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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والثالثون 
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 تجميع بشأن الصومال  

 لحقوق اإلنسان السامية دةاألمم المتح تقرير مفوضية  

 معلومات أساسية -أوالا  

مع مراعاة دورية االستعراض   ،16/21و  5/1هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان    أُعد   -1
تجميع للمعلومدا  الواردة ي  تقدارير هاتدا  المعداهددا  واإلترالا  ال دا ددددددددددددددة  التقريرالددوري الاددددددددددددددامد   و 

 عدد الكلما  األقصى ل  دًا بالحد  تقا  ي  شك  موتز   موهو ُمقد  ق األمم المتحدة ذا  الصلة،  وغارها من وثائ 

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

ى علو   2019  أغسدد س/آب 6الصددوماع على اتقاةية حقوق األشدد اي ذوي اإلعاقة ي      ددد ق -2
اتقاةية االتحاد األيريق  لحماية ، على 2020آذار/مارس  6، ي   الصددددددددددوماع  قالصددددددددددعاد اإلقليم ،  ددددددددددد  
على اتقاةية القضددال على تميع أشددكاع  بعد لم يصدددق الصددوماعو   ( 3) ي  أيريقياًا ومسدداعدة الزايحان دايلي 

ملحق بالماثاق األيريق  لحقوق لاالبروتوكوع المتعلق بحقوق المرأة ي  أيريقيا التمااز ضدددددددددددد المرأة وال على 
  ( 4) عوباإلنسان والا

إلى التصدددددددديق على  البلدبحالة حقوق اإلنسدددددددان ي  الصدددددددوماع  ةالمعزي  ةالمسدددددددتقل  ةال بار  تدعو  -3
 ،اإلبادة الجماعية والمعاةبة علاها، وعلى نظام روما األسددداسددد  للمحكمة الجزائية الدولية اتقاةية مزع تريمة

  ( 5) 1949 والثان  والثالث الملحقة باتقاةيا  تزيف لعامضافية األوع إلالبروتوكوال  اعلى و 

 تصددقوأو دت مقوضدية األمم المتحدة السدامية لاداون الالتتان )مقوضدية شداون الالتتان( ب ن  -4
تقاةية اال، وب ن تزضدددددم إلى اتقاةية القضدددددال على تميع أشدددددكاع التمااز ضدددددد المرأة لى ع الصدددددوماع  ومةحك

  ( 6) ة واالتقاةية المتعلقة ب قض حاال  انعدام الجزسيةاألش اي عديم  الجزسي  المتعلقة بوضع
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يصددددددددددق ب ن الممثلة ال ا دددددددددة لممان العام المعزية باألزقاع والززا  المسدددددددددل   مكتب ىوأو ددددددددد  -5
 البروتوكوع االيتياري التقاةية حقوق ال ق  بادد ن اشددتراط األزقاع ي  المزايعا  المسددلحةعلى   الصددوماع

  ( 7) ثاق األيريق  لحقوق ال ق  ورياهاتهما العلى و 

التصديق الصوماع على  بتاجيعوأو ت مزظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقاية )الاونسكو(  -6
  ( 8) على اتقاةية مكايحة التمااز ي  مجاع التعليم

 إلىة  تقارير وززية شدددددددداملبانتظام م تقدأن الحكومة على  بتاددددددددجيعوأو ددددددددت الاونسددددددددكو أيضددددددددًا  -7
بالتعليم، وأن ُت لع   ذا  الصددددددلةمعايار البوضددددددع  تعلقةالملمادددددداورا  الدورية بادددددد ن  ددددددكوط الاونسددددددكو ا

مر دددد الاونسدددكو حتقظ به ي ي ذالق ري ال  الموتزالاونسدددكو على أي معلوما  ذا   دددلة من أت  تحديث  
  ( 9) با ن الحق ي  التعليم

 ( 10) اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

إنادددال لجزة وززية مسدددتقلة  اسدددتكماعلمسددد لة  ولوية القصدددو  األمن تديد  ةالمسدددتقل  ةبار  لا  أكد -8
وزلبت اللجزة المعزية بحقوق اإلنسدان إلى الصدوماع تقديم معلوما   ( 11) موارد كافيةتتمتع ب لحقوق اإلنسدان 

  ( 12) ا  الماسسة الوززية لحقوق اإلنسانقععن التدابار المت ذة لت 

ومقوضدددددية األمم المتحدة السدددددامية  المسددددداعدة إلى الصدددددوماع حدة لتقديملمت م اوأو دددددت بعثة األم -9
تهود و  إناال اللجزة الوززية لحقوق اإلنسان ب ن يدعم الصوماع )مقوضية حقوق اإلنسان( لحقوق اإلنسان

 من أت  كقالة ،ولجزة " دددومالاالند" لحقوق اإلنسدددان تعزيز مكتب المدايع عن حقوق اإلنسدددان ي  بونتالند
  ( 13) الحق ي  حرية التعبار إعماع قعالة ي الاركة امال

الصددددددددوماع  بالتزامالممثلة ال ا ددددددددة لممان العام المعزية باألزقاع والززا  المسددددددددل  ورحب مكتب  -10
   وأشدددادهموا دددلة تهودعلى الصدددوماع  وشدددجع  ة،المسدددلح  ا الززاعبتعزيز حماية األزقاع المتضدددررين من 

حقوق ال ق  يهدف إلى تحوي  اتقاةية حقوق ال ق  إلى   قانون لمارو   ياغةبالتقدم المحري ي    المكتب
  ( 14) إلى سن مارو  القانون  هت لعوأعرب عن قانون وزز ، 

ودعدددا المكتدددب نقسدددددددددددددددده الحكومدددة االتحددداديدددة إلى التزقادددذ الكدددامددد  ل    العمددد  الت  ُوقعدددت ي   -11
  ( 15) تاويهالقت  و الدام و ت سواال تجزادتعرض األزقاع لل وقف ومزعإلى  ت  تهدفوال 2012 عام

 ا بالعالق  الجرائم المتصددددددددددددلةالمتعلق ب  قانون ال" مقترح  بادددددددددددد نقلق الوأعرب المكتب نقسدددددددددددده عن  -12
إلى ودعا الحكومة االتحادية إلى سدددحب مادددرو  القانون، و ًا،  ماير  مادددروعه البرلمان دددا   " الذي ةالجزسدددي 

الذي يركز  2018لعام ئم الجزسدددددية الادددددام   لجرانون امادددددرو  قا  زرحإعادة  إلىمن ذلك،  بدالً ،  المسدددددارعة
  ( 16) واعتماده ودراسته ،الضحاياعلى 

 عن  التوقف يكق من شدد نه أن أن ماددرو  قانون الجرائم الجزسددية، الذي  إلى األمان العام وأشددار -13
ن الدي  علمالمع ماداورا    ق  أعقابياأليالق"، لم ُيعتمد بعد  م لة ب "تريمة  بو دقه تصدزيف االغتصداب 

  ( 17) األحكام الت  تجرم يواج األزقاع ُحذيت، القانون با ن مارو   اإلسالم 

إنهددال  تهدددف إلىوأثزى األمان العددام على الحكومددة اللتزامهددا بتزقاددذ ي ددة عمدد  وززيددة تددديدددة  -14
 الممثلة ال ا ددددددة لممان العام المعزية بالعزف الجزسددددد بدعم من وذلك   ،العزف الجزسدددددد  ي  حاال  الززا 

العزف الجزسددد   مع م لقاً ومزظومة األمم المتحدة، ودعا إلى إنقاذ سدددياسدددة عدم التسدددام  الززا   اال   ي  ح
ماددددددرو  قانون  أن تعتمد وتسددددددنالحكومة   إلى واتهقوا  األمن الوززية  وكرر األمان العام دع الذي ترتكبه

