينيندو
هام ص مرا بح طرإل اامدا ات.

ابء -صوماليالند
 -82زا اخلبري املستقل هرجاسينا ايلينومالاعند ص اللينرتو مينن  17ل  19متوز/يولاينا .2019
واجتم ينينت ايين ينرقاىل ايرمل ينيناا و ينينومالاعند والناق ينينا الع ينينام ووزي ينينر الع ينيندل وجلن ينينح وق ينينوإل اانس ينيناا ص
و ينينومالاعند ومم ل ينينب منرم ينينات اجملتم ينينت امل ينيندين .و ينيند أج ينينرت و ينينومالاعند انتة ينيناابت س ينيناح ص
عام  2017لكنحتا مل تنتةا أعضا الربملاا أل ر من  1٥عاما.
 -83واعتمينيندت و ينينومالاعند ع ينيند ا م ينينن الق ينوانا والسااس ينينات والت ينينداايري لتعزي ينينز محاي ينينح وق ينينوإل
اانسينيناا ت ينينا احت ينينا سااس ينينح تتعل ينينق اق ينينوإل املال ينينر ين االا ينينا وسااس ينينح وطنا ينينح تتعل ينينق اباعا ينينح ص
عام  .201٥وينم مرسوم سب وا ص عينام  2014علينل أا مجاينت املبيناين ص وينومالاعند
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العامح واخلاوح علل السوا ستتاي لللمات لمكاناح اوهلينا .واعتُميند ينانوا ضينا األوينداع ص
وع ينينا مستال ينينا س ينينب معين ين اباعا ينينح أثن ينينا زا و اخلب ينينري املس ينينتقل .ايا ينيند أا ه ينينذه
ع ينينام ُ .2007
القوانا والسااسات مل تُنلذ ايعد .وتعزو احلكومح نلإ ل تينعف يند اذا املؤسسيناح ايسينبا عيندم
اأعرتاا ايلومالاعند.
 -1احلق يف حرية التعبري والرأي
 -84أ يزال اخلبري املستقل يالعر ابلقلق اياليفا عدم مراعاو تما ت احملا مح العا لينح حلمايينح
اللينينجنلاا مينينن مضينينايقات الالينينرطح .وأُايلينينغ اخلبينينري املسينينتقل ايتسينينلال  70انتحتا ينينا ص وينينق مينينوعلب
ااععم اعل العام و لقا القب علل  28وجنلاا وتو اينف ثينعع و لععماينح عينن العمينل
ص األشحتر السبعح األو من عينام  2019ومل تُر ينت ينري أ ايينت ضيناا ل احملكمينح .ومل يُ َّنلينذ األمينر
التوجاحتب اللا ص عام  201٥عن قاىل احملكمح العلاا والذي حيرر اعتقال اللجنلاا وا
أمر ضاقب .واا ل احلكومح أبا اأعتقاأت تُنلذ حلمايح اللر من انتقام اجلمحتينو عنيندما تُنالينر
معلومينينات تعتينينرب أهن ينا تقينينوض شينينرعاح وينينومالاعند .ونُ ينينر أيضينا أا عض ينوا ايرملاناينينا اعتُقينينل لنيسينينباب
ناذا م ولانتا الربملاناح.
 -2إقامة العدل وسيادة القانون
 -8٥يُدعل أا الالرطح تتلرا ايتعسف و طرسح ص مجات أحنا وومالاعند علل الر م مينن
اعتمينينا ينينانوا الالينينرطح الينينذي حيمينينب وقينينوإل األشينينةال الينينذين يُلقينينل القينينب علينيناحتم .وأ يتضينينمن
ينينانوا الالينينرطح أي آلاينينح للر اايينينح .وو قينينا ل ينرقاىل الربملينيناا ميكينينن لللنينينح ايرملاناينينح ملينين(رو أا تطالينينا
تسينينا لح وزيينينر الداالاينينح عينينن أي سينينو سينينلوك مينينن جانينينا الالينينرطح .لكينينن هينينذه اآللاينينح ينينري ا اينينح.
وودو اأستلاايح السريعح التاايعح لقوات الالرطح املناليفو ل(رض مكا جنح اا هاب تستةدم القوو
امللرطح و ري الضرو يح انللح عوا ا واامح عندما تنتالر لقمت اأتطراابت املدناح.
 -86وتلاد التقا ير أبا الالرطح ارر علل احملاما مت ال مو لاحتم الذين أُلقب القب علاحتم
وتينينر الكالينينف عينينن األ لينينح ل وينينا احملا مينينح .وهنينيناك اتلينيناإل عينينام علينينل أا التالينريعات املتعلقينينح
ابلالرطح ينب(ب أا تنم علل آلاات للر اايح واملسا لح وعلل ترو و ت قاف الالرطح اياليفا وقوإل
اانسينيناا .ويتعينينرض احملينيناموا للتةويينينف واحملا مينينح أمينينام احملكمينينح العسينينكريح .ومثينينح لينينو ص اوينرتام
استقعلاح السلطح القضاقاح.
 -87وطلينينا املينيندعب العينينام الينيندعم لتزويينيند مر ينينز التينيند يا الينينذي مت اينينينا ه تسينيناعدو وكومينينح
اململكينينح املتجنينيندو لربيطاناينينا العرمينينل وأيرلنينيندا الالينينمالاح ابملعينيندات العزمينينح لتينيند يا مينينوعلب لنلينينان
القانوا علل التعامل مت واأت العنف اجلنسب والعنف اجلنساين والقرونح.
 -3العنف اجلنسي والعنف اجلنساين
 -88أثا اخلبري املستقل علل اعتما وومالاعند انوا اأ تلاب واجلراقم اجلنساح .اياد أا
اأعرتاتات اليت أاث ها الزعما الينديناوا و ئينات أاينرى مينن اجملتمينت واحلكومينح أاينرت تنلاينذ هينذا
القانوا مما يووب أبنا ساُعدَّل علل األ جي .و ا ل معا تو هذا القانوا أنا أ يعكىل املبا
ااسينينعماح وال قا ينينح التقلاديينينح للبلينيند .ويقينينول املينيندعب العينينام لا مكتبينينا مل يالينينا ك ص وينيناا ح مالينينروع
هذا القانوا .وأُايلغ اخلبري املستقل أيضا أبا منرمات اجملتمت املدين اليت تؤيد اعتما هذا القانوا
GE.19-15808

