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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

 الدورة الرابعة والعشرون
    2016كانون الثاين/يناير   18-29

موووووعد ه دفوووو  مفو ووووية اامووووة المتقوووودة السووووامية لققوووووق اإلنسووووان و قووووا    
 5والفقووورة  5/1اإلنسووان )ج( مووم مر ووق  وورار مجلووس حقوووق 15 للفقوورة

 16/21مر ق  رار المجلس  مم
  

 *الصومال  
 

 عمليــــ  إىل (1)مصـــلح  صـــا     هــــ  16 مـــ  املقدمـــ  للمعلومــــا  مـــو   التقريـــر هـــ ا   
التقريــر هي ــ  امل ــاوج التو يهيــ  العامــ  الــس اعتمــدها  لــ  يلتــ   ي  .الشــام  الــدي   االســتعرا 

، ل نـــ  ال يت ـــم  ء  و اج ءي ي هـــا  ناـــر ءي ا  ا ـــا  17/199 قـــوإل اان ـــان ه مقـــر   
ــــا  كانــــ ، يال ء    ــــم ءي  مــــ   انــــ  ممو ــــي  األمــــم املتحــــدة ال ــــامي  وقــــوإل اان ــــان، ءي

ــــن  مرا ــــ  بشــــدن اوعــــاجا  بعينهــــا. ي ــــد ء و  ــــ  بصــــو ة منه  ــــرا  ــــ  ال ــــ  ه  وااــــل صاي جي
املعلومـا  الــوا وة ه التقريـر، يت ركــ  النصـوة األصــلي  علــا  اطـا  ــد  امل ـترا . يعمــ   بقــرا  

صـــ ،   ـــ  مقت ـــا اوـــا ، هـــر  م ـــتق  اســـهاما  امل س ـــ  الو نيـــ  16/21اجمللـــ   ، ُي 
التقيــد ال امـــ    ـــاوج  وقــوإل اان ـــان التابعــ  للديلـــ  مو ــو  االســـتعرا  ياملعتمـــدة بنــاج  علـــا

بــا ي . يتتــاى علــا املو ــ  الشــ  ل للممو ــي  ال ــامي  وقــوإل اان ــان النصــوة ال املــ  الــس 
 الـــس يالترـــو ا  االســـتعرا  وي يـــ  التقريـــر إعـــداو ه ي يعيـــ  تت ـــم   يـــ  املعلومـــا  الـــوا وة. 

         .الم ة تلك ه  دث 
 

 
 

 مل حترَّ  ه   الوثيق      إ ساطا إىل ويائر ال    التحريري  ه األمم املتحدة. * 
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     حبة المصلقةصا الجهات مم المقدمة المعلومات   
 

المعلومات ااساسية واإلطار -هلف 
 

 (2)نطاق االلتدامات الدولية -1 
بـــدن يصـــدوإل الصـــوما  علـــا االتما يـــا  األساســــي   ءيصـــ  منامـــ  هيـــوم   ايـــت  ييتـــ  -1

وقـــوإل اان ـــان،  ـــا هيهـــا اتما يـــ  الق ـــاج علــــا  يـــ  ءاـــ ا  التمييـــ   ـــد املـــرءة، يال يتوكــــوال  
 .(3)االختيا ي  الث ث  التما ي   قوإل الرم 

بــرلب بــدن يــوم الصــوما  األيلويــ  للتو يــ  يالتصــدي  علــا  -يءيصــ  منامــ  ء   الن ــاج  -2
عاهـــدا  ياالتما يـــا  الديليـــ  الـــس حتمـــل  قـــوإل اان ـــان،  ـــا هيهـــا اتما يـــ  الق ـــاج علـــا  يـــ  امل

( ءي ــا  بـــدن يصـــدوإل MPV. يءيصــ  منامـــ  م ـــلمون بقــيم معاصـــرة )(4)ءاــ ا  التمييـــ   ــد املـــرءة
 .(5)الصوما  علا اتما ي  الق اج علا  ي  ءا ا  التميي   د املرءة يبريتوكوطا االختيا  

بـــدن يصــــدوإل الصــــوما  علـــا اتما يــــ   قــــوإل األاــــ اة  ي   5يءيصـــ  الو  ــــ  املشــــ ك   -3
 .(6)ااعا  

يءيصـــ  منامـــ  العمـــو الديليـــ  بـــدن يصـــدوإل الصـــوما  علـــا ال يتوكـــو  االختيـــا   التما يـــ   -4
 قــوإل الرمــ  بشــدن ااــ ا  األ مــا  ه املناةعــا  امل ــلح ، وين إبــداج ء  حتمــ  ءي إعــ ن ي لــ  

تحم ، يبدن ي د ج ء  ام  ه القانون الو ينم ل  ال
(7). 

يءيص  منام  العمو الديليـ  بـدن ين ـم الصـوما  هـو ا  إىل ناـا   يمـا األساسـل للمح مـ   -5
اجلنائيـــ  الديليـــ ، يإىل االتمـــاإل بشـــدن امتيـــاةا  اد مـــ  اجلنائيـــ  الديليـــ  ي صـــانا ا، ياتما يـــ  عـــد  

   ـــد اان ــاني ، يبـــدن ي ـــد ج ء  امهــا ه القـــانون الـــو ينتقــاو   ـــرائم اوـــرم ياجلــرائم املرت  ـــ
(8) .

 .(9)ي دوم  منام  هيوم   ايت  ييت  توصي  مماثل 
يءيصـــ  منامـــ  هيـــوم   ايـــت  ييتـــ  بـــدن يصـــدوإل الصـــوما  علـــا ال يتوكـــو  امللحـــ  بامليثـــاإل  -6

كـــو  مـــابوتو (، يبـــدن يـــوو   األهريقـــل وقـــوإل اان ـــان يالشـــعوم، املتعلـــ  رقـــوإل املـــرءة ه ءهريقيـــا ) بريتو 
لـــدال االحتـــاو األهريقـــل صـــ و  التصـــدي  علـــا اتما يـــ  االحتـــاو األهريقـــل بشـــدن تـــوه  اومايـــ  يامل ـــاعدة 

 .(10)للمشروي  واخليا  )اتما ي  كم اال(
 

     والتشريعي الدستوري اإلطار  -2 
دة وقــوإل اان ــان، ءن الدســتو  امل  ــ  نــ  علــا  ــمانا   يــ 5 كــر  الو  ــ  املشــ ك   -7

يءن عملي  استعرا  ، الـس ين يـل ءن ت ـون تشـاي ي  علـا نرـاإل ياسـ ، ءتا ـ  المرصـ  للتعامـ  مـ  
الثيــرا  املت قيــ ،  ــا هيهــا العنــ   ــد املــرءة يمشــا ك  املشــروي  واخليــا  ياألاــ اة  ي  ااعا ــ  ه 

 ءن  ــانون العقوبــا  ُيــال  املعــاي  ءي ــا  إىل 5صــن  القــرا  ياويــاة العامــ . يءاــا   الو  ــ  املشــ ك  
 .(11)الديلي  للقوانب اجلنائي  ياملعاي  الديلي  وقوإل اان ان، ييتعبو تعديل 
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بدن ي ـم  الصـوما  إاـرا   ـاوة يءهـراو  اعـا  األ ليـا ،  ـ   1يءيص  الو    املش ك   -8
دن إوخـــا  تعـــدي   علـــا هـــيهم الن ـــاج، يمشـــا كتهم علـــا ءكمـــ  ي ـــ  ه املنا شـــا  اجلا يـــ  بشـــ

 .(12)الدستو  يعمليا  او م
 

 اإلطار المؤسسي والبنية ااساسية لققوق اإلنسان وفدابير السياسة العامة -٣ 
إىل عــد  ي ــوو م س ــ  احتاويــ  وقــوإل اان ــان، ل ــ  بونت نــد  5ءاــا   الو  ــ  املشــ ك   -9

 ــانون إنشــاج جلنــ  وقــوإل اان ــان ءنشــد  م ت ــا  للــدها  عــ   قــوإل اان ــان. ي كــر  ءن مشــري  
 .(13)معري  علا ال ملان. يءيص  بدن ي م  الصوما  إنشاج اللجن  يهقا  مل اوج با ي 

يءهـــاو  منامـــ  العمـــو الديليـــ  بـــدن   ومـــ  الصـــوما  االحتاويـــ  ءنشـــد  يةا ة اـــ ين املـــرءة  -10
معنيـــــ  رقـــــوإل اان ـــــان ، ءنشـــــض  ءي ـــــا  هر ـــــ  عمـــــ  2013ي قـــــوإل اان ـــــان. يه اـــــ ا /ه اير 

للتحقيــ  ه اوعــاجا  انتهاكــا   قــوإل اان ــان. ياعت ــ   هر ــ  العمــ  مقدمــ  انشــاج جلنــ  ي نيــ  
 .(14)وقوإل اان ان

إىل ءن عمليــــ  اختيــــا  ممو ــــل  قــــوإل اان ــــان ه  صــــومالي ند   4يءاــــا   الو  ــــ  املشــــ ك   -11
الو نيـ  وقـوإل اان ـان. إ  مل ي ـ  ملنامـا  اجملتمـ  تتقيوـد علـا النحـو الوا ـ  بقـانون إنشـاج اللجنـ   مل

املدين وي  ي  كر ه عملي  إنشاج اللجن 
(15). 