  ( 18) يةمع المعايار الدول عليهأي تعديال   اتساقكق  وأن ت الجرائم الجزسية، 
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، (2019)عتمد الصدوماع رسدميًا مادرو  قانون الالتتان ي ب ن  شداون الالتتان قوضديةوأو دت م -15
اتقاةية االتحاد  ُتزق  بمقتضددددددددددداه أحكام ضدددددددددددع ويعتمد قانونًا وززياً أن ي الذي يعزي حماية حقوق الالتتان؛ و 

  سددددددددددددددر   وزز ؛ وأن ي القانون ال إلى( )اتقداةيدة كمبداالي  أيريقيدا  ًا األيريق  لحمداية ومسدددددددددددددداعدة الزدايحان دايليد 
 واليا للالماسددددددسددددددا  االتحادية والسددددددل ا  المحلية   بإشددددددراطوذلك الجهود الرامية إلى تزقاذ اتقاةية كمباال، 

تحسددددددان حماية   من أت  مع المجتمعا  المدنية والمجتمع الدول  والتزسدددددداقالتعاون ي  إزار من  اإلقليمية
  ( 19) ي  الصوماعًا دايلي  الزايحان

تنف ااا االلتمامااات الاادوليااة المتعلقااة بحقوق اإلنسااااااااااان  مع مرا اااة القااانون  -عاا راب 
 الساري اإلنساني الدولي 

 لعدة قطا ات المسائل الشاملة -ألف 

 ( 20) المساواة و دم التم  م -1 

الزواج  وُيزظر بايدرال إلى أن عادددددددائر األقليا  ال تزاع مهمادددددددة  إلى ةالمسدددددددتقل ةال بار   أشدددددددار  -16
 مسدددتق زان ي  مززلة  األقليا  عادددائرأيراد   ويوضدددع  األقليا  وعادددائر األغلبية عادددائر  ان أيرادب   ل الم ت 
   ياددددددددددد لونها بزال مراحيض على األرض الت ُيسدددددددددددم  لهم حتى ب   ب  ال؛ م و  أو اللهم ي  األرض   حق ال
  يا لقت اف  دددددددددقو ي   ال سددددددددديما ، مرتقعة عادددددددددائرهذه الأزقاع   بانمعدال  التسدددددددددرب من المدارس تظ   و 

إلى األمر  بهم يزته مدا ًا وكثار  للتسددددددددددددددل المهماددددددددددددددة يتعرضددددددددددددددون األقليدا  والمجتمعدا  أن أزقداع  وُيزعم
  ( 21) مقليا ل مدارس

الوززية أي شددددك  من أشددددكاع  هي  تاددددريعات   حظر الصددددوماع  ددددراحةً ي وأو ددددت الاونسددددكو ب ن  -17
  ( 22)   التعليمالتمااز يالتمااز ي  التعليم على الزحو المحدد ي  اتقاةية مزاهضة 

قد  مع أن إحد  القضايا الرئيسية الت  بري  ي  االتتماعا  الت  عُ  ةالمستقل  ةال بار   توالحظ -18
الددذين  ،األشدددددددددددددد دداي ذوي اإلعدداقددةمزظمددا  المجتمع المدددن  ه  عدددم وتود إزددار قددانون  لحمددايددة حقوق 

 إلى  كانية الو دددددددددوعااز ي  إممث  التم اليعانون ي  الصدددددددددوماع من التمااز والتهميت ي  مجاال  كثارة، 
  ( 23) يري العم 

ي    دددددعوبا زلن يواتهن ال ي  يا ن الزسدددددال والقتيا  الصدددددومالإلى أ ةالمسدددددتقل  ةال بار   وأشدددددار  -19
تاددعر ال بارة المسددتقلة بالقلق ألن نسددبة و ي  الحياة العامة   والمادداركة الحصددوع على التعليم وي  التمثا 

ي  المائة رغم أن ماثاق المرأة دعا إلى   25تق  عن  سددا  الواليا اسدد ومتحادية الزسددال ي  الماسددسددا  اال
تاددددد   أن وإلى   الماسدددددسدددددية والوززية مزاح  الحياة تميعماددددداركة المرأة على قدم المسددددداواة مع الرت  ي  

ي  ة الثالثة، وي  الق ا  ال اي، و ي الحكوم القرو ي  المائة من المزا دددددددب ي    30ما ال يق  عن  المرأة 
وال الدسدددددتور االتحادي   2020ال يزص قانون االنت ابا  الذي  ددددددر ي  شدددددبا /يبراير  و المسدددددتقلة  اللجان 

المائة لتمثا  المرأة ي  مزا دب  دزع القرار على تميع  ي  30الماقت على ت صديص حصدة دنيا نسدبتها 
للادددددددددريعة ثر بتقسدددددددددار  ت ي الذي و الزظام العادددددددددائري الذي يهيمن عليه الذكور،  ويحوع مسدددددددددتويا  الحكومة 

  ( 24) ي  هذا المجاع إحراي تقدمدون ، سالمية يحد من مااركة المرأة اإل

 التجارية وحقوق اإلنسانالتنمية والب لة واأل مال  -2 

ي  إزدار مبدادرة البزدك الددول   ،إلى قرار 2020تو ددددددددددددددلدت الحكومدة االتحداديدة ي  آذار/مدارس  -20
 يون، يسددم  للصددوماع باالسددتقادة من أنوا  تموي لمثقلة بالدن الققارة او ددزدوق الزقد الدول  المتعلقة بالبلدا
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لمد   ال بارة المسددتقلة السددل ا  الصددومالية والماسددسددا  المالية الدولية على إترال تقايم    تتديدة  وشددجع
  ( 25) عادة الهيكلةإل تديدةياسا  أو برامج  ي ست ثر حقوق اإلنسان ب 

ملاون  55 قددددره تكمال تمويددد   ديملددددول  على تقددد وايق البزدددك ا ،2020حزيران/يونيددده  23وي   -21
دوالر لمسددددددددداعدة الحكومة االتحادية على سدددددددددد القجوة المالية  وتال التموي  التكمال  عقب موايقة المجلس 

 بموتبملاون دوالر   395التزقاذي لصدددددددددددزدوق الزقد الدول  على حزمة تموي  مدتها ثالل سدددددددددددزوا  بمبل  
ي  لسددياسددا  واإل ددالحا   ام دع رض ل، تسددها  الصددزدوق الممددنظام و  ممددئتمان  التسددها  االال نظام

ودعم  ،المبادرة المتعلقة بالبلدان الققارة المثقلة بالديون بموتب   اسدددددددددددتكماع التزقاذإلى قرار القترة من ات اذ ال
  ( 26) تزقاذ ي ة التزمية الوززية التاسعة

 األمد الت  يعان  مزها الصددددددددوماعال ويلة  اإلنسددددددددانيةيمة األ أنإلى وأشددددددددار  ال بارة المسددددددددتقلة  -22
الجراد الصددددددحراوي، والثار المتصددددددلة بت ار و ، 19-ثالثة عوام ، ه : تقادددددد  تائحة كويادنتيجة ل تقاقمت

ماليان شددددد ص ي  حاتة إلى المسددددداعدة   5,2ترط  مماالمزاخ، مث  يترا  الجقاف الادددددديد والايضدددددانا ،  
 ،ببيانا  مماثلة فيما يتعلق بالصددما  المزايية ن الالتتاناو شد   لت مقوضديةأدو   2020اإلنسدانية ي  عام 

التحديا  إلى ييادة  تلكوقد أد     ( 27) مدقعالققر الو  ،حديثةالو مديدة ال  مسددددلحةال ززاعا ثالثة من الللعقود ااو 
  ( 28) الحماية الموتودة أ الً  ويجوا التقاو  والتمااز  مظاهرتارد السكان وتقاقم 

ومة االتحادية وشددددددركالها على وضددددددع حقوق اإلنسددددددان ي   ددددددميم مسددددددتقلة الحكال بارة ال  ثتحو  -23
  ( 29) تحقاق التزمية المستدامةعلى و " 19-كوياد"تبذله من تهود للتصدي لجائحة  ما