19

A/HRC/42/62

تتعرض للتةويف .وحيا اخلبري املستقل وومالاعند علل تماا عدم تقوي
للمرأو جرا التعديعت املرتقبح.

احلمايينح املكلولينح

 -89وأُايلغ اخلبري املستقل ابستمرا تطباق القانوا العرص لتسويح وول ضاا اأ تليناب و ينريه
مينينن أشينينكال العنينينف اجلنسينينب والعنينينف اجلنسينيناين ممينينا يالينينكل انتحتا ينينا للتوجاينينا اللينينا عينينن مكتينينا
اأ ع ينينا الع ينينام ص ع ينينام  2014حير ينينر اللل ينينو ل نر ينينام القض ينينا الع ينينرص (احل ينينري) ص ض ينيناا العن ينينف
اجلنسينينب .وأعينينرب اخلبينينري املسينينتقل عينينن أسينينلا أسينينتمرا وينيناأت اأ تلينيناب اجلمينيناعب و ريهينينا مينينن
ويناأت العنينينف اجلنسينينب والعنينف اجلنسينيناين .ومينينن ايينا العوامينينل الينينيت أسينحتمت ص عينيناهرو اأ تلينيناب
اجلماعب ا تلاع معدل البطالح ايا الالباب وعدم تو ري أنالطح اجتماعاح وتر احتاح هلم.
 -90وات ينينطلت مكت ينينا اأ ع ينينا الع ينينام تس ينيناعدو هائ ينينح األم ينينم املتجن ينيندو للمس ينيناواو اي ينينا اجلنس ينينا
ومتك ينينا امل ين ينرأو (هائ ينينح األم ينينم املتجن ينيندو للم ين ينرأو) واي ينينر مو األم ينينم املتجن ينيندو اال ينيناقب ايت ينيند يا وو ينيندات
متةلل ينينح ملقات ينيناو مين ينرتك العن ينينف اجلنس ينينب والعن ينينف اجلنس ينيناين ص أ اي ينينت حما ر ينينات م ينينن حما ر ينينات
و ينينومالاعند الس ينينت .وهن ينيناك  20مدعا ينينح عام ينينح ص مكت ينينا اأ ع ينينا الع ينينام وه ينينو م ينينا زا م ينينن ثق ينينح
الضجناا ص ااايعغ ااأت اأ تلاب .وص عام  2018دم مكتا اأ عا العام  134ضاح
للمجنا مح .ومن ايا هذه القضاا أ يينن  ٥8شةلينا وأُايرقينت سيناوح  34شةلينا وينترينر 42
وش ينينرع ص اي ينينر مو مال ينينرتك لت ينيند يا امل ينيندعا الع ينيناما
شةل ينينا و ينيندو أوك ينينام هن ينيناقب ص وقحت ينينمُ .
واملوعلا الطباا وأ را الالرطح علل الاح احللاى علل األ لح لتكوا مقبولح ص احملكمح.
 -91ويستدعب األمر لنالا وودات متةللح اال مرا ينز الالينرطح تعينا ابلعنينف اجلنسينب
والعنينينف اجلنسينيناين وتوعاينينف املزيينيند مينينن النسينينا ص وينينلوا الالينينرطح ولنالينينا حمكمينينح لنيوينينداع.
وجرى التالديد أيضا علل ترو و تد يا تباط الالرطح واملدعا العاما والقضاو.
 -92وأ تزال مما سح تالويا األعضا التناسلاح األن ويح منتالرو .قد أُايلينغ اخلبينري املسينتقل أبا
ابلسيننح وهينينو التينزام يُتلينينو أنينا مينينن
الللينو ل هينينذه املما سينح يرمينينب مينن ايعين األوجينا ل التقاينيند ُّ
ال ينيندين ااس ينينعمب .وأُايل ينينغ اخلب ينينري املس ينينتقل أيض ينينا أبا الع ينيناملا الل ينينجناا ه ينينم ال ينينذين ينينروا ه ينينذه
العملاات .و د أطلقت الللنح الوطناح حلقوإل اانساا للومالاعند و ريها من اجلحتات اللاعلينح
محينينعت توعاينينح ايالينينيفا العوا ينينا اللينينجناح املرتتبينينح علينينل هينينذه العملاينينات وعينيندم وجينينو أسينيناس هلينينذه
املما سينينح ص الينيندين أوينينع .ووتينينعت منرمينينات اجملتمينينت املينيندين منينينذ عينينام  201٥مالينينروع ينينانوا
ملكا جنينينح تالينينويا األعضينينا التناسينينلاح األن ويينينح ايينيندعم مينينن وينينندوإل األمينينم املتجنينيندو للسينينكاا لكينينن
أ توجد ل ا و سااساح لدى احلكومح والربملاا ا را ه.
 -93وختضينينت امل ينرأو لنرينينام السينينلطح الذ و يينينح العالينيناقريح ولنرينينام السينينلطح الدينا ينح لكنحتينينا تلعينينا
و ا أساسينيناا ص القطينيناع ينينري الرعينينب ينينم ا تقا هينينا للجنمايينينح وعينيندم ينيند ذا علينينل احللينينول عل ينينل
روض .وتكالف اسح أجرذا لودى املؤسسات البجن اح( )7أا نسا وومالاعند حيتلن مكانينح
قاساح ص القطاع ينري الرعينب ايووينلحتن ابقعينات مينن ابقعينب الالينوا ع وويناوبات ينا ا اا يينح
