
(A)   GE.11-17434    160112    170112 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة عشرة

   من جدول األعمال٦البند 
  االستعراض الدوري الشامل

  *تقرير الفريق املعامل املعين باالستعراض الدوري الشامل    

  ومالالص    

  إضافة    

أو التوصيات، وااللتزامات الطوعيـة والـردود       /آراء بشأن االستنتاجات و       
  املقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________ 

  .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة  *  

 
 A/HRC/18/6/Add.1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

16 December 2011 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/18/6/Add.1 

GE.11-17434 2 

  نظر حكومة الصومال يف التوصيات املائة واخلمس واخلمسني
تود حكومة الصومال الثناء على سفريها لدى األمم املتحدة يف جنيف، سعادة السيد        -١

العتقاده الراسخ بأن الصومال قادر على املـشاركة يف         " باري باري "امساعيل  يوسف حممد   
وقد تسىن ذلك بفضل رؤيتـه      . عملية االستعراض الدوري الشامل وعلى بلوغ هذا اهلدف       

 الصومال عندما أطلع جملس     مهّمته األخرية إىل  وقيادته احلكيمة اللتني أبدامها أيضاً أثناء       نّيرة  ال
  . على أمهية عملية االستعراض الدوري الشامل٢٠١١غسطس أ/ آب٢٥الوزراء يف 

وتعرب حكومة الصومال عن امتناهنا لالحتاد األفريقي ولألمم املتحدة على املساعدة             -٢
لدكتور عمر عبد اهللا العـسو      اليت ال تقدر بثمن واليت قدمتها هاتان اهليئتان هلا بفضل خربة ا           

حقوق اإلنسان العامل مع بعثة االحتـاد       / الدويل ايناخلبري االستشاري يف جمال القانون اإلنس     
  .األفريقي يف الصومال

الدوري الشامل  يف سياق استعراضها    وترحب حكومة الصومال بالتوصيات املقدمة        -٣
وبعد إجراء مشاورات وتقييم دقيق للتوصيات، يسر الـصومال أن          . ٢٠١١مايو  / أيار ٣يف  

  :يقدم الردود التالية أدناه
  .جزئياًالصومال التوصية  يقبل  -١-٩٨

من حيث املبـدأ، وسـيوقع علـى         يقبل الصومال التوصية    
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       

ومع ذلك، سـيعترب    . الالإنسانية أو املهينة   املعاملة والعقوبة القاسية أو   
يل الصومال موضوع التصديق على هذا الربوتوكول مبثابة مشروع طو  

والصومال بصدد تعزيـز    . األجل يعتمد على إجراء مزيد من الدراسة      
فهمه ألحكام اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري           

  .وآثارها فيما يتعلق بالتنفيذ
يؤيد الصومال املبادئ املنـصوص عليهـا يف نظـام رومـا              
. بوهو ملتزم بوضع حد الستمرار ثقافة اإلفالت من العقا. األساسي

الظروف ليست مؤاتية يف الوقت الراهن لكي يصبح الصومال          بيد أن 
والصومال بصدد اختاذ خطوت هامـة      . طرفاً يف نظام روما األساسي    

حنو بناء بلد مستقر واستعادة سيادة القانون مبا يف ذلك املؤسـسات            
ستراتيجية وطنية للمصاحلة   اوهو أيضاً بصدد وضع     . القانونية واألمنية 

ثل هذه اجلهود   تعطيل م األطراف ولذلك فإنه ال يرغب يف       تضم مجيع   
الظروف بتهيئة  ومع ذلك، فإن احلكومة ملتزمة      . يف إدامة الرتاع   وال

  .قبلتاليت تسمح للصومال بالتصديق على نظام روما األساسي يف املس
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  . الصومال التوصيةيقبل  -٢-٩٨
مجيـع  يندرج موضوع التصديق على اتفاقية القضاء علـى           
االلتزام الطوعي الذي أخذه الصومال     ضمن  التمييز ضد املرأة    ال  أشك