المياه والصددددرف تتعلق ب   ال بارة المسددددتقلة أن مجلس الويرال لم يوايق بعد على سددددياسددددة  توالحظ -24
رئيس الويرال لوضع استراتيجية وززية إلدارة الموارد  درة أزلقهاإلى مباوأشار  ،  لصحيةالصح  والزظاية ا

تعزيز  ن زريقعال بارة المسددتقلة السددل ا  الصددومالية على حماية حقوق عاددائر األقليا    تالمائية  وحث 
  ( 30) مااركة المجتمعا  المحلية ي  تحسان ترتابا  اإلمداد بالمياه وب دما  الصرف الصح 

المزيد من البار  حقرالسددددددددددددل ا  الصددددددددددددومالية على   ةالمسددددددددددددتقل ةال بار   ت، حث 2019وي  عام  -25
والحد  ،الموارد علىالعادددائرية  ززاعا اللتحسدددان الحصدددوع على المياه الزظيقة وتوايرها، والحد من مسدددتو  
  ( 31) من ت ثار الجقاف والايضانا  والجراد على المجتمعا  المهماة

مكتب دعم بزال السالم التابع إلدارة الااون السياسية وبزال   أتراه   ،ستق  للززاعا وكاف تحلا  م -26
 ما ه  والموارد المائية  المراع  علىبان القبائ    تزاددددددددب عادًة ما الت  أن الصددددددددراعا  التاري ية ،السددددددددالم

 ات ذ  قاليمألا بان  الصدددراعا أشدددار التحلا  إلى أن   و تسدددويةالت  تت لب القائمة الصدددراعا   تزل من  إال
االتحادية األعضددددال  غار أن مبادرا  المصددددالحة األيارة أظهر  إمكانية  الواليا تديدة مع ظهور  ًا ادبعأ

  ( 32) إدارة المزايعا  الت  زاع أمدها من يالع الحوار الذي يام  زائقة واسعة من أ حاب المصلحة

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 

 ( 33) شخصهى  لواألمان ة حق الفرد في الحياة والحري -1 

، مما أسددددددقر عن الززا  ي  الصددددددوماعا  اسددددددتمرار تقلب  ها بادددددد نقلقعن ال بارة المسددددددتقلة  أعربت -27
بعثة األمم المتحدة لتقديم  وقد أ دددددددددددر    ( 34) مسددددددددددتويا  غار مقبولة من ال سددددددددددائر ي   ددددددددددقوف المدناان

 2017ديسدددددمبر ي  كانون األوع/ مادددددتركان تقريرين حقوق اإلنسدددددان ومقوضدددددية المسددددداعدة إلى الصدددددوماع
، مع إسددزاد األيعاع الززا  الزاتمة عن المدناان بان   سددائراليوثقان ويقيمان   2020وكانون األوع/ديسددمبر 
المدناان  ضحية من   4  585ما مجموعه  وقو   ي  التقرير األوع،  وثقت المزظمتان، إلى الجزاة المزعومان  و 
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  ؛ 2017تاددددددرين األوع/أكتوبر   14و   2016اير لثان /يز كانون ا   1ة بان ي  القتر (  مصددددددابان   2  507و   قتاالً   2  078) 
ي  المائة  11ي  المائة إلى المالياددددديا ، و  13إلى حركة الادددددباب، ومن ال سدددددائر ي  المائة   60 وُنسدددددب

ي  المائة  12ي  الصددوماع، و ي  المائة إلى بعثة االتحاد األيريق   4و إلى الجها  القاعلة التابعة للدولة،
  وبدداإلضدددددددددددددددايددة إلى ذلددك، ايت قددت حركددة معرويددةغار محددددة أو غار تهددا  و  ر  تهددا  يدداعلددة أي إلى

عملية   86عن ًا  مساولة أيض الاباب م  وكانت حركةمزهأيراد    403 باإليراج عنُأياد  ًا، مدني   729 الاباب
  ( 35) يالع القترة المامولة بالتقريرًا ش ص 46، وأعدمت محددة الهدفاغتياع 

حقوق   ومقوضددددددية  بعثة األمم المتحدة لتقديم المسدددددداعدة إلى الصددددددوماعت ثقر الثان ، و وي  التقري  -28
مقت  وإ دددددددابة ،  2019كانون األوع/ديسدددددددمبر  31و  2017كانون الثان /يزاير  1، ي  القترة بان اإلنسدددددددان

 كةحر  إلىالهاتتان  تريحًا(  ونسدددددددبت 2  795قتااًل و 2 338)مدنيًا ي  سدددددددياق الززا     5 133مجموعه  ما
من ضددحايا  المعظم سددق   من ال سددائر ي   ددقوف المدناان، و ًا ي  المائة تقريب  70 نولية عالمسددا   الاددباب
ذ  بزددال على أمر من محدداكم حركدة أو عمليددا  اإلعدددام الت  ُنقدد   الادددويددة الصددددددددددددددزعاألتهزة المتقجرة ترال 

غار اة ز تالمدناان إلى ي  المائة من ال سدددائر ي   دددقوف    13عز  نحو   ويُ شدددكلتها الحركةالادددباب الت  
 ي  المائة إلى الجيت الوزز  الصومال ،  4و  ي  المائة إلى ماليايا  العاائر،  8و ،اندين أو مجهولمحد
ي   1و ي  المائة إلى بعثة االتحاد األيريق  ي  الصددوماع، 2و ي  المائة إلى قوة الاددرزة الصددومالية، 3و

التابعة لجماعا  إلى ا ي  المائة  0,4لية، ولقوا  العسدددددددددددكرية الدو المائة إلى القوا  الجوية التابعة لبعض ا
 ي  المائة إلى 0,1ي  المائة إلى وكالة االسددددددددت بارا  واألمن الوززية، و  0,4و تزظيم الدولة اإلسددددددددالمية،ل

حقوق اإلنسددددددان أيضددددددًا محدودية المسدددددداللة عن  أه  السددددددزة والجماعة  والحظت البعثة ومقوضددددددية  ةتماع
  ( 36) ةلمقاضاالتحقاق واعمليا  إلى ندرة   قوف المدناان، نظراً  ال سائر ي 

 2019  آب/أغسدددددددد س 1ي  القترة من ، أبل ت  األمم المتحدة رة المسددددددددتقلة إلى أنوأشددددددددار  ال با  -29
عمليددة  300 أكثر منحددادل أمز  أد  إلى  800، عن وقو  مددا يقرب من 2020حزيران/يونيدده  30 إلى

العمليا  العسدددكرية   أثزال إ دددابة بان المدناانة  حال 500  نحو وعنمة، عو مز أو اغتياع  قت  غار مادددرو 
عمليا  قصدددددف توي وأحدال ، وعن وقد نجمت حاال  القت  واإل دددددابة عن هجما  شدددددزتها أزراف الززا 

ُنسدبت إلى حركة الادباب، والملياديا  العادائرية، وقوا  األمن الصدومالية، وعزا در بعثة  ،عزف عادائري 
لون عن تلك االنتهاكا  للمسدددددداللة ولم ي ضددددددع المسدددددداو   ة مجهولانريق  ي  الصددددددوماع، وتزااالتحاد األي

على يدما   أوعلى تعويضددددددا   أولم يحصدددددد  الضددددددحايا على سددددددب  انتصدددددداف مزاسددددددبة و فيما ندر،  إال
  ( 37) الت ها  إعادة

ق عقوبة اسدددددتمرار ت با  باددددد نحقوق اإلنسدددددان عن قلقهما  وأعربت بعثة األمم المتحدة ومقوضدددددية -30
  ( 38) القانون  المحاكما  الت  يقتضاها إعداما  دون مراعاة أ وع ص  بها منام وما يت اإلعد