وأهنن حيا رن من علل استدامح اأ تلا ات اجملتمعاح واألسينريح .وهينؤأ النسينا يكينا جنن مينن
أجينينل محايينينح لسينينحتاماذن اأ تلينينا يح واأع ينرتاا ينينا وهينينو مينينا مينينن شينينيفنا أا يضينينعحتن علينينل ينيندم
املساواو مت الرجال.
__________
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 -94وعلل الر م من هذه التجندات هناك أيضا لعازات متواتعح اما يتعلق اقوإل املينرأو.
قد أايل(ت جلنح وقوإل اانساا ايتزايد عد اللتاات العقب التجنقن ابملدا س .ري أا معدأت
تس ينينر ن ص امل ينيندا س أ تين ينزال مرتلع ينينح ابملقا ن ينينح م ينينت اللتا ينيناا وم ينينن ينينري احملتم ينينل أا ي ين َّ
ينتمكن م ينينن
احملات ين ينرات ص جامع ينينح هرجاس ينينا م ينينن ِّ
ِّ
حمات ينينرو واو ينيندو ص
األتجن ينيناإل ابلتعل ينينام الع ينينايل .وزا ع ينيند
عام  2012ل ِّ 10
حماترات وعمادو واودو والاا .ومن ايا  23وزيرا هناك امرأاتا قل
مها وزيرو البائح ووزيرو الالؤوا اأجتماعاح والعمل .وهناك أيضا قبح وزير واودو (مكللح ايقطيناع
املاشاح وملاقد األعاك) ومديرو عامح (وزا و اأست ما ).
 -4حقوق الطفل
 -9٥أُايلينينغ اخلبينينري املسينينتقل ابملالينينا ل الينينيت تواجينينا األطلينينال املةينيناللا للقينينانوا .ومينينن ايينينا هينينذه
املالين ينينا ل مسين ينينيفلح عين ينيندم لنالين ينينا حمكمين ينينح لنيوين ينينداع وعين ينيندم لين ينينل األطلين ينينال عين ينينن البين ينينال(ا أثنين ينينا
اوتلينينازهم ابسينينت نا ص السينينلن اجلديينيند .وتنرينينر وزا و العينيندل ص لمكاناينينح وتينينت اي ينرامو أوكينينام
ضاقاح ايديلح ااوح ابألوداع.
 -5حقوق األقليات
 -96أ تزال عالاقر األ لاات محتمالح .ويُنرر ل الزوان ايا أ ينرا عاليناقر األ لاينات واأل لباينح
ابز ا  .ويُعتينينرب أ ينرا عالينيناقر األ لاينينات مسينينتقطنا ولينيناىل هلينينم أي وقينينوإل ص األ ض أو املينينيفوى
وأ يُسمي هلم وىت ايبنا مراوا علل األ ض الينيت يالين(لوهنا .ومعيندأت التسينرب مينن امليندا س
ايا أطلال هذه العالاقر مرتلعح أ ساما عند اللتاات .ويُدعل أا أطلال األ لاات واجملتمعات
املحتمالح يتعرتوا للمضايقح و ريا ما ينتحتب م األمر ل مدا س األ لاات.
 -97ون ينينر ق ينيناىل الللن ينينح الوطنا ينينح حلق ينينوإل اانس ينيناا لل ينينومالاعند أا التعل ينينام ه ينينو الس ينينبال الووا ينيند
للقضينينا علينينل ذمينينال األ لاينينات والتمااينينز تينيندها .وعالينيناقر األ لاينينات ينينري مم لينينح ص هائينينات وينيننت القينرا .
و ينيند وينينا اخلبينينري املسينينتقل الللنينينح علينينل اعتمينينا ولينينول ملموسينينح وتينينداايري أاينينرى مد وسينينح ا مينينان هينينذه
األ لاينات .وأُايلينغ اخلبينري املسينتقل أبا جلنينينح رعاينح معناينح ابأل لاينات وااعا ينينح تضينم امليندعب العينام و قينيناىل
احملكمح العلاا ووزير الداالاح اتمت مرو ص الالحتر ملعاجلح شوا ل عالاقر األ لاات زا وقو حتا.
 -98وأايلينينغ مم لينينو عالينينريو ج يناايوا وهينينب مينينن عالينيناقر األ لاينينات اخلبينينري املسينينتقل أبا أ اتينيناحتم
وأعماهلم التلا يح متَّ اأستاع علاحتا أو اياعت ألشةال من عالاقر أ رب .و د أُ سل ايعغ ذا
الاليفا ل احلكومح.
 -6احلصول على التعليم والصحة واملياه
 -99ص  13متوز/يولا ينينا  2019أطلق ينينت احلكوم ينينح ومنرم ينينح األم ينينم املتجن ينيندو للطلول ينينح اير جم ينينا
متعينيند السينيننوات ( )2022-2019تازاناينينح ينيند ها  64ملاينوا وأ لينينزا و ينينرل احللينينول علينينل
( )8
تعلينينام جاينيند أل ينينر مينينن  ٥4 000طلينينل وشينيناب تضينينر وا مينينن األزمينينات اجلا يينينح ص وينينومالاعند
وعلل الر م من اسن رل احللول علل التعلام لأ أا املالينكلح ترينل ص نوعاينح التعلينام  .وص
وا يلرتض أا يكوا التعلام اأايتداقب جماناا أ يزال اآلاب يد عوا سوما ري معلنح.