  
التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -باء 

 
 التعاون مع هيئات المعاهدات -1 

ءن الصــــوما  مل يقــــدو  تقريــــرا  إىل جلنــــ  الق ــــاج علــــا التمييــــ   1ال اــــ  الو  ــــ  املشــــ ك   -12
 2019، يءيصــ  بــدن يقــدو  تقريــرا  إىل اللجنــ  ه موعــد ال يتجــاية عــا  1984منــ  عــا   العنصــر 

 .(16)ليت ىن إ راج استعرا  ءوإل للتقدو  ادَرة يالتح ينا  الس ال ت ا  مرلوب  ه ه ا اجملا 
 

 التعاون مع اإلعراءات الخاصة -2 
ـــ  الصـــوما  وعـــوة  3ءيصـــ  الو  ـــ  املشـــ ك   -13 وائمـــ  إىل  يـــ  اا ـــراجا  ا اصـــ  بـــدن يو و

 .(17)التابع  لألمم املتحدة
  

 الووودولي القوووانون مرا ووواة موووع اإلنسوووان بققووووق المتعلقوووة الدوليوووة االلتداموووات فنفيووو   -عية  
        التطبيق الواعب اإلنساني

 
 المساواة و دم التمييد -1 

الصــومالي  تــدم عــد  امل ــاياة بــب اجلن ــب  كــر  منامــ  م ــلمون بقــيم معاصــرة ءن او ومــ   -14
إ  مل ت ــ  ءي تر ــ  ءي تنمــ  سياســا  فنــ  العنــ   ــد املــرءة ءي الــ ياج الق ــر  ءي تشــوي /ب  األع ــاج 

 .(18)التناسلي  لإلناث
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إىل مشـــ ل  تتمثـــ  ه اســـتي ج األ ـــا م الـــ كو  علـــا األ ا ـــل  5يءاـــا   الو  ـــ  املشـــ ك   -15
ــرم  بعــد يهــاة الــ يج/األم . إ  نــاو ا  مــا تــرث األ امــ  األ   ه إ ــا  القواعــد العرهيــ ، ينال ــا  مــا   

مــ  اوصــو  علــا ء   ءةيا هــ  إ ا مل ي ــ  لــديه  ء مــا ، هي مــنن األعمــا  ينــ هم مــ  األ ــا م 
 .(19)ال كو  الوصاي  علا األ   ل ثها األ ما  عندما ي ليون س  الراد

ـــر  الصـــوما  إصـــ  ا   انونيـــ  عـــدوة لتع يـــ  عـــد  التمييـــ  بـــد 5يءيصـــ  الو  ـــ  املشـــ ك   -16 ن ُي 
يامل ـــاياة بـــب اجلن ـــب ه الـــ ياج، ي قـــوإل املـــرءة ءثنـــاج ه ـــ  الـــ ياج ) ـــا ه  لـــك اوصـــو  علـــا  صـــ  

 يين يـــــل. مت ـــــايي  ه املل يـــــ ، ياوـــــ  ه الـــــ ياج مـــــرة ءخـــــرال يه   ـــــان  األ مـــــا (، ي قـــــوإل األ امـــــ 
  ــا ياملما ســ ، القــانون ه األســرة، واخــ  املــرءة رقــوإل املتعلقــ  للشــوان   ــتجي لي األســرة  ــانون إصــ ى
 .(20) صن  القرا ه ي شا كتها األسرة، واخ  امل  يليا  م  يبنصي ها بامل اث، املتعلق  الشوان  هيها
تقــ  خــا ج إىل تعــرو  ءهــراو األ ليــا  ءي الق ائــ  املهمشــ  ه منــا    5يءاــا   الو  ــ  املشــ ك   -17

مقديشــــو إىل فييــــ   ــــد يصــــ  ه بعــــا الاــــريا إىل  ــــد اال ــــرهاو. يتعتمــــد امل ــــا ر الــــس توا ههــــا 
الق ائ /اجلماعــــا  املهمشــــ  علــــا المضــــ  الــــس تنتمــــل إليهــــا، يعلــــا  ــــد ة الشــــ   علــــا اوصــــو  علــــا 

 .(21)اوماي  م    يل  األنل ي 
نب مــ  املثليــا  ياملثليــب يم وي ــل امليــ  يءاــا   منامــ  م ــلمون بقــيم معاصــرة إىل ءن املــوا  -18

اجلن ـــــل يميـــــاير  اطويـــــ  اجلن ـــــاني  ي ـــــاملل صـــــما  اجلن ـــــب يتعرو ـــــون لتمييـــــ  ا تمـــــاعل يسياســـــل 
   ــم هيهــا   ــ  ي لــ  مــ  العمــر اانيــ  عشــرة عامــا   ــ   2013ي ــانوين، يءهــاو  بو ــو   اوثــ  ه عــا  

 .(22)املو  خا ج مقديشو نتيج  اوعاجا  بدن  مثلل
إىل عـــد  ي ـــوو  ـــوانب يسياســـا  حتمـــل  قـــوإل املصـــابب بمـــ ي   4يءاـــا   الو  ـــ  املشـــ ك   -19

نقـــــ  املناعـــــ  ال شـــــري /اايدة ه  صـــــومالي ند . يبيونـــــ  ءن الوصـــــم يالتمييـــــ  يعو ـــــان  صـــــوطم علـــــا 
 .(23)خدما  منها التعليم يالصح  ياألم 

 
 حق الفرد  ي القياة والقرية وهمن  الشخصي -2 

ــــ  االســــتعرا  الــــدي    5 كــــر  الو  ــــ  املشــــ ك   -20 ــــاج عملي ــــ   ءثن ءن الصــــوما  كــــان  ــــد الت
ـــ  بعـــد  لـــك (24)2011الشـــام  ه عـــا   . ي ـــدوم  (25)بو ـــ  العمـــ  بعقوبـــ  ااعـــدا ، ل نوـــ  مل ينمو

ـــ ، ي كـــر  ءن او ومـــ  ءعـــدم  مـــا ال يقـــ  عـــ   منامـــ  هيـــوم   ايـــت  ييتـــ   28م  اـــ  مماثل
 .(26)2014ي 2013ا صا  ه عاَمل 

يال ا  منام  العمو الديلي  ءن الصـوما  ي  قـل علـا عقوبـ  ااعـدا ،  نـم تدييـد  الثابـ   -21
اكم . ي ــد ءصــد   عــ(27)لقــرا  اجلمعيــ  العامــ  لألمــم املتحــدة املتعلــ  بو ــ  العمــ  بعقوبــ  ااعــدا 

ع ــ ري  معاــم األ  ــا  بااعــدا  ينمــ  ا، متو عــ   ه ءنلــ  األ يــان إ ــراجا   انونيــ  ال تر ــا إىل 
املعاي  الديليـ  للمحاكمـ  العاولـ . يه ء يـان كثـ ة، تنمَّـ  عمليـا  ااعـدا  ب ـرع ، كمـا  ـدث ه  

  امل عــو  ء ـــد عنـــدما ء عــد    ــ  بعـــد مــري  ت ـــع  ءيــا  علــا  تلـــ 2014ك ــمايو ه ني ــان/ءبري  
ايوخ الق ائ . يمل ي عرا ء  ع م  ءوانت ، ه ا إ ا كان  د ء وي  ءص   
(28). 



