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تجميع بشأن الصومال
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
-1

أُعد هذا التقرير عمالً بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض

الددوري الاد د د د د د ددامد

والتقرير تجميع للمعلومدا

وغارها من وثائق األمم المتحدة ذا

الواردة ي تقدارير هاتدا

المعداهددا

ال دا د د د د د د ددة

واإلترالا

الصلة ،وهو ُمقدم ي شك موتز تقاداً بالحد األقصى لعدد الكلما

ثانيا -نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات والة لااات الاادوليااة لحقوق
()2()1
اإلنسان
-2

دددق الصددوماع على اتقاةية حقوق األش د اي ذوي اإلعاقة ي  6آب/أغس د س  2019وعلى

الصد د د د ددعاد اإلقليم ،

د د د د دددق الصد د د د ددوماع ،ي  6آذار/مارس  ،2020على اتقاةية االتحاد األيريق لحماية

ومسدداعدة الزايحان دايلياً ي أيريقيا
التمااز ض د د د د ددد المرأة وال على البروتوكوع المتعلق بحقوق المرأة ي أيريقيا الملحق بالماثاق األيريق لحقوق

اإلنسان والاعوب
-3

()3

ولم يصدددق الصددوماع بعد على اتقاةية القضددال على تميع أشددكاع

()4

ودعت ال بارة المس د د ددتقلة المعزية بحالة حقوق اإلنس د د ددان ي الص د د ددوماع البلد إلى التص د د ددديق على

اتقاةية مزع تريمة اإلبادة الجماعية والمعاةبة علاها ،وعلى نظام روما األس دداسد د للمحكمة الجزائية الدولية،

وعلى البروتوكوال
-4

اإلضافية األوع والثان والثالث الملحقة باتقاةيا

تزيف لعام 1949

()5

وأو دت مقوضدية األمم المتحدة السدامية لاداون الالتتان (مقوضدية شداون الالتتان) ب ن تصددق

حكومة الص د ددوماع على اتقاةية القض د ددال على تميع أش د ددكاع التمااز ض د ددد المرأة ،وب ن تزض د ددم إلى االتقاةية

المتعلقة بوضع األش اي عديم الجزسية واالتقاةية المتعلقة ب قض حاال
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انعدام الجزسية

()6
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-5

وأو د د د د د ى مكتب الممثلة ال ا د د د ددة لممان العام المعزية باألزقاع والز از المس د د د ددل ب ن يص د د د دددق

الصددوماع على البروتوكوع االيتياري التقاةية حقوق ال ق با د ن اشددتراط األزقاع ي المزايعا

وعلى الماثاق األيريق لحقوق ال ق ورياهاته
-6

()7

المسددلحة

وأو ت مزظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقاية (الاونسكو) بتاجيع الصوماع على التصديق

على اتقاةية مكايحة التمااز ي مجاع التعليم

()8

وأو د د د ددت الاونسد د د ددكو أيضد د د داً بتاد د د ددجيع الحكومة على أن تقدم بانتظام تقارير وززية شد د د دداملة إلى
-7
الماد د دداو ار الدورية با د د د ن د د ددكوط الاونسد د ددكو المتعلقة بوضد د ددع المعايار ذا الصد د ددلة بالتعليم ،وأن تُ لع
الاونس ددكو على أي معلوما

با ن الحق ي التعليم

()9

ددلة من أت تحديث الموتز الق ري الذي يحتقظ به مر ددد الاونس ددكو

ذا

ثالث ا -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
-8

أكد

()10

ال بارة المس ددتقلة من تديد األولوية القص ددو لمسد د لة اس ددتكماع إنا ددال لجزة وززية مس ددتقلة

لحقوق اإلنسدان تتمتع بموارد كافية

()11

وزلبت اللجزة المعزية بحقوق اإلنسدان إلى الصدوماع تقديم معلوما

عن التدابار المت ذة لتقعا الماسسة الوززية لحقوق اإلنسان

-9

()12

وأو د ددت بعثة األمم المتحدة لتقديم المس د دداعدة إلى الص د ددوماع ومقوض د ددية األمم المتحدة الس د ددامية

لحقوق اإلنسان (مقوضية حقوق اإلنسان) ب ن يدعم الصوماع إناال اللجزة الوززية لحقوق اإلنسان وتهود
تعزيز مكتب المدايع عن حقوق اإلنس ددان ي بونتالند ولجزة " ددومالاالند" لحقوق اإلنس ددان ،من أت كقالة

المااركة القعالة ي إعماع الحق ي حرية التعبار
-10

()13

ورحب مكتب الممثلة ال ا د د د ددة لممان العام المعزية باألزقاع والز از المسد د د ددل بالتزام الصد د د ددوماع

بتعزيز حماية األزقاع المتض ددررين من الززاعا

المكتب بالتقدم المحري ي

المس ددلحة ،وش ددجع الص ددوماع على موا ددلة تهوده وأش دداد

ياغة مارو قانون لحقوق ال ق يهدف إلى تحوي اتقاةية حقوق ال ق إلى

قانون وزز  ،وأعرب عن ت لعه إلى سن مارو القانون

()14

العم د الت ُوقع ددت ي
ودع ددا المكت ددب نقسد د د د د د د دده الحكوم ددة االتح ددادي ددة إلى التزقا ددذ الك ددام د ل
-11
()15
عام  2012والت تهدف إلى وقف ومزع تعرض األزقاع للتجزاد واالست دام والقت والتاويه
-12

وأعرب المكتب نقسد د د د د دده عن القلق با د د د د د د ن مقترح "القانون المتعلق بالجرائم المتصد د د د د ددلة بالعالقا

ماير ،ودعا الحكومة االتحادية إلى س ددحب ما ددرو القانون ،وإلى
الجزس ددية" الذي ددا البرلمان ما ددروعه
اً
المس د ددارعة ،بدالً من ذلك ،إلى إعادة زرح ما د ددرو قانون الج ارئم الجزس د ددية الا د ددام لعام  2018الذي يركز

على الضحايا ،ودراسته واعتماده

()16

-13

وأشددار األمان العام إلى أن ماددرو قانون الجرائم الجزسددية ،الذي من ش د نه أن يكق التوقف عن

-14

وأثزى األمان العددام على الحكومددة اللتزامهددا بتزقاددذ ي ددة عم د وززيددة تددديدددة تهدددف إلى إنهددال

تصدزيف االغتصداب بو دقه "تريمة م لة باأليالق" ،لم ُيعتمد بعد يق أعقاب ماداو ار مع علمال الدين
()17
اإلسالم با ن مارو القانونُ ،حذيت األحكام الت تجرم يواج األزقاع
العزف الجزسد د د ي حاال

الز از  ،وذلك بدعم من الممثلة ال ا د د ددة لممان العام المعزية بالعزف الجزسد د د

ي حاال الز از ومزظومة األمم المتحدة ،ودعا إلى إنقاذ س ددياس ددة عدم التس ددام م لقاً مع العزف الجزسد د
الذي ترتكبه قوا األمن الوززية وكرر األمان العام دعواته إلى الحكومة أن تعتمد وتسد د ددن ماد د ددرو قانون
الجرائم الجزسية ،وأن تكق اتساق أي تعديال

