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2020

 -27/45تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة،
وإذ يعيد أتكيد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
وإذ يقر أبن السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان هي أركان منظومة األمم املتحدة،
وإذ يؤكد من جديد احرتامه لسيادة الصومال وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي ووحدته،
وإذ يؤكد من جديد أيضا قراراته السابقة املتعلقة ابلصومال،
وإذ يشري إىل قراريه  1/5و ،2/5املؤرخني  18حزيران/يونيه ،2007
وإذ يسلم أبن املسؤولية الرئيسية عن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف الصومال تقع على عاتق
حكومة ةةة الص ة ةةومال االحتادي ة ةةة ،وأن تعزي ة ةةز اإلط ة ةةار الق ة ةةانو  ،ونظ ة ةةم محاي ة ةةة حق ة ةةوق اإلنس ة ةةان ،وق ة ةةدرا
املؤسسةةا وشةةرعيت ا أمةةر أساسةةي للمسةةاعدة يف مكافحةةة اإلفةةال مةةن العقةةا وحتسةةني املسةةاةلة عةةن
انت اكا حقوق اإلنسان والتشجيع على املصاحلة،
وإذ يسلم أيضا أبن على مجيع السلطا املعنية حبفظ األمن الوفاة بتع داهتا والتزاماهتا الدولية
يف جمال حقوق اإلنسان ،والتصدي إلساةة استعمال القوة أو اإلفراط يف استعماهلا ضد املدنيني،
وإذ يس ةةلم ك ة ل أبمهي ةةة وفعالي ةةة تق ةةدم املسة اعدة الدولي ةةة إىل الص ةةومال واحلاج ةةة املس ةةتمرة إىل
زايدة مستوى وتنسيق واتساق ونوعية مجيع خدما تنمية القدرا واملساعدة التقنية املقدمة إىل الصومال
يف ميدان حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين وعلةى صةعيد الةوالاي األعضةاة يف االحتةاد ،وإذ يرحة
يف ه ا الصدد مبنتدى الشراكة املعين ابلصومال ال ي عُقد يف مقديشو يف تشرين األول/أكتوبر ،2019
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وال ي التزمت فيه اجل ا املعنيةة الصةومالية بتنفية إطةار املسةاةلة املشةرت لعةا  2019مةن أجة تسةريع
اإلصة ةةالحا املتعلقة ةةة حبقة ةةوق اإلنسة ةةان وكة ة ل املتعلقة ةةة ابملؤسسة ةةا األمنية ةةة واالقتصة ةةادية والسياسة ةةية
واالنتخااب ،
وإذ يؤكد من جديد ضرورة عقد اجتماعا منتظمة متواصلة ملنتدى الشراكة املعين ابلصومال
كي تتحم مجيع األطراف مسؤوليت ا إزاة التقد احملرز وتتفق على أولواي مشرتكة للمستقب ،
وإذ يسلم اباللتزا املستمر واحليوي من جان بعثةة االحتةاد األفريقةي يف الصةومال ،ومةا تعرضةت
لةةه مةةن خسةةائر وتضةةحيا أفرادهةةا الة ين لقةوا مصةةرع م أثنةةاة أداة م ةةام م ،وإذ يسةةلم أيضةةا أبن البعثةةة
هتية ئ الظةةروف الالزمةةة لتمكةةني الصةةومال مةةن إقامةةة مؤسسةةا سياسةةية ومةةن بسة سةةلطة الدولةةة ،ومهةةا
عنصران رئيسيان إلرساة دعائم نق املسؤولية األمنية بصورة مرحلية إىل قوا األمن الصومالية،
وإذ يسلم أيضا ابلدور الة ي أدتةه املةرأة وال تةزال تؤديةه يف جمةال التعبئةة اجملتمعيةة وبنةاة السةال
يف اجملتمع الصومايل ،وبضرورة اختاذ تدابري خاصة إلهناة العنف اجلنسا ومجيع أشكال العنف األخرى
يف حاال النزاع املسلح ،ووضع حد لإلفال من العقا  ،ومقاضاة املسؤولني عن العنف املرتك يف
حق النساة والفتيا  ،وأبمهية تعزيز متكني النساة والفتيةا اقتصةاداي والن ةو مبشةاركت ن يف عمليةا
صةنع القةرارا السياسةةية والعامةة ،مبةا يف ذلة داخة الربملةان وعلةةى مجيةع مسةتواي احلكةةم ،وفقةا لقةرار
جملس األمن  )2000(1325املؤرخ  31تشرين األول/أكتوبر  2000بشأن املرأة والسال واألمن،
وإذ يس ةةلم ك ة ل بتعزي ةةز حكوم ةةة الص ةةومال االحتادي ةةة ج وده ةةا االس ةةتباقية يف توطي ةةد عملي ةةة
الن ةةو حبقةةوق اإلنس ةةان علةةى الصةةعيد االحت ةةادي وصةةعيد الةةوالاي األعض ةةاة يف االحتةةاد ومحايت ةةا م ةةن
خةةالل وزارة امل ةرأة وتنميةةة حقةةوق اإلنسةةان ،فيمةةا يتص ة أبمةةور من ةةا الةةدعوة وتنفي ة االلتزامةةا املتعلقةةة
حبقوق اإلنسان يف الصومال والتعاون مع النظا الدويل حلقوق اإلنسان،
وإذ يسةةلم أبن جائحةةة فةةريو مةةر كةةوروا (كوفيةةد )19-تشةةك حتةةداي عميقةةا ينضةةاف إىل
الص ةةعواب ال ةةي تسة ةةبب ا الكة ةوار الطبيعية ةةة ابلفعة ة للنظة ةةا الص ةةحي واحلالة ةةة االجتماعي ةةة واالقتصة ةةادية
واإلنسانية يف الصومال ،وك ل للتماس االجتماعي نتيجة لتزايد الوصم ال ي يعانيه املتضةررون ،وإذ
يدر أيضا أن اآلاثر الثانوية للجائحة قد كان هلا وقع مفرط على ضعاف احلال والنساة والفتيا ،
وإذ يالح ةةظ ال ةةدور امل ةةم ال ة ي تؤدي ةةه امل ةرأة بوص ةةف ا أول املس ةةتجيبني إىل
وأمهية مشاركة املرأة مشاركة هادفة يف التعايف واإلغاثة،