A/HRC/WG.6/24/SOM/3 
 

 

GE.15-19424 5/20 

 

. (29)ءن  صـومالي ند   ه ـ  ي ـ  العمـ  بعقوبـ  ااعـدا  ءي إلياجهـا 4ي كر  الو  ـ  املشـ ك   -22
ن ســــا يا  ي مــــا  كـــا 2015ني ـــان/ءبري   12يء ـــاه  منامـــ  العمــــو الديليـــ  ءن  صــــومالي ند  ءليـــ  ه 

بااعـــــدا  ه  ت ـــــع  ءعـــــوا  للعمـــــ  بعقوبــــ  ااعـــــدا ، هدعـــــدم  ســـــت  ســــجناج كـــــان ع ومـــــا  علـــــيهم منــــ 
 .(30)منديرا سج 
يهيمـــــا يتعلـــــ  بانتهاكـــــا   قـــــوإل اان ـــــان يالقـــــانون الـــــديم اان ـــــاين، ءاـــــا   منامـــــ   -23

 .(33)مل تنمَّ ا (32)105-98ي (31)103-98 ايت  ييت  إىل ءن التوصيتب  هيوم 
إىل ءن النــ ا  امل ــلن الــدائر بــب القــوا  املواليــ  للح ومــ  يبعثــ   3يءاــا   الو  ــ  املشــ ك   -24

 االحتــــاو األهريقـــــل ه الصـــــوما  ي ركـــــ  الشـــــ ام ااســـــ مي  امل ـــــلح  ه  نـــــوم ييســـــ  الصـــــوما 
يـــــ ا  يــــــتم ا عــــــ  بيضــــــ   ــــــا ة بدنشــــــر  اجملتمــــــ  املــــــدين، هقــــــد   تــــــ  والا املــــــوا نب تع ــــــما   ال

 .(34)من  االستعرا  الدي   الشام  األي  للصوما  يا رِّويا
ي كر  منام  العمو الديليـ  ءن  يـ  األ ـراا ه النـ ا  امل ـلن نـ  الـديم،  ـا هيهـا بعثـ   -25

االحتـــاو األهريقــــل، انته ــــ  القــــانون الــــديم وقـــوإل اان ــــان يالقــــانون الــــديم اان ــــاين. يءاــــا   
ـــ و 2014ا تمـــا  عـــدو املـــدنيب الـــ ي    تلـــوا بصـــو ة عشـــوائي  ه عـــا   منامـــ  العمـــو الديليـــ  إىل . يا 

. (35)عــدو مــ  اطجمــا  ءي ــا  علــا ءهــداا بــا ةة مــ    يــ  هــي  الصــوما ، يهــل القصــر الرئاســل
، هـــ ن 2011ي نـــم ءن  ركـــ  الشـــ ام ســـح   مقاتليهـــا يمعـــدا ا مـــ  مقديشـــو ه وم/ءن ـــر  

. يءعربـــ  منامـــ  هيـــوم  (36)إىل اســـتهداا املـــدنيب م ااـــرةاجلماعـــ  ءخـــ   تلجـــد بصـــو ة مت ايـــدة 
 .(37) ايت  ييت  ع   ل  مماث 

،  كـــــر  منامـــــ  هيـــــوم   ايـــــت  ييتـــــ  ءن األ ـــــراا (38)73-98يهيمـــــا يتعلـــــ  بالتوصـــــي   -26
املتحا بـــــ  اســـــتهده  املـــــدنيب الـــــ   ي ـــــديا ءنم ـــــهم ءي ـــــا  عـــــالقب بـــــب القـــــوا  او وميـــــ  ي ركـــــ  

ه املناياـا  بـب القـوا  او وميـ  لل ـيررة علـا نقـا  التمتـي ، يه االاـت اكا  الشـ ام، يعـالقب 
 .(39)م  ميليشيا    ائلي  علا األ ا ل ياملوا و ه اومل  املث ة للجد  لتش ي  ياليا  احتاوي 

نشــــوم ن اعــــا  م ــــلح  مــــ   ــــب  خــــر ه منرقــــ  صــــو   4يال اــــ  الو  ــــ  املشــــ ك   -27
 .(40)ه منرق  توندير ه  صومالي ند  يعاها  بوهووم

اســــتمرا  اابــــ ق عــــ  اعتقــــاال  تع ــــمي  ي ــــاال  اختمــــاج  5يال اــــ  الو  ــــ  املشــــ ك   -28
. (41)  ـــر  يتعـــ ي  ه مراكـــ  اال تجـــاة وين ءن ت مـــتن ء  حتقيقـــا  ه بعـــا هـــ   االوعـــاجا 

 الصـــوما  بـــر  بصـــو ة يال اـــ  منامـــ  هيـــوم   ايـــت  ييتـــ  ءن يكالـــ  االســـت  ا ا  الو نيـــ  ه
منتامـ  عمليــا  فشــي  ءمــين  اعيــ ،  نــم عــد  امت كهـا ياليــ   انونيــ  القــاج القــ ا علــا املشــت   
هــــيهم يا تجــــاةهم. يءبقــــ  الوكالــــ  ءا اصــــا   يــــد اال تجــــاة هــــ ا   ويلــــ  وين مرا عــــ    ــــائي ، 

ضـــ  مراســـلون بـــ   ـــديو . يءعربـــ  هي(42)يءســـاج  معاملـــ  املشـــت   هـــيهم ءثنـــاج عمليـــا  االســـتجوام
 .(43)الديلي  ع   ل  مماث 
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، ال يترــرإل ء  مــ  الــنلا م القانونيــ  القائمــ  ه الصــوما  إىل م ــدل  5ييهقــا  للو  ــ  املشــ ك   -29
العن  اجلن اين. إ  تعمـ  ن اـ م  انونيـ  فتلمـ   ن ـا  إىل  نـ  وين ءن يـوهر ء  منهـا )القـانون العـا  

 .(44) انونيا  مناس ا  للنا ب م  العن  اجلن اينيالقانون العره(   ا  
، ال اــــــ  منامــــــ  هيــــــوم   ايــــــت  (46)111-98ي (45)80-98يهيمــــــا يتعلــــــ  بالتوصــــــيتب  -30

بالتصـد  للم ــتويا  املقلقـ  مــ  العنـ  اجلن ــل عـ   ريــ   2014ءن او ومــ  تعهـد  ه عــا   ييتـ 
 .(47)اعتماو خر  عم ، إالو ءن تنمي  ا ر  كان بريضا  يمل ت وهَّر اوماي  ألاد اجلماعا   عما  

يءاــا   منامــ  هيــوم   ايــت  ييتــ  إىل ءن بعــا اجلنــوو املنتشــري  ه إ ــا  بعثــ  االحتــاو  -31
ألهريقـــل ه الصـــوما  اســـتيلوا ن ـــاج يهتيـــا   ن ـــيا  ياعتـــديا علـــيه  ه  واعـــد ال عثـــ  ه مقديشـــو. ا

يه بعـــا اوـــاال ، كانـــ  امل ـــاعدة اان ـــاني  ياألوييـــ  ياليـــ اج ت قـــدَّ  للن ـــاج يالمتيـــا  ه مقابـــ  
اــ وال  اجلـن . يمل تتقــدو  بشـ ايال ســوال  لـ  مــ  الن ــاج  ـوهه  مــ  االنتقـا  يلعــد  ي ـوو وليــا 

. يال ا  منامـ  العمـو الديليـ  اسـتمرا  عناصـر القـوا  امل ـلح  الو نيـ  الصـومالي  (48)هعال  يومن 
 .(49)ياملعا    امل لح  يامليليشيا  با ت ام ءعما  عن   ن ل ي ن اين ءي ا  

ي كــر  اللجنــ  الو نيــ  وقــوإل اان ــان ه  صــومالي ند  ءن االنتصــام  ثوــ  ءكثــر اــ    -32
مـــ  ءاـــ ا  العنـــ  اجلن ـــاين اجلن ـــل ه  صـــومالي ند . ل ـــ   ـــحايا االنتصـــام يالعنـــ  ســـائد 

املنــ م  تــنع  عــ  اابــ ق عــ  ء   ــواوث ل ــع  ثقــته  ه ناــا  العدالــ  يخــوهه  مــ  االنتقــا . 
يه صايـ  املرـاا، ت ـووال ءنل يـ  هــ   الق ـايا عـ   ريـ  الوسـا   الــس تنتهـل بتقـدم تعـويا يلــي  

ييعقـد ال ثـ  مـ  األهـام صـمقا  خـا ج إ ـا  ادـاكم للحصـو  علـا تعـويا. يمـا ءنـد   اداكم ،
رال خا ج اداكم  .(50)ءن تتحق  العدال  ل حايا االنتصام ألن عمليا  الوسا   ب 

ءن الـ ياج امل  ـر ال يـ ا  مشـ ل  خرـ ة طـا عوا ـ  يخيمـ  علـا  5ي كر  الو  ـ  املشـ ك   -33
 .(51) صح  المتيا  يتعليمه

بـــرلب ءن الصـــوما  مل ت ـــ   انونـــا  يا ـــحا  يتصـــدال مل ـــدل   -يبيونـــ  منامـــ  ء   الن ـــاج  -34
تشـــوي  األع ـــاج التناســـلي  لإلنـــاث ناـــرا  إىل انعـــدا  اا اوة ال ياســـي  للتصـــد  طـــا. ينتيجـــ  لـــ لك، 

ينيون ه إ ـــا  تـــ ا  املما ســـ  منتشـــرة علـــا نرـــاإل ياســـ  لليايـــ ، يير وقهـــا ال عمـــاج الثقـــاهيون يالـــد ال
 .(52)القانون العره يالشرعل

خرـــَس عمـــ  ملنـــ  يي ـــ   2012ي كـــر  منامـــ  العمـــو الديليـــ  ءن او ومـــ  ي وعـــ  ه عـــا   -35
بنيد األ ما ، ه    ع  منـ  ء ـراا النـ ا  مـ   تـ  األ مـا  يتشـويههم. ل ـ  مل ت نمَّـ  خرتـا العمـ  