2

عليه مع المعايار الدولية

()18
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وأو دت مقوضدية شداون الالتتان ب ن يعتمد الصدوماع رسدمياً مادرو قانون الالتتان (،)2019
-15
الذي يعزي حماية حقوق الالتتان؛ وأن يض د د د د ددع ويعتمد قانوناً وززياً تُزق بمقتض د د د د دداه أحكام اتقاةية االتحاد
األيريق لحمداية ومسد د د د د د دداعدة الزدايحان دايل دياً ي أيريقيدا (اتقداةيدة كمبداال) إلى القانون الوزز ؛ وأن يسد د د د د د ددر
الجهود الرامية إلى تزقاذ اتقاةية كمباال ،وذلك بإشد د دراط الماسد د دسد د ددا االتحادية والسد د ددل ا المحلية للواليا

اإلقليمية ي إزار من التعاون والتزسد د دداق مع المجتمعا

الزايحان دايلياً ي الصوماع

المدنية والمجتمع الدول من أت تحسد د ددان حماية

()19

رابعا -تنف ااا االلتمامااات الاادوليااة المتعلقااة بحقوق اإلنسااااااااااان مع م ار اااة القااانون
اإلنساني الدولي الساري
ألف -المسائل الشاملة لعدة قطا ات
-1

المساواة و دم التم م

()20

ويزظر بايدرال إلى الزواج
-16
أش د د ددار ال بارة المس د د ددتقلة إلى أن عا د د ددائر األقليا ال تزاع مهما د د ددة ُ
الم تل بان أيراد عا ددائر األقليا وعا ددائر األغلبية ويوض ددع أيراد عا ددائر األقليا ي مززلة مس ددتق زان

ال حق لهم ي األرض أو الم و ؛ ب ال ُيس د د د د ددم لهم حتى ببزال مراحيض على األرض الت ياد د د د د د لونها
وتظ معدال

التس د د د ددرب من المدارس بان أزقاع هذه العا د د د ددائر مرتقعة ،ال س د د د دديما ي

ويزعم أن أزقداع األقليدا
ُ
()21
مدارس لمقليا

والمجتمعدا

د د د ددقوف القتيا

وكثار مدا يزته بهم األمر إلى
المهماد د د د د د ددة يتعرضد د د د د د ددون للتسد د د د د د ددل
اً

وأو د ددت الاونسد ددكو ب ن يحظر الصد ددوماع د دراح ًة ي تا د دريعاته الوززية أي شد ددك من أشد ددكاع
-17
()22
التمااز ي التعليم على الزحو المحدد ي اتقاةية مزاهضة التمااز ي التعليم
-18

مزظمددا

والحظت ال بارة المستقلة أن إحد القضايا الرئيسية الت بري ي االتتماعا

المجتمع المدددن ه عدددم وتود إزددار قددانون لحمددايددة حقوق األشد د د د د د د دداي ذوي اإلعدداقددة ،الددذين

يعانون ي الص د د د ددوماع من التمااز والتهميت ي مجاال

يري العم
-19

الت ُعقد

مع

()23

كثارة ،ال مث التمااز ي إمكانية الو د د د ددوع إلى

وأش د ددار ال بارة المس د ددتقلة إلى أن الزس د ددال والقتيا

الص د ددوماليا

ال يزلن يواتهن

د ددعوبا

ي

الحصددوع على التعليم وي التمثا والمادداركة ي الحياة العامة وتاددعر ال بارة المسددتقلة بالقلق ألن نسددبة

الزسددال ي الماس دسددا

االتحادية وماسد سددا

الواليا

تق عن  25ي المائة رغم أن ماثاق المرأة دعا إلى

ما د دداركة المرأة على قدم المس د دداواة مع الرت ي تميع مزاح الحياة الماسد د دس د ددية والوززية وإلى أن تاد د د

المرأة ما ال يق عن  30ي المائة من المزا د د ددب ي القرو الحكومية الثالثة ،وي الق ا ال اي ،وي

اللجان المس د ددتقلة وال يزص قانون االنت ابا

الذي

د دددر ي ش د ددبا /يبراير  2020وال الدس د ددتور االتحادي

الماقت على ت صديص حصدة دنيا نسدبتها  30ي المائة لتمثا المرأة ي مزا دب
مس د د د ددتويا

الحكومة ويحوع الزظام العا د د د ددائري الذي يهيمن عليه الذكور ،والذي يت ثر بتقس د د د ددار للا د د د دريعة

اإلسالمية يحد من مااركة المرأة ،دون إحراي تقدم ي هذا المجاع
-2

دزع القرار على تميع

()24

التنمية والب لة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان
-20

تو د د د د د د دلدت الحكومدة االتحداديدة ي آذار/مدارس  2020إلى قرار ،ي إزدار مبدادرة البزدك الددول

و ددزدوق الزقد الدول المتعلقة بالبلدان الققارة المثقلة بالديون ،يسددم للصددوماع باالسددتقادة من أنوا تموي
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تديدة وشددجعت ال بارة المسددتقلة السددل ا
ت ثر حقوق اإلنسان ب ي سياسا

-21

الصددومالية والماس دسددا

أو برامج تديدة إلعادة الهيكلة

()25

المالية الدولية على إترال تقايم لمد

وي  23حزيران/يوني دده  ،2020وايق البز ددك ال دددول على تقد ديم تموي د تكمال ق دددره  55ملاون

دوالر لمس د د د دداعدة الحكومة االتحادية على س د د د ددد القجوة المالية وتال التموي التكمال عقب موايقة المجلس

التزقاذي لص د د د د ددزدوق الزقد الدول على حزمة تموي مدتها ثالل س د د د د ددزوا

بمبل  395ملاون دوالر بموتب

نظام التسددها االئتمان الممدد ونظام تسددها الصددزدوق الممدد ،ل رض دعم السددياسددا

ي

واإل ددالحا

القترة من ات اذ القرار إلى اس د د د د ددتكماع التزقاذ بموتب المبادرة المتعلقة بالبلدان الققارة المثقلة بالديون ،ودعم
تزقاذ ي ة التزمية الوززية التاسعة

-22

()26

وأشد د د ددار ال بارة المسد د د ددتقلة إلى أن األيمة اإلنسد د د ددانية ال ويلة األمد الت يعان مزها الصد د د ددوماع

تقاقمت نتيجة لثالثة عوام  ،ه  :تقاد د د تائحة كوياد ،19-والجراد الصد د ددحراوي ،والثار المتصد د ددلة بت ار
المزاخ ،مث يت ار الجقاف الا د ددديد والايض د ددانا  ،مما ترط  5,2ماليان ش د د ص ي حاتة إلى المس د دداعدة

اإلنسدانية ي عام  2020وأدلت مقوضدية دش اون الالتتان ببيانا
والعقود الثالثة من الززاعا

مماثلة فيما يتعلق بالصددما

المسد ددلحة المديدة والحديثة ،والققر المدقع

تارد السكان وتقاقم مظاهر التقاو والتمااز ويجوا

()27

وقد أد

الحماية الموتودة أ الً

()28

تلك التحديا

المزايية،
إلى ييادة

-23

وحثت ال بارة المسد د ددتقلة الحكومة االتحادية وشد د ددركالها على وضد د ددع حقوق اإلنسد د ددان ي

-24

والحظت ال بارة المسد ددتقلة أن مجلس الويرال لم يوايق بعد على سد ددياسد ددة تتعلق بالمياه والصد ددرف

ما تبذله من تهود للتصدي لجائحة "كوياد "19-وعلى تحقاق التزمية المستدامة

()29

د د ددميم

الصح والزظاية الصحية ،وأشار إلى مبادرة أزلقها رئيس الويرال لوضع استراتيجية وززية إلدارة الموارد