  .عملية التصديقيف وستبدأ احلكومة عن قريب . على عاتقه
  . الصومال التوصيةيقبل  -٣-٩٨

إن الصومال بصدد التصديق على اتفاقيـة حقـوق الطفـل             
وبروتوكوهلا االختياري وهو يؤيد التزامات باريس حلماية األطفـال         

ن أو املستخدمني بصورة غري مشروعة مـن جانـب قـوات            اجملّندي
  .موعات املسلحةجم أو

  .جزئياً الصومال التوصية يقبل  -٤-٩٨
  .٣-٩٨ و٢-٩٨ و١-٩٨نظر التوصيات ا  
يندرج موضوع التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي          

اللتزام الطوعي الذي أخـذه     ضمن  اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري،    
يف عمليـة   وسيبدأ الصومال، عـن قريـب،       . عاتقهالصومال على   

فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على       أّما  . ديقالتص
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية محاية مجيع األشـخاص مـن          
االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل        

طفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد        املتعلق ببيع األطفال وبغاء األ    
اإلباحية والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق         

دراسة هـذه   االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن الصومال ينوي       
  .فيما يتعلق بالتنفيذالصكوك وآثارها بإسهاب 

  ٩-٩٨إىل  ٥-٩٨
  . الصومال التوصياتيقبل  
  .٣-٩٨ و٢-٩٨ نيانظر التوصيت  
يندرج موضوع التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق          

االلتزام الطوعي الـذي    ضمن  مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      
  .أخذه الصومال على عاتقه

سيبلغ عدد املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان الـيت ُيعـدُّ            
يـع  الصومال طرفاً فيها بعد التصديق على اتفاقية القضاء علـى مج          

أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيـة حقـوق           
األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري سبع معاهـدات إىل         

  .جانب عدة بروتوكوالت اختيارية
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  . الصومال هذه التوصيةيقبل  -١٠-٩٨
  .٣-٩٨انظر التوصية   
 يندرج موضوع التصديق على اتفاقية األمم املتحدة للجرميـة          

االلتزام الطوعي الذي أخـذه     ضمن  املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوهلا     
  . الصومال على عاتقه

  ١٤-٩٨إىل  ١١-٩٨
  .ات الصومال التوصييقبل  
  .٣-٩٨انظر التوصية   

  . الصومال التوصيةيقبل  -١٥-٩٨
  .٢-٩٨انظر التوصية     

  . الصومال التوصيةيقبل  -١٦-٩٨
  .٨-٩٨انظر التوصية   
اإلعالن عن وقـف تنفيـذ      من أجل    بالعمل   تتعهد احلكومة   

  . هناية املطافعقوبة اإلعدام هبدف إلغائها يف
  . الصومال التوصيةيقبل  -١٧-٩٨

  .٨-٩٨انظر التوصية   
سيواصل الصومال السعي إىل احلصول على املساعدة التقنيـة           

واملالية، ضمن اإلطار القانوين للقرارات اليت اعتمدها جملس حقـوق          
ا يتعلق مبساعدة الصومال يف جمال حقوق اإلنسان، ومن         اإلنسان فيم 

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبشكل ثنـائي مـن           
ويأمل الصومال أن يستمر كل من اجملتمع الـدويل         . البلدان الشقيقة 

ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف تقـدمي وزيـادة           
 اليت تسمح بتحسني محايـة وتعزيـز   الظروفلتهيئة الدعم للصومال  

  .حقوق اإلنسان لشعبه
  . الصومال التوصيةيقبل  -١٨-٩٨

إن مجيع احلقوق واحلريات األساسية املشار إليها يف اإلعالن           
العاملي حلقوق اإلنسان مكرسة بالكامل وبالفعل يف وثيقة التـشاور          

  .املتعلقة مبشروع دستور الصومال
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  .ة الصومال التوصييقبل  -١٩-٩٨
ـ  الـذي وُ   ،ينص اتفاق كمباال      / حزيـران  ٩ع عليـه يف     قّ
تأجيل االنتخابات ملدة اثين عشر شـهراً بعـد           على ،٢٠١١ يونيه
، اعتمـدت   ٢٠١١سـبتمرب   / أيلول ٦ويف  . ٢٠١١أغسطس  /آب

 ٢٠طة طريق لوضع حد للمرحلـة االنتقاليـة قبـل           اراحلكومة خ 
إصالح طة الطريق إىل أمور منها      ار وتدعو خ  .٢٠١٢أغسطس  /آب

وإعادة تنظيم ما هو موجود من ديون طويلة األجل غـري مكفولـة             
 أعضاء يف   ٩قدمتها املؤسسة املالية الدولية إىل القطاع اخلاص وتعيني         

واحلكومة ملتزمة بوضـع الـصيغة النهائيـة        . جلنة مراجعة الدستور  
  .٢٠١٢يوليه / متوز١ملشروع الدستور يف موعد أقصاه 

  .توصية الصومال اليقبل  -٢٠-٩٨
  . الصومال التوصيةيقبل  -٢١-٩٨

سيتخذ الصومال مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك التـدابري            
املتعلقة بتنظيم محالت التوعية والتحاور مع      تلك  القانونية والتثقيفية و  

القادة التقليديني والدينيني واجملموعات النسائية ومن ميارس تـشويه         
قضاء على هذه املمارسة وغريهـا مـن      ، لل األنثويةاألعضاء التناسلية   

والصومال ملتزم بتعديل قانونـه اجلنـائي       . أشكال العنف ضد املرأة   
. ويـة ألنثاوالنص صراحة على حظر ممارسة تشويه األعضاء التناسلية         

ويلتمس الصومال املساعدة ويناشد اجملتمع الدويل تقاسم املمارسات        
.  األنثوية ألعضاء التناسلية القضاء على ممارسة تشويه ا    اجلّيدة يف جمال    

  .اليت ميكن تطبيقها يف الصومال
  ٢٩-٨٩إىل  ٢٢-٩٨

  . الصومال التوصياتيقبل  
  .٢١-٩٨انظر التوصية   

  ٣٦-٩٨ إىل ٣٠-٩٨
  .  الصومال التوصياتيقبل  

  .الصومال التوصية يقبل  -٣٧-٩٨
  .١٠٢-٩٨ و٣٣-٩٨ و١٧-٩٨انظر التوصيات   
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  . الصومال التوصيةيقبل  -٣٨-٩٨
يطرت احلكومة، بدعم من وحدات حفظ السالم التابعـة         س  

 /يف أوائل آب  مقديشو   يف املائة من     ٩٥لالحتاد األفريقي، على نسبة     
يف إطار اخلطة الوطنية الستتباب      ،واحلكومة ملتزمة . ٢٠١١أغسطس  

ألمـن والـسلم يف   ا بإنشاء هياكل مدنية أساسية مثل جلـان    ،األمن
ع احمللي وتوفري اخلدمات األساسية مثل      املقاطعات وجلان خفارة اجملتم   

اخلدمات الصحية والتعليمية واملياه الصاحلة للشرب يف املناطق الـيت          
  .أصبحت مؤخراً حتت سيطرهتا

                خمـافر شـرطة ونـشرت     عـدة   وقد افتتحت احلكومـة       
وفضالً عن  .  ضابط شرطة يف مقديشو ومناطق أخرى      ٥ ٠٠٠قرابة  

يف احملـّررة   تح معظم خمافر الشرطة يف املنـاطق        ذلك، فإهنا أعادت ف   
مقديشو بغية احلفاظ على األمن والقانون والنظام وضـمان محايـة           

سـيما   وتعمل احلكومة بصورة وثيقة مع اجملتمع الدويل وال       . املدنيني
مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإدارة أمن الدولة التابعـة ملكتـب            