ام ال تــــ ا  بنوــــد األ مــــا  يت ــــتهدههم بــــال ياج بعــــد. ي كــــر  منامــــ  العمــــو الديليــــ  ءن  ركــــ  الشــــ 
. (53)الق ــــر . يامليليشـــــيا  املرت رــــ  باو ومـــــ  متهمــــ  ءي ـــــا  بتجنيــــد األ مـــــا  اجلنــــوو ياســـــت دامهم

 .(54)يءعرب  منام  هيوم   ايت  ييت  ع   ل  مماث 
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مـاال  مـ  ءن  ركـ  الشـ ام ه منرقـ   وباالنـد ال تـ ا  تـد وم ء  6ي كر  الو    املشـ ك   -36
هـــدكثر بــااكرا  ليصـــ حوا مقــاتلب. يي ثـــر ءي ــا  بنيـــد األ مــا  ه ء ـــ اج مــ   وبـــا ا  عامــ 13ســ  

ال ــملا يالوســرا ي ــدي يء ــ اج مــ  اــ يلل الوســرا يال ــملا، إ  ت ــتهدا  ركــ  الشــ ام اــ ابا  
 .(55)يء ماال  م  س  العاارة م    يل  ال انتو الصومالي 

مليــ  اصــاج  يــ  ءاــ ا  العقوبــ  ال دنيــ  لأل مــا  ءن وســتو   صــومالي ند  يبيونــ  امل ــاو ة العا -37
 اــر العقوبــ  ال دنيــ  ه بعــا األ ــر، ل نهــا لي ــ  عاــو ة ه ء  م ــان وخــر ه الصــوما . إ  ُييــ  
القـــانون  ـــرم األ مـــا  يإيـــ ا هم علـــا ســـ ي   التدويـــ   ه املنـــ   يه ء ـــر الرعايـــ  ال ديلـــ  يمراكـــ  

 .(56)نها ي  ياملدا   يالناا  اجل ائلالرعاي  ال
ءن  صــــومالي ند  مل حتــــدو ســــنا  للرمــــ . يبالتــــام، يتعــــرو  ء مــــا    4ي كــــر  الو  ــــ  املشــــ ك   -38

كثــــ ين مل ــــا ر لعــــد  ي ــــوو تو ــــين  ــــانوين ل ــــنهم. ههــــم ه  صــــومالي ند  عر ــــ  ل بــــا  بال شــــر، 
املـــواو ال ـــا ة. يعـــ ية علـــا  لـــك، تقـــ  الرمـــ   يالت ـــرم مـــ  املـــدا  ، يالعقوبـــ  ال دنيـــ ، ياســـت دا  

 .(57) حي  تشوي  األع اج التناسلي  لإلناث يال ياج امل  ر/الق ر  ياالنتصام ي رائم  ن ي  ءخرال
إىل ءن ء مــا  الشــوا   ه املــدن الرئي ــي  يعملــون ه العــاوة ه  2يءاــا   الو  ــ  املشــ ك   -39

املن ليــ . يال حتصــ  هتيــا  كثــ ا  يعملــ  ه الع وويــ  املن ليــ   ال يــ  اجلــوا  ين ــ  ال ــيا ا  يا دمــ 
، هـــ ا إ ا  صـــل  علـــا ء ـــر. ييق ـــل األ مـــا  العـــاملون ه ا دمـــ  املن ليـــ  ءي ـــا   علـــا ء ـــر كـــااا
سـاعا   ويلـ  ه العمـ ، يهـم عر ـ  بصـو ة خاصـ  ألاـ ا  مـ  االسـتي   الشـديد. ييـرء  كثـ  

دين ه ك ــ  عيشــهم علــا العمــ  نــ  الرتــل، الــ   يتمثــ  مــ  األ مــا  اليتــاما ءســرهم، ييعتمــ
عــاوة ه ال يــ  اجلــوا . يء هيــد عــ  ء مــا  يتــاما وخــري  ي عــوا  ــحايا اجلر ــ  املنامــ  يء كرهــوا علــا 

 .(58)املشا ك  ه األنشر  امل لح 
 

 إ امة العدل، بما  ي ذلك مسألة اإل الت مم العقاب، وسيادة القانون -٣ 
  هيــوم   ايــت  ييتــ  ءن   ومــ  الصــوما  االحتاويــ  مل تــوهور ءب ــ  ءاــ ا   كــر  منامــ -40

األمــــ  للمحــــاكم املدنيــــ ، يتواصــــ  االعتمــــاو علــــا ناــــا  ادــــاكم الع ــــ ري  ه تر يــــ  العدالــــ  ه 
 موعــ  ياســع  مــ  اجلــرائم. يه معاــم األ يــان، مل ت ــ  اجلــرائم الــس تناــر هيهــا ادــاكم الع ــ ري  

م  ياليتهــــا، يمل تــــرإَل اا ــــراجا  ه تلــــك ادــــاكم إىل املعــــاي  الديليــــ  للمحاكمــــ  يا عــــ   انونــــا   ــــ
 .(59)العاول 
ءن ادــــاكم مل ت نشــــد ه  يــــ  ءنــــاج  صــــومالي ند . يعمومــــا ،  4ي كــــر  الو  ــــ  املشــــ ك   -41

 يســعهم يعتمــد النــا  ه املنــا   الريميــ  يالرعويــ  علــا الرــرإل التقليديــ  ه  ــ  الن اعــا ، يلــي  ه
الوصــو  إىل ادــاكم. يعــدو الق ــاة عــديو. يتوا ــ  الن ــاج يالمقــراج ياملشــروين واخليــا  ياألاــ اة 
 ـعاا اوــا  عق ــا  حتــو  وين يصـوطم إىل العدالــ ، مــ    يــ  اد ـوبي  يالنمــو  ال ياســل يانعــدا  

 .(60)الشماهي 
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اداكمــــ  يهــــ  األصــــو  القانونيــــ ، عــــ   لقهــــا إةاج مراعــــاة م ــــدء  4يءعربــــ  الو  ــــ  املشــــ ك   -42
ي ــد ا  الق ــاة ياملــدعب العــامب يعققــل الشــر  ، يهعاليــ  اجلهــاة الق ــائل، يتــدخو  القــانون العــره 

تتــين للمــدعا  ال ه الق ــايا ه  صــومالي ند . يبــر  ادــاكم الع ــ ري  عاكمــا  بــ  راجا  مــو  ة
 .(61)ه للدها  ع  ءنم همعليهم تقدم ءول  كاهي  يال فنحهم الو   ال ا

يءاـــا   اللجنـــ  الو نيـــ  وقـــوإل اان ـــان ه  صـــومالي ند  إىل ءن  ـــع  الـــوعل القـــانوين  -43
لدال الن اج يعوإل فتعه  رقـوإل اان ـان، هالناـا  القـانوين القـائم ال يصـ  إىل ءنل يـ  الن ـاج الـ   

 .(62)يعش  ه املنا   الريمي  ه  صومالي ند 
صــحميا    تلــوا منــ  تقــدم التوصــيا   33هيضــ  مراســلون بــ   ــديو ءن مــا ال يقــ  عــ  ي كــر   -44

. ير ــ  اطيضــ ، 2011املتعلقــ  رمايــ  الصــحميب ه إ ــا  االســتعرا  الــدي   الشــام  ه ءيا /مــايو 
عجـــ   او ومـــ  الصـــومالي  عـــ  ،ايـــ  الصـــحميب، يمل حتقـــ  ا رـــوا   املت ـــ ة للعثـــو  علـــا  تلـــتهم 

 . يمل تــــ وو التحقيقــــا  إىل حتديــــد هويــــ  امل ــــ يلب عــــ  عمليــــا  القتــــ  ه نال يــــ  الق ــــايا،  تقــــدو  ء 
 .(63)ءصا ءوو  إىل إوانا   ليل  كما
ءن الصــحميب يتعر ــون للم ــايق  بصــو ة  يتينيــ  ءثنــاج ءواج عملهــم،  19ي كــر  منامــ  املــاوة  -45

علـــيهم يحتتجـــ هم بصـــو ة تع ـــمي . ينتيجـــ   ملقتـــ  هقـــوا  األمـــ  الصـــومالي  يء ـــراا ثالثـــ  تلقـــل القـــ ا 
عــــدو ك ــــ  مــــ  الصــــحميب، ياالهتقــــا  التــــا  إىل ااوانــــ  ه معاــــم عمليــــا  القتــــ  هــــ  ، يامل ــــايقا  
امل ــتمرة، هــرو ال ثــ  مــ  العــاملب ه يســائ  ااعــ   يالصــحميب مــ  ال لــد. يت ــوو الر ابــ  ال اتيــ  نتيجــ  

 .(64)عقاما تما  م تويا  ااه   م  ال
يءكـــد االحتـــاو الـــو ين للصـــحميب الصـــوماليب ءن الـــداه  ي اج اســـتهداا الصـــحميب يمـــا يتصـــ   -46