جائح ةةة كوفي ةةد19-

يرح ة ة ابلت ة ةزا حكوم ة ةةة الص ة ةةومال االحتادي ة ةةة بتحس ة ةةني حال ة ةةة حق ة ةةوق اإلنس ة ةةان يف
-1
الصومال ،كما يرح يف ه ا الصدد مبا يلي:
س ةةن ق ةةانون االنتخ ةةااب يف ش ةةباط/فرباير  ،2020ابعتب ةةار خط ةةوة هام ةةة إىل األم ةةا ،
(أ)
وتسةوية املسةائ العالقةةة الرئيسةية مةن جانة الربملةان االحتةةادي ،ابلتعةاون مةع اللجنةةة االنتخابيةة املسةةتقلة
الوطني ةةة ،مب ةةا يف ذل ة حتدي ةةد ال ةةدوائر االنتخابي ةةة ،وختص ةةي املقاع ةةد لل ةةدوائر االنتخابي ةةة ،وم ةةنح النس ةةاة
حصة  30يف املائة من املقاعد ،على حنو ما التزمت به الصومال ،ومتثي بنادر وصوماليالند؛
( ) إعادة أتكيةد حكومةة الصةومال االحتاديةة ،يف أيلول/سةبتمرب  ،2019عةن طريةق وزارة
العم ة والشةةؤون االجتماعيةةة ،تع ةةدها ابلوفةةاة ابلتزاماهتةةا الدوليةةة بتعزيةةز اح ةرتا اجلميةةع حقةةوق اإلنسةةان
واحلةراي األساسةةية ومحايت ةةا كل ةةا ،مبةةا يف ذلة حريةة تكةةوين اجلمعيةةا واحلقةةوق النقابيةةة ،عةةالوة علةةى
اسةتعداد الةةوزارة للتعةةاون مةةع منظمةةة العمة الدوليةةة مةةن أجة الن ةةو ابلعدالةةة االجتماعيةةة واالقتصةةادية
من خالل التقيد مبعايري العم الدولية؛
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(ج) تنفي ة النياب ةةة العام ةةة أم ةرا صةةادرا ع ةةن حمكم ةةة بن ةةادر اإلقليميةةة ،عق ة التم ةةا قدمة ه
االحت ةةاد ال ةةوطين للص ةةحفيني الص ةةوماليني ،بتعي ةةني م ةةدع خ ةةا يف  8أيلول/س ةةبتمرب  2020للتحقي ةةق م ةةع
املسؤولني عن قت الصحفيني يف الصومال ومقاضاهتم ابعتبار ذل خطةوة يف االجتةا السةليم حنةو وضةع
حد لإلفال من العقا على اجلرائم املرتكبة يف حق الصحفيني الصوماليني وحماسبة اجلناة؛
التحسن التدرجيي ال ي تش د حالة حقوق اإلنسان يف الصومال ،ال سيما بفض
(د)
التقد احملرز حنو حتقيةق األهةداف الطموحةة احملةددة يف الشةراكة اجلديةدة مةن أجة الصةومال ويف اإلطةار
اإلمنائي الوطين للصومال بغية تعزيز االستقرار والتنمية ابلتوازي مع احرتا حقوق اإلنسان ،على حنو ما ورد
يف سج إجنازا حكومة الصومال االحتادية يف جمال حقوق اإلنسان على مدى الفرتة ،2019-2017
وذلة بطةةرق من ةةا تعزيةةز سةةيادة القةةانون ،وتعزيةةز مشةةاركة اجلميةةع يف اختةةاذ القةرارا السياسةةية ،ال سةةيما
النسةةاة والفتيةةا والشةةبا واألقليةةا واألشةةخا ذوي اإلعاقةةة ،وتقةةدم تسةةوية دسةةتورية تضةةمن حريةةة
التعبري وحرية تكوين اجلمعيا  ،والتصدي للت ديدا األمنية أبسلو حيرت االلتزاما املتعلقةة حبقةوق
اإلنسان ويوفر احلماية للمدنيني؛
(هة) وضةةع الصةةيغة احملدثةةة خلطةةة االنتقةةال الة ي يقةةود الصةةومال ،الةةي يفةةرت أن تةةدعم
نشأة مؤسسا أمنية صومالية فعالة وتسةليم املسةؤولية التةدرجيي مةن بعثةة االحتةاد األفريقةي يف الصةومال
حنةو زايدة أخة الصةةومال بزمةةا األمةورُ ،مقة اةدرا علةةى وجةةه اخلصةةو اسةتناد هة ا الةةن إىل ركيةةزة سةةيادة
القانون ،واملصاحلة ،والعدالة ،واحرتا حقوق اإلنسان ،ومحاية النساة والفتيا واألطفال خصوصا؛
اسةةتمرار الت ةزا حكومةةة الصةةومال االحتاديةةة والةةوالاي األعضةةاة يف االحتةةاد والسةةلطة
(و)
اإلقليمية يف بنادر بتحسني متثي املةرأة وإدماج ةا ومشةاركت ا يف الشةؤون العامةة والسياسةية ،ال سةيما يف
األدوار القيادية؛
تص ةةديق احلكوم ةةة االحتادي ةةة عل ةةى اتفاقي ةةة حق ةةوق األش ةةخا ذوي اإلعاق ةةة يف آ /
(ز)