 ( 39) اإلفالت من العقاب  وسيادة القانون  مسألة إقامة العدل  بما في ذلك -2 

ار يت لف منأن ق ا  العدالة الصدددومال    ةالمسدددتقل ةال بار   تالحظ -31  التقلادي، والادددريعة نظام الح 
كقاية الهياك  األسددددداسدددددية  وأشدددددار  ال بارة المسدددددتقلة إلى أن عدم ( 40) ون  الرسدددددم ، والزظام القان سدددددالميةإلا

آثار سددلبية على القدرة الماسددسددية للمحاكم،  كانت لهاعوام   والتموي  وضددعف قدرا  الموظقان القضددائاان
تسددريع سددتقلة السددل ا  على رة المال با   وحثتمز قضددًا   ال يزاع تمثا  المرأة ي  الجهاي القضددائ  وإلى أن
  ( 41) الجهود الرامية إلى تويار سب  االنتصاف والتعويض المزاسبة للضحايا وتعزيز السلم واألمنوتارة 

ي  شدددرعت   االتحاد  الجديدة األعضدددال ي  حقوق اإلنسدددان أن الواليا والحظت البعثة ومقوضدددية   -32
إلى التدريب الرسدددددم   ظم موظق  العدالة يقتقرون إنادددددال ماسدددددسددددداتها القضدددددائية ال ا دددددة بها، رغم أن مع

إلى القدرة على إنقاذ  تقتقر المحاكم وإلى أن،  لإلشدددددددرافآليا    إلى عدم وتودوأشدددددددار  البعثة والمقوضدددددددية 
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ثقة الجمهور ي  نظام العدالة الرسددم   تقويض إلى  عماق الجذورالقسدداد ال اسددتاددرالُ و  يادي ذلكالقرارا   و 
هذه المجتمعا    ومن ثم تحا ام الرسم ، ة الو وع إلى الزظا  المحلية إمكاني ن المجتمعللعديد م وال ُيتاح

  ( 42) "المحاكم" الت  تديرها حركة الاباب ي  بعض المزازق ومزهانزاعاتها إلى آليا  العدالة التقلادية، 

غ  ال  ارة يعم  رغم الادددددوا   ال يزاعنظام المحاكم العسدددددكرية  وأشدددددار  ال بارة المسدددددتقلة إلى أن -33
انا  المحاكمة العادلة قوق اإلنسدددددددان، ال سددددددديما فيما يتصددددددد  بعدم تواير ضدددددددمالقانون وح علقة بسددددددديادةالمت 

بسددددبب انعدام الاددددقافية   تلك الضددددمانا عدم مراعاة  الاددددديد    ومن دواع  القلقالواتبة القانونية  واإلترالا 
  ( 43) عقوبة اإلعدامب ُيحكم ياها ي  إترالا  المحاكم، ال سيما ي  القضايا الت  

التقلادية لتسدددوية المزايعا  نظرًا الليا  المجتمعا  المحلية تسدددت دم   ال بارة المسدددتقلة أنزت وبا  -34
هذه الليا   ورغم أنتكلقتها، وشدددددددرعاتها ي  نظر السدددددددكان المحلاان  ان قاض إلمكانية الو دددددددوع إلاها، و 

ديم الممارسدا  الت  أن ت و رسد    التمااز ت أيضدًا أن  نيه  من الممك حسدن االحتكام إلى القضدال،ت أن  يمكزها
   ( 44) الزسدال والقتيا  واألقليا الممارسدا  الت  تسدتهدف  لمعايار الدولية لحقوق اإلنسدان، ال سديما  لال تمتث  

ي  تدد التزامه بتحديث الزظام التقلادي لتسددددددددوية المزايعا  وموالمته الصددددددددوماع  وأشددددددددار  ال بارة إلى أن 
  ( 45) إلى القضال وعو ال تكق وضع نظم رسمية  تسزىأن ي انتظار 

ضدددددد المدناان،  المقرزةللقوة الادددددرزة   اسدددددتمرار اسدددددت دام باددددد نال بارة المسدددددتقلة    سددددداور القلقو  -35
والمضدددددايقة واالعتقاع التعسدددددق ،  والضدددددرب والتهديدتعذيب اسدددددت دام الشدددددملت   حاال  مزعومةي  ذلك  بما
أعماع   ضدددددلوعهم ي ه ي   مادددددتب ي الن حقوق اإلنسدددددان واألشددددد االصدددددحقاان والمدايعان ع سددددديما ضدددددد ال

 الادددددرزة   بارة المسدددددتقلة الحكومة االتحادية على التعجا  بات اذ تدابار لضدددددمان مسددددداللةت الوحث   إرهابية
 إيجابية لبزال الثقة بان ضددددددددبا  الاددددددددرزة والمجتمعا   ي وا ات اذ على عن انتهاكا  حقوق اإلنسددددددددان و 

الادرزة، وال سديما ي  مجاع التصددي رتاع  لى تدريب السدل ا  الصدومالية عًا أيضد   ال بارةالمحلية  وحثت  
  ( 46) للعزف الجزس 

 ( 47) الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -3 

 وتجاوي حالة انتهاط 36بعثة ال، وثقت 2018وشدددبا /يبراير   2016  أغسددد س/آب باني  القترة   -36
، واعتقاال  ومصددددددابون  ىقتل سددددددق  ياها  مزها حاال  ابية، عملية االنت مباشددددددرة بال ارتب ت إلنسددددددانحقوق ال

الحق ي  االنتصددددداف عدم كقالة  ضددددداة، و اقالملتحقاق و ات اذ إترالا  للمرشدددددحان، وعدم وترهاب لتعسددددداية، 
 ومجتمعا   ،قليا اإلعاقة، وعاددددددددددائر األ ي الزسددددددددددال، واألشدددددددددد اي ذو  أن وأشددددددددددار  البعثة إلى  ( 48) القعاع

تحديد الزموذج الرامية إلى مادددداركة محدودة ي  المادددداورا   يادددداركون لمجتمع المدن  ا  اتماعو األقليا ،  
االتتمداعدا  السدددددددددددددديداسدددددددددددددديدة الت  تعقددهدا العاددددددددددددددائر وغارهدا من أو قاود على حظر  ُيرضو   ( 49) االنت داب 

ي   وسدددددددددددددائ  اإلعالم حريةد   ا   وقُ   إزالق حملة انت ابيةأو  عملها  إمكانية تزظيمالجماعا ، مما حد من 
إ ددددار السدددل ا  الحكومية، بما ياها الحكومة االتحادية، أوامر ، ب المزاسدددبا  المتصدددلة باالنت ابا  ت  ية
  ( 50) يةاألمز سباب األتتعل  ب 

لمضددددددايقة األير  ل  شددددددكاعواأل والترهابالهجما    والحظت البعثة ومقوضددددددية حقوق اإلنسددددددان أن -37
تهدف ي  كثار من وغارها من الجها  القاعلة باب  الاددددددددددد   وحركة األمن الحكومية والتدي  من تانب قوا 

إلى إسدددددكا  الصدددددحقاان وغارهم من العاملان ي  وسدددددائ  اإلعالم والمدايعان عن حقوق اإلنسدددددان  األحيان
قسددداد  االنت ابا  وال ومزها رقابة ذاتية على القضدددايا الت  تعتبر حسددداسدددة،   ب ي  يتسدددب  مما ، ةالسدددياسدددي   والقيادا 
، وثقت 2017 يبراير شدددددددبا / إلى    2016  آب/أغسددددددد س ي  القترة من  و    ( 51) را  العامة نسدددددددان والمظاه وحقوق اإل 

  ق  واحتجاي غار قانون ، عملية اعتقاع تعسددددددددددددد   55 مزها حالة انتهاط وتجاوي للحق ي  حرية التعبار،   90البعثة 
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 25  شدددددد ص واحد وإ ددددددابة  واعتدالا  على الصددددددحقاان والعاملان ي  وسددددددائ  اإلعالم أسددددددقر  عن مقت 
  ( 52) ميةإعال مزابر يمسةق وإغال آيرين