__________
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 -100وأُايلينينغ اخلبينينري املسينينتقل أبا احللينينول علينينل الرعايينينح اللينينجناح ص وينينومالاعند مكلينينف و .
لقينيند اقينينق ايع ين التجنس ينن امينينا يتعلينينق ابحللينينول علينينل املاينيناه واللينينرا اللينينجنب لكينينن يرينينل شينيني
املااه يالكل هو اآلار ملد لق ابلغ ايسبا ت(ري املناا واجللاا .وأ يوجد ص هرجاسينا مايناه
ا اح ونرالح ايسبا توست العمراا ص املدينح.
 -7حقوق الالجئني واألشخاص املشردين داخلي ا
 -101يوجد راغ ص ااطا القانوين حلمايح املالينر ين االاينا ص وينومالاعند .حتينؤأ املالينر ين
يلتقروا للةدمات اللجناح األساساح والتعلام واأل ض وامليفوى والعمل .وهم معرتوا للطينر مينن
األ ض اليت يستقطنوا .وتواجا نسا هم و تااذم انتحتا ات متعيند و حلقينو حتن ويتعرتينن للعنينف
اجلنسب والعنف اجلنساين.

اثلثا -التطورات املستجدة
 -102ص  27ش ين ين ينينباط /رباير  2019و 19وزيراا/يونا ين ين ينينا  2019وا ين ين ينينق جمل ين ين ينينىل وز ا اهلائ ين ين ينينح
احلكوما ينينح الدولا ينينح املعنا ينينح ابلتنما ينينح (اايق ينينا ) ومم ل ينينو اأا ينينا األ ريق ينينب واأا ينينا األو ويب واأا ينينا
الروسينينب وتر اينينا واللينينا و رنسينينا وملينينر والينينوأات املتجنينيندو والاينيناابا علينينل اعتمينينا هنينينو مجينيناعب
لتعزيز التعاوا اا لامب من أجل موا مح وتطوير مو ينف مالينرتك حلمايينح األمينن واملليناق اأ تلينا يح
تينينا ص نلينينإ األمينينن البجنينينري واهللينينرو ومكا جنينينح اا هينيناب ومنينينت وينيناد األعينيناك ينينري املالينينروع و ينينري
املبلغ ايا و ري املنرم ومكا جنح التلوع وللقا النلاات السامح ص مااه حميند و مينن منطقينح اايقينا
ونلإ ص سااإل الديناماكاح اجلاوسااساح واألمناح ملنطقح البجنر األمحر والاو عدا.
 -103وتستجنق هذه املبا و الدعم العملب من اجملتمت الدويل .لللومال ال ساولب طويل
يتينيناي روينينا و ينينريو أس ينينت(عل م ينوا ه البجنريينينح مينينن ا ينينعل اأسينينت ما ص لطينينا التعينيناوا اا لام ينينب
املنالو  .ول جانا توطاد السعم ستسحتم هذه املبا و ص التنماح اأ تلا يح لللومال.
 -104وتل ينينر اقا ينينق الس ينينعم س ينينتتمكن األعمين ينينال التلا ي ينينح ال ينينيت تعم ينينل وتس ينينت مر والاين ينينا ص
اللينينومال مينينن اأسينينتلا و مينينن املنينيناا السينينلمب اجلديينيند .اياينيند أا اخلبينينري املسينينتقل يالينينعر ابلقلينينق ألا
ا تقا الالباب والاا للرل ا تلا يح يولد التحتمال لديحتم و ربهم علل اهللرو ل اا ن البلد
أو ل التطرا العناف .وحيتان اللومال ل الدعم واأست ما لتعزيز ا تلا ه الناشد أ ساما
ص جمال الز اعح وتراياح املاشاح وواد األعاك.

رابع ا -الستنتاجات
 -10٥علااى الاارنم ماان التقاادا الكبااري ا اارز يف جمااال األماان والسياسااة وحقااوق اإلنسااان
ل تزال هناك حتدايت عديدة على صعيد حقوق اإلنسان .ول يازال انعاداا األمان املشاكلة
الرئيساية .لقااد عاااش الشااعم الصااومار ماان الصاراع علااى ماادب ثالثااة عقااود تقريبا ا ااا فاااقم