مال الذي يقوم بتقدمي املساعدة لقـوات       األمم املتحدة السياسي للصو   
  .الشرطة واألمن الستدامة وبناء القدرات

الدعم املقدم إىل قوات الشرطة الصومالية      بالصومال  عترف  وي  
كما . من االحتاد األورويب وأوغندا وكينيا وجيبويت وأثيوبيا والسودان       

احلصول على تعاون  وهو يطلق نداًء من أجل      يعرب عن تقديره لذلك     
تقدمي األموال الالزمة إىل احلكومـة      نائي ومتعدد األطراف يف شكل      ث

التدريب وإعادة التأهيل وإعـادة     ات قوات شرطتها بفضل     لبناء قدر 
بناء خمافر الشرطة ووحداهتا وتزويدها باملعدات وتأمني دفع الرواتب         

  .لضمان محاية حقوق اإلنسان
  ٤٠-٩٨و ٣٩-٩٨

  .تني الصومال التوصييقبل  
  .١٩-٩٨توصية انظر ال  

  ٤٢-٩٨ إىل ٤١-٩٨
  . الصومال التوصيتنييقبل  

  . الصومال التوصيةيقبل  -٤٣-٩٨
  .٤٢-٩٨ و١-٩٨انظر التوصيتني   
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  . الصومال التوصيةيقبل  -٤٤-٩٨
  . الصومال التوصيةيقبل  -٤٥-٩٨

  .٣٨-٩٨انظر التوصية   
وتعمـل  . طة الطريقارأهم معايري خمن إن محاية املدنيني هي       

صورة وثيقة مع األمم املتحدة وبعثة االحتـاد األفريقـي يف   احلكومة ب 
  .محاية املدنينيجمال الصومال إلحراز تقدم ملموس يف 

  . الصومال التوصيةيقبل  -٤٦-٩٨
  .١٧-٩٨انظر التوصية   
مع مجيع أصـحاب املـصلحة      على التشاور   احلكومة  تعكف    

 وضع خطة عمل وطنيـة لتعزيـز       من أجل الالزمة  الختاذ اخلطوات   
  .محاية حقوق اإلنسانو

  . الصومال التوصيةيقبل  -٤٧-٩٨
  . ٣٨-٩٨انظر التوصية   

  .الصومال التوصيةيقبل   -٤٨-٩٨
  .١١٤-٩٨ و٣٨-٩٨انظر التوصيتني   

  . الصومال التوصيةيقبل  -٤٩-٩٨
  .١٩-٩٨انظر التوصية   
طة الطريق فرعاً كامالً عن التوعيـة الـسياسية         ارتتضمن خ   

  .كومة بأن هذا اجملال حيظى باألولويةواملصاحلة وتعترف احل
  . الصومال التوصيةيقبل  -٥٠-٩٨

  . ٤٩-٩٨انظر التوصية   
  . الصومال التوصيةيقبل  -٥١-٩٨

إن الصومال ملتزم بوضع تشريعات وسياسات إلعمال احلقوق          
من اجملـاالت   الصحة والتعليم   ُتعّد  و. االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

والصومال حباجة إىل املساعدة املالية والتقنية مـن        . ذات األولوية العليا  
ب الـصومال   عاجملتمع الدويل واملنظمات الدولية املعنية لكي يتمكن ش       

  .  على النحو املناسباالقتصادية واالجتماعيةالتمتع حبقوقه من 
  .  الصومال التوصيةيقبل  -٥٢-٩٨
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  . الصومال التوصيةيقبل  -٥٣-٩٨
  . ٨-٩٨ و٤٩-٩٨انظر التوصيتني   

  . الصومال التوصيةيقبل  -٥٤-٩٨
  .٣-٩٨انظر التوصية   
اعتماد خطة عمل وفقاً ملتطلبات قرار من أجل يعمل الصومال   

 ٢٦ الـصادر يف     ١٦١٢ألمم املتحـدة رقـم      التابع ل جملس األمن   
ـ     زّودت  وقد  . ٢٠٠٥يوليه  /متوز ا األمنيـة   احلكومـة مجيـع قواهت