ضددلو  السددل ا  االتحادية وسددل ا  الواليا  وحركة الاددباب  ال بارة المسددتقلة تقارير عن توتلق   -38
اعتقداع واحتجداي تعسددددددددددددددايدة دون  وعمليدا  ،بددنيدةواعتددالا   ،ارُتكبدت ياهدا ترائم قتد  مزعومدةحداال   ي 

أير  من بدث  يدةإعالمومزدابر ع قزوا  تلقزيونيدة ز مو صددددددددددددددحقاان، لل وترهادب وأيعداع مضددددددددددددددايقدة ،توتيده تهم
بسدددبب نادددر تقارير عن مواضددديع تعتبر ضدددارة  يةاإلعالموالمزابر  الصدددحقاون   وعادًة ما ُيسدددتهدف ا برامجه

ه إلى الصحقاان الت   معظمتتمث  و بالمصلحة الوززية    ، " أيبار كاذبة" نار   ياإلعالم   ووسائ هم الت  توت 
ويعاقب علاها بالسدددجن لمدة تصددد  إلى سدددتة أشدددهر، وه  عقوبة مزافية انون العقوبا  وه  تهمة ُيجر مها ق

تحسدددان سدددالمة من أت   ال بارة المسدددتقلة السدددل ا  على مضددداعقة تهودها   تألحكام القانون الدول   وحث 
  ( 53) دون التعرض ألي إسالة العم  بكرامةمن مكزهم ت اتية و الصحقاان وأمزهم وتهاتة باتة م

ي    عن هذه الحاال  مزهج اإلبال  الصدددددددحقاان مزذ بداية للحالة قت   63الاونسدددددددكو   توسدددددددجل -39
اإليال  من العقداب على قتد  الصددددددددددددددحقاان  وال يزاعالحداال  دون حد ،  هدذهأغلبيدة  ال تزاعو   2008 عدام

  ( 54) مرتقعًا ي  البلد

التعبار، بما ي   ةادي الماقت للصدددوماع يكق  الحق ي  حري وذكر  الاونسدددكو أن الدسدددتور االتح -40
  ( 55 ) (32والحق ي  الحصوع على المعلوما  )المادة  (18اإلعالم )المادة و ذلك حرية التعبار 

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

 ( 56) الحق في مستوى معيشي الئق -1 

دارة الادددددددداون السددددددددالم التابع إلمن مكتب دعم بزال أُعد بتكليف  مسددددددددتق  للززاعا  تحلا كاددددددددف   -41
الققر  انتاددددار ي يم علاها ي  ظروف جري ت   بزال السددددالم ي  الصددددوماع عملية أن  سددددياسددددية وبزال السددددالمال

وحاال   ،المتكررة الجقاف والايضددددانا   موتا و أغلبية كبارة من السددددكان، ي   ددددقوف والهادددداشددددة  المدقع
  ( 57) الززا  م  الت  تعقد ديزاميا عواال إضايًة إلى، المرتقعة دال  الب الةمعو ز اق، ال ةالواسع الززوح

قري د من الوذكر  ال بارة المسدددددددتقلة أن تحديا  حقوق اإلنسدددددددان ال تزاع قائمة فيما يتعلق بعد -42
مادددددددددة القتا  المه الت  تعان  مزها وأن القوارق االقتصددددددددددادية ،ثقافيةالتتماعية و القتصددددددددددادية وااالالحاوية، 

، بما ياها الباتيةوالكوارل  ،المسددددددددتمرانمسددددددددل  والززا  العاددددددددائري ا  الالزز  وأد    واسددددددددعةواألقليا  ال تزاع 
محدودية سدددددددب  الحصدددددددوع على المياه إلى تقاقم الجراد الصدددددددحراوي، يحف  و الجقاف والايضدددددددانا  موتا   

  ( 58) عوية الدائر  المجتمعا  المهماة ي  أوقع مماويدما  الصرف الصح  وموارد األرض، 

أسدددعار المواد والسدددلع األسددداسدددية  ارتقا  أد  إلى 19-ب ن تائحة كوياد ةوأياد  ال بارة المسدددتقل -43
، السددكانية الضدد يقة من ال ذائ  للقتا  ي  م تلف أرتال البلد، األمر الذي ياددك  م ازر إضددافية على األ

ين ي يادددون ي  يقر  وع لت الجائحة ياها المادددردون دايليًا واألشددد اي ذوو اإلعاقة واألشددد اي الذ نبم
  ( 59) مصدر دي  رئيس  لكثار من السكان ه تديق التحويال  المالية، الت  أيضًا 

 ( 60) الحق في الصحة -2 

لوضع   من تهود ها ي  التزميةؤ شركاو تبذله السل ا  الصومالية   بماتحي  ال بارة المستقلة علمًا  -44
، وأوع يري ة 2023-2019سددتراتيجية الصددحة الزقسددية للقترة ، وا2020-2018اسددتراتيجية الصددحة للقترة 

دارة المتكاملة زريق  ددددددددددددومالية لتويار الرعاية الصددددددددددددحية للجميع، والمباد  التوتاهية الوززية بادددددددددددد ن اإل
بعض األزقدداع واألمهددا   أن إلى ال بارة أشدددددددددددددددار ألمراض حددديث  الوالدة واألزقدداع والقبددالددة  ومع ذلددك، 
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والُبعد التكاليف المرتقعة،  أن  حظتوالتزاسددددددبة ألمراض يمكن تجزبها وعالتها  بصددددددورة غار ميتعرضددددددون 
أمام الحصدددددوع على الرعاية الصدددددحية  عقبا    تادددددك  المرايق الصدددددحية، والحاتة إلى التماس الموايقة عن

عز  ذلك إلى يُ أعلى مستو  لوفيا  األمومة ي  المز قة، و وا   تسجا   ي إلى أن الصوماع   أيضاً   وأشار 
اية الت  ن قاض مسددددددددددددتويا  تزظيم األسددددددددددددرة، وتاددددددددددددويه األعضددددددددددددال التزاسددددددددددددلية األنثوية، ومحدودية الرعا

تقديمها، وعدم كقاية يري الحصددددددددوع على رعاية التولاد ي  القابال  الماهرا  وقلة إشددددددددراكهن ي   تقدمها
  ( 61) الحاال  ال ارئة

العالم ، أعد  ويارة التعليم على الصددددددعاد  19-قادددددد  تائحة كويادوالحظت الاونسددددددكو أنه مع ت  -45
هما: )أ( إعادة يت   ،على أسددداس سدددازاريوهان محتملان  للجائحة والتصدددديمذكرة اسدددتراتيجية باددد ن الت هب 

  ( 62) إغالق المدارس يترة تمديد)ب(  س؛المدار 

يحف و الززا  الدائر، وموتا  الجقاف، والايضددددددددددانا ،  ألن  هاقلقعن ال بارة المسددددددددددتقلة  وأعربت -46
كاه   يثق السدددكان للجو  والمرض وسدددول الت ذية، األمر الذي  تعرض ياد  من  الجراد الصدددحراوي   أسدددراب

التدريج   عماعإلاب  ال بارة المسدتقلة السدل ا  على التعجا   تنظام الرعاية الصدحية الضد يف أ داًل  وحث 
لصدددحاان، وعلى ، مزها مادددرو  القانون الوزز  للمهزاان اوسدددياسددداتية سدددن أزر قانونيةب  لحق ي  الصدددحةل

 15د كافية لها تعادع وضدددع سدددياسدددة وززية للصدددحة واسدددتراتيجية وي ة عم  لتزقاذها، مع ت صددديص موار 
بده ي  إعالن أبوتدا باددددددددددددددد ن ياروس  ىي  المدائدة على األقد  من المازانيدة الوززيدة، على الزحو المو دددددددددددددد 

راض المعدية األير  المزاعة البادددددددددددددرية/متاليمة نقص المزاعة المكتسدددددددددددددب )اإليدي( والسددددددددددددد  واألم نقص
  ( 63) الصلة ذا 