أوجا العاعف وق َّاول القايم واملتسساات الجتماعياة .ويكتساي دعام اجملتماع الادور أ ياة
حامس ااة إلع ااادة بن اااء وتوطي ااد املتسس ااات الحتادي ااة ومتسس ااات الدول ااة وس اايادة الق ااانون
وقطاعي العدالة واألمن.
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 -106وعلى الرنم مان أن للناااا العشاائري جوانام إةابياة فدنا يادمي التميياز اد املارأة
وأفراد عشاائر األقلياات واملشاردين داخلياا يف مجياع أاااء البلاد .ومان العاروري أن تعتماد
احلكومة الحتادية تشريعات وتنفذ ما هو قائم ابلفعل للقعاء على العنف اجلنساي والعناف
اجلنس اااين وانتهاك ااات حق ااوق اإلنس ااان ااد املش ااردين داخليا ا ا وأفا اراد عش ااائر األقلي ااات
واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص املهمشاني .وةام علاى احلكوماة الحتادياة أن تكفال
تنفيااذ اللتزامااات الاايت تعهااد اااا الصااومال يف جمااال حقااوق اإلنسااان وهااي منصااوص عليهااا
أيعا يف الدساتري على املستوب دون الوطين.
 -107وتنشا الصاراعات باني العشااائر وداخال العشاارية الواحادة عاان التناافس علااى املااوارد
وعدا توفري احلماية للعشائر األ عف .ويكمن جانام مان حال الصاراعات داخال العشاائر
يف إنشاااء هياكاال وآليااات إلدارة واسااتخداا املااوارد مثاال األرا ااي واملياااه .وينبغااي إعااادة
تنشيط النااا العريف التقليدي (احلاري) ابعتبااره جازءا مان عملياة املصااحلة ملعاجلاة األساباب
اجلذرية للنزاعات.
 -108ويثااين اخلبااري املسااتقل علااى قاادرة الشااعم الصااومار علااى الصاامود .فقااد عاااش ماان
انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان املكفولة ل على مدب العقود الثالثة املا ية ومان حقا
مساءلة الذين ارتكبوا هذه النتهاكات ول أن يطلم منهم تقدمي اعتذار عن ذلك.
 -109ويثااين اخلبااري املسااتقل علااى البلاادان املااااة واألماام املتحاادة والحتاااد األفريقااي
واهليئة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية والوكالت اإلنسانية الدولياة علاى دعمهاا املتواصال
للصومال .ويشيد علاى وجا التحدياد ابلبلادان املساا ة بقاوات وافاراد الشارطة يف قاوات
بعثااة الحتاااد األفريقااي يف الصااومال وجبميااع املااوافني املاادنيني الاادوليني ومااوافي الحتاااد
الفريقي ونريهم من اجلهاات املاااة الثنائياة علاى تعاحياام والتازامهم بادعم الصاومال يف
انتقال إىل السالا واملصاحلة.
 -110ويشاايد اخلبااري املسااتقل إشااادة خاصااة ابجملتمااع املاادين يف الصااومال علااى صااموده
وعمل املتواصل إلذكاء الوعي حبقوق اإلنسان يف الصومال ملواجهة املخاطر اجلسايمة الايت
ادد سالمة هذا اجملتمع ورفاه .
 -111ويعرب اخلبري املستقل عن تقديره لرئيس الصاومال مماد عباد م مماد فارمااجو
وللحكومة الحتادية على الفرصة اليت أتيحا لا خلدماة الصاومال .ويعارب اخلباري املساتقل
أيعا عن امتنان الصادق للمجتمع الدور مبا يف ذلك املفو ية السامية حلقوق اإلنساان
وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل الصومال لادعمهما هاذه الولياة طاوال  25عاما ا
من وجودها.