أغسةةطس  ،2019وسةةن قةةانون ينشةةئ هيئةةة معنيةةة ابإلعاقةةة ،والتةزا احلكومةةة برتسةةي حقةةوق األشةةخا
ذوي اإلعاقةةة يف احليةةاة االجتماعيةةة والتعليميةةة والسياسةةية واالقتصةةادية بوضةةع أول مشةةروع قةةانون وطةةين
علة ةةى اإلطة ةةالق يف الصة ةةومال يتعلة ةةق ابإلعاقة ةةة ،وآلية ةةا تشة ةريعية أخة ةةرى ،وحتسة ة ني مجة ةةع البية ةةاا عة ةةن
األشخا ذوي اإلعاقة ،واملوافقة على إنشاة وكالة وطنية معنية ابإلعاقة؛
(ح) العم ة ال ة ي اضةةطلعت بةةه وزارة امل ةرأة وتنميةةة حقةةوق اإلنسةةان ابعتبارهةةا اهليئةةة الةةي
تقود ج ود احلكومةة االحتاديةة الراميةة إىل إحةراز تقةد يف جةدول أعمةال حقةوق اإلنسةان يف الصةومال،
مبا يف ذل من خالل تنفي برام الصومال املشرت حلقوق اإلنسان ،وإنشاة فرقة العم املشرتكة بني
الةةوزارا املعني ةةة حبقةةوق اإلنس ةةان ،وبن ةةاة قةةدرا ج ةةا التنسةةيق املش ةةرتكة ب ةةني الةةوزارا املعني ةةة حبق ةةوق
اإلنسان ،وتقدم تقرير استعرا منتصف املدة لتنفي التوصةيا املقدمةة يف سةياق االسةتعرا الةدوري
الشةةام  ،وتقةةدم تقةةارير يف إطةةار اتفاقيةةة حقةةوق الطف ة واتفاقيةةة مناهضةةة التع ة ي وغةةري مةةن ضةةرو
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة؛
(ط) التعة ةةاون املتواصة ة مة ة ع اخلبة ةةري املسة ةةتق املعة ةةين حبالة ةةة حقة ةةوق اإلنسة ةةان يف الصة ةةومال،
والتعةاون مةع املمثلةةني اخلاصةني لألمةني العةةا  ،مبةن فةي م املمثلةةة اخلاصةة املعنيةة مبسةةألة العنةف اجلنسةةي يف
حةةاال الن ةزاع ،واملمثلةةة اخلاصةةة املعنيةةة ابألطفةةال والن ةزاع املسةةلح ،وتع ةةد الصةةومال بوضةةع خطةةة عم ة
وطنية جديدة إلهناة العنف اجلنسي يف حاال النزاع عق زايرة املمثلة اخلاصة املعنية ابملوضوع؛
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يرح أيضا ابستمرار التزا احلكومةة االحتاديةة بعمليةة االسةتعرا الةدوري الشةام ،
-2
كم ةةا يرح ة يف ه ة ا الص ةةدد بقبوهل ةةا التوص ةةيا العدي ةةدة املقدم ةةة أثن ةةاة االس ةةتعرا  ،ويش ةةجع احلكوم ةةة
على تنفي ها؛
يعر عن قلقه إزاة التقارير الي تفيد بوقوع انت اكا وجتاوزا حلقوق اإلنسان يف
-3
الصةةومال ،مبةةا يف ذلة مةةن جانة مجيةةع اجل ةةا الفاعلةةة املسةةلحة ،ويؤكةةد ضةةرورة دعةةم احةرتا حقةةوق
اإلنسان للجميع وحماسبة ك املسؤولني عن ه االنت اكا والتجاوزا واجلرائم ذا الصلة ،مبا في ا
اجلرائم املرتكبة يف حق النساة واألطفال ،ال سيما الفتيا  ،مث جتنيد واستخدا األطفال اجلنود بصورة
غةري مشةروعة واسةةتخدا األطفةال يف النزاعةةا املسةلحة ،وعمليةةا القتة والتشةةويه ،واالغتصةا وغةةري
من أشكال العنف اجلنسي واجلنسا  ،والزواج املبكةر والقسةري لألطفةال ،ومجيةع أشةكال تشةويه األعضةاة
التناسلية األنثوية ،ويؤكد أمهيةة االعةرتاف ابألطفةال اجلنةود املسةتعادين بوصةف م ضةحااي ،وضةرورة إعةداد
وتنفي برام إلعادة التأهي واإلدماج؛
يعةر عةةن قلقةةه أيضةةا ألن املشةةردين داخليةةا ،مبةن فةةي م األشةةخا الة ين قةةد تكةةون
-4
أوضةةاع م هشةةة ،وال ة ين قةةد يكةةون مةةن بيةةن م نسةةاة وأطفةةال وشةةبا وأشةةخا ذوو إعاقةةة وأف ةراد مةةن
األقليا  ،هم أكثر النا عرضة للعنف والتجاوزا واالنت اكا ؛
يعر عةن قلقةه كة ل إزاة االعتةداةا واملضةايقا الةي يتعةر هلةا املةدافعون عةن
-5
حقوق اإلنسان والعاملون يف وسائ اإلعةال يف الصةومال ،مبةن فةي م الصةحفيون ،ال سةيما مةن خةالل