 ( 64) الحق في التعليم -3 

معدال  الأن معدال  االلتحاق بالمدارس ي  الصدددددددوماع ال تزاع أدنى  ةالمسدددددددتقل ةال بار   تالحظ -47
 االسددددتثمار غار الكاي  وأشددددار  إلى أن  ( 65) يتسددددم بضددددعف شددددديد ي  البلد  التعليم زظامالأن و ي  العالم، 

يري حصددددوع الزسددددال والقتيا  والماددددردين دايليًا والالتتان واألشدددد اي ذوي اإلعاقة  يحدان من والتمااز
تقاو  الالقتيا  بالمدارس، ال يزاع   وبقال التحاقمعدع  ورغم البرامج الرامية إلى تحسدددددددددددددان   ( 66) على التعليم

مة بالزسدددددددبة  العدام السددددددد بان البزان والبزا  بسدددددددبب اسدددددددتمرار حالة الززا ، وان قائمًا  الحضدددددددور بالمدارسي  
والزواج المبكر و/أو القسددددددري   األنثويةللقتيا ، والممارسددددددا  الضددددددارة، مث  تاددددددويه األعضددددددال التزاسددددددلية 

ي  المزازق الرياية والزائية، والقتيا   والبدويةوتتعرض القتيا  ذوا  اإلعاقة، ويتيا  المجتمعا  الزراعية  
بددة من التماازياددددددددددددددردين داي  م يمددا  الم المقيمددا والقتيددا   ،الحوامدد     ليددًا والالتتان، ألشددددددددددددددكدداع مرك 
المزازق  تق نالت   األسدددر، ال سددديما عن ديعها  األسدددر الققارة إلى عجز المرتقعة الرسدددوم الدراسدددية وتادي
نالحكومة ي  نظام تعليم  م اسدددتثمارأهمية  ةالمسدددتقل ةال بار   وأكد ( 67) الرياية وشدددام  على  ومتسدددق حسددد 

  ( 68) الصعاد الوزز 

من الدسددددتور االتحادي الماقت تكق  الحق ي  التعليم المجان   30الحظت الاونسددددكو أن المادة و  -48
موازز  الصددددددددددددوماع، وبالتال    على ت باق هذا الحق يقتصددددددددددددر  ن اق لكنالتعليم الثانوي،  مسددددددددددددتو   حتى
ًا عام اً محكتتضدددددددمن   11المادة  إلى أن الاونسدددددددكو  وأشدددددددار   البلد إقليم المقيمان ي ز بق على تميع ي  ال

    ( 69) يكق  المساواة ويحظر التمااز

مددادة ت    تميع  138يتدد لف من  2018وذكر  الاونسددددددددددددددكو أن قددانون التعليم الوزز  لعددام  -49
 ويت لفي  التعليم  ويكق  القانون حق ك  شددددد ص    الجامعةمسدددددتويا  التعليم، من المرحلة االبتدائية إلى 

  سددددت سددددزوا من سددددن  تبدأ،  دراسددددية ثمان  سددددزوا من  ( عداديةالتعليم األسدددداسدددد  )المرحلة االبتدائية واإل
كان لديهم مبرر معقوع   نإبالمدرسددددددددددددة تحاق  السددددددددددددن المقررة االل لىويمكن لل الب الذين تزيد أعمارهم ع
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بتعليم غار رسددددم   أما الذين أكملوا   االلتحاقلتعليم ل المحتاتانسددددزة   14  األكبر من سددددنلل الب   ويجوي
  ( 70) قبولهم ي  المدارس الثانوية الرسم  فيجويغار تعليم لاالصف الثامن أو 

 حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة -دال 

 ( 71) النساء -1 

تحسدددن ي  ال أشدددار مكتب دعم بزال السدددالم التابع إلدارة الاددداون السدددياسدددية وبزال السدددالم إلى أن -50
مثا  المرأة ي  هاتا   ددددزع القرار وي  ت  لتقدم ي فيما يتعلق باوضددددوحًا  أق   ه ، ولكز واضدددد  مادددداركة المرأة 

المرأة ي  العمليا  المجتم ية،  تادددددارط قدعمليا  بزال السدددددالم وبزال الدولة ي  البلد  يعلى سدددددبا  المثاع، 
ي  أو  أو الماددداركة ي  عمليا  الت  ي  المجتمع  مث  العم  ي  لجان المجتمع المحل  لح  المزايعا 

ي  حايظة  دزدوق بزال المدرتة  الماداريع  تتيحهاالتدريب المهز  الت   ريأو ي صداديةيري التزمية االقت 
مسددددتويا    كما تظ  ، األعلى مسددددتو    ددددزع القرار عمليا    ي   اً ناقصدددد الزسددددال  ومع ذلك، ال يزاع تمثا  السددددالم  

   ا على سددددددب ي   مز قضددددددة  ي االتحاد المسددددددتو  و  ا  المقازعا  والوالي  مسددددددتو  ي  هياك  اإلدارة على  المرأة  تمثا  
،  ي  المائة   22على   الزسدددددال ي  لجان السدددددالم واالسدددددتقرار على مسدددددتو  المقازعا   تمثا   د نسدددددبة ي تز   ال المثاع، 

،  ي  المائة   30  ه  للمرأة الم صدصدة   الزسدبة أن رغم   من مقاعد البرلمان  ي  المائة   24نسدبة إال   تاد   المرأة  ال و 
   ( 72) واحدة  امرأة   إال  ي اللجزة الدائمة للبرلمان االتحاد  يوتد من بان أعضال ال  و 

 الذي يام الجزسان ، و للعزف الجزس    ال يزلن يتعرضنالزسال  وأشار  ال بارة المستقلة إلى أن -51
يزتادددددددر العزف و العزف المرتب  بالززا ، وتادددددددويه األعضدددددددال التزاسدددددددلية األنثوية، والزواج المبكر والقسدددددددري  

  ( 73) ال  شبه كام  من العقابيالجزس  والجسدي ضد الزسال والقتيا  ويرتكب ي  ظ  إ

ا  اع االغتصددددداب الموثقة وقعت داي  م يميعي  المائة من أ 76ب ن   ةالمسدددددتقل ةال بار    وأياد -52
ري  المجتمعدا  المضدددددددددددددديقدة  وب  مزهدا وقعدت ي  المدائدة 14 والماددددددددددددددردين دايليداً  ي  المدائدة من  76نحو  ر 

  ( 74) العائل  العزف اإلنال

متا  حوادل العزف الجزسد  ضدد الزسدال   سدجلت األمم المتحدة لة إلى أنوأشدار  ال بارة المسدتق -53
إلى رتاع مسددددددددلحان مجهول  الهوية، وأيراد مليادددددددديا  عاددددددددائرية، وعزا ددددددددر من حركة  ُنسددددددددبت ،والقتيا 

 ون قضدددلوالضدددحايا ي إن األسدددر  ال بارة قالتو   ( 75) الادددباب، وأيراد من الادددرزة والقوا  المسدددلحة الصدددومالية
من أسدددددددددرة   رت  ُيديع تعويض إلىقلادية، حاث يمكن أن   تقديم شدددددددددكو  إلى المحاكم الت ي  معظم الحاال

ار زظاملضحية العزف الجزس  ويقًا  الزواج منُي َلب من الجان   أن الضحية أو   ( 76) الح 

لعزف ا يعالج مس لةوالحظت البعثة ومقوضية حقوق اإلنسان أن الزظام القانون  الصومال  الذي  -54
ار نظامو الاددددددريعة اإلسددددددالمية،   ت لف مني الجزسدددددد   معظم القضددددددايا  وإن كانونظام العدالة الرسددددددم ،  ،الح 

ار  نظدامعدالج ي  إزدار تُ  إلى مزيدد من ًا، حداليد  الحداعكمدا هو هدذه الزظم،  مدا تاديًا كثار والاددددددددددددددريعدة  و الح 
ي ة  وتادددددددددك لعقاب  امن  الجزاة  إيال وإلى ، للضدددددددددحاياعدالة   تويار أي اإليذال للزسدددددددددال والقتيا ، دون 

العم  الوززية إلنهال العزف الجزسد  والززاعا  إزارًا لمعالجة مسد لة العزف الجزسد  المرتب  بالززاعا  ي  
برلمان   اعتمد، و 2016جرائم الجزسدددددية ي  بونتالند لعام ال  مكايحة بونتالند قانون   قد أ ددددددر و الصدددددوماع   

  ( 77) 2018أغس س /الجرائم الجزسية ي  آب ًا با نقانون  االند ومال

حقوق اإلنسدددددددان ب ن تكق  الحكومة االتحادية حصدددددددوع  وأو دددددددت بعثة األمم المتحدة ومقوضدددددددية -55
، بما ي  ذلك الدعم ااملانالمساعدة  الدعم و الالعزف الجزس  والجزسان ، على ن ياهم ضحايا  الضحايا، بم

  ( 78) سب  االنتصاف والتعويض الكام  علىحصولهم و ال ب  واالتتماع ، 
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زاع تاددددويه األعضددددال وال ي هوادة   بالأن الممارسددددا  الضددددارة مسددددتمرة  ةالمسددددتقل ةال بار   توالحظ -56
 15 بان عمري  المائة من القتيا  والزسددددال الصددددوماليا   99 نسددددبة  يضددددعت له، الذي األنثويةالتزاسددددلية 

 وأشددددار ال ق     لحقوق  انتهاكاً و هاالل القتيا  والزسددددال  وعافيةعلى  ددددحة  ًا  سددددزة، ياددددك  ي ر  49وسددددزة  
المقاومة  لت لب علىمن أت  اأن االسدددددتراتيجيا  الت  تزقذها السدددددل ا  الصدددددومالية  ة إلىالمسدددددتقل ةال بار 
 غار يعدالدةًا المعموع بده حداليد يواج القتيدا   سددددددددددددددنحيداع مسدددددددددددددد لدة ون والتقلاددي ون الدديزا الزعمدال بدديهدا ي الت  
على التعجا  بالمادددددددداورا  والحوارا  الوززية  ةال بارة المسددددددددتقلة السددددددددل ا  الصددددددددومالي   ت  وحث يبدو فيما

الجارية مع أ دددحاب المصدددلحة الرئيسددداان باددد ن مسددد لة تادددويه األعضدددال التزاسدددلية األنثوية، وذلك بهدف 
  قانون حظر تاددددددددويه األعضددددددددال و العقبا  المتبقية، واعتماد ماددددددددر بادددددددد ن لى توايق ي  الرال  التو دددددددد  إ

ائم الجزسدية، وتقديم المسداعدة للضدحايا، وتزقاذ برنامج وزز  لمكايحة ر ومادرو  قانون الج التزاسدلية األنثوية
  ( 79) هذه الممارسة الضارة

وذكر  مقوضدددددية شددددداون الالتتان أن الحوادل المبل  عزها تادددددار إلى أن عزف الادددددريك الحميم  -57
واالغتصداب ه   ة،األنثوي وتادويه األعضدال التزاسدلية   ،ويواج األزقاع ،واالعتدال الجزسد  ،ئل العا والعزف

تضدررًا من كثر أن القتا  األوأشدار  إلى شداوعًا   الجزسدان  األكثرمن بان أشدكاع العزف الجزسد  والعزف 
 وذوو اإلعاقة، ،زسددددالالزقاع و يعولها األواألسددددر الم ياددددية الت   ،وكبار السددددن ،والقتيا  ،الزسدددداله  ذلك 

كانية الو دددددددوع إلى العدالة، وال وف من االنتقام مونظرًا لعدم إًا  والمادددددددردون دايلي   ،والعادددددددائر المهمادددددددة
  ( 80)   عن معظم حاال  العزف الجزس  والجزسان  ُيبلقاب، الوالو م والتمااز، وثقاية اإليال  من الع

 ( 81) األطفال -2 

باألزقاع والززا  المسددددددددددددددل  أن حالة األزقاع  ةلممان العام المعزي   ةال ا دددددددددددددد  ةذكر مكتب الممثل -58
المتضددررين  عدد األزقاع   إذ إن، 2016مزذ عام  تزداد تقاقماً لززا  المسددل  ي  الصددوماع  المتضددررين من ا

األعداد  يزيد على التجزاد واالسددددت دام وااليت اف واالغتصدددداب وغار ذلك من أشددددكاع العزف الجزسدددد  من
 تكب ارتُ تدوع أعماع األزقاع والززا  المسددددددددددل   وقد   رتر  تزاولها ي  إزاير   تحقق مزها ي  حاال  أمال

، وكانت حركة الاددددباب ه  الجان  الجماعا  المسددددلحة  من ق ب   معظم االنتهاكا  الجسدددديمة ضددددد األزقاع
قوا  الاددددرزة الصددددومالية  وال سدددديماقوا  األمن الحكومية،  من ق ب  - بصددددورة متزايدة - الرئيسدددد ، وكذلك

  ( 82) االتحاد ي  األعضال للواليا والقوا  اإلقليمية التابعة 

والزصددددف األوع    2019االتجاه اسددددتمر ي  الزصددددف الثان  من عام  هذا   ر المكتب نقسدددده إلى أن وأشددددا  - 59
زقاًل    2  959انتهاكا  تسديمة ضدد    3  709، تحققت األمم المتحدة من وقو  2019يق  عام     2020من عام 

 53وًا  دددددبي   1  442تم التحقق من تجزاد واسدددددت دام با ن المكتب أنه  و  (  هم  دددددبيان ي  المائة مز   80أكثر من  ) 
، (1 169)  وُنسدددبت معظم االنتهاكا  إلى حركة الادددباب سدددزوا  ثمان يتاة، بعضدددهم ال تتجاوي أعمارهم 

  (74)جيت الوزز  الصدددددددددومال  وال (100)قوة الادددددددددرزة الصدددددددددومالية  ومزهاتلاها قوا  األمن الحكومية، 
هذه  تُنسددب   و (481) يهاددو الت أو  (222)للقت  يتاة(   185وًا  ددبي  518)  أزقاع  703ما مجموعه  وتعرض
 (43)، وقوا  األمن الحكومية، بما ي  ذلك الجيت الوزز  الصددددومال  (252)إلى حركة الاددددباب  الجرائم  

 الت  أد  إلى سدقو عن القوا  اإلقليمية  وكانت األسدباب الرئيسدية   ، يضدالً (35)وقوة الادرزة الصدومالية 
، وتبادع إزالق الزار بان القوا  المسدلحة ة الصدزعوي الادي   دقوف األزقاع ه  األتهزة المتقجرة  ضدحايا  

  ( 83) م لقا  الحربالمتقجرا  من زارية، و ال لقا  الوالجماعا  المسلحة، و 

بما ي  ذلك يتاة،  227ضددددددد   المرتكب  قسدددددده أن المسدددددداولية عن العزف الجزسدددددد وذكر المكتب ن  -60
وقوة الاددددددددرزة  (25)الصددددددددومال   ز الجيت الوز ومزهاسددددددددبت إلى قوا  األمن الحكومية، نُ االغتصدددددددداب،  
  وُنسدددددددب العزف الجزسددددددد  ضدددددددد (16)قوا  توباالند  ال سددددددديما، وإلى القوا  اإلقليمية، (14)الصدددددددومالية 
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  حالة  116ي    لم يتسدن تحديد الجزاةو   (17)ومالياديا  العادائر  (26)األزقاع أيضدًا إلى حركة الادباب 
حالة  1  158والبال  عددها   2019تحقق مزها ي  عام الوُنسددبت غالبية عمليا  ايت اف األزقاع الت  تم 