بــــ لك مــــ  إهــــ   اجلنــــاة مــــ  العقــــام هــــو ءن الصــــحميب يامل س ــــا  ااع ميــــ  ي شــــمون اوقيقــــ ، 
نون يتــوه  ييشــجعون علــا التصــد  لتمشــل ثقاهــ  ااهــ   مــ  العقــام، يينــاوين بامل ــاجل  يســياوة القــا

 .(65)اوماي  الق ائي  لألا اة ال ي  ينا لون م  ء   امل اجل  يالعدال 
ءن  ركــ  الشــ ام ال تــ ا  املشــت   هيــ  الرئي ــل ه ءعمــا  القتــ  الــس  5ي كــر  الو  ــ  املشــ ك   -47

 ا ت ــتهدا الصــحميب، ه  ــب ءن او ومــ  االحتاويــ  م ــ يل  بصــو ة م ااــرة ءي نــ  م ااــرة عــ  القــ
علــــا الصــــحميب ينلــــ  امل س ــــا  ااع ميــــ . ي نــــم االنتشــــا  الواســــ  النرــــاإل ألعمــــا  العنــــ   ــــد 
ــــ   ــــن بانتشــــا  ثقاهــــ  ااهــــ   مــــ  العقــــام نتيجــــ  العجــــ  امل س ــــل ءي عــــد  الرن  الصــــحميب، هقــــد ت 

 .(66)امل س ي  ه م  ق  امل  يلب ع  ه   األهعا 
 ءن الشــريع  ااســ مي  تر َّــ  ه الصــوما  إىل يءاــا   اــ    معلومــا   قــوإل الرمــ  إىل -48

، ي و  هـــا يصــ ن األاــ اة م ـــ يلب  نائيــا  مــ  يصـــلوا 2009 انــ  القــانون املـــدين منــ  عــا  
 .(67)إىل مر ل  ال لوق

يءاـــا   الشـــ    إىل ءن القـــانون ال  اـــر هـــر  عقوبـــ  ااعـــدا  ءي ال ـــج  مـــدال اويـــاة  -49
 .(68)ائي  ه اجلرائم الس يرت  ها ء ما العقوب  ال دني  كد  ا     ءي
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يءاــا   الشـــ    إىل ءن  ـــانون العقوبـــا  الصــومام، ال ـــا   ه  نـــوم ييســـ  الصـــوما   -50
عامـا ، ي  ـ  إيـدا  األ مـا  وين هـ   ال ـ   14يبونت ند،  دو ال   الدنيا للم  يلي  اجلنائيـ  بــ 

 .(69)ه ااص  يا 
ل ــــ  ه  صــــومالي ند   ــــدو ا 2007عدالــــ  األ ــــداث لعــــا   يء ــــاه  الشــــ    ءن  ــــانون -51

ءاـــــا   إىل ءن القـــــانون نـــــ   4. نـــــ  ءن الو  ـــــ  املشـــــ ك  (70)عامـــــا   15  الـــــدنيا للم ـــــ يلي  اجلنائيـــــ  ب
مر ــ . إ  ي قا ــا األ مــا  ي ــاَكمون ك ــاليب يي  ــجنون معهــم
. يءعربــ  اللجنــ  الو نيــ  وقــوإل (71)

ت ــ  األ ــداث  ال عــ   لــ  مماثــ ، يءاــا   إىل ءن بعــا مراكــ  اال تجــاةاان ــان ه  صــومالي ند  
ه ةن انــا  منمصــل  عــ  ال ــاليب. ي كــر  ءن  لــ  مــ  مــو مل االوعــاج العــا   ــاو ين علــا التعامــ  مــ  

ه  ـانون عدالـ  األ ـداث ا   يـدا    ايا األ ما  امل ـالمب للقـانون. يءن ءهـراو الشـر   ال يتلقـون تـد ي 
 .(72)ب  عديوة يمعرهتهم

 
 القق  ي الدواج والقياة ااسرية -٤ 

ــر،  -52 ءيصــ  منامــ  م ــلمون بقــيم معاصــرة بــدن ير وــ  الصــوما  تشــريعا  فنــ  يبــرو  ةياج القصو
 .(73)يبدن حتدو س  الثامن  عشرة سنا  ونيا لل ياج للر   ياملرءة

 
 حرية التنقل -5 

الصـومالي  تقيوـد  ريـ  تنقـ  املمثلـب املنت  ـب بصـو ة ءن ال ـلرا   2 كر  الو    املش ك   -53
 انونيـــ  يو قرا يـــ  ه النقابـــا  العماليـــ  الصـــومالي  الـــ ي  يرن ـــون ه اال ـــر   بدعمـــاطم النقابيـــ  

 .(74)امل تقل  ياملشريع 
ءن النـــا  ه  وبـــا الوســـرا يء ـــ اج مـــ  منرقـــَس  ـــدي ي وبـــا  6ي كـــر  الو  ـــ  املشـــ ك   -54

نوعـــون مـــ  ميـــاو ة املنـــا   ا ا ـــع  ل ـــيررة  ركـــ  الشـــ ام ءي التنقـــ  رريـــ  هيهـــا. يإ ا ال ـــملا مم
 ـــايلوا امليـــاو ة يان شـــ  ءمــــرهم، هـــ صم  ـــاَكمون ه عـــاكم اــــرعي  عليـــ  ت لمهـــا  ركـــ  الشــــ ام 

َ م عليهم بااعدا  إما بتشوي  ء راههم يب ها ءي بقر    يسهم  .(75)ي  
 

م الجمعيووات والتجمووع السوولمي والقووق  ووي المشووار ة  ووي القيوواة العامووة حريووة التعبيوور وف وووي -6 
 والقياة السياسية

 كر االحتاو الو ين للصـحميب الصـوماليب ءن  الـ   ريـ  التع ـ  ال تـ ا  مصـد   لـ  بـال .  -55
 .(76)يمل ينمو  الصوما  عدة توصيا   ئي ي  كان    لها ءثناج االستعرا  الدي   الشام  األي 

 (81)يسوي ــرا (80)يإنديني ــيا (79)يالــداكر  (78)يكنــدا (77)ءن النم ــا 19يال اــ  منامــ  املــاوة  -56
 يعهـــا  ـــدوم  توصـــيا  ءثنـــاج االســـتعرا  الـــدي   الشـــام  األي  طـــا ع  ـــ  م ااـــرة رمايـــ   (82)يهولنـــدا

، 2011منـ  عــا   ا  إع ميــ 35الصـحميب يالعـاملب ه يســائ  ااعـ  . يمــ   لـك،   تــ  مـا ال يقــ  عـ  
 .(83)يمل تتحق  امل اجل  سوال ه ث ث   ايا    ا ن علا صعيد االحتاو ياملنا  
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كـــان األكثـــر ومويـــ  ه تـــا ي  يســـائ  ااعـــ   الصـــومالي ، إ    2012يبـــبو االحتـــاو ءن عـــا   -57
ــج  ءكثــر مــ  إع ميــا   18  تــ   ــرى ة ــ  صــحميب، يس   وخــري  ألوائهــم عملهــم. يكانــ  30، ي  

صـــحميا  ه هر ي ـــا يبو مـــا  28 صـــومالي ند  ءســـوء ســـجوان للصـــحميب، إ  اعتقلـــ  هيهـــا الشـــر   
 .(84)يال  عانوو

ءن اليال يـــ  العامـــا مـــ  الصـــحميب ه  صـــومالي ند  ء ي مـــوا نتيجـــ   4ي كـــر  الو  ـــ  املشـــ ك   -58
ن التشـــه   ر ـــ   نائيـــ  ء 19. ي كـــر  منامـــ  املـــاوة (85)نشـــر تقـــا ير عـــ  ه ـــاو امل ـــ يلب او ـــوميب

 صـــــومالي ند ، يءنـــــ  ي  ـــــت َد  بصـــــو ة  يتينيـــــ  مل ـــــايق  الصـــــحميب يا تجـــــاةهم تع ـــــما  يإوانـــــتهم.  ه
بونت نـــــــد ءي ـــــــا ، يتعـــــــرو  الصـــــــحميون ل عتقـــــــا  التع ـــــــمل يااوانـــــــا  ينلـــــــ  املناهـــــــ  ااع ميـــــــ   يه

 .(87)م   ايت  ييت  ع   ل  مماث . يءعرب  منام  هيو (86)ال وابا  ااخ ا ي  علا اان ن  ي ج 
، ي كــــر  (90)128ي (89)126ي (88)124-98إىل التوصــــيا   19يءاــــا   منامــــ  املــــاوة  -59

. يءاـــــا  االحتـــــاو الـــــو ين (91)ءن مشـــــري   ـــــانون ااعـــــ   يعـــــ ة ســـــيررة الديلـــــ  علـــــا يســـــائ  ااعـــــ  
ة علـــــا الصـــــحميب للصـــــحميب الصـــــوماليب إىل ءن مشـــــري   ـــــانون ااعـــــ   يمـــــر  نرامـــــا  اـــــديد
 .(92)ييسائ  ااع  ، ي اي  ءي ا  معا    الصحميب يجلم يسائ  ااع   امل تقل 