التوقيةةف التعسةةفي أو االحتجةةاز املطةةول ،ويشةةدد علةةى ضةةرورة تعزيةةز احةرتا حريةةة التعبةةري والةرأي ووضةةع
حد لإلفال من العقا ومساةلة ك من يرتك جرائم من ه ا القبي ؛
يعر عن قلقه ألن أفراد عشائر األقليا  ،مبن في م النساة والفتيا  ،ما زالوا على
-6
هةةام الفةةر االقتصةةادية والسياسةةية وصةةنع القةرار يف الصةةومال ،ويشةةجع حكومةةة الصةةومال االحتاديةةة
على زايدة ج ودها الرامية إىل توسيع فر مشاركت م يف الشؤون العامةة ،اعرتافةا من ةا ابسةتمرار تعةر
النس ةةاة والفتي ةةا املنتمي ةةا إىل األقلي ةةا أكث ةةر م ةةن غ ةةريهن للعن ةةف اجلنس ةةي واجلنس ةةا بس ةةب الفق ةةر
والت مي واملواقف التمييزية؛
يعر أيضا عن قلقه المتناع جملس النوا يف الربملةان عةن إجةراة قةراةة أوىل ملشةروع
-7
قانون اجلرائم اجلنسية الة ي أقةر جملةس الةوزراة يف أاير/مةايو  ،2018ولقةرار عةر مشةروع قةانون بشةأن
"اجلرائم املتصلة ابجلماع اجلنسي" بدال منه يف آ /أغسطس  ،2020وهو مشروع يتعار مع التزاما
الصةةومال مبوج ة القةةانون الةةدويل حلقةةوق اإلنسةةان ،ويشةةجع جملةةس الن ةوا علةةى إعةةادة النظةةر يف ق ةرار
وعلى عر مشروع قانون اجلرائم اجلنسية ال ي أقر جملس الوزراة يف عا 2018؛
يعةر عةةن قلقةةه كة ل إزاة االقةرتاح الة ي قدمةةه جملةةس نةوا صةةوماليالند يف آ /
-8
أغسةطس  2018لالستعاضةة عةةن قةانون عةا  2018املتعلةةق ابالغتصةا واجلةرائم اجلنسةةية مبشةروع قةةانون
جدي ةةد بش ةةأن "االغتص ةةا والة زا واجل ةرائم ذا الص ةةلة" ،مم ةةا س ةةيؤثر يف التص ةةدي للج ةرائم اخلط ةةرية مث ة
االغتصةةا  ،ويف حقةةوق املت مةةني ابرتكةةا جةرائم جنسةةية يف احةرتا اإلجةراةا القانونيةةة الواجبةةة ،ويف
محايةة حقةةوق املةرأة واألطفة ال واألشةةخا ذوي اإلعاقةة ،ويشةةجع املشةةرعني يف صةةوماليالند علةةى إعةةادة
النظ ةةر يف ق ةرارهم بش ةةأن مش ةةروع الق ةةانون اجلدي ةةد ،مش ةةريا إىل أن ق ةةانون ع ةةا  2018املتعل ةةق ابالغتص ةةا
واجلرائم اجلنسية متماش مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛
يعة ةةر عة ةةن قلقة ةةه إزاة توقية ةةع قة ةةانون وسة ةةائ اإلعة ة ال املعة ةةدل لعة ةةا  2016يف آ /
-9
أغسة ةةطس  ،2020وهة ةةو قة ةةانون حية ةةتفظ بعة ةةدة أحكة ةةا ال متتثة ة املعة ةةايري الدولية ةةة املتعلقة ةةة حبرية ةةة التعبة ةةري،
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مث ة األحك ةةا ال ةةي تف ةةر املعاقب ةةة ابلس ةةجن عل ةةى اجل ةرائم املتص ةةلة بوس ةةائ اإلع ةةال  ،ويش ةةجع حكوم ةةة
الصومال االحتادية على النظر يف إلغاة تل األحكا ؛
 -10يسلم أبن الصومال يتعر هيكليا وعلى نطاق واسع لتغةري املنةاخ والتةدهور البيئةي،
وأبن ه القابلية للتأثر عام من عوام اهلشاشة والنزاع واحلاجة إىل املساعدة اإلنسانية؛
 -11يس ةةلم أيض ةةا ابجل ةةود ال ةةي تب ة هلا ال ةةدول ال ةةي تستض ةةيف الجئ ةةني ص ةةوماليني ،وحي ة
مجيةةع الةةدول املض ةةيفة علةةى الوفةةاة ابلتزاماهت ةةا مبوج ة الق ةةانون الةةدويل املتعلةةق ابلالجئ ةةني ،وحي ة اجملتم ةةع
الدويل على مواصلة تقدم الدعم املايل لتمكني الدول املضيفة من تلبية االحتياجا اإلنسانية لالجئني
الصوماليني يف املنطقة ،وعلى دعم إعةادة إدمةاج العائةدين إىل الصةومال عنةدما تسةنح الظةروف ،وتقةدم
الدعم إىل املشردين داخليا يف الصومال؛
 -12يسلم ك ل ابجل ود الي يب هلا الصومال ،رغم ما يواج ه مةن صةراعا  ،مةن أجة
قبول الالجئني القادمني من بلدان أخرى يف املنطقة وعد إدارة ظ ر هلم؛
-13