تجزاد األزقاع واسددددت دامهم     هو عمليا  االيت اف هذه ال رض الرئيسدددد  ل  وكان   ؛ ( 1 142) إلى حركة الاددددباب  
  ، ( 12) والمسدددددددددددددتادددددددددددددايددا   ( 64) وعالوة على ذلددك، تم التحقق من وقو  العددديددد من الهجمددا  على المدددارس 

  ( 84) المساعدا  اإلنسانيةإلى و وع ياها ال زعتقريبًا مُ ة حال 50من أيضًا التحقق  تمو 

 ( 85)  والشعوب األصليةاألقليات  -3 

أو ددددددت الاونسددددددكو بتاددددددجيع الصددددددوماع على تلبية االحتياتا  التعليمية للبدو والرعاة من يالع  -61
  مانالمزت األزقداع  ولماللمدةبرامج التعليم األسددددددددددددددداسدددددددددددددد  البدديلدة المصددددددددددددددممدة السددددددددددددددتيعداب أنمدا  حيداتهم 

  ( 86) المجتمعا  تلكل

 ( 87) داخلياا  المةاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون  -4 

الصددددوماع أكبر عدد من الماددددردين دايليًا ي  العالم  ومن ب ذكر  مقوضددددية شدددداون الالتتان أن  -62
ملاون شددد ص ي  مسدددتوززا   2,2  ي يتملاون شددد ص،   2,6بان المادددردين دايليا المقدر عددهم بددددددددددددددددد  

 ،وبادوا ،ي  تميع أنحال الصدددددددوماع، وال سددددددديما ي  مقديادددددددو  ية شدددددددديدة االكتظا به حضدددددددر ة وشددددددد حضدددددددري 
الززاعا ، الت  عن إلى حد كبار  يزجمالتاددددرد الدايل    وال يزاعوبوراو    ،وكيسددددمايو ،وبوسدددداسددددو ،وغالكايو

  ( 88) تقاقم بسبب الايضانا  والجقاف واألعا ار الدوريةت 

وضدددع إزار قانون  للمادددردين  نحوإلضددداية إلى إحرايه تقدمًا ، باوذكر  المقوضدددية أن الصدددوماع -63
الصددددددددددددد، أناددددددددددد   وحدة الحلوع الدائمة  ذلكللحلوع الدائمة دعمًا لزهجه  وي    مهمةمبادرة   أزلقدايليًا، 

ومكتب رئيس  م تصددددددةالالتابعة لويارة الت  ي  واالسددددددتثمار والتزمية االقتصددددددادية، بالتزسدددددداق مع الويارا   
 ال برة التقزية والتوتيه تقدمماسددددسددددة حكومية    14من األمانة ت لف ت لحلوع الدائمة  و معزية بانة أما الويرال،

ل أولوية لمبادرا  الحلوع الدائمة وتزقاذها يالالمسددددددددددددتو  لضددددددددددددمان إ  الرفيع اناالسددددددددددددتراتيجا   واإلشددددددددددددراف
وغار ذلك من األزر   عية،ق الوززية للتزمية االتتمايتماشدددددددى مع ي ة التزمية الوززية، ويري ة ال ري  بما

  ( 89) والسياسا  الحكومية ذا  الصلة

نحو ُيمس سدددكان  ، من واقع التقديرا ، أنحقوق اإلنسدددان وذكر  بعثة األمم المتحدة ومقوضدددية -64
تمتعهم بالحقوق سددددبا  الصددددوماع ي ياددددون ي  ظروف من التاددددرد الدايل ، ويواتهون تحديا  م تلقة ي   

  ( 90) ة واالتتماعية والثقافيةادي المدنية والسياسية واالقتص

ماددداركة المادددردين دايليًا ي  عمليا   إلى عدمر  البعثة ومقوضدددية حقوق اإلنسدددان أيضدددًا أشددداو  -65
وتود انقصداع كبار   يزم ذلك عنبالحرمان من الحقوق  و  لديهم  شدعورإلى وتود  بزال السدالم وبزال الدولة، و 

  يما يوقه الم يما   مسدددددددتو   بدايًة منع الصدددددددومال  جتمالسدددددددل ة ي  المومكونا  ًا بان المادددددددردين دايلي 
، مما ياتج ماددددددداعر عدم وغيابهم عزها ي  عمليا   دددددددزع القرار همتمثال  ي نقص عام إلى  ويادددددددار ذلك

بإمكانهم   ب ناالنتمال ويمكن أن يسدددددهم ي  ييادة انقسدددددام المجتمعا  المحلية  وال يادددددعر المادددددردون دايليًا 
  ( 91) سلم  أو ي  تكوين تم ية أو االنضمام إلاهاال ممارسة حقوقهم ي  التجمع

األمم المتحدة ومقوضدددددددددددية حقوق اإلنسدددددددددددان أن المادددددددددددردين دايليًا الذين شدددددددددددملهم والحظت بعثة  -66
 ددددددعوبة الحصددددددوع على سددددددب  ال يت  مزهامعظم الصددددددومالاان، ك االسددددددتقصددددددال يواتهون تحديا  شددددددائعة

ر األمزية، وعدم إمكانية الو ددددددددددددوع إلى سددددددددددددب  ازالمالئمة، وقلة يري الحصددددددددددددوع على ال دما ، والم 
باإلضدداية إلى هم يواتهون، من انتهاكا  حقوق اإلنسددان، والهياك  الجزسددانية الجامدة  و  قعاعالنتصدداف  اال
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: يقدان الحماية العادددددددددائرية، والتعرض  تادددددددددم م، حالتهبسدددددددددبب ولكزها تتقاقم ، ال يزقردون بها عقبا ذلك، 
  (92) من الحياية تت لله عمليا  إيالل قسري متكررةألواض   الم اعدن الااللية، و ت للممارسا  االيتراسية واالس

حقوق اإلنسدددددددان أن من مسددددددداولية السدددددددل ا  الصدددددددومالية على تميع  وذكر  البعثة ومقوضدددددددية -67
مسدتو  يهمهم للتعزيز المسدتويا ، بو دقها الجهة الرئيسدية المسداولة، أن تعم  بزادا  مع المادردين دايليًا  

  ( 93) م ي  الااون العامة والسياسيةتهماارك

 .( 94)   ديمو الجنسية -5 

ة أو األشدد اي المعرضددان ل  ر انعدام عدد األشدد اي عديم  الجزسددي  الحظت المقوضددية أن -68
ث را  التاددددددريعا  تادي   و اسددددددتقصددددددال حتى الن  إترال نظرًا لعدم ،غار معروفالجزسددددددية ي  الصددددددوماع 

 ، إلى ييادة، والممارسدددددددا  اإلداريةتزسدددددددان  ازا تمى تز وي علالت   زسددددددديةلجلمتعلقة باحكام ااألالوززية، و 
  ( 95) الجزسية نعدامال حاال التسبب ي  ي ر 

، 2020أن الحكومة عازت، اعتبارًا من حزيران/يونيه  إلى شدددددددداون الالتتان مقوضددددددددية وأشددددددددار  -69
  ايتصددا ددا  وي ة عم ضددع و على بحاال  انعدام الجزسددية، عم  فيما بعد مع المقوضددية  اً معزي  مزسددقاً 
، بما ي  ذلك أعماع التحضددددددار لحلقة عم  مصددددددممة وإذكال الوع   على ناددددددر المعلوما  المزسددددددقويعم  

  ( 96) لكبار المساولان الحكوماان والبرلماناان

األشددد اي وأشدددار  إلى أن   تتانلال والحظت المقوضدددية أن الصدددوماع بلد مزاددد  وعبور وعودة -70
يتديقون ي  اون الالتتان ي  الصددوماع، بمن ياهم األزقاع غار المصددحوبان، شدد الذين تعزى بهم مقوضددية 

  وإلاها من بلدان ال ليجو م تل ة ي  زريقهم إلى أوروبا عبر السدددددددددددودان ولابيا )ال ريق الادددددددددددمال (،   أيواج
  ( 97) )ال ريق الارق (، أو نحو تزوب أيريقيا )ال ريق الجزوب (
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