بعدم السماح بتجنيد األطفال دون سـن الثامنـة       مة  بتوجيهات صار 
واحلكومة بصدد وضع نظام لضمان التنفيذ الدقيق لسياستها        . عشرة

  .استخدام األطفال يف قواهتايف بعدم التسامح مطلقاً 
  .٥٦-٩٨ و٥٥-٩٨

  . الصومال التوصيتنييقبل  
  .٢١-٩٨انظر التوصية   

  .جزئياً الصومال التوصية يقبل  -٥٧-٩٨
الدكتور مشس الباري، اخلبري املستقل لألمم املتحـدة،        أجرى    

 ٢٠١١يوليه  / متوز كانت آخرها يف  بالفعل سبع زيارات إىل الصومال      
حيث التقى هو وفريقه املؤلف من السيد إدريسا عمر كـاين وهـو             

حقوق اإلنسان، يف مفوضية األمم املتحدة الـسامية        لشؤون  موظف  
يدة سيلفيا الفاغنويل، املسؤولة    والس فرع أفريقيا،  -حلقوق اإلنسان   

عن وحدة حقوق اإلنسان يف مكتـب األمـم املتحـدة الـسياسي        
وباالستناد إىل خربتنا فيما يتعلق     . للصومال، برئيس الوزراء ووزرائه   

بالعمل مع الدكتور مشس الباري، فإننا نعترف بالقيمة اليت قدمتـها           
   .حقوق اإلنسانلس اإلجراءات اخلاصة جمل

لصومال دعوات إىل اإلجراءات اخلاصة حبسب كل       وسيوجه ا   
 األولويـة إىل كـل حالـة باالسـتناد إىل           حالة على حدة وستوىل   

وتود احلكومة أن تعلم األعضاء املوقرين يف جملس حقوق         . موضوعها
  :اإلنسان بأهنا توجه دعوة مفتوحة إىل اإلجراءات اخلاصة التالية

 .املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء •

ملقرر اخلاص املعين باحلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن            ا •
 .الصحة البدنية والعقلية



A/HRC/18/6/Add.1 

9 GE.11-17434 

املقرر اخلاص املعين حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الـشرب            •
 .املأمونة وخدمات الصرف الصحي

 .املقررة اخلاصة املعنية باحلق يف التعليم •

 .واقبهاملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وع •

 .املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً •

املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات          •
  .السمية واخلطرة على التمتع حبقوق اإلنسان

  ٥٩-٩٨ و٥٨-٩٨
  .تني الصومال التوصييقبل  

  . الصومال التوصيةيقبل  -٦٠-٩٨
  .وصية الصومال التيقبل  -٦١-٩٨

  ٥٤-٩٨انظر التوصية   
 يف ٤٣حوايل عيش يو. إن الفقر منتشر يف مجيع أحناء الصومال  

. املائة من السكان يف الصومال بأقل من دوالر أمريكي واحد يف اليوم           
. أدى اجلفاف احلايل أيضاً إىل حدوث جماعة يف سـت منـاطق           قد  و

ـ        ١,٨وهناك قرابة    ارهم  مليون طفل من األطفال الذين تتراوح أعم
.  عاماً غري ملتحقني باملدارس يف جنوب ووسط الصومال        ١٧ و ٥ بني

والصومال ملتزم بتوفري التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامـي إىل مجيـع     
ياغة خطة وطنية هو يسعى إىل احلصول على دعم دويل لص    و. األطفال

احلقوق األساسية االستفادة من   للتنمية للحد من مستوى الفقر وزيادة       
  .أوىل احلق يف الغذاء واملاء واخلدمات الصحية والتعليم واملمث

  . الصومال التوصيةيقبل  -٦٢-٩٨
 ٦٧-٩٨ إىل ٦٣-٩٨

  . الصومال التوصياتيقبل  
  .١٦-٩٨انظر التوصية   

  . الصومال التوصيةيقبل  -٦٨-٩٨
  .١٦-٩٨انظر التوصية   
سينظر الصومال يف موضوع الربوتوكول االختياري امللحـق          
  .ق املدنية والسياسيةباحلقو
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  . الصومال التوصيةيقبل  -٦٩-٩٨
  .١٦-٩٨انظر التوصية   

  . الصومال التوصيةيقبل  -٧٠-٩٨
  .١٠٢-٩٨انظر التوصية   
إن الصومال ملتزم بإجراء حتقيقات نزيهـة يف حـاالت القتـل              

والتهديد بالعنف ضد الصحفيني واجلهات الفاعلة من اجملتمع املدين وباختاذ          
وسيواصل الصومال جهوده   . بري الالزمة لضمان أمنهم الشخصي    مجيع التدا 

  .يتمشى مع املعايري الدوليةحّتى ملراجعة مشروع قانون وسائط اإلعالم 
  . الصومال التوصيةيقبل  -٧١-٩٨
  . الصومال التوصيةيقبل  -٧٢-٩٨

  .١٠٢-٩٨ إىل ٧٠-٩٨انظر التوصيات من   
  . الصومال التوصيةيقبل  -٧٣-٩٨

قوات الوطنية الصومالية التقيد بالقانون اإلنـساين       أُوعز إىل ال    
واحلكومة، بالتعـاون   . مل يتقيد به احملاربون املتمردون    لو  الدويل حىت   

مع قوات حفظ السالم التابعة لبعثة االحتاد األفريقي يف الـصومال،           
 للحيلولة دون وقوع إصـابات يف     ملتزمة باختاذ مجيع التدابري الالزمة      

مان االمتثال ألحكام القانون اإلنساين الـدويل،       صفوف املدنيني وض  
  .يف ذلك املبادئ األساسية فيما يتعلق بالتمييز والنسبية مبا

  ٧٧-٩٨ إىل ٧٤-٩٨
  .الصومال التوصيات يقبل  
  .٧٣-٩٨انظر التوصية   

  . الصومال التوصيةيقبل  -٧٨-٩٨
  .٦٠-٩٨ إىل ٢-٩٨انظر التوصيات من   

 . الصومال التوصيةيقبل  -٧٩-٩٨

املساعدة الطبيـة والنفـسية     على تقدمي   لدى الصومال قدرة      
ونظراً للوصم املرتبط بالعنف القـائم      . االجتماعية والقانونية لشعبها  

على نوع اجلنس، فإن النساء والفتيات ضحايا العنف القائم على نوع           
. توفر مثل هـذه اخلـدمات     نتيجة لعدم   تأثرن بصفة خاصة    ياجلنس  

ـ    لتمس الصومال التعا  يو س ثنـائي ومتعـدد     اون واملساعدة على أس
  .احلاجة إليهامتّس فر هذه اخلدمات اليت ااألطراف لتحسني تو
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  ٨٢-٩٨ إىل ٨٠-٩٨
 .ات الصومال التوصييقبل  

 .٢١-٩٨انظر التوصية   

 ٩٢-٩٨ إىل ٨٣-٩٨

 . الصومال التوصياتيقبل  

 .٥٤-٩٨انظر التوصية   

 . الصومال التوصيةيقبل  -٩٣-٩٨

واحلكومـة ملتزمـة    . ال منتشر يف الصومال   إن عمل األطف    
  . هذه املمارسةاستئصال ب

  ٩٨-٩٨ إىل ٩٤-٩٨
  .ات الصومال التوصييقبل  
بإدارة الكوارث ملعاجلة اجلفاف    ُتعىن  أنشأت الصومال وكالة      

وأنشأت احلكومة أيضاً   . الشديد الذي يؤثر على السكان يف الصومال      
عم من قوات حفظ األمن  بدعنصر، ٣٠٠قوة أمنية جديدة مؤلفة من      