ي ي حبكومة الصومال االحتادية أن تعم  ،بدعم من اجملتمع الدويل ،من أج ما يلي:

إحةراز تقةةد علةةى وجةه السةةرعة يف تسةةوية املسةةائ الدسةتورية العالقةةة وإكمةةال عمليةةة
(أ)
مراجعةة الدسةتور بطريقةة شةاملة للجميةع تعةزز بنةاة السةال وسةيادة القةانون ،وحتمةي حريةة التعبةري وحريةةة
تكوين اجلمعيا  ،وتشم وضةع أحكةا حمةددة األهةداف تفة إىل هتيئةة بيئةة متكينيةة تسة الن ةو
ابملرأة واألطفةال والشةبا واألشةخا ذوي اإلعاقةة واألقليةا ومجيةع أفةراد الفئةا احملرومةة يف جمةاال
الوصةةول إىل العدالةةة ،والتعلةةيم ،والصةةحة ،واألمةةن ،وفيمةةا يتصة ابلتعةةايف االقتصةةادي ،مبةةا يشةةم مسةةألة
متثي السكان وضمان حق املشاركة يف انتخااب عامي  2020و2021؛
( ) اإلسراع يف إنشاة جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسا
الوطني ةةة لتعزي ةةز ومحاي ةةة حق ةةوق اإلنس ةةان (مب ةةادئ ابري ةةس) ،وتزوي ةةدها ابملة ةوارد الكافي ةةة ،لرص ةةد وض ةةمان
املسةةاةلة ع ةةن االنت اكةةا والتج ةةاوزا  ،مبةةا يف ذل ة عمليةةة توظي ةةف تضةةمن متثي ة امل ةرأة وأف ةراد الفئ ةةا
امل مشة واألشخا ذوي اإلعاقة؛
(ج) التعجية ة ابلتسة ةةوية السياسة ةةية الشة ةةاملة الة ةةي تقودهة ةةا احلكومة ةةة والتوصة ة إىل اتفة ةةاق
سياسةي بةني احلكومةة االحتاديةة ومجيةع الةوالاي األعضةةاة يف االحتةاد والربملةان االحتة ادي مةن أجة الوفةةاة
اباللتزاما السياسية واألمنية املشرتكة من خالل حوار شام ومنتظم رفيع املستوى على مجيع الصعد؛
ب ة ل ج ةةود يف سةةبي إج ةراة االنتخةةااب بطريقةةة تتفةةق علي ةةا مجيةةع اجل ةةا املعنيةةة
(د)
وتكون انتخااب حرة ونزي ةة وسةلمية وشةفافة وشةاملة ومناسةبة التوقيةت وذا مصةداقية ،تضةم عنصةر
تصويت مباشر ميكن أكرب عدد ممكن من املواطنني من التصويت يف الفرتة  ،2021/2020وفقا للدستور
االحتادي املؤقت للصومال ،ويؤكد أمهية التعاون وتوافق اآلراة إلحراز مزيد مةن التقةد بشةأن األولةواي
الوطنيةةة الرئيسةةية ،مبةةا يف ذل ة تفعي ة اهليك ة األمةةين الة وطين ،والتوص ة إىل اتفةةاق بشةةأن نظةةا قضةةائي
احتادي ،وتقاسم السلطة واملوارد ،ومراجعة الدستور ،والنظا الضرييب االحتةادي ،والتخطةي النتخةااب
وطنيةةة وإجراؤه ةةا ،وهةةي مجيع ةةا مسةةائ تتطل ة اتفاق ةةا سياسةةية ميك ةةن أن تشةةك أس ةةا التش ةريع يف
الربملان االحتادي؛
(هة)

مواصلة التعاون مع املمث اخلا

لألمني العا لشؤون الصومال؛

ض ةةمان وضة ةةع أحكة ةةا دس ةةتورية تكفة ة للمة ةرأة وأفة ةراد عشة ةةائر األقلية ةةا املسة ةةاواة يف
(و)
التمثي ة واملش ةةاركة واإلدم ةةاج الك ةةاملني والفع ةةالني واجمل ةةديني ،ال س ةةيما يف أدوار القي ةةادة وص ةةنع الق ةرار يف
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احلياة العامة واملناص االنتخابية واخلدمة املدنيةة عةن طريةق مراجعةة الدسةتور وغةري ذلة مةن العمليةا
السياسية والتشريعية اجلارية؛
تعزية ةةز الشة ةةمولية يف انتخة ةةااب الفة ةةرتة  ،2021/2020ال سة ةةيما بضة ةةمان املسة ةةاواة يف
(ز)
مش ة ةةاركة امل ة ةرأة ومتثيل ة ةةا يف ص ة ةةنع الق ة ةرار ويف املناص ة ة القيادي ة ةةة ،وك ة ة ل املش ة ةةردين داخلي ة ةةا والش ة ةةبا
واألشخا ذوي اإلعاقة وأفراد األقليا ومجيع أفراد الفئا احملرومةة يف كة مراحة الةدورة االنتخابيةة،
بينمة ةةا يشة ةةري إىل أن حكومة ةةة الصة ةةومال االحتادية ةةة ينبغة ةةي أن تكفة ة يف االنتخة ةةااب املقبلة ةةة متثية ة مجية ةةع
الصوماليني ،وفقا لاللتزاما الراسخة إبجراة انتخااب مينح في ا ك شخ صوت؛
(ح) الوفةةاة اباللتزامةةا املتعلقةةة إبصةةالح قطةةاع األمةةن ،بسةةب من ةةا ضةةمان مشةةاركة املةرأة
بفعالي ةةة يف تفعي ة اهليك ة األم ةةين ال ةةوطين ،لض ةةمان امتث ةةال ق ةوا ومؤسس ةةا األم ةةن الص ةةومالية أحك ةةا
القوانني الوطنية والدولية املنطبقة ،والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذل محاية األفراد من العنف
اجلنسي واجلنسا يف مجلة أمور أخرى ،ومنع القت خةارج نطةاق القضةاة ،وتةدعيم خضةوع مجيةع قةوا
ومؤسسا األمن املختصة للمساةلة على الصعيدين الداخلي واخلارجي؛
(ط) مواصةةلة التةةدابري الراميةةة إىل تنفية خطة العمة الةةي هتةةدف إىل منةةع جتنيةةد األطفةةال
واسةةتخدام م بصةةورة غةةري قانونيةةة يف القةوا املسةةلحة جبميةةع أنواع ةةا ،مبةةا يف ذلة القةوا العاملةةة علةةى
الصعيد الوطين واالحتادي واحمللي واجملموعا من قبي حركةة الشةبا  ،والعمة مةع الوكةاال املتخصصةة،
كمنظمة األمم املتحدة للطفولة ،لضمان معاملة اجلنود األطفال السةابقني واألطفةال دون الثامنةة عشةرة
ال ين استُخدموا يف النزاع املسلح ابعتبارهم ضحااي ،وإعادة أتهيل م وفقا للمعايري الدولية؛
(ي) اإلسة ةراع يف تنفية ة البية ةةان املشة ةةرت واعتمة ةةاد وتنفية ة خطة ةةة العمة ة الوطنية ةةة اجلدية ةةدة
ملكافحة العنف اجلنسي يف حاال النزاع؛