المائية وحثت ال بارة المسددتقلة السددل ا
مااركة المجتمعا

-25

الصددومالية على حماية حقوق عاددائر األقليا

المحلية ي تحسان ترتابا

اإلمداد بالمياه وب دما

وي عام  ،2019حثت ال بارة المسد د د د د ددتقلة السد د د د د ددل ا

من ت ثار الجقاف والايضانا

-26

والجراد على المجتمعا

()30

الصد د د د د ددومالية على حقر المزيد من البار

لتحس ددان الحص ددوع على المياه الزظيقة وتوايرها ،والحد من مس ددتو الززاعا
المهماة

الصرف الصح

عن زريق تعزيز

()31

العا ددائرية على الموارد ،والحد

وكاف تحلا مستق للززاعا  ،أتراه مكتب دعم بزال السالم التابع إلدارة الااون السياسية وبزال

السد د د ددالم ،أن الص د د د دراعا التاري ية الت عادةً ما تزاد د د ددب بان القبائ على المراع والموارد المائية ما ه
إال تزل من الصد دراعا القائمة الت تت لب تس ددوية وأش ددار التحلا إلى أن الصد دراعا بان األقاليم ات ذ

االتحادية األعضد ددال غار أن مباد ار المصد ددالحة األيارة أظهر إمكانية

أبعاداً تديدة مع ظهور الواليا
إدارة المزايعا الت زاع أمدها من يالع الحوار الذي يام زائقة واسعة من أ حاب المصلحة

()32

باء -الحقوق المدنية والسياسية
-1

حق الفرد في الحياة والحرية واألمان لى شخصه
-27

مسد د د د ددتويا

()33

أعربت ال بارة المسد د ددتقلة عن قلقها باد د د ن اسد د ددتمرار تقلبا
غار مقبولة من ال سد د د د ددائر ي

د د د د ددقوف المدناان

()34

الز از ي الصد د ددوماع ،مما أسد د ددقر عن

وقد أ د د د د دددر بعثة األمم المتحدة لتقديم

المس د دداعدة إلى الص د ددوماع ومقوض د ددية حقوق اإلنس د ددان تقريرين ما د ددتركان ي كانون األوع/ديس د ددمبر 2017

وكانون األوع/ديسددمبر  2020يوثقان ويقيمان ال سددائر بان المدناان الزاتمة عن الز از  ،مع إسددزاد األيعاع

إلى الجزاة المزعومان ووثقت المزظمتان ،ي التقرير األوع ،وقو ما مجموعه  4 585ضحية من المدناان
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ال و 2 507مصد د ددابان) ي القترة بان  1كانون الثان /يزاير  2016و 14تاد د درين األوع/أكتوبر 2017؛
( 2 078قتا ً
ونس د ددب  60ي المائة من ال س د ددائر إلى حركة الا د ددباب ،و 13ي المائة إلى الماليا د دديا  ،و 11ي المائة
ُ
إلى الجها القاعلة التابعة للدولة ،و 4ي المائة إلى بعثة االتحاد األيريق ي الصددوماع ،و 12ي المائة
يدداعلددة أير وتهددا

إلى تهددا

غار محددددة أو غار معرويددة وبدداإلض د د د د د د ددايددة إلى ذلددك ،ايت قددت حركددة

الاباب  729مدنياً ،أُياد باإليراج عن  403أيراد مزهم وكانت حركة الاباب مساولة أيضاً عن  86عملية
()35
اغتياع محددة الهدف ،وأعدمت  46ش صاً يالع القترة المامولة بالتقرير

-28

وي التقرير الثان  ،وثقت بعثة األمم المتحدة لتقديم المسد د دداعدة إلى الصد د ددوماع ومقوضد د ددية حقوق

اإلنس د د ددان ،ي القترة بان  1كانون الثان /يزاير  2017و 31كانون األوع/ديس د د ددمبر  ،2019مقت وإ د د ددابة

ما مجموعه  5 133مدنياً ي س د د ددياق الز از ( 2 338قتاالً و 2 795تريحاً) ونس د د ددبت الهاتتان إلى حركة
ددقوف المدناان ،وسددق معظم الضددحايا من
الاددباب المسدداولية عن  70ي المائة تقريباً من ال سددائر ي
ترال األتهزة المتقجرة الادددويددة الصد د د د د د ددزع أو عمليددا اإلعدددام الت ُنقدذ بزددال على أمر من محدداكم حركدة
ددقوف المدناان إلى تزاة غار

ويعز نحو  13ي المائة من ال س ددائر ي
الا ددباب الت ش ددكلتها الحركة ُ
محددين أو مجهولان ،و 8ي المائة إلى ماليايا العاائر ،و 4ي المائة إلى الجيت الوزز الصومال ،
و 3ي المائة إلى قوة الاددرزة الصددومالية ،و 2ي المائة إلى بعثة االتحاد األيريق ي الصددوماع ،و 1ي
المائة إلى القوا

الجوية التابعة لبعض القوا

التابعة

العس د د د د ددكرية الدولية ،و 0,4ي المائة إلى الجماعا

لتزظيم الدولة اإلسد د د ددالمية ،و 0,4ي المائة إلى وكالة االسد د د ددت با ار واألمن الوززية ،و 0,1ي المائة إلى
تماعة أه السد د ددزة والجماعة والحظت البعثة ومقوضد د ددية حقوق اإلنسد د ددان أيض د د داً محدودية المسد د دداللة عن
()36
قوف المدناان ،نظ اًر إلى ندرة عمليا التحقاق والمقاضاة
ال سائر ي

-29

وأشد د د ددار ال بارة المسد د د ددتقلة إلى أن األمم المتحدة أبل ت ،ي القترة من  1آب/أغسد د د د س 2019

إلى  30حزيران/يونيدده  ،2020عن وقو مددا يقرب من  800حددادل أمز أد إلى أكثر من  300عمليددة
قت غار ما ددرو أو اغتياع مزعومة ،وعن نحو  500حالة إ ددابة بان المدناان أثزال العمليا
وقد نجمت حاال

القت واإل د ددابة عن هجما

ش د ددزتها أزراف الز از  ،وعن عمليا

قص د ددف توي وأحدال

عزف عادائريُ ،نسدبت إلى حركة الادباب ،والملياديا
االتحاد األيريق ي الصد د ددوماع ،وتزاة مجهولان ولم ي ضد د ددع المسد د دداولون عن تلك االنتهاكا
العادائرية ،وقوا

األمن الصدومالية ،وعزا در بعثة

إال فيما ندر ،ولم يحص د د د الضد د ددحايا على سد د ددب انتصد د دداف مزاسد د ددبة أو على تعويضد د ددا

إعادة الت ها
-30

()37

دون مراعاة أ وع المحاكما

الت يقتضاها القانون

إقامة العدل بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون
-31

للمسد د دداللة

أو على يدما

وأعربت بعثة األمم المتحدة ومقوض د ددية حقوق اإلنس د ددان عن قلقهما با د د ن اس د ددتمرار ت باق عقوبة

اإلعدام وما يتص بها من إعداما
-2

العس ددكرية

()38

()39

الحظت ال بارة المس ددتقلة أن ق ا العدالة الص ددومال يت لف من نظام الحار التقلادي ،والاد دريعة

اإلس د ددالمية ،والزظام القانون الرس د ددم

()40

وأش د ددار ال بارة المس د ددتقلة إلى أن عدم كقاية الهياك األس د دداس د ددية

والتموي وضددعف قد ار الموظقان القضددائاان عوام كانت لها آثار سددلبية على القدرة الماس دسددية للمحاكم،
على تس دريع