 يســــائ  ااعـــ    الــــ        ـــديو التعريــــ  الواســـ  لليايـــ  لياســـتن ر  هيضـــ  مراســــلون بـــ -60
يعتمــد   ــانون ااعــ   )ييشــم   ال ــ    ي ال تــ   ي يــ  املوا ــ  الشــ  ي (. ير ــ  اطيضــ ، ُيــ  
هـــ ا القـــانون يســـائ  ااعـــ   علـــا الت ـــجي  ه يةا ة ااعـــ   يلـــي  ه هيضـــ  م ـــتقل ، ييشـــ  ه 

ا . يباا ـــاه  إىل  لـــك، موا ـــ  عديـــدة إىل ســـح  ال اخـــي ، يال يـــ كر تناســـ ي  العقوبـــا  مرلقـــ
يمـــر  القـــانون  موعـــ  مـــ  القيـــوو امل همـــ  لليايـــ  يء يانـــا  نـــ  القانونيـــ  علـــا  ريـــ  التع ـــ . يعلـــا 

ســ ي  املثــا ، مل يعــروا القــانون التشــه  ءي األمــ  القــومل ءي ممهــو  املعلومــا  ال ا بــ 
 يءعــرم . (93)

     .(94)مماث   ل  ع  الصوماليب للصحميب الو ين االحتاو
ييهقـــا  ل حتـــاو، ت ـــيرر يةا ة ااعـــ   علـــا اجمللـــ  الـــو ين لإلعـــ   امل مـــ  إنشـــا    و ـــ   -61

مشــــري   ـــــانون ااعـــــ  ، همعاـــــم ءع ـــــائ  تعيوــــنهم الـــــوةا ة، إ ـــــاه  إىل ءنـــــ  يمتقـــــر إىل االســـــتق لي  
 .(95)ياملصدا ي 

عــاملب هيهــا وهعــوا الــثم  ي كــر  هيضــ  مراســلون بــ   ــديو ءن إ اعــ  اــابي  يالصــحميب ال -62
ــــ  املا ــــي  قتــــ  مــــا ال يقــــ  عــــ  ســــ ع  مــــنهم. ياعتــــ   اطيضــــ  ءن   األنلــــا خــــ   األعــــوا  الثماني

ال ـــلرا  الصـــومالي  ءســـهم  علـــا نـــو هاعـــ  ه تعـــريا  يـــاة العـــاملب ه اا اعيـــ  لل رـــر عـــ  
 .(96) ام ري  عملي  م ايق  منهجي ، إ  مل تتم   م  ،ايتهم م  هجما   رك  الش

إىل ي ـــوو  ا ـــ  ملحـــ  اصـــ ى  ـــانون العقوبـــا  الصـــومام،  19يءاـــا   منامـــ  املـــاوة  -63
الـــس بـــرو   328الـــس بـــرو  التعـــرو  لشـــرا يتعـــ   ئـــي  الديلـــ ، ياملـــاوة  220يحتديـــدا  إليـــاج املـــاوة 

 .(97)بالناا  العا  نشر ءي توةي  املعلوما  ال ا ب  ءي امل ال  هيها ءي امل لل  الس   نها ااخ  
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ءن  ـوا  األمـ  ه وـ  عـدة ا تماعـا  عامـ ، منهـا ا تماعـا    2ي كر  الو  ـ  املشـ ك   -64
. يال ت عقــد 2013كــان هــدهها انتقــاو إ ــراجا    وميــ ، بعــد تشــ ي  الصــوما  االحتاويــ  ه عــا  

قـــ  لتناـــيم ء  اال تماعـــا  العامـــ  إالو بقـــرا  سياســـل. ييتعـــبو اوصـــو  علـــا مواهقـــ  ممـــو  املنر
 .(98)بم  عا 

، يمـــر   ـــانون العمـــ  عق ـــا  اـــديدة علـــا نقابـــا  العمـــا . 2ير ـــ  الو  ـــ  املشـــ ك   -65
 يـــووا  علـــا  ريـــ  اختيـــا  اطياكـــ  النقابيـــ ،  1972هعلـــا ســـ ي  املثـــا ، يمـــر   ـــانون العمـــ  ل ـــن  

ب ب ــ   ريـــ ، ي ريـــ  يعلــا  ـــ  النقابــا  ه ي ـــ   وانينهــا األساســـي  يءنامتهـــا، يانت ــام املمثلـــ
 .(99)تنايم األنشر  يي   ال امج، ياملوا ي  الس تشملها املماي   اجلماعي 

ي كــر  منامــ  العمــو الديليــ  ءن  صــومالي ند   ــيوق  ا نــاإل مــرا ا  يت ــرا ا  علــا ءع ــاج  -66
ي  ِّــ  علــا  ،2011ه املعا  ــ  ال ياســي  ييســائ  ااعــ   ي اعــا  اجملتمــ  املــدين. يه ءيا /مــايو 

 ــانون  ديـــد للمنامــا  نـــ  او وميـــ  لتناــيم عمـــ  منامــا  اجملتمـــ  املـــدين. يءثــا  هـــ ا القـــانون 
 .(100)اوان  إةاج هر   يوو علا عم  املناما  ن  او ومي 

ءن املــــــداهعب عــــــ   قــــــوإل اان ــــــان املشــــــا كب ه  هــــــوو  3يء ــــــاه  الو  ــــــ  املشــــــ ك   -67
ال ي الــــون يتعر ــــون إىل االنتقــــا  علــــا يــــد م ــــ يم الديلــــ  يإىل  للــــدعوة وقــــوإل اان ــــان مشــــريع 

. يياصــــل  ال ــــلرا  (101)يــــد  هــــا  هاعلــــ  مــــ  نــــ  الــــدي  مثــــ   ركــــ  الشــــ ام العنــــ  علــــا
لت ــاي  املــداهعب عــ   قــوإل اان ــان   ــائيا   1962اال تجــاج بنصــوة  ــانون العقوبــا  ل ــن  

 .(102)ه الق ايا ا  هي 
الو نيــــ  وقــــوإل اان ــــان ه  صــــومالي ند  ءن مشــــا ك  املــــرءة ه ال ياســــ  ي كـــر  اللجنــــ   -68
 تــ ا  ه  ــديوها الــدنيا ه  صــومالي ند ، إ  ال تو ــد ســوال نائ ــ  يا ــدة ه ال ملــان يء بــ  يةيــرا  ال

 .(103)ه  ل  الوة اج
ملانيـــــ  بـــــدن ي ـــــم  الصـــــوما  فثيـــــ  األ ليـــــا  ه اطياكـــــ  ال   1يءيصـــــ  الو  ـــــ  املشـــــ ك   -69

ياالحتاويـــ  يادليـــ  يه عمليـــا  صــــن  القـــرا ، يبـــدن ت ـــون ءعــــداوهم تتمشـــا عمومـــا  مـــ  ن ــــ تهم 
 .(104)ال  ان م 

 
 القق  ي العمل و ي التمتع بشروط  مل  ادلة ومؤافية -٧ 

عــ  القلــ  إةاج عــد  ي ــوو  ــد ءوج مناســ  لأل ــو ، ألن  لــك  2ءعربــ  الو  ــ  املشــ ك   -70
ي  م توال معيشـل الئـ  للعـاملب. يتشـ و  اـري  الصـح  يال ـ م  ه ءمـاك  عمـ    و  وين حتق

كثــ ة حتــديا  م ــتمرا  ءي ــا . يال يــ ا  ا ــ ا  اوــ  ه االســ ا   يءي ــا  المــراق يه حتديــد ســاعا  
عمـــ  معقولـــ  ياوـــ  ه إ ـــاةة األمومـــ  يشـــ و  حتـــديا  ه ءمـــاك  العمـــ  ءي ـــا . ييشـــي  التمييـــ  علـــا 

ق يل  ينـو  اجلـن  يااعا ـ  ه  يـ   وانـ  عمليـ  التو يـ . يتتعـرو  الن ـاج يهضـا  عـدة ءسا  ال
 .(105)إىل التميي  ب    الوصم اال تماعل ي ع  إنما  القانون
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 القق  ي الضمان االعتما ي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق -٨ 
ل نيــــ  التحتيــــ  يعديويــــ  ءن األي ــــا  األمنيــــ  الصــــع   ي ــــع  ا 5 كــــر  الو  ــــ  املشــــ ك   -71

املــوا و املاليــ  ال تــ ا  تعــوإل االنتعــا  اال تصــاو  ه الصــوما . يال يــ ا  اال تصــاو الصــومام يعتمــد 
اعتماوا  اديدا  علـا م ـتويا  عاليـ  مـ  املعونـ  األ ن يـ  يالتحـوي   املاليـ . ي ـد ءوال االهتقـا  إىل 