( ) مواص ةةلة العملي ةةة الرامي ةةة إىل وض ةةع خط ةةة عم ة وطني ةةة لتنفي ة ب ةةرام امل ةرأة والس ةةال
واألم ةةن ،مب ةةا يف ذل ة ق ةرار جمل ةةس األم ةةن  )2000(1325وق ةرارا اجملل ةةس الالحق ةةة بش ةةأن ه ة املس ةةألة،
ابإلش ةةارة إىل أن جمل ةةس ال ةةوزراة أق ةةر ميثاق ةةا للم ةرأة الص ةةومالية هدف ةةه تعزي ةةز مش ةةاركة امل ةرأة يف بن ةةاة الس ةةال
والتقد االجتماعي واالقتصادي يف سياق اجل ود الرامية إىل حتقيق االستقرار وإعادة البناة يف الصومال؛
(ل) مراجعة قانون اإلعال املعدل املوقع يف آ /أغسطس  2020وضمان امتثاله القانون
الدويل حلقوق اإلنسان؛
الوفاة اباللتزاما املتعلقة بوضع حد لثقافة اإلفال من العقا املتفشية ،وحماسةبة
()
املس ةةؤولني ع ةةن انت اك ةةا وجت ةةاوزا حق ةةوق اإلنس ةةان بض ةةمان إج ةراة حتقيق ةةا فوري ةةة ومس ةةتقلة ونزي ةةة
وشاملة وفعالة يف انت اكا حقةوق اإلنسةان مةن خةالل التعجية ابسةتكمال إنشةاة جلنةة وطنيةة حلقةوق
اإلنسان تتمتع ابالستقالل وتزود ابملوارد الالزمة ،ومن خالل إصالح آليا العدالة احلكومية والتقليدية
من أج زايدة متثي املرأة يف القضاة وحتسني وصول النساة واألطفال إىل العدالة؛
(ن) إيةةالة األولويةةة لسةةن تشةريعا وإجةراة إصةةالحا حتةةرت متتةةع النسةةاة والفتيةةا متتعةةا
كةةامال جبميةةع حقةةوق اإلنسةةان وحتميةةه وتشةةجعه ،وإتحةةة التصةةدي جلميةةع أشةةكال العنةةف والتمييةةز الةةي
تست دف النساة والفتيا مجيعةا ومنع ةا والقضةاة علي ةا بطةرق من ةا اعتمةاد هنة عةد التسةامح مطلقةا
مةةع العن ةةف اجلنس ةةي واجلنس ةةا وزواج األطفةةال وال ةةزواج املبك ةةر والقس ةةري وك ة أش ةةكال تش ةةويه األعض ةةاة
التناسلية األنثوية ،وكفالة حماسبة املسؤولني عن أعمال العنف واالستغالل واالعتداة اجلنسية واجلنسانية،
بصرف النظر عن مركزهم أو رتبت م؛
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( ) مواصةةلة االعةرتاف أبمهيةةة احلةوار الشةةام وعمليةةا املصةةاحلة احملليةةة مةةن أجة حتقيةةق
االستقرار يف الصومال ،وي ي ابحلكومة االحتادية والوالاي األعضاة يف االحتاد تعزيز القيادة واملشاركة
يف ختفيف حدة التوترا والدخول يف حوار بناة؛
(ع) زايدة الدعم واملوارد املخصصةة للةوزارا واملؤسسةا املسةؤولة عةن إقامةة العةدل ومحايةة
حق ةةوق اإلنس ةةان ،ال س ةةيما وزارة املة ةرأة وتنمي ةةة حق ةةوق اإلنس ةةان عل ةةى الص ةةعيد االحت ةةادي وعل ةةى ص ةةعيد
الوالاي  ،بطرق من ا توفري التموي الكام للربام املشرت حلقوق اإلنسان ،ال ي يشك أداة رئيسية
للوفاة ابلتزاما الصومال يف جمال حقوق اإلنسان ،إىل جان القضاة والشرطة واملؤسسا اإلصالحية؛
(ف) النظر يف االنضما إىل اتفاقية القضاة على مجيع أشكال التمييةز ضةد املةرأة واتفاقيةة
منع جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة علي ا ،والتصديق علي ما؛
( ) الوفةةاة اباللتزامةةا املتع ةةد هبةةا يف مةؤمتر القمةةة العةةاملي املعةةين ابإلعاقةةة ،ال سةةيما عةةن
طريق اعتماد مشروع قانون وطين بشأن اإلعاقة وفقا التفاقية حقوق األشخا ذوي اإلعاقة والتشةاور
مع منظما األشخا ذوي اإلعاقة ،وعن طريق استكمال إنشاة الوكالة الوطنية املعنية ابإلعاقة؛
(ق) تشة ةةجيع الربملة ةةان علة ةةى إجة ةراة قة ةراةة أوىل ملشة ةةروع القة ةةانون األصة ةةلي املتعلة ةةق ابجلة ةرائم
اجلنسة ةةية الة ة ي وافة ةةق علية ةةه جملة ةةس الة ةةوزراة ،وضة ةةمان أن يعكة ةةس أي مشة ةةروع قة ةةانون يُعتمة ةةد االلتزامة ةةا
والتع دا الدولية املتعلقة حبماية مجيع النساة واألطفال ،وال سيما الفتيا  ،وتنفي ه ا القانون وغةري
من القوانني حس االقتضاة ملنع العنف اجلنسي واجلنسا ؛
مواةمة سياسا الدولة وأطرها القانونية على الصعيد الوطين وعلى صعيد الوالاي
(ر)
األعضاة يف االحتاد مع االلتزاما السارية املتعلقة حبقوق اإلنسان وااللتزاما األخرى؛
(ش) معامل ةةة املقة ةةاتلني الس ةةابقني معاملة ةةة تتف ةةق مة ةةع االلتزام ةةا السة ةةارية مبوجة ة القة ةوانني
الوطنية والقانون الدويل ،ال سيما القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنسا ؛
( ) تنفي اإلعالن املتعلةق ابحللةول الدائمةة لالجئةني الصةوماليني وإعة ادة إدمةاج العائةدين
إىل الصومال ،املعتمد يف نريويب يف  25آذار/مار 2017؛
( ) الن ةو أبوضةاع مجيةع املشةردين داخليةا ومحةةايت م ،مبةا يف ذلة محةايت م مةن العنةةف
اجلنسةةي واجلنسةةا  ،وأيضةةا ممةةا قةةد يتعرضةةون لةةه مةةن اسةةتغالل واعتةةداة مةةن جانة املةةوظفني احلكةةوميني
أو الةةدوليني املةةدنيني والعسةةكريني ،وتيسةةري إعةةادة اإلدمةةاج الطوعيةةة أو العةةودة الطوعيةةة جلميةةع املشةةردين
داخليا ،مبن في م أضعف الفئا  ،يف إطار يكفة سةالمت م وكةرامت م ،وضةمان إجةراة عمليةة استشةارية
كامل ةةة واتب ةةاع املمارس ةةا الفض ةةلى خبص ةةو إع ةةادة الت ةةوطني ،وت ةةوفري مواق ةةع تت ةةيح احلص ةةول اآلم ةةن عل ةةى
األغ ي ةةة األساس ةةية ومي ةةا الش ةةر  ،وامل ةةأوى واملس ةةكن األساس ةةيني ،واملل ةةبس املالئ ةةم ،واخل ةةدما الطبي ةةة
واملرافق الصحية األساسية؛
(خ) ض ةةمان إمكاني ةةة وص ةةول املنظم ةةا اإلنس ةةانية اآلم ةةن واملتواص ة يف الوق ةةت املناس ة
وب ة ةةال عراقي ة ة  ،واالع ة ةرتاف حبال ة ةةة الض ة ةةعف الش ة ةةديد ال ة ةةي يعيش ة ة ا املش ة ةةردون داخلي ة ةةا ،وتيس ة ةةري وص ة ةةول
املسةةاعدا اإلنس ةةانية اآلم ةةن واملتواص ة يف الوق ةةت املناس ة وب ةةال عراقي ة إىل احملت ةةاجني حيثم ةةا ك ةةانوا يف
الصومال ،وضمان حياد اجل ا الفاعلة يف جمال العم اإلنسا ونزاهت ا واستقالليت ا إزاة التدخال
السياسة ةةية واالقتصة ةةادية والعسة ةةكرية ،مة ةةع مواصة ةةلة مراعة ةةاة احتياجة ةةا أفة ةراد األقلية ةةا اإلثنية ةةة يف جمة ةةال
املساعدة اإلنسانية؛

GE.20-13364

7

A/HRC/RES/45/27

اعتبار األطفال ال ين يسرحون مةن اجلماعةا املسةلحة والقةوا املسةلحة أو يفصةلون
(ذ)
عن ا بطرق أخرى ضحااي يف املقا األول وفقةا للمبةادئ واملبةادئ التوجي يةة املتعلقةة ابألطفةال املةرتبطني
ابلقوا املسلحة أو اجلماعا املسةلحة ،الةي أقرهتةا حكومةة الصةومال االحتاديةة ،والكةف عةن احتجةاز
مجيع األطفال بت م تتعلق ابألمن القومي كلما شك ه ا االحتجاز انت اكا للقانون الدويل الساري؛
( ) التنفي ة الكامة ة التفاقي ةةة حقة ةةوق الطفة ة  ،وخلط ةةي العمة ة اللت ةةني وقعت م ةةا حكومة ةةة
الصةةومال االحتاديةةة يف عةةا  2012إلهنةةاة ومنةةع جتنيةةد األطفةةال واسةةتخدام م وقتة األطفةةال وتشةةوي م،
واألمر القيادي الصادر عن اجلي الوطين الصومايل بشأن محاية حقوق الطف قبة العمليةا وأثناةهةا
وبعدها ،وخريطة الطريق املوقعة يف عا  ،2019وإجراةا العم املوحدة املتعلقة بتسليم األطفال؛
تعزيز اإلطار القانو والتنفي ي حلماية األطفال يف الصومال ،بطرق من ا االنضما
(أأ)
إىل الربوتوكوال االختيارية التفاقية حقوق الطف وامليثاق األفريقي حلقوق الطف ورفاهه؛
 -14يشة ةةدد علة ةةى أمهية ةةة دور اخلة ةرباة الة ةةوطنيني والة ةةدوليني واحلكومة ةةة االحتادية ةةة يف الرصة ةةد
املش ةةرت حلال ةةة حق ةةوق اإلنس ةةان يف الص ةةومال وإع ةةداد التق ةةارير بش ةةأهنا ،وال ةةدور احلي ةةوي ال ة ي ميك ةةن أن
تضطلع به اجل ا املعنية برصد حقوق اإلنسان يف تقييم وضةمان جنةاح مشةاريع املسةاعدة التقنيةة ،الةي
جي أن تكون بدورها مفيدة جلميع الصوماليني؛
 -15يؤك ةةد أمهي ةةة اض ةةطالع بعث ةةة األم ةةم املتح ةةدة لتق ةةدم املس ةةاعدة إىل الص ةةومال بواليت ةةا
يف كام ة أحنةةاة الصةةومال ،وضةةرورة تعزي ةةز التةةرزر بةةني أعماهلة ا وأعم ةةال مفوضةةية األمةةم املتحةةدة الس ةةامية
حلقوق اإلنسان؛
-16