وإلى أن تمثا المرأة ي الجهاي القضددائ ال يزاع مز قض داً وحثت ال بارة المسددتقلة السددل ا
وتارة الجهود الرامية إلى تويار سب االنتصاف والتعويض المزاسبة للضحايا وتعزيز السلم واألمن
-32

والحظت البعثة ومقوض ددية حقوق اإلنس ددان أن الواليا

()41

الجديدة األعض ددال ي االتحاد ش ددرعت ي

إنا د ددال ماس د دس د دداتها القض د ددائية ال ا د ددة بها ،رغم أن معظم موظق العدالة يقتقرون إلى التدريب الرس د ددم

وأش د د ددار البعثة والمقوض د د ددية إلى عدم وتود آليا
GE.21-02596
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ال القسدداد العماق الجذور إلى تقويض ثقة الجمهور ي نظام العدالة الرسددم
الق ار ار ويادي ذلك واسددتادر ُ
وال ُيتاح للعديد من المجتمعا المحلية إمكانية الو وع إلى الزظام الرسم  ،ومن ثم تحا هذه المجتمعا
()42
نزاعاتها إلى آليا العدالة التقلادية ،ومزها "المحاكم" الت تديرها حركة الاباب ي بعض المزازق
وأش د ددار ال بارة المس د ددتقلة إلى أن نظام المحاكم العس د ددكرية ال يزاع يعم رغم الاد د دواغ ال

-33

المتعلقة بس د د دديادة القانون وحقوق اإلنس د د ددان ،ال س د د دديما فيما يتصد د د د بعدم تواير ض د د ددمانا
القانونية الواتبة ومن دواع القلق الاد ددديد عدم مراعاة تلك الضد ددمانا

واإلترالا

المحاكم ،ال سيما ي القضايا الت ُيحكم ياها بعقوبة اإلعدام

ي إترالا

()43

ارة

المحاكمة العادلة

بسد ددبب انعدام الاد ددقافية

وبازت ال بارة المس ددتقلة أن المجتمعا المحلية تس ددت دم الليا التقلادية لتس ددوية المزايعا نظ اًر
-34
إلمكانية الو د د ددوع إلاها ،وان قاض تكلقتها ،وش د د ددرعاتها ي نظر الس د د ددكان المحلاان ورغم أن هذه الليا
يمكزها أن تحسدن االحتكام إلى القضدال ،يه من الممكن أيضداً أن ترسد التمااز وأن تديم الممارسدا
ال تمتث للمعايار الدولية لحقوق اإلنسدان ،ال سديما الممارسدا الت تسدتهدف الزسدال والقتيا واألقليا
وأشد د د ددار ال بارة إلى أن الصد د د ددوماع تدد التزامه بتحديث الزظام التقلادي لتسد د د ددوية المزايعا

انتظار أن يتسزى وضع نظم رسمية تكق الو وع إلى القضال
-35

()45

الت

()44

وموالمته ي

وس د دداور القلق ال بارة المس د ددتقلة با د د ن اس د ددتمرار اس د ددت دام الا د ددرزة للقوة المقرزة ض د ددد المدناان،

بما ي ذلك حاال

مزعومة ش د ددملت اس د ددت دام التعذيب والض د ددرب والتهديد والمض د ددايقة واالعتقاع التعس د ددق ،

ال س د دديما ض د ددد الص د ددحقاان والمدايعان عن حقوق اإلنس د ددان واألشد د د اي الما د ددتبه ي ض د ددلوعهم ي أعماع

إرهابية وحثت ال بارة المس د ددتقلة الحكومة االتحادية على التعجا بات اذ تدابار لض د ددمان مس د دداللة الا د ددرزة

عن انتهاكا

حقوق اإلنسد د د ددان وعلى ات اذ ي وا

ضاً السدل ا
المحلية وحثت ال بارة أي د
()46
للعزف الجزس

-3

إيجابية لبزال الثقة بان ضد د د ددبا الاد د د ددرزة والمجتمعا

الصدومالية على تدريب رتاع الادرزة ،وال سديما ي مجاع التصددي

الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
-36

ي القترة بان آب/أغسد د س  2016وش ددبا /يبراير  ،2018وثقت البعثة  36حالة انتهاط وتجاوي

لحقوق اإلنسد د ددان ارتب ت مباشد د درة بالعملية االنت ابية ،مزها حاال
تعس د دداية ،وترهاب للمرش د ددحان ،وعدم ات اذ إترالا

القعاع

()47

()48

سد د ددق ياها قتلى ومصد د ددابون ،واعتقاال

للتحقاق والمقاض د دداة ،وعدم كقالة الحق ي االنتص د دداف

وأشد د د د ددار البعثة إلى أن الزسد د د د ددال ،واألشد د د د د اي ذوي اإلعاقة ،وعاد د د د ددائر األقليا  ،ومجتمعا

األقليا  ،وتماعا

المجتمع المدن ياد دداركون ماد دداركة محدودة ي الماد دداو ار الرامية إلى تحديد الزموذج
السد د د د د د ديداسد د د د د د ديدة الت تعقددهدا العاد د د د د د ددائر وغارهدا من

االنت داب ( )49وُيرض حظر أو قاود على االتتمداعدا
الجماعا  ،مما حد من إمكانية تزظيم عملها أو إزالق حملة انت ابية وُقاد حرية وس د د د د د ددائ اإلعالم ي
ت ية المزاس ددبا المتص ددلة باالنت ابا  ،بإ دددار الس ددل ا الحكومية ،بما ياها الحكومة االتحادية ،أوامر
تتعل باألسباب األمزية

-37

والحظت البعثة ومقوضد د ددية حقوق اإلنسد د ددان أن الهجما

والتدي من تانب قوا

األحيان إلى إس د ددكا
والقيادا

()50

والترهاب واألشد د ددكاع األير للمضد د ددايقة

األمن الحكومية وحركة الاد د د د د باب وغارها من الجها

القاعلة تهدف ي كثار من

الص د ددحقاان وغارهم من العاملان ي وس د ددائ اإلعالم والمدايعان عن حقوق اإلنس د ددان

الس ددياس ددية ،مما يتس ددبب ي رقابة ذاتية على القض ددايا الت تعتبر حس دداس ددة ،ومزها االنت ابا

وحقوق اإلنس د د ددان والمظاه ار العامة

()51

والقس دداد

وي القترة من آب/أغسد د د د س  2016إلى ش د د ددبا /يبراير  ،2017وثقت

س د د د د د د ق واحتجاي غار قانون ،
البعثة  90حالة انتهاط وتجاوي للحق ي حرية التعبار ،مزها  55عملية اعتقاع تع د
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على الصد د ددحقاان والعاملان ي وسد د ددائ اإلعالم أسد د ددقر عن مقت ش د د د ص واحد وإ د د ددابة 25

واعتدالا

آيرين وإغالق يمسة مزابر إعالمية
-38

ي حداال

()52

وتلقت ال بارة المسددتقلة تقارير عن ضددلو السددل ا
مزعومدة ارتُكبدت ياهدا ترائم قتد  ،واعتددالا

االتحادية وسددل ا

بددنيدة ،وعمليدا

توتيده تهم ،وأيعداع مضد د د د د د ددايقدة وترهادب للصد د د د د د ددحقاان ،ومزع قزوا