التابعة لبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال ومهمتها هي محاية قوافـل           
  . عند توزيع إمدادات اإلغاثةداخلياً اإلغاثة ومحاية خميمات املشردين 

العمل يف املناطق اليت    من  املنظمات اإلنسانية   ليس هناك ما مينع     و  
اصلة جهودها لتحسني حالة    واحلكومة ملتزمة مبو  . تسيطر عليها احلكومة  

ويناشد الصومال  . املشردين داخلياً، وكذلك ضمان أمن منظمات املعونة      
  .اجملتمع الدويل زيادة استجابته الطارئة للجفاف واجملاعة يف الصومال

 . الصومال التوصيةيقبل  -٩٩-٩٨

تـشريع  سّن  ن اإلجراءات ذات األولوية يف خارطة الطريق        م  
الذي تستند إليه احلكومة    شكل ذلك األساس    وسي. ملكافحة القرصنة 

قبالة الساحل  إلحراز تقدم سريع ملواجهة هجمات القراصنة والسرقة        
الالزمة للتصدي ملشكلة القرصنة تتطلـب      غري أن اجلهود    . الصومايل

  .تعاوناً ومساعدة دوليني
  . الصومال التوصيةيقبل  -١٠٠-٩٨
 . الصومال التوصيةيقبل  -١٠١-٩٨

  .٣٢-٩٨ و١٧-٩٨ و١-٩٨ات انظر التوصي  
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 . الصومال التوصيةيقبل  -١٠٢-٩٨

حاملا تتهيأ الظروف، إنشاء جلنـة وطنيـة        ،  يعتزم الصومال   
مـزاعم  مستقلة للتحقيق تسند هلا مهمة التحقيق بـشكل دائـم يف            

. للقانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان    حدوث انتهاكات جسيمة    
تعاون وثيق مع اجملتمع    يف   من خالل هذه اللجنة      ،وسيعمل الصومال 

ـ      . الدويل ويلتمس الدعم املايل والتقين منه      ن غري أن آلية وحيـدة ل
تتمكن من التصدي على النحو الكايف ملوضوع االنتهاكات الـسابقة          
حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل والعدالة الـيت وقعـت يف           

ـ       . الصومال والً تـضم   واألمر يتطلب استجابة أوسع نطاقاً وأكثر مش
وستتشاور احلكومة مع مجيـع شـرائح       . العدالة اجلنائية وما وراءها   

اجملتمع مبن فيها األشخاص الذين جنوا من احلرب وتأثروا هبا وأوجـه            
  .مستقبالًالطريق معامل الظلم اليت عانوا منها، هبدف رسم 

  ١٠٦-٩٨ إىل ١٠٣-٩٨
  . الصومال التوصياتيقبل  
  .١٠٢-٩٨انظر التوصية   

  . الصومال التوصيةيقبل  -١٠٧-٩٨
 ١١٣-٩٨ و ١١١-٩٨ و ١١٢-٩٨ و ١٠٢-٩٨انظر التوصيات     

  .١٤٢-٩٨و
  . الصومال التوصيةيقبل  -١٠٨-٩٨

 .٧٣-٩٨انظر التوصية   

  ١١٠-٩٨ و١٠٩-٩٨
  . الصومال التوصيتنييقبل  
  .١٠٢-٩٨ و٧٠-٩٨انظر التوصيتني   

  . الصومال التوصيةيقبل  -١١١-٩٨
وغريها إلنسانية  حلرب واجلرائم ضد ا   لن يتم العفو عن جرائم ا       

  .للقوانني واألعراف يف حالة احلرباجلسيمة من االنتهاكات 
  ١١٣-٩٨ و١١٢-٩٨

 . الصومال التوصيتنييقبل  

 .١١١-٩٨انظر التوصية   
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  . الصومال التوصيةيقبل  -١١٤-٩٨
حالياً إدماج القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان،       ري  جي  