ائي ، يه الو ــ  نم ــ ، تنتهــك ا رــ  ااكائيــ  م ــاك  مي ــو ة الت لمــ  إىل انتشــا  امل ــاك  العشــو 
. يال يــ ا  اوصــو  علــا ميــا  الشــرم املدمونــ  (106)ه ء يــان كثــ ة  قــوإل ســ ان املنــا   العشــوائي 

 5. يءيصـــ  الو  ـــ  املشـــ ك  (107)يخـــدما  الصـــرا الصـــحل بعيـــدا  عـــ  متنـــاي  ال ثـــ  مـــ  النـــا 
ـــ ، ي  ـــ  األمـــ  اليـــ ائل،بـــدن ي ـــاهن الصـــوما  اجلـــو  يســـوج التي ي ســـيما لألاـــ اة الـــ ي   ال  و

 .(108)يعيشون ه هقر مد  ، يي م  توه  ال    ال ئ  للجمي 
ءن مو ـا  اجلمـاا املت ـر ة يالمقـر حتـو  وين  صـو  المقـراج  4يال ا  الو  ـ  املشـ ك   -72

ــ  يال  ضــب علــا اليــ اج ه  صــومالي ند . يمعاــم املــو  او الي ائيــ  م ــتو وة ياملشــروي  واخليــا  يالر و
يباهاـ  الــثم . ينتيجــ  االهتقــا  إىل إنتـاج نــ ائل علــل يعــد  تــوهر مي انيـ  لــدعم اليــ اج، يعــاين كثــ  

ســيما  ال مــ  المقــراج ه  صــومالي ند  مــ    ــوة اويــاة. يءمــا امليــا  هو ــعها  ــرج ياــحيح  لليايــ ،
 .(109)توةي  ال لرا  للميا ل  ان الري  يالر و . يه بعا املنا   او ري ، يتماي  

 
 القق  ي الر اية الصقية -٩ 

ءن معــدال  يهيــا  األ مــا  ياألمهــا  مرتمعــ  لليايــ . ي ثوــ   صــو   5 كــر  الو  ــ  املشــ ك   -73
 .(110)الن اج علا الرعاي  الصحي  حتديا ، إ  تعاين الن اج م  نق  ا دما  يتع و  اوصو  عليها

ءن ا ـــــدما  الصـــــحي  ال تتـــــوهر خـــــا ج ال لـــــدا  الرئي ـــــي  ه  4ك  ي كـــــر  الو  ـــــ  املشـــــ   -74
 صـــومالي ند . يتشـــن ا ـــدما  الصـــحي  بصـــم  خاصـــ  ه املنـــا   الريميـــ  يالنائيـــ . ياـــ  نقـــ  ه 
العـــاملب ه  ـــا  الصـــح ، ييعمـــ  نـــال يتهم ه القرـــا  ا ـــاة. يال   ـــ  للمقـــراج ي ـــعاا اوـــا  

 .(111)ال تما  كلم  ا دما  الصحي  الوصو  إىل الناا  الصحل ا اة
 

 القق  ي التعلية -1٠ 
ءن ناـــا  التعلـــيم يوا ـــ  مشـــاك  خرـــ ة، مـــ    يـــ  االهتقـــا  إىل  5ءكـــد  الو  ـــ  املشـــ ك   -75

املراه  ياملعلمب املـ هلب. يباا ـاه  إىل  لـك، توا ـ  المتيـا  ياأل مـا   يي ااعا ـ  مشـاك  ك ـ ة 
اــ  حتــديا  ءخــرال منهــا عــد  ي ــوو مــدا     وميــ ، همعاــم املــدا   ه اوصــو  علــا تعلــيم. ي 

 .(112)خاص ، يال يري  النا  كلم  الرسو  الد اسي 
بـــــرلب إىل  ـــــري ة االســـــتثما  بقـــــوة ه  رـــــا  التعلـــــيم،  -يءاـــــا   منامـــــ  ء   الن ـــــاج  -76

تيـــا  ه بــــرامج ه ء  تـــداب   ائمــــ  علـــا اخـــت   التــــواةن بـــب اجلن ـــب تعــــوإل مشـــا ك  الم يالناـــر
 .(113)التعليم



A/HRC/WG.6/24/SOM/3 
 

 

GE.15-19424 13/20 

 

يء ـــاه  املنامـــ  ءن ا لـــ  ه ءواج الـــ امج التعليميـــ  ال يعـــ ال هقـــ  للن اعـــا  ال ياســـي ،  -77
ل ــ  ءي ــا  لل ُيــا  امل  ــرة الــس تــ ثر ه المتيــا ، ياملشــاك  الصــحي  النا ــ  عــ  تشــوي  األع ــاج 

  علــــا نــــو  اجلــــن  الــــس تعــــوإل بشــــدة التناســــلي  لإلنــــاث، ين هــــا مــــ  املما ســــا  التميي يــــ  القائمــــ
 .(114) صو  المتيا  علا التعليم

ي كـــــر  اللجنـــــ  الو نيـــــ  وقـــــوإل اان ـــــان ه  صـــــومالي ند  ءن املعـــــد  اا ـــــام لألميـــــ   -78
يــ ا  مرتمعــا  بــب الن ــاج يالمتيــا  ه  صــومالي ند . يمــروو  لــك عــد  ت ــاه  هــرة اوصــو  علــا  ال

ــنن المتيــان األيلويــ  علــا المتيــا  ه اوصــو  علــا التعلــيم الناــامل، إ ــاه  إىل عــد   التعلــيم، إ    
 .(115) د ة األا اة ال ي  يعيشون ه املنا   الريمي  علا اوصو  علا التعليم

ـــ   4يءاـــا   الو  ـــ  املشـــ ك   -79 ءن التعلـــيم ه  صـــومالي ند  لـــي  منامـــا  برريقـــ  تتـــين للر و
األ مـا  مـ  المضـا  املهمشـ  حتـديا  يتمثـو  ه اوصـو  علـا التعلـيم االلتحاإل بـ  يمواصـلت . ييوا ـ  
 .(116)ه نيام سياسا  ومايتهم

 
     اإل ا ة ذوو ااشخاص  -11 

ءن األاـــــ اة  ي  ااعا ـــــ  ال ي الـــــون يوا هـــــون  ـــــوا   تعـــــ    5 كـــــر  الو  ـــــ  املشـــــ ك   -80
التمييــ   يتعر ــون ألاــ ا  متعــدوة ءي مشــدوة مــ مشــا كتهم علــا  ــد  امل ــاياة كــدهراو ه اجملتمــ . يهــم 

ب ـــــ   اجلـــــن  ءي األصـــــ  ااثـــــين ءي اال تمـــــاعل ءي الثـــــرية ءي ال ـــــ  ءي ء  ســـــ   وخـــــر. يال تو ـــــد 
 .(117)ااعا   سياسا  ءي خر   امي  إىل ي   ولي  للعم  م  ء   حت ب ي   األا اة  ي 

يوا هــــــون حتــــــديا  كثـــــــ ة ه  ءن األاـــــــ اة  ي  ااعا ــــــ  4ي كــــــر  الو  ــــــ  املشــــــ ك   -81
يهــــم ءكثــــر عر ــــ  مــــ  نــــ هم ل ســــت عاو مــــ   ، صــــومالي ند . هن ــــ تهم ه ءيســــا  المقــــراج ك ــــ ة

الوصـو  إىل التعلــيم، يالعمـ  املنــتج يال ئــ ، يا ـدما  الصــحي ، ياملــوا و اال تصـاوي  ياملاليــ ، يال نيــ  
 .(118)شا ك  ال ياسي التحتي ، يم  املشا ك  ه  ي   وان  اجملتم  مث  امل

 
 اا ليات والشعوب ااصلية -12 

ءن  الـ  األ ليـا  ااثنيـ  ء نملـ  إىل  ـد بعيـد. همـل االسـتعرا   1 كر  الو    املشـ ك   -82
 .(120)هق  ي عهم (119)الدي   الشام  األي  للصوما ، تنايل  توصي  يا دة

ثنيــ ، علــا ي ــ  ا صــوة، عر ــ  ل نتصــام ءن ن ــاج األ ليــا  اا 1يبيونــ  الو  ــ  املشــ ك   -83
ــــدما يتعــــر  ءهــــراو  اعــــا  األ ليــــا  إىل هجــــو ، يتعــــ و  علــــيهم تقري ــــا  اللجــــوج  يالعنــــ  اجلن ــــل. يعن

 .(121)العدال ، سواج ع   ري  وليا  او  العرهي  التقليدي  ءي ع   ري  الشر   ي وا  األم  إىل
النيلـــل تعـــرو  إىل ءعمـــا  ي شـــي  منهجيـــ   - ال ـــانتوءن اـــع   6ي كـــر  الو  ـــ  املشـــ ك   -84