وحركة الاددباب

الواليا

اعتقداع واحتجداي تعسد د د د د د ددايدة دون

تلقزيونيدة ومزدابر إعالميدة أير من بدث

برامجها وعادةً ما ُيس ددتهدف الص ددحقاون والمزابر اإلعالمية بس ددبب نا ددر تقارير عن مواض دديع تعتبر ض ددارة
بالمصلحة الوززية وتتمث معظم التهم الت توته إلى الصحقاان ووسائ اإلعالم ي نار "أيبار كاذبة"،

وه تهمة ُيجرمها قانون العقوبا
ألحكام القانون الدول وحثت ال بارة المس ددتقلة الس ددل ا

ويعاقب علاها بالس ددجن لمدة تصد د إلى س ددتة أش ددهر ،وه عقوبة مزافية

على مض دداعقة تهودها من أت تحس ددان س ددالمة

الصحقاان وأمزهم وتهاتة باتة مواتية تمكزهم من العم بكرامة دون التعرض ألي إسالة

-39

وس د د ددجلت الاونس د د ددكو  63حالة قت للص د د ددحقاان مزذ بداية اإلبال المزهج عن هذه الحاال

عدام  2008وال تزاع أغلبيدة هدذه الحداال
مرتقعاً ي البلد
-40

()53

()54

دون حد  ،وال يزاع اإليال

ي

من العقداب على قتد الصد د د د د د ددحقاان

وذكر الاونس ددكو أن الدس ددتور االتحادي الماقت للص ددوماع يكق الحق ي حرية التعبار ،بما ي

ذلك حرية التعبار واإلعالم (المادة  )18والحق ي الحصوع على المعلوما

(المادة )32

( )55

جيم -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
-1

الحق في مستوى معيشي الئق
-41

()56

كاد د د ددف تحلا مسد د د ددتق للززاعا

أُعد بتكليف من مكتب دعم بزال السد د د ددالم التابع إلدارة الاد د د دداون

السد ددياسد ددية وبزال السد ددالم أن عملية بزال السد ددالم ي الصد ددوماع تجري ي ظروف ي يم علاها انتاد ددار الققر
المدقع والهاد دداشد ددة ي

د ددقوف أغلبية كبارة من السد ددكان ،وموتا

الززوح الواسعة الز اق ،ومعدال

الجقاف والايضد ددانا

الب الة المرتقعة ،إضاي ًة إلى العوام الت تعقد ديزاميا

المتكررة ،وحاال
الز از

()57

حقوق اإلنس د د ددان ال تزاع قائمة فيما يتعلق بعدد من القري

-42

وذكر ال بارة المس د د ددتقلة أن تحديا

واألقليا

الزز المسد د د ددل والز از العاد د د ددائري المسد د د ددتمران ،والكوارل الباتية ،بما ياها
ا
ال تزاع واسد د د ددعة وأد

الحاوية ،االقتصد د د د ددادية واالتتماعية والثقافية ،وأن القوارق االقتصد د د د ددادية الت تعان مزها القتا

موتا

ويدما

-43

الجقاف والايض د د ددانا

ويحف الجراد الص د د ددحراوي ،إلى تقاقم محدودية س د د ددب الحص د د ددوع على المياه

الصرف الصح وموارد األرض ،مما أوقع المجتمعا
وأياد

المهما د د د ددة

ال بارة المس ددتقلة ب ن تائحة كوياد 19-أد

المهماة ي دائرة العوي

()58

إلى ارتقا أس ددعار المواد والس ددلع األس دداس ددية

ي م تلف أرتال البلد ،األمر الذي ياددك م ازر إضددافية على األمن ال ذائ للقتا

السددكانية الضد يقة،

بمن ياها الما ددردون دايلياً واألش د اي ذوو اإلعاقة واألش د اي الذين ي يا ددون ي يقر وع لت الجائحة
()59
أيضاً تديق التحويال المالية ،الت ه مصدر دي رئيس لكثار من السكان
-2

الحق في الصحة

()60

الصومالية وشركاؤها ي التزمية من تهود لوضع

تحي ال بارة المستقلة علماً بما تبذله السل ا
-44
اسددتراتيجية الصددحة للقترة  ،2020-2018واسددتراتيجية الصددحة الزقسددية للقترة  ،2023-2019وأوع يري ة
زريق

د د د د د ددومالية لتويار الرعاية الصد د د د د ددحية للجميع ،والمباد التوتاهية الوززية باد د د د د د ن اإلدارة المتكاملة

ألمراض حددديث الوالدة واألزقدداع والقبددالددة ومع ذلددك ،أش د د د د د د ددار ال بارة إلى أن بعض األزقدداع واألمهددا
GE.21-02596
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البعد
يتعرضد د ددون بصد د ددورة غار متزاسد د ددبة ألمراض يمكن تجزبها وعالتها والحظت أن التكاليف المرتقعة ،و ُ
عن المرايق الص د ددحية ،والحاتة إلى التماس الموايقة تا د ددك عقبا أمام الحص د ددوع على الرعاية الص د ددحية
تسجا أعلى مستو لوفيا األمومة ي المز قة ،وُيعز ذلك إلى
وأشار أيضاً إلى أن الصوماع يوا
ا ن قاض مسد د د د د ددتويا تزظيم األسد د د د د درة ،وتاد د د د د ددويه األعضد د د د د ددال التزاسد د د د د ددلية األنثوية ،ومحدودية الرعاية الت
تقدمها القابال

ال ارئة

الحاال
-45

الماه ار وقلة إش د د د دراكهن ي تقديمها ،وعدم كقاية يري الحصد د د ددوع على رعاية التولاد ي

()61

والحظت الاونسد د ددكو أنه مع تقاد د د تائحة كوياد 19-على الصد د ددعاد العالم  ،أعد

و ايرة التعليم

مذكرة اس ددتراتيجية باد د ن الت هب والتص دددي للجائحة على أس دداس س ددازاريوهان محتملان ،هما( :أ) إعادة يت

المدارس؛ (ب) تمديد يترة إغالق المدارس
-46

()62

وأعربت ال بارة المسد د د د ددتقلة عن قلقها ألن الز از الدائر ،وموتا

أسد دراب الجراد الص ددحراوي ياد

الجقاف ،والايضد د د د ددانا  ،ويحف

من تعرض الس ددكان للجو والمرض وس ددول الت ذية ،األمر الذي يثق كاه
على التعجا باإلعماع التدريج

نظام الرعاية الصدحية الضد يف أ دالً وحثت ال بارة المسدتقلة السدل ا
للحق ي الص ددحة بس ددن أزر قانونية وس ددياس دداتية ،مزها ما ددرو القانون الوزز للمهزاان الص ددحاان ،وعلى

وض ددع س ددياس ددة وززية للص ددحة واس ددتراتيجية وي ة عم لتزقاذها ،مع ت ص دديص موارد كافية لها تعادع 15
ي المدائدة على األقد من المازانيدة الوززيدة ،على الزحو المو د د د د د د د ى بده ي إعالن أبوتدا با د د د د د د د ن ياروس

نقص المزاعة الباد د د د د د درية/متاليمة نقص المزاعة المكتس د د د د د ددب (اإليدي) والسد د د د د د د واألمراض المعدية األير

ذا
-3

الصلة

()63

الحق في التعليم
-47

()64

الحظت ال بارة المس د د ددتقلة أن معدال

االلتحاق بالمدارس ي الص د د ددوماع ال تزاع أدنى المعدال

ي العالم ،وأن الزظام التعليم ي البلد يتسد ددم بضد ددعف شد ددديد

()65

وأشد ددار إلى أن االسد ددتثمار غار الكاي

والتمااز يحدان من يري حصد ددوع الزسد ددال والقتيا والماد ددردين دايلياً والالتتان واألشد د اي ذوي اإلعاقة
على التعليم( )66ورغم البرامج الرامية إلى تحس د د د د د ددان معدع التحاق وبقال القتيا بالمدارس ،ال يزاع التقاو
بس د د ددبب اس د د ددتمرار حالة الز از  ،وانعدام السد د د المة بالزس د د ددبة

ي الحض د د ددور بالمدارس قائماً بان البزان والبزا
للقتيا  ،والممارسد د ددا الضد د ددارة ،مث تاد د ددويه األعضد د ددال التزاسد د ددلية األنثوية والزواج المبكر و/أو القسد د ددري
وتتعرض القتيا

ذوا

اإلعاقة ،ويتيا

المجتمعا

الزراعية والبدوية ي المزازق الرياية والزائية ،والقتيا

الحوام د  ،والقتيددا المقيمددا ي م يمددا الماد د د د د د ددردين دايليداً والالتتان ،ألشد د د د د د دكدداع مركبددة من التمااز
وتادي الرس ددوم الد ارس ددية المرتقعة إلى عجز األس ددر الققارة عن ديعها ،ال س دديما األس ددر الت تق ن المزازق

الرياية

()67

وأكد

الصعاد الوزز

-48

ال بارة المس ددتقلة أهمية اس ددتثمار الحكومة ي نظام تعليم محسد دن ومتس ددق وش ددام على

()68

والحظت الاونسد ددكو أن المادة  30من الدسد ددتور االتحادي الماقت تكق الحق ي التعليم المجان

حتى مسد د د د د ددتو التعليم الثانوي ،لكن ن اق ت باق هذا الحق يقتصد د د د د ددر على موازز الصد د د د د ددوماع ،وبالتال

ال يز بق على تميع المقيمان ي إقليم البلد وأش د د ددار الاونس د د ددكو إلى أن المادة  11تتض د د ددمن حكماً عاماً
()69
يكق المساواة ويحظر التمااز
-49

مس د ددتويا

وذكر الاونسد د د د د د ددكو أن قددانون التعليم الوزز لعددام  2018يت د لف من  138مددادة ت

تميع

التعليم ،من المرحلة االبتدائية إلى الجامعة ويكق القانون حق ك شد د د ص ي التعليم ويت لف

التعليم األسد دداسد د (المرحلة االبتدائية واإلعدادية) من ثمان سد ددزوا

د ارسد ددية ،تبدأ من سد ددن سد ددت سد ددزوا

ويمكن لل الب الذين تزيد أعمارهم على السد د د د د ددن المقررة االلتحاق بالمدرسد د د د د ددة إن كان لديهم مبرر معقوع
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ويجوي لل الب األكبر من سد ددن  14سد ددزة المحتاتان للتعليم االلتحاق بتعليم غار رسد ددم

الصف الثامن أو التعليم غار الرسم فيجوي قبولهم ي المدارس الثانوية

()70

أما الذين أكملوا

دال -حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة
-1

النساء
-50

()71

أش ددار مكتب دعم بزال الس ددالم التابع إلدارة الا دداون الس ددياس ددية وبزال الس ددالم إلى أن التحس ددن ي

ماد دداركة المرأة واضد د  ،ولكزه أق وضد ددوحاً فيما يتعلق بالتقدم ي تمثا المرأة ي هاتا
عمليا بزال الس د ددالم وبزال الدولة ي البلد يعلى س د ددبا المثاع ،قد تا د ددارط المرأة ي العمليا

المجتم ية،

يري التزمية االقتصدادية أو يري التدريب المهز الت تتيحها الماداريع المدرتة ي حايظة

دزدوق بزال

مث العم ي لجان المجتمع المحل لح المزايعا

أو الما دداركة ي عمليا

ص د ًا ي عمليا
السد ددالم ومع ذلك ،ال يزاع تمثا الزسد ددال ناق د

تمثا المرأة ي هياك اإلدارة على مسد د ددتو المقازعا والواليا

الت

د ددزع القرار وي

ي المجتمع أو ي

د ددزع القرار األعلى مسد ددتو  ،كما تظ مسد ددتويا

والمسد د ددتو االتحادي مز قضد د ددة يعلى سد د ددبا

المثاع ،ال تزيد نس د ددبة تمثا الزس د ددال ي لجان الس د ددالم واالس د ددتقرار على مس د ددتو المقازعا على  22ي المائة،
وال تاد

المرأة إال نسدبة  24ي المائة من مقاعد البرلمان رغم أن الزسدبة الم صدصدة للمرأة ه  30ي المائة،

-51

وأشار ال بارة المستقلة إلى أن الزسال ال يزلن يتعرضن للعزف الجزس والجزسان  ،الذي يام

وال يوتد من بان أعضال اللجزة الدائمة للبرلمان االتحادي إال امرأة واحدة

()72

العزف المرتب بالز از  ،وتا د د ددويه األعض د د ددال التزاس د د ددلية األنثوية ،والزواج المبكر والقس د د ددري ويزتا د د ددر العزف
الجزس والجسدي ضد الزسال والقتيا

ويرتكب ي ظ إيال

شبه كام من العقاب

-52

وأياد

-53

وأشدار ال بارة المسدتقلة إلى أن األمم المتحدة سدجلت متا

()73

ال بارة المس د ددتقلة ب ن  76ي المائة من أيعاع االغتص د دداب الموثقة وقعت داي م يما

الماد د د د د د ددردين دايليداً و 14ي المدائدة مزهدا وقعدت ي المجتمعدا
()74
اإلنال العزف العائل

المضد د د د د د دديقدة وبرر نحو  76ي المدائدة من
حوادل العزف الجزسد ضدد الزسدال

عاد د د ددائرية ،وعزا د د د ددر من حركة

والقتيا ُ ،نسد د د ددبت إلى رتاع مسد د د ددلحان مجهول الهوية ،وأيراد ملياد د د دديا
الا ددباب ،وأيراد من الا ددرزة والقوا المس ددلحة الص ددومالية( )75وقالت ال بارة إن األس ددر والض ددحايا يقض ددلون

ي معظم الحاال تقديم ش د د د ددكو إلى المحاكم التقلادية ،حاث يمكن أن ُيديع تعويض إلى رت من أسد د د د درة
()76
الضحية أو أن ُي َلب من الجان الزواج من ضحية العزف الجزس ويقاً لزظام الحار
-54

والحظت البعثة ومقوضية حقوق اإلنسان أن الزظام القانون الصومال الذي يعالج مس لة العزف

الجزسد د د يت لف من الاد د دريعة اإلسد د ددالمية ،ونظام الحار ،ونظام العدالة الرسد د ددم  ،وإن كان معظم القضد د ددايا

كثار مدا تادي هدذه الزظم ،كمدا هو الحداع حدال دي اً ،إلى مزيدد من
تُعدالج ي إزدار نظدام الحار والاد د د د د د دريعدة و اً
اإليذال للزس د د د ددال والقتيا  ،دون تويار أي عدالة للض د د د ددحايا ،وإلى إيال الجزاة من العقاب وتا د د د ددك ي ة
العم الوززية إلنهال العزف الجزسد والززاعا