خامسا -التوصيات
 -112يف وء ما تقدا يقدا اخلبري املستقل التوصيات التالية إىل احلكومة الحتادية:
التعجي اال ابعتم اااد الدس ااتور اجلدي ااد لت ااوفري إط ااار دائ اام للنا اااا الحت ااادي
(أ)
واحلوكم ا ااة واملص ا اااحلة ومحاي ا ااة حق ا ااوق اإلنس ا ااان املكفول ا ااة للما ا ارأة وعش ا ااائر األقلي ا ااات
واألشخاص ذوي اإلعاقة ومجيع الشارائ املهمشاة واملستعاعفة مان الساكان مباا يف ذلاك
متثيلهم يف انتخاابت  2021/2020ومشاركتهم فيها؛
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(ب) اعتمااد القاانون النتخااال والتعاديالت الايت أعدخلا علاى التشاريع املتعلااق
ابألحزاب السياسية قبل انتخاابت 2021/2020؛
(ن) التحقيق يف أعمال العنف املرتكبة علاى هاام النتخااابت الايت جارت يف
الولية اجلنوبية الغربية للصومال وماسبة املستولني عن اخلسائر يف صفوف املدنيني؛
( ) معاجلااة التمييااز اهليكلااي ااد عشااائر األقليااات داخاال النااااا العشااائري
واعتماد تدابري للتصدي هلذا التمييز اهليكلي مبا يف ذلك بكفالة املساواة يف الساتفادة مان
مجيع هذه التدابري واملشاركة فيها؛
(هين) تشجيع احلاوار علاى لتلاف املساتوايت وماع لتلاف شارائ اجملتماع لتعزياز
املصاحلة ألن ذلك يعزز النااا الحتادي واحلوكمة على املستوب ا لي؛
(و) تعزيز قطاعي العدالة واألمن لعمان أمن وسالمة مجيع املواطنني ل سايما
النساااء واألطف ااال والشااباب واملش ااردون داخلي ا ا واألش ااخاص ذوو اإلعاقااة واألش ااخاص
املنتمون إىل عشائر األقليات؛
(ز)

التعجيل إبنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان.

(ح)

التعجيل إبنشاء جلنة اخلدمات القعائية؛

(ط) تنفيااذ بيااان عاااا  2013بش ا ن منااع العنااف اجلنسااي يف الصااومال مبااا يف
ذلك ابعتماد مشروع قانون اجلرائم اجلنسية؛
(ي) اعتماد مشروع قانون وسائط اإلعالا املعدل وحاار العتقاال والتخوياف
التعسفيني للصحفيني من قبل الشرطة وقوات األمن األخرب؛
(ك)
العاا واخلاص؛

اعتماااد قااانون العماال املاانق

و اامان احارتاا حقااوق العمااال يف القطاااعني

(ل) بادء العماال مبجمااع السااجون وا اااكم يف مقديشااو وإحالااة القعااااي املدنيااة
من ا كمة العسكرية إىل هذه ا اكم؛
(م) اعتماد تشريع إلنشاء آلية للعدالة النتقالية من أجل التصدي لنتهاكاات
حقوق اإلنسان اليت وقع على نطاق واسع؛
مان جعل أي آلية أو عملية مصاحلة قاادرة علاى كفالاة سابل النتصااف
(ا)
للعااحااي و اامان عاادا تك ارار الن ازاع املساال والت ازاا مجيااع املقاااتلني املساالحني بتسااليم
سالحهم وتسرحيهم وإعادة أتهيلهم ودجمهم من جديد يف اجملتمع؛
اامان إخعاااع نااااا القااانون العااريف التقلياادي (احلااري) ألحكاااا الدسااتور
(س)
الحتادي وقانون حقوق اإلنسان؛
(ع) إنشاااء جلااان للسااالا علااى املسااتوب ا لااي تت ا لف ماان الشاايوا التقليااديني
والنساء والشباب لبحث املسائل املتعلقة بشحة املياه واملراعي وابستخدامها؛
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(ا) و ع الصايغة النهائياة للتشاريعات املتعلقاة إبنشااء جلناة األرا اي واللجناة
املسااتقلة ملكافحااة الفساااد ونااااا املعونااة القانونيااة بغيااة حتسااني فاارص اللجااوء إىل العدالااة
والعمل ابحلكم الرشيد عموم ا؛
(ل) تاوفري ماوارد كافيااة خلادمات الصااحة والتعلايم وتاوفري املياااه مباا يف ذلااك يف
املناطق الريفية لعمان حصول نالبية السكان على هذه اخلدمات؛

(إل) بناااء اهلياكاال األساسااية جلمااع املياااه ويزينهااا حبيااث تعسااتخدا للحفاااع علااى
أمناط احلياة الرعوية للسكان واملاشية والتخفيف من آاثر تغري املناا والقعاء مان علاى
أحد أسباب النزاعات بني العشائر؛
(ر) تش ااجيع املغرتب ااني واملس ااتثمرين األجان اام عل ااى الس ااتثمار يف القتص اااد
ل سيما يف القطاعات الزراعية واحليوانية والسمكية إلاتحة فرص عمل للشباب؛
(ا) تنفيذ توصيات جملس حقوق اإلنسان اليت مل تنفذ مباا يف ذلاك النعاماا
إىل الصاكوك الدولياة واإلقليميااة ل سايما اتفاقيااة القعااء علااى مجياع أشااكال التميياز ااد
املرأة والربوتوكول امللحق ابمليثاق األفريقي حلقوق اإلنساان والشاعوب بشا ن حقاوق املارأة
يف أفريقيا واتفاقية الحتاد األفريقي حلماية ومساعدة النازحني داخلي ا يف أفريقيا.

 -113ويقدا اخلبري املستقل أيعا التوصيات التالية إىل السلطات يف صوماليالند:
(أ)

إجراء انتخاابت برملانية؛

اامان تنفيااذ قااانون النتصاااب واجل ارائم اجلنسااية ومعاجلااة العرتا ااات
(ب)
على هذا القانون بدلا من تقويض حقوق املرأة؛
(ن) النا اار يف إمكاني ااة إنش اااء جل ااان يف إط ااار من ااوذاي مرك ااز التس ااوايت البديل ااة
للنزاعاات ماان أجال معاجلااة الشاكاوب علااى مسااتوب اجملتمعاات ا ليااة وسان تشاريعات ملنااع
الشيوا التقليديني من التوسط يف حالت النتصاب؛
( ) إصااالح قااوات الشاارطة و اامان امتثاهلااا دسااتور البلااد وتش اريعات األخاارب
عند التعامل مع السكان املدنيني مبن فيهم الصحفيون؛
(هين) محاية حقوق عشائر األقليات يف األمن والكراماة وامللكياة وذلاك بعامان
إدماجها يف النسيج السياسي والقتصادي والجتماعي للمجتمع مبا يف ذلك بتمكينها من
احلصول على التعليم واخلدمات الجتماعية األخرب؛
(و) اعتماااد تاادابري تش اريعية مااددة حتااار التمييااز ااد امل ارأة وأععاااء عشااائر
األقليات واملشردين داخلي ا؛
(ز) اعتماااد تش اريعات حتااار مجيااع أنااواع تشااوي األععاااء التناساالية األنثويااة
وتعزيز الوعي ابلعواقم الصحية السلبية هلذه املمارسة؛
(ح)
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 -114يقدا اخلبري املستقل التوصيات التالية إىل اجملتمع الدور:
مواصلة تقدمي املساعدة إىل الصومال الذي أصاب الساالا والساتقرار فيا
(أ)
حقيقة واقعة أكثر ف كثر:
(ب) إج اراء تقياايم دقيااق للاااروف األمنيااة الااالزا حتقيقهااا عناادما يعتمااد جملااس
األمن خطط اخلفض التدرةي للقوات وذلك لعمان عدا أتثر حالة حقوق اإلنسان سلبا؛