ـــ  ن ـــاج ال ـــانتو النيليـــا  علـــا ا تـــداج  جـــام كامـــ  ثقيـــ   - يياســـع  النرـــاإل ي ويلـــ  األ ـــ . يب 
لدن، ب     ي ع وب  ييرل ي وهه . يإ ا مل يمعل ، ي  رب  يُي 
(122). 
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 اوصــو  علـا العدالــ ، إ  ءن األ ليــا  توا ـ  عق ــا  إ ـاهي  ه 1ي كـر  الو  ــ  املشـ ك   -85
يهـــيم  اـــيوخ   ائـــ  األنل يـــ  علـــا عمليـــا  القـــانون العـــره. ييتعـــ و  علـــا ن ـــاج األ ليـــا  الـــ   
يــ لي  عــ  العنــ  الوصــو  إىل العدالــ  ألن اــيوخ   ــائله  ال ي عتــ ين ءنــداوا  لشــيوخ   ائــ  األنل يــ  

ال ـ ى(. ءمـا ن ـاج األ ليـا  الـ    يلي وا ه مو   ي هلهم لتحصي  التعوي ـا  )ههـم ال  ملـون
يم ـــل  اللجـــوج إىل ناـــا  العدالـــ  الرتـــل، ه ثـــ ا  مـــا ُيـــدن ءن اجلنـــاة امل عـــومب ينجحـــون ه إ الـــ  
الق ـــايا إىل ناـــا  القـــانون العـــره الـــ   ال  لـــك هيـــ  ء ـــا ا   ـــد ة تماي ـــي  تـ ــ كر، مـــا يـــ و  إىل 

 .(123)إسقا  الق ايا ي/ءي عد  وه  تعوي ا 
ءي ـــا  إىل ءن ءكثـــر مـــ  نصـــ  الن ـــاج ال اليـــا  مـــ   اعـــا   1يءاـــا   الو  ـــ  املشـــ ك   -86

األ ليـــا  مل يلـــتحق   ـــ  باملد ســـ . ينال يـــ  الـــ   الـــتحق  بـــالتعليم الناـــامل مل يتجـــايةن املد ســـ  
 .(124)االبتدائي 

 
 المهاعرون والالعئون وملتمسو اللجوء -1٣ 

  ءن عــدوا  مــ  ال لــدان   ولــ  ءي  ايلــ  تر يــ  صــوماليب ال اــ  منامــ  العمــو الديليــ -87
إىل  نــوم ييســ  الصــوما . يتشــ و  عمليــا  العــووة بــااكرا  هــ   إىل  نــوم ييســ  الصــوما ، 
 يـــ  ال تـــ ا   ركـــ  الشـــ ام ت ـــيرر علـــا م ـــا ا  ااســـع  مـــ  األ ا ـــل، انتهاكـــا  اللت امــــا  

 .(125)الدي  بعد  ااعاوة الق ري   و   القانون الديم
يءاـــا   املنامــــ  ءي ــــا  إىل ءن  صــــومالي ند  ت ت ــــي  عشــــرا  ا الا مــــ  ال  ضــــب.  -88

، ءصـــد     ومـــ   صـــومالي ند ، مـــ  خـــ   يةا ة الداخليـــ ، ءمـــرا  2011ل ـــ  ه ءيلو /ســـ تم  
 مهــا ر نــ  اـــرعل  بامليــاو ة ه ن ــون اــهر. يمـــ  ءن األمــر مل ي نمَّــ ، هـــ ن  80 000إىل ةهــاج 

 ، صـــروى يةيـــر واخليـــ   صـــومالي ند 2015ءيا /مـــايو  24الا نـــاو يا  صـــومالي ند  بنـــاج  عليـــ . يه ا 
 .(126)بدن  صومالي ند  ما عاو  تق   ال ضب ها ي  م   تا  وائر ه بلد ثال 

 
     داخليا   المشردون  -1٤ 

ءن الن ـاج يالمتيـا  املشـروا  واخليـا  معر ـا  بصـم    كـر  منامـ  هيـوم   ايـت  ييتـ  -89
خاصــ  ل نتصــام مــ    ــ    ــا  م ــلحب،  ــ  هــيهم  نــوو تــابعون للح ومــ  الصــومالي  يعناصــر 

 .(127)امليليشيا 
، بيونـــ  املنامـــ  ءن الصـــوما  عـــاج مـــ   اعـــ  مـــدمرة (128)141-98يهيمـــا يتعلـــ  بالتوصـــي   -90

اــ   علــا األ ــ ، نصــمهم  260 000األخــ ،  صــد  ء ياى  منــ  االســتعرا  الــدي   الشــام 
مــ  األ مــا ، يت ــ    ه مو ــ  تشــرو  ــاعل واخــ  اوــديو الصــومالي  يإىل ال لــدان اجملــاي ة. ييواصــ  

اــــــ   ه  ا ــــــ  ملحــــــ  إىل  700 000الصــــــوما  موا هــــــ  ءةمــــــ  إن ــــــاني  خرــــــ ة. هــــــدكثر مــــــ  
يوا هـــون ءخرـــا ا   ـــدو ءمـــنهم اليـــ ائل. يتوا ـــ   امل ـــاعدة اان ـــاني ، يمـــا ي يـــد علـــا مليـــويَن اـــ  

الوكــاال  اان ــاني  حتــديا  ه الوصــو  إىل ال ــ ان ادتــا ب  ــراج اطجمــا  امل ــتمرة يالقيــوو الــس 
 .(129)تمر ها ء راا الن ا 
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يء ـــــاه  منامـــــ  هيـــــوم   ايـــــت  ييتـــــ  ءن عشـــــرا  ا الا مـــــ  األاـــــ اة هـــــريا إىل  -91
ـــــ ين يعيشـــــون ءي ـــــاعا  مدســـــايي ، ييتعر ـــــون 2011مقديشـــــو ءثنـــــاج  اعـــــ  عـــــا   . يال يـــــ ا  ال ث

لإلخـــ ج الق ـــر  يالعنـــ  اجلن ـــل يالتمييـــ  ب ـــ   انتمـــائهم الق لـــل مـــ   انـــ  القـــوا  او وميـــ  
يامليليشـــيا  املتحالمـــ  معهـــا يءهـــراو عـــاويب،  ـــ  هـــيهم مـــديري امل يمـــا  املعريهـــون باســـم   ـــرا  

، ءعلنــ  او ومــ  عــ  خرــ  لنقــ  عشــرا  ا الا مــ  2013اير ال وابــا  . يه كــانون الثاين/ينــ
املشــروي  واخليــا  إىل ءمــاك   ديــدة واخــ  مقديشــو. نــ  ءن تنميــ  هــ   ا رــ  تو ــ  لعــد   ــد ة 

 .(130)او وم  علا توه  اوماي  األساسي  ه املوا   اجلديدة
 2014ي /وي ـم  ير   منامـ  هيـوم   ايـت  ييتـ ، اعتمـد  او ومـ  ه كـانون األ -92

ـ  علـا ال ـلرا  ،ايـ  اجلماعـا  املت ـر ة ءثنـاج عمليـا  ااخـ ج، نـ   سياس  بشدن التشرو تو  
ــجِّل  ه عمليــا  ااخــ ج الق ــر  الواســع  النرــاإل، منهــا مــا نمو تــ  القــوا  او وميــ   ءن ةيــاوة س 

 .(131)ه مقديشو يه بلدا  ءخرال ت يرر عليها او وم 
ءن املشـــروي  واخليـــا  ه  صـــومالي ند  يعيشـــون ه مراكـــ  م تاـــ   4 ـــ  املشـــ ك  ي كـــر  الو   -93

ه املدن الرئي ـي . يهـ الج املشـروين هـم ءاـ اة مـ   صـومالي ند  ء  ـ يا علـا المـرا   ـراج مو ـا  
اجلمـــاا املت ـــر ة ياوـــريم ه ت ـــعينا  القـــرن املا ـــل ينـــ   لـــك. يي عتـــ  تعريـــ  املشـــروي  واخليـــا  

 ــد  ب ــ   مركــ   صــومالي ند . يتعــ ا  صــومالي ند  باألاــ اة الــ ي  هــريا مــ  الصــوما   مثــا 
) نــوم يســ  الصــوما ( بوصــمهم ال ضــب، ل ــ  املنامــا  الديليــ  تتعامــ  معهــم بوصــمهم مشــروي  

 .(132)واخليا  
 

 حقوق اإلنسان وم ا قة اإلرهاب -15 
م اهحــ  اا هــام معــري  علــا ال ملــان، يءن ءن مشــري   ــانون  5 كــر  الو  ــ  املشــ ك   -94

اـ  فـايا مـ  كونـ  ال  تثــ  للمعـاي  الديليـ . ييتعـب علـا الصــوما  تنقـين مشـري   ـانون م اهحــ  
اا هـــام ل ـــمان عـــد  عاكمـــ  املـــدنيب ءمـــا  عـــاكم ع ـــ ري ، يإعمـــا   قـــوإل األاـــ اة الـــ ي  

 .(133)نوني يوا هون عقوب  ااعدا  ه اداكم  يه  األصو  القا
Notes 
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