إزا اًر لمعالجة مسد لة العزف الجزسد المرتب بالززاعا

ي

الص د ددوماع وقد أ د دددر بونتالند قانون مكايحة الجرائم الجزس د ددية ي بونتالند لعام  ،2016واعتمد برلمان
ومالاالند قانوناً با ن الجرائم الجزسية ي آب/أغس س 2018

-55

()77

وأو د د ددت بعثة األمم المتحدة ومقوض د د ددية حقوق اإلنس د د ددان ب ن تكق الحكومة االتحادية حص د د ددوع

الضحايا ،بمن ياهم ضحايا العزف الجزس والجزسان  ،على الدعم والمساعدة الااملان ،بما ي ذلك الدعم

ال ب واالتتماع  ،وحصولهم على سب االنتصاف والتعويض الكام

GE.21-02596

()78

9

A/HRC/WG.6/38/SOM/2

والحظت ال بارة المسد ددتقلة أن الممارسد ددا

-56

الضد ددارة مسد ددتمرة بال هوادة وال يزاع تاد ددويه األعضد ددال

التزاسد ددلية األنثوية ،الذي يضد ددعت له نسد ددبة  99ي المائة من القتيا

والزسد ددال الصد ددوماليا

بان عمر 15

سد ددزة و 49سد ددزة ،ياد ددك ي اًر على د ددحة وعافية هاالل القتيا والزسد ددال وانتهاكاً لحقوق ال ق
ال بارة المس د ددتقلة إلى أن االس د ددتراتيجيا الت تزقذها الس د ددل ا الص د ددومالية من أت الت لب على المقاومة
وأشد ددار

الت يبدديهدا الزعمدال الدديزاون والتقلادديون حيداع مس د د د د د د د لدة سد د د د د د ددن يواج القتيدا المعموع بده حدال دياً غار يعدالدة
فيما يبدو وحثت ال بارة المسد د د ددتقلة السد د د ددل ا الصد د د ددومالية على التعجا بالماد د د دداو ار والحوا ار الوززية
الجارية مع أ ددحاب المص ددلحة الرئيس دداان باد د ن مسد د لة تا ددويه األعض ددال التزاس ددلية األنثوية ،وذلك بهدف

التو د د د د إلى توايق ي الرال باد د د د ن العقبا

المتبقية ،واعتماد ماد د د ددرو قانون حظر تاد د د ددويه األعضد د د ددال

التزاسدلية األنثوية ومادرو قانون الجرائم الجزسدية ،وتقديم المسداعدة للضدحايا ،وتزقاذ برنامج وزز لمكايحة

هذه الممارسة الضارة

()79

وذكر مقوض د ددية ش د دداون الالتتان أن الحوادل المبل عزها تا د ددار إلى أن عزف الا د دريك الحميم

-57

والعزف العائل  ،واالعتدال الجزسد  ،ويواج األزقاع ،وتادويه األعضدال التزاسدلية األنثوية ،واالغتصداب ه

األكثر تضدر اًر من

من بان أشدكاع العزف الجزسد والعزف الجزسدان األكثر شداوعاً وأشدار إلى أن القتا
ذلك ه الزسد ددال ،والقتيا  ،وكبار السد ددن ،واألسد ددر الم ياد ددية الت يعولها األزقاع والزسد ددال ،وذوو اإلعاقة،
والعا د د ددائر المهما د د ددة ،والما د د ددردون دايلياً ونظ اًر لعدم إمكانية الو د د ددوع إلى العدالة ،وال وف من االنتقام
()80
والو م والتمااز ،وثقاية اإليال من العقاب ،ال ُيبل عن معظم حاال العزف الجزس والجزسان

-2

األطفال

()81

ذكر مكتب الممثلة ال ا د د د د د د د ة لممان العام المعزية باألزقاع والز از المسد د د د د د ددل أن حالة األزقاع

-58

المتضددررين من الز از المسددل ي الصددوماع تزداد تقاقماً مزذ عام  ،2016إذ إن عدد األزقاع المتضددررين
من التجزاد واالسد ددت دام وااليت اف واالغتصد دداب وغار ذلك من أشد ددكاع العزف الجزسد د يزيد على األعداد
المتحقق مزها ي حاال
معظم االنتهاكا

أير تر تزاولها ي إزار تدوع أعماع األزقاع والز از المسد د د د ددل

الجسد دديمة ضد ددد األزقاع من قب الجماعا

الرئيسد د  ،وكذلك  -بصد ددورة متزايدة  -من قب قوا
والقوا

اإلقليمية التابعة للواليا

-59

المسد ددلحة ،وكانت حركة الاد ددباب ه الجان

األمن الحكومية ،وال سد دديما قوا

األعضال ي االتحاد

وقد ارتُكبت

()82

الاد ددرزة الصد ددومالية

وأشد ددار المكتب نقسد دده إلى أن هذا االتجاه اسد ددتمر ي الزصد ددف الثان من عام  2019والزصد ددف األوع

من عام  2020يق عام  ،2019تحققت األمم المتحدة من وقو  3 709انتهاكا

(أكثر من  80ي المائة مزهم

ال
تسديمة ضدد  2 959زق ً

د ددبيان) وبان المكتب أنه تم التحقق من تجزاد واس د ددت دام 1 442

د ددبيًا و53

إلى حركة الا ددباب (،)1 169

ونس ددبت معظم االنتهاكا
يتاة ،بعض ددهم ال تتجاوي أعمارهم ثمان س ددزوا
ُ
تلاها قوا األمن الحكومية ،ومزها قوة الا د د د ددرزة الص د د د ددومالية ( )100والجيت الوزز الص د د د ددومال ()74

وتعرض ما مجموعه  703أزقاع ( 518ددبياً و 185يتاة) للقت ( )222أو التاددويه ( )481وُنسددبت هذه
الجرائم إلى حركة الاد ددباب ( ،)252وقوا األمن الحكومية ،بما ي ذلك الجيت الوزز الصد ددومال ()43
وقوة الادرزة الصدومالية ( ،)35يضدالً عن القوا

ضدحايا ي
والجماعا

-60

دقوف األزقاع ه األتهزة المتقجرة الادوية الصدزع ،وتبادع إزالق الزار بان القوا

المسلحة ،وال لقا

الزارية ،والمتقج ار من م لقا

الحرب

()83

المسدلحة

وذكر المكتب نقسد د دده أن المسد د دداولية عن العزف الجزس د د د المرتكب ضد د ددد  227يتاة ،بما ي ذلك

االغتصد د د ددابُ ،نسد د د ددبت إلى قوا

الص د د ددومالية ( ،)14وإلى القوا

10

اإلقليمية وكانت األسدباب الرئيسدية الت أد

إلى سدقو

األمن الحكومية ،ومزها الجيت الوزز الصد د د ددومال ( )25وقوة الاد د د ددرزة

اإلقليمية ،ال س د د دديما قوا

ونس د د ددب العزف الجزس د د د ض د د ددد
توباالند (ُ )16
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العادائر ( )17ولم يتسدن تحديد الجزاة ي  116حالة

األزقاع أيضداً إلى حركة الادباب ( )26ومالياديا
ونسددبت غالبية عمليا ايت اف األزقاع الت تم التحقق مزها ي عام  2019والبال عددها  1 158حالة
ُ

إلى حركة الاد ددباب ()1 142؛ وكان ال رض الرئيسد د لعمليا االيت اف هذه هو تجزاد األزقاع واسد ددت دامهم
وعالوة على ذلددك ،تم التحقق من وقو العددديددد من الهجمددا