(ن) مسا اااعدة الصا ااومال ابلا اادعم التقا ااين واملا ااار لتعزيا ااز املتسسا ااات الحتاديا ااة
ومتسسات الدولة وقطاعي العدالة واألمن قبل انتخاابت 2021/2020؛
( ) دعم الاربانمج املشارتك حلقاوق اإلنساان يف الصاومال لتعزياز محاياة الساكان
املدنيني ل سيما النساء واألطفال والشباب واملشاردون داخلياا واألشاخاص املنتماون إىل
عشائر األقليات واألشخاص ذوو العاقة؛
(هين) التص اادي ل ااساثر الس االبية لتغ ااري املن اااا عل ااى الس ااكان وذل ااك مبس اااعدة
الص ااومال عل ااى بن اااء هياكلا ا األساس ااية إلدارة مياها ا يف مجي ااع أا اااء البل ااد لتس ااتفيد منه ااا
اجملتمعات الرعوية والسكان واملاشية ل سيما أثناء اجلفاف ابعتباار ذلاك جازءا مان عملياة
حل النزاعات داخل العشائر.
(و) مسا اااعدة الصا ااومال علا ااى ا اامان حصا ااول علا ااى اخلا اادمات الجتماعيا ااة
األساسية مثل توفري الرعاية الصحية والتعليم جلميع األطفال ل سيما الفتيات؛
(ز) دعم اهليئاة احلكومياة الدولياة املعنياة ابلتنمياة ومباادرة التعااون القتصاادي
اإلقليمي للبحر األمحر وخليج عدن بقيادة الحتاد األفريقي؛
(ح) السا ااتجابة علا ااى اا ااو واف للنا ااداءات اإلنسا ااانية لعا اامان عا اادا معا اااانة
الصومال من اجملاعة بسبم قلة األمطار خالل موسم .2019/2018
اامان مساااءلة مجيااع القااوات الثنائيااة املتحاربااة يف الصااومال عاان اخلسااائر
(ط)
ال اايت حلقا ا ابملدني ااة وذل ااك إبجا اراء التحقيق ااات املناس اابة ودف ااع تعويع ااات ع اان الوفي ااات
واإلصاابت اليت حلق ابلسكان املدنيني؛
(ي) دعم بعثة الحتاد األفريقي يف الصومال ابألموال الالزمة لتمكينها من دفاع
تعويض على سبيل اهلبة للمدنيني املصابني؛
(ك) مس اااعدة ص ااوماليالند عل ااى اامان المتث ااال للتزاماا ااا يف جم ااال حق ااوق
اإلنسااان وذلااك بتاادريم قااوات الشاارطة ل ساايما وحاادة السااتجابة الس اريعة لكااي تلتاازا
مببادئ حقوق اإلنسان وإجراءات التشغيل املوحدة للشرطة.
 -11٥ويقدا اخلبري املستقل أيعا التوصيات التالية إىل بعثة الحتاد األفريقي يف الصومال:
اامان املزيااد ماان احلمايااة للسااكان املاادنيني أثناااء عمليااااا الربيااة واجلوي اة
(أ)
على السواء وذلك بغرل التقليل إىل أدش حد من اخلسائر يف صفوف املدنيني؛
(ب) إجراء حتقيقات عن طريق هيئة التحقيقات عند ادعاء حدوث انتهاكاات
وذلك لعمان المتثال للتزامااا املتعلقة ابلقانون اإلنساين الدور وحقوق اإلنسان.
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 -116ويقدا اخلبري املستقل أيعا التوصيات التالية إىل اجملتمع املدين:
(أ)

العمل على اعتماد إطار للعدالة النتقالية بغرل املصاحلة؛

(ب) العماال مااع احلكومااة الحتاديااة علااى متابعااة رصااد تنفيااذ التزامااات البلااد يف
جمال حقوق اإلنسان؛
(ن)

مواصلة التوعية وتعزيز حقوق اإلنسان للفئات السكانية املهمشة يف اجملتمع؛

( ) مواصاالة الاادعوة إىل متثياال السااكان املهمشااني ومشاااركتهم يف إدارة الدولااة
ويف الشتون العامة عموم ا.
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