القوات املسلحة وقوات األمن على      برامج تدريب    على النحو التام يف   
عـن قريـب، سياسـة       وستعتمد وزارة الدفاع،  . مجيع املستويات 

  . للتدريب الشامل تشمل القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان
فيما يتعلق بقوات البعثة التابعـة لالحتـاد األفريقـي يف           أّما    

 بعثة اإلحتاد األفريقي يف مكتب األمم املتحدة لدعم   قد قام   الصومال، ف 
الصومال بتوظيف مستشار يف القانون اإلنساين الـدويل وحقـوق          

بأمور منها تقدمي املشورة إىل بعثة االحتاد األفريقي لالضطالع اإلنسان 
يف الصومال بشأن مجيع املسائل املتعلقة حبقوق اإلنـسان والقـانون           

، ومساعدهتا علـى    اإلنساين الدويل، وال سيما محاية السكان املدنيني      
تطوير القدرات املتعلقة بتوفري التدريب يف جمال القـانون اإلنـساين           

  .الدويل وحقوق اإلنسان
  ١١٦-٩٨ و١١٥-٩٨

  . الصومال التوصيتنييقبل  
 .١١٤-٩٨انظر التوصية   

  . الصومال التوصيةيقبل  -١١٧-٩٨
  .٣٣-٩٨ و١-٩٨انظر التوصيتني   

  .اًجزئي الصومال التوصية يقبل  -١١٨-٩٨
ملتـزم  هو  و. إن الصومال بصدد تعزيز فهمه لقواعد بانكوك        

. بإجراء مناقشة شاملة هلذه التوصية ومتابعتها بالشكل الذي تستحقه        
يعمل مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف جمال          كما  

  .اإلصالح ويرحب بالتعاون الثنائي واملتعدد األطراف يف هذا اجملال
  ١٢٨-٩٨ىل  إ١١٩-٩٨

 . الصومال التوصياتيقبل  

  .٧٠-٩٨انظر التوصية   
 . الصومال التوصيةيقبل  -١٢٩-٩٨

إن الصومال ملتزم بتعزيز مشاركة املرأة الصومالية يف مجيع مـستويات             
  .١٣٢٥صنع القرار وعمليات السلم وفق ما يقتضيه قرار جملس األمن 
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 ١٣١-٩٨ و١٣٠-٩٨

 . الصومال التوصيتنييقبل  

  .٥١-٩٨ التوصية انظر  
 . الصومال التوصيةيقبل  -١٣٢-٩٨

 ٩٥-٩٨ و ٦١-٩٨ و ٣٨-٩٨ و ٢١-٩٨انظر التوصـيات      
  .٥٢-٩٨ و٨١-٩٨ و٧٠-٩٨و

  ١٣٤-٩٨ و١٣٣-٩٨
  . الصومال التوصيتنييقبل  
  .٦١-٩٨ و٣٨-٩٨انظر التوصيتني   

 . الصومال التوصيةيقبل  -١٣٥-٩٨

  .٦١-٩٨ و٣-٩٨انظر التوصيتني   
 ١٣٩-٩٨ إىل ١٣٦-٩٨

 . الصومال التوصياتيقبل  

 .١٣٥-٩٨ و٦١-٩٨انظر التوصيتني   

  ١٤٢-٩٨ إىل ١٤٠-٩٨
 . الصومال التوصياتيقبل  

  .٩٤-٩٨انظر التوصية   
 ١٥٢-٩٨ إىل ١٤٣-٩٨

 . الصومال التوصياتيقبل  

 .١٧-٩٨انظر التوصية   

 . الصومال التوصيةيقبل  -١٥٣-٩٨

ــيات    ــر التوص  ٣٨-٩٨ و١٧-٩٨ و٤-٩٨ و١-٩٨انظ
  .٩٤-٩٨ و١٥١-٩٨ و١٠١-٩٨ و٥٩-٩٨و
  ١٥٥-٩٨ و١٥٤-٩٨

 . الصومال التوصيتنييقبل  

 .١٧-٩٨انظر التوصية   
        