على المدددارس ( )64والمس د د د د د ددتا د د د د د ددايددا

وتم التحقق أيضاً من  50حالة تقريباً ُمزع ياها الو وع إلى المساعدا
-3

األقليات والشعوب األصلية
-61

اإلنسانية

()84

(،)12

()85

أو د د ددت الاونسد د ددكو بتاد د ددجيع الصد د ددوماع على تلبية االحتياتا

التعليمية للبدو والرعاة من يالع

برامج التعليم األس د د د د د د دداسد د د د د د د البدديلدة المصد د د د د د ددممدة السد د د د د د ددتيعداب أنمدا حيداتهم ولماللمدة األزقداع المزتمان

لتلك المجتمعا
-4

()86

المةاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخليا

()87

ذكر مقوضد ددية شد دداون الالتتان أن بالصد ددوماع أكبر عدد من الماد ددردين دايلياً ي العالم ومن
-62
بان الما ددردين دايليا المقدر عددهم بد د د د د د د د د  2,6ملاون شد د ص ،ي يت  2,2ملاون شد د ص ي مس ددتوززا

حض د د درية وشد د د به حض د د ددرية ش د د ددديدة االكتظا ي تميع أنحال الص د د ددوماع ،وال س د د دديما ي مقديا د د ددو ،وبادوا،

وغالكايو ،وبوسد دداسد ددو ،وكيسد ددمايو ،وبوراو وال يزاع التاد ددرد الدايل يزجم إلى حد كبار عن الززاعا  ،الت
تتقاقم بسبب الايضانا

والجقاف واألعا ار الدورية

()88

وذكر المقوض ددية أن الص ددوماع ،باإلض دداية إلى إح اريه تقدماً نحو وض ددع إزار قانون للما ددردين
-63
دايلياً ،أزلق مبادرة مهمة للحلوع الدائمة دعماً لزهجه وي ذلك الص د د د د دددد ،أناد د د د د د وحدة الحلوع الدائمة
التابعة لو ايرة الت ي واالسد د ددتثمار والتزمية االقتصد د ددادية ،بالتزسد د دداق مع الو اي ار الم تصد د ددة ومكتب رئيس

الويرال ،أمانة معزية بالحلوع الدائمة وتت لف األمانة من  14ماسد دسد ددة حكومية تقدم ال برة التقزية والتوتيه
واإلش د د د د د دراف االسد د د د د ددتراتيجاان الرفيع المسد د د د د ددتو لضد د د د د ددمان إيالل أولوية لمباد ار الحلوع الدائمة وتزقاذها

بما يتماش د د ددى مع ي ة التزمية الوززية ،ويري ة ال ريق الوززية للتزمية االتتماعية ،وغار ذلك من األزر
والسياسا

الحكومية ذا

الصلة

()89

وذكر بعثة األمم المتحدة ومقوض ددية حقوق اإلنس ددان ،من واقع التقدي ار  ،أن نحو ُيمس س ددكان
-64
الصد ددوماع ي ياد ددون ي ظروف من التاد ددرد الدايل  ،ويواتهون تحديا م تلقة ي سد ددبا تمتعهم بالحقوق
المدنية والسياسية واالقتصادية واالتتماعية والثقافية

()90

وأش ددار البعثة ومقوض ددية حقوق اإلنس ددان أيضد داً إلى عدم ما دداركة الما ددردين دايلياً ي عمليا
-65
بزال السدالم وبزال الدولة ،وإلى وتود شدعور لديهم بالحرمان من الحقوق ويزم ذلك عن وتود انقصداع كبار
يما يوقه

بان الما د د ددردين دايلياً ومكونا الس د د ددل ة ي المجتمع الص د د ددومال بداي ًة من مس د د ددتو الم يما
د د ددزع القرار وغيابهم عزها ،مما ياتج ما د د دداعر عدم
ويا د د ددار ذلك إلى نقص عام ي تمثالهم ي عمليا

االنتمال ويمكن أن يس د ددهم ي ييادة انقس د ددام المجتمعا المحلية وال يا د ددعر الما د ددردون دايلياً ب ن بإمكانهم
()91
ممارسة حقوقهم ي التجمع السلم أو ي تكوين تم ية أو االنضمام إلاها

والحظت بعثة األمم المتحدة ومقوض د د د د ددية حقوق اإلنس د د د د ددان أن الما د د د د ددردين دايلياً الذين ش د د د د ددملهم
-66
االسد د ددتقصد د ددال يواتهون تحديا شد د ددائعة كمعظم الصد د ددومالاان ،مزها د د ددعوبة الحصد د ددوع على سد د ددب ال يت
المالئمة ،وقلة يري الحصد د د د د ددوع على ال دما  ،والم ازر األمزية ،وعدم إمكانية الو د د د د د ددوع إلى سد د د د د ددب

االنتصدداف القعاع من انتهاكا

GE.21-02596

حقوق اإلنسددان ،والهياك الجزسددانية الجامدة وهم يواتهون ،باإلضدداية إلى
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ذلك ،عقبا
للممارسا

-67

ال يزقردون بها ،ولكزها تتقاقم بس د د د ددبب حالتهم ،تا د د د ددم  :يقدان الحماية العا د د د ددائرية ،والتعرض

االيتراسية واالست اللية ،واالنعدام الواض ألمن الحياية تت لله عمليا

وذكر البعثة ومقوض د د ددية حقوق اإلنس د د ددان أن من مس د د دداولية الس د د ددل ا

إيالل قسري متكررة

()92

الص د د ددومالية على تميع

المسدتويا  ،بو دقها الجهة الرئيسدية المسداولة ،أن تعم بزادا مع المادردين دايلياً لتعزيز يهمهم لمسدتو

مااركتهم ي الااون العامة والسياسية
-5

()93

ديمو الجنسية (.)94
-68

الحظت المقوضددية أن عدد األش د اي عديم الجزسددية أو األش د اي المعرضددان ل

ر انعدام

الجزسد د ددية ي الصد د ددوماع غار معروف ،نظ اًر لعدم إترال اسد د ددتقصد د ددال حتى الن وتادي ث ار التاد د دريعا

الوززية ،واألحكام المتعلقة بالجزس د د ددية الت تز وي على تمااز تزس د د ددان  ،والممارس د د ددا
ي ر التسبب ي حاال

-69

النعدام الجزسية

وأشد د د ددار مقوضد د د ددية شد د د دداون الالتتان إلى أن الحكومة عازت ،اعتبا اًر من حزيران/يونيه ،2020

مزسددقاً معزياً بحاال
ويعم المزسد د ددق على ناد د ددر المعلوما

انعدام الجزسددية ،عم فيما بعد مع المقوضددية على وضددع ايتصددا ددا

لكبار المساولان الحكوماان والبرلماناان

-70

()95

اإلدارية ،إلى ييادة

وي ة عم

وإذكال الوع  ،بما ي ذلك أعماع التحضد د ددار لحلقة عم مصد د ددممة

()96

والحظت المقوض ددية أن الص ددوماع بلد مزاد د وعبور وعودة لالتتان وأش ددار إلى أن األشد د اي

الذين تعزى بهم مقوضددية شد اون الالتتان ي الصددوماع ،بمن ياهم األزقاع غار المصددحوبان ،يتديقون ي

أيواج م تل ة ي زريقهم إلى أوروبا عبر الس د د د د ددودان ولابيا (ال ريق الا د د د د ددمال ) ،ومن بلدان ال ليج وإلاها
(ال ريق الارق ) ،أو نحو تزوب أيريقيا (ال ريق الجزوب )

()97
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