يشيد بعم اخلبري املستق املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال()1؛

 -17يقرر جتديد والية اخلبري املستق املعةين حبالةة حقةوق اإلنسةان يف الصةومال ،يف إطةار
البنةةد  10م ةةن جةةدول األعم ةةال ،ملةةدة س ةةنة واحةةدة م ةةن أج ة تقي ةةيم حالةةة حق ةةوق اإلنسةةان يف الص ةةومال
ورصدها وإعداد تقارير بشأهنا ،هبدف تقدم توصيا بشأن املساعدة التقنيةة وبنةاة القةدرا يف ميةدان
حقوق اإلنسان؛
 -18يقةةر ابلتقةةد ال ة ي أحةةرز الصةةومال وبتعاونةةه مةةع هيئةةا األمةةم املتحةةدة ،واملفوضةةية
الس ةةامية حلق ةةوق اإلنس ةةان ،وم ةةع والي ةةة اخلب ةةري املس ةةتق من ة إنش ةةائ ا يف ع ةةا  ،1993وأبن حال ةةة حق ةةوق
اإلنسان يف الصومال هي الي حتدد اإلجراة األنس الة ي يتعةني علةى اجمللةس اختةاذ  ،ويطلة يف هة ا
الصدد إىل اخلبري املستق أن يقرتح ،ابلتعاون مع حكومةة الصةومال االحتاديةة ،خطةة للمرحلةة االنتقاليةة
تفضةةي إىل تع ةةاون مواضة يعي أعمةةق م ةةع اإلج ةراةا اخلاصةةة وم ةةع اخل ةرباة ،مبةةا يش ةةم املفوض ةةية الس ةةامية
حلقةةوق اإلنسةةان ،مةةع حتديةةد خط ةوا ومعةةايري واضةةحة يُسرتشةةد هب ةةا يف إج ةراةا املتابعةةة املناسةةبة ال ةةي
يتخ ها جملس حقوق اإلنسان ،على أن تؤخ يف االعتبار توصيا اخلبري املستق والتزاما الصةومال
يف جمال حقوق اإلنسان؛
 -19يطلة ة إىل اخلبة ةةري املسة ةةتق أن يواص ة ة العم ة ة عة ةةن كث ة ة مة ةةع احلكومة ةةة االحتادية ةةة
والسةةلطا املختصةةة األخةةرى علةةى الصةةعيدين الةةوطين ودون الةةوطين ،ومةةع مجيةةع هيئةةا األمةةم املتحةةدة،
مبا يف ذلة بعثةة األمةم املتحةدة لتقةدم املسةاعدة إىل الصةومال ،ومةع االحتةاد األفريقةي ،واهليئةة احلكوميةة
الدولية املعنية ابلتنمية ،واملنظمةا الدوليةة األخةرى ذا الصةلة ،واجملتمةع املةد  ،ومجيةع اآلليةا املعنيةة
حبقوق اإلنسان ،وأن يساعد الصومال على تنفي ما يلي:

__________

()1
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(أ)

التزاماته الوطنية والدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان؛

( ) ق ةرارا جمل ةةس حق ةةوق اإلنس ةةان وغريه ةةا م ةةن ص ةةكو حق ةةوق اإلنس ةةان ،مب ةةا يش ةةم
التقارير املعتادة ذا الصلة ابملوضوع؛
(ج)

التوصيا املقبولة يف سياق االستعرا

الدوري الشام ؛

االلتزام ةةا والسياس ةةا والتش ةريعا األخ ةةرى املتعلق ةةة حبق ةةوق اإلنس ةةان والرامي ةةة إىل
(د)
تعزيز فر متكني املرأة والشبا وأفراد الفئا امل مشة مث عشائر األقليا  ،وحريةة التعبةري والتجمةع،
ومحاية وسائ اإلعال واجملتمع املد  ،مبن يف ذل النساة املشاركا يف بناة السال  ،وإمكانية وصول
النسةةاة واألقليةةا إىل العدالةةة ،وتعزيةةز قةةدرا الةةوزارا واملؤسسةةا املسةةؤولة عةةن إقامةةة العةةدل ومحاي ةةة
حقوق اإلنسان؛
 -20يطل أيضا إىل اخلبةري املسةتق أن يقةد تقريةرا إىل جملةس حقةوق اإلنسةان يف دورتةه
الثامنة واألربعني وإىل اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والسبعني؛
 -21يطلة إىل املفوضةية السةامية ووكةةاال األمةم املتحةدة املعنيةةة األخةرى أن تةزود اخلبةةري
املستق بك ما يلز من مساعدة بشرية وتقنية ومالية ليضطلع بواليته على أكم وجه؛
-22

يقرر أن يبقي املسألة قيد نظر الفعلي.
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[اعتمد دون تصويت].
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