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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٢، دورته احلادية عشرة يف الفترة من     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
لرابعة املعقودة  وجرى االستعراض احلالة يف الصومال يف اجللسة ا       . ٢٠١١مايو  / أيار ١٣إىل  
وقد ترأست وفد الصومال زهرة حممد علي سامانتار، وزير الدولـة  . ٢٠١١مايو / أيار ٣يف  

يف مكتب رئيس الوزراء يف احلكومة االحتادية االنتقالية جلمهورية الصومال وجهة االتـصال             
    عقـودة  واعتمد الفريق العامل، يف جلسته الثامنـة امل . الوطنية حلماية الطفل وحقوق اإلنسان 

  التقرير املتعلق بالصومال ،٢٠١١مايو / أيار٥يف 

، اختار جملس حقوق اإلنسان املقررين التالية أمساؤهم ٢٠١٠يونيو / حزيران ٢١ويف    -٢
  .أنغوال وتايالند واملكسيك: لتيسري استعراض احلالة يف الصومال )اجملموعة الثالثية(

ت الوثائق التالية الستعراض احلالة يف      ، صدر ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ للفقرة   وفقاً  -٣
  :الصومال

ــين ) أ(   ــر وط ــاً  /تقري ــدم وفق ــوب مق ــرض مكت ــرة ع ) أ(١٥ للفق
)A/HRC/WG.6/11/SOM/1( ؛  

ــرة    ) ب(   ــاً للفق ــية وفق ــه املفوض ــات أعدت ــع للمعلوم ) ب(١٥جتمي
)A/HRC/WG.6/11/SOM/2(؛  

  . )A/HRC/WG.6/11/SOM/3( )ج(١٥موجز أعدته املفوضية وفقاً للفقرة ) ج(  

وأحيلت إىل الصومال، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً آيرلندا              -٤
وبلجيكا واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسلوفينيا والسويد وسويسرا وكنـدا والتفيــا           

تاحة وهذه األسئلة م  . النرويج وهولندا انيا العظمى وآيرلندا الشمالية و    واململكة املتحدة لربيط  
  .على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  عرض احلالة من الدولة موضوع االستعراض  - ألف  
ذكرت رئيسة الوفد أن فهم الوضع الصومايل واملأزق الـسياسي الـذي يعيـشه                -٥

دي حول حالة حقـوق     الصومال منذ أكثر من عقدين من الزمن شرط مسبق ألي نقاش جم           
وأضافت أن الصومال عرف خالل العقدين      . واجههاينسان يف الصومال والتحديات اليت      اإل

  . جلميع اخلدمات األساسية ونظم احلكم، مبا يف ذلك سيادة القانون تاماًاملاضيني اهنياراً
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صومال وكذا يف أرض البـنط، وهـو        وال يزال هناك قدر من االستقرار يف أرض ال          -٦
 إىل  وقالت إن هـذا يرجـع أساسـاً       . ح بإحراز بعض التقدم يف التمتع حبقوق اإلنسان       مس ما

 لنفوذ الزعماء التقليديني الذين حيظون باالحترام كرعاة للمصاحلة         استخدام العشائر املهيمنة حملياً   
يف حني يستخدم أمراء احلرب يف املناطق اجلنوبية والوسطى شيوخ العشائر وسـيلة للبقـاء يف                

  . طةالسل

وقد أسفر الرتاع املسلح املستمر عن التدمري الكامل لألصول والبنيـة التحتيـة يف                -٧
وقد ضاع كل ما أحرز من تقدم منذ االستقالل يف تكوين كيان            . جنوب الصومال ووسطه  

وطين موحد، واهنارت سيادة القانون، واضطر الناس إىل العودة إىل النظام التقليدي والبحث             
  .همعن محاية عشائر

بيد أن اهلياكل واملؤسسات التقليدية اليت أدت وظيفـة احلفـاظ علـى الـتالحم                 -٨
االجتماعي ألجيال عديدة، من خالل صالت القرابة والزواج والقواعد االجتماعية للسلوك           

، تعرضت يف الوقت نفسه للوهن نتيجة إدخال نظام احلكم          )القانون العريف الصومايل  (واحلري  
وبالتايل، مل تعد املؤسسات التقليدية قادرة على استئناف دورهـا          . ركزيةاحلديث املتسم بامل  

  .السابق عندما اهنارت مؤسسات الدولة احلديثة

ولعل التحدي الرئيسي الـذي يواجـه احلكومـة    . والبد من إعادة بناء نظام الدولة برمته     -٩
لذي تتمثل إحدى ركائزه الرئيـسية      الصومالية هو املواءمة بني النظام التقليدي ونظام الدولة احلديثة ا         

  .يف املواءمة بني الشريعة اإلسالمية احلقيقية والقانون العريف الصومايل وبني القانون احلديث

وافق الصوماليون على امليثاق االحتادي االنتقايل الذي متخـضت          ،٢٠٠٤يف عام   و  -١٠
هليئة احلكومية الدوليـة     ا ٢٠٠٤-٢٠٠٢عنه مباحثات السالم اليت رعتها يف كينيا يف الفترة          

       وواجهت احلكومة االحتادية االنتقالية منـذ انتقاهلـا إىل الـصومال          . )إيغاد(املعنية بالتنمية   
  . معارضة من جمموعات مسلحة٢٠٠٥عام 

وذكر الوفد أن الوضع يف الصومال ال يتناسب مع النهج العام لالستعراض الـدوري                -١١
لدوري الشامل هتم عادة استعراض سجل حقـوق اإلنـسان          الشامل، ألن عملية االستعراض ا    

فعلـى احلكومـة    . واحلال ليس كذلك يف الصومال    . حلكومة من احلكومات يف وضع طبيعي     
وقدرة احلكومـة   .  مع انتهاكات حلقوق اإلنسان ال يد هلا فيها        االحتادية االنتقالية التعامل يومياً   

 سيما يف املناطق الواقعة خارج سلطتها املباشـرة،         االحتادية االنتقالية على محاية مواطنيها، وال     
فعلى سبيل املثال، يتعرض األشخاص يف األراضي اخلاضـعة لـسيطرة حركـة             . حمدودة جداً 

الشباب النتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان من قبيل اإلعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق            
  .هينة مثل بتر األطراف واجلَلدالقضاء والتعذيب وغريه من ضروب العقوبة الالإنسانية وامل
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 من امليثاق االحتادي االنتقايل على محايـة احلقـوق واحلريـات            ٥وينص الفصل     -١٢
 على اعتراف اجلمهوريـة الـصومالية جبميـع         ١٤وتنص املادة   . األساسية لشعب الصومال  

  .االتفاقيات واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها

اق االحتادي االنتقايل احلق يف اإلقامة والعمل والسفر حبرية يف أي جزء            ويضمن امليث   -١٣
من البلد؛ ويف تنظيم الكيانات السياسية أو العمالية أو املهنية أو االجتماعية أو تـشكيلها أو                

 سنة من العمر؛ ويف التنافس على       ١٨املشاركة فيها وفقاً للقانون؛ ويف التصويت لدى بلوغ         
ا حيظر املساس بسرية االتصاالت الشخصية، ويضمن مجلة أمور منها          كم. أي منصب شاغر  

املساواة أمام القانون، واحلق يف احلياة، واحلرية الشخـصية واألمـن، واحلقـوق املتعلقـة               
باإلجراءات القانونية، والعمل، واحلق يف التجمع وحرية اإلضراب، وحرية تداول املعلومات           

ألحزاب السياسية، واحلق يف إنشاء املنظمات االجتماعية،       ووسائط اإلعالم، واحلق يف إنشاء ا     
  .واحلق يف اللجوء السياسي، والتعليم، ومحاية األسرة، والرعاية االجتماعية

 من امليثاق االحتادي االنتقايل نطاق السلطة القـضائية االحتاديـة           ٩و حيدد الفصل      -١٤
سة مهامه ويف توزيع السلطات بينـه       ويعترف امليثاق باستقاللية القضاء يف ممار     . وصالحياهتا

  .وبني السلطة التشريعية واجلهاز التنفيذي للحكومة

اللجنة الدسـتورية   : وأنشأ الربملان االحتادي االنتقايل من بني ما أنشأ اللجان التالية           -١٥
االحتادية؛ واللجنة الوطنية للمصاحلة؛ واللجنة الوطنية السترداد وتسجيل املمتلكات العامـة           

اصة؛ وجلنة نزع السالح والتسريح؛ وجلنة اإلنعاش االقتصادي؛ وجلنة تسوية املنازعات           واخل
  .على األراضي واملمتلكات؛ واللجنة الوطنية إلعادة التوطني؛ واللجنة األوملبية الصومالية

  من امليثاق االحتادي االنتقايل على أنه يبقى ساري املفعول قانونيـاً           ٧١وتنص املادة     -١٦
 ١٩٦٠ذ الدستور االحتادي الوطين يف هناية املطاف وعلى أن الدستور الصومايل لعام   حىت إنفا 

     وغريه من القوانني الوطنية سارية املفعول على مجيع املسائل اليت ال يـشملها هـذا امليثـاق                 
  .وال تتماشى وأحكامه

قـع  فقد و . والصومال دولة موقعة على عدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان           -١٧
 وبروتوكوهلا االختيـاري املتعلـق بإشـراك        ٢٠٠٢مايو  /على اتفاقية حقوق الطفل يف أيار     

  .٢٠٠٥سبتمرب /األطفال يف الرتاعات املسلحة يف أيلول

      من امليثاق االحتادي االنتقايل باحلق يف احلياة وتنص علـى أنـه             ١٦وتعترف املادة     -١٨
ما تنفـذه  عن طرق  ما ُينتَهك  احلياة كثرياً غري أن احلق يف   . ال جيوز إزهاق روح أي شخص     

حركة الشباب من اعتداءات متعمدة وعشوائية تتسبب يف سقوط ضحايا يف صفوف املدنيني             
  .ومن تفجريات وهجمات انتحارية
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األذى املفجـع   "و" األذى املفجـع  "و" األذى"ويتناول قانون العقوبات الصومايل مسألة        -١٩
غري أن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث      . يه األعضاء التناسلية لإلناث   ، كما حيظر اإلسالم تشو    "جداً

  .شائع جداً يف الصومال وختَضع كل النساء والفتيات الصوماليات تقريباً هلذه املمارسة الضارة

 من امليثاق االحتادي االنتقايل حرية الصحافة واستقالل وسـائط          ٢٠وتضمن املادة     -٢٠
لتعبري حبرية عن رأيه اخلاص بأي طريقة رهناً بـالقيود الـيت            اإلعالم وحق كل شخص يف ا     

  .يفرضها القانون بغرض صون األخالق واألمن العام

وبالرغم من أن األغذية كانت دائماً شحيحة يف الصومال، فقـد أدت موجـات                -٢١
ويهدد نقص املياه يف معظم أحناء الصومال حياة ماليـني          . اجلفاف الراهنة إىل تفاقم الوضع    

وتدفع احلاجة إىل الغذاء الناس إىل التماس سبل العيش يف خميمـات املـشردين              . ألشخاصا
  .ناطق اخلاضعة لسيطرة حركة الشبابوالوضع أسوأ بكثري يف امل. داخلياً الشديدة االكتظاظ

ووفقاً للميثاق االحتادي االنتقايل، فإن التعليم حـق أساسـي جلميـع املـواطنني                -٢٢
  . احلق يف احلصول على التعليم االبتدائي والثانوي جماناًيعاًالصوماليني، وهلم مج

، ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ومبا أن الصومال دولة طرف يف اتفاقيات جنيف املؤرخة   -٢٣
  .فإنه ملزم بقواعد القانون اإلنساين الدويل السارية على الرتاعات املسلحة غري الدولية

. الواسع النطاق واملنهجي لألطفال كجنودوقد اتسم القتال يف الصومال باالستخدام   -٢٤
وال تنتهج احلكومة سياسة جتنيد األطفال وال تسمح بتجنيدهم يف صفوف قوات األمن التابعة 

  .هلا، وهي ملتزمة بالقضاء على ممارسة جتنيد األطفال يف الصومال
ـ     . قد كانت احلرب األهلية يف الصومال مدمرة بشرياً ومادياً        و  -٢٥ ة ولـذا فـإن معاجل

الفظائع املوروثة من املاضي وحتقيق العدالة واملصاحلة ليست واجباً سياسياً فقط وإمنا ضرورة             
  . اجتماعية أيضاً

ويواجه الصومال يف الوقت الراهن حتديات صعبة ومعقدة من بينها الفقر واجلفـاف      -٢٦
 يف ذلك وانعدام األمن الذي يفاقمه عدم وجود مؤسسات تؤدي وظيفتها على حنو كامل، مبا         

ولرفع هذه التحديات واملعوقات، شـرعت احلكومـة يف اختـاذ           . مؤسسات سيادة القانون  
الصحة، والتعليم، واملياه، ومؤسسات سيادة القانون؛      : االت التالية اجملاإلجراءات املناسبة يف    

والشرطة؛ والقضاء؛ واخلدمات اإلصالحية؛ وجعل حقوق اإلنـسان أسـاس االنتقـال إىل           
  . ووضع خطة عمل حلقوق اإلنسانصومال جديد؛

وتدرك احلكومة متام اإلدراك أمهية مجيع التوصيات اليت قدمها اخلبري املستقل املعـين               -٢٧
ويلزم تشكيل بعثة تقييم دولية مـشتركة تـضم ممـثلني    . حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال  

لـصومال مـن    حلكومة الصومال على الصعيدين الوطين ودون الوطين لتقيِّم احتياجـات ا          
  .بناء القدراتيف جمال املساعدة التقنية و
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ونظراً لبطء عملية صنع القرار يف األمم املتحدة، مل حيرز بعد أي تقدم بالرغم مـن                  -٢٨
أربع قرارات هامة جمللس حقوق اإلنسان ونتائج احلوار التفاعلي اخلاص بالصومال الذي نظِّم             

وينبغي للمفوضية السامية حلقـوق  . ٢٠١٠سبتمرب / أيلول ٢٩كنشاط منفصل يف جنيف يف      
اإلنسان أن تكفل إزالة مجيع العقبات من أجل تنفيذ خمتلف املقترحات اليت سبق أن قدمتـها               

وتدعو حكومة  . املفوضية فيما يتعلق بتقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان          
أي بلد لديه الرغبة إىل تعاون ثنـائي        الصومال االحتادية االنتقالية البلدان الشقيقة والصديقة و      

مناسب التوقيت وملموس النتائج ضمن اإلطار القانوين للقرارات اليت اعتمدها جملس حقوق            
  .ق من توافق اآلراءومسبغري اإلنسان مبستوى 

وأعربت رئيسة الوفد عن سرورها على حنو خاص لكون ممثلة متميزة ألرض البنط               -٢٩
  . اولتها الكلمةتوجد ضمن وفد الصومال، ون

وكررت املندوبة تأكيد التزام أرض البنط القوي بالعمل عن كثـب علـى تنفيـذ                 -٣٠
 يف طليعة حراسـة      عاماً ١٢وقالت إن أرض البنط ظلت ألكثر من        . توصيات الفريق العامل  

وحدة الصومال وسالمة أراضيه وسيادته، ويف الوقت نفسه كانت توطد دعـائم الـسالم              
وأضافت أن أرض البنط متكنت يف تلك الفترة من إقامـة           . ض البنط نفسها  واالستقرار يف أر  

، ومن تقدمي اخلـدمات  للسلطةاهلياكل السياسية اليت أدارت ثالث عمليات لالنتقال السلمي  
 من بقية أحناء الصومال      ملئات آالف املشردين داخلياً    األساسية، ومن التصرف بوصفها مالذاً    

  .  البلدان اجملاورةوكذلك للعمال املهاجرين من
 للنقل البحري الدويل منذ وأوضحت أن القرصنة يف الصومال ما فتئت تشكل هتديداً        -٣١

ويقـدر  . فالفقر والبطالة متفشيان يف الصومال    . املرحلة الثانية من احلرب األهلية الصومالية     
قل من دوالر   أ( يف املائة من الصوماليني يعيشون يف فقر مدقع          ٤٠البنك الدويل أن أكثر من      

.  يف املائة من األسر تعيش على أقل من دوالرين يف اليوم           ٧٥وأن ما يقارب    ) واحد يف اليوم  
  . وما يقارب ثلثي شباب الصومال ال عمل هلم

باالعتداء  ، بدأت سفن صيد األمساك األجنبية١٩٩١وبعد اهنيار نظام سياد بري عام   -٣٢
ا بصورة غري قانونية وغري مبلغ عنها وغري منظمـة،       على املياه الصومالية ومبمارسة الصيد فيه     

 سفن القراصنة األجنبية    يعتدتو.  ميل حبري من مياهها اإلقليمية     ١٢بل وحىت داخل منطقة     
ويتم جتاهـل هـذا     . هذه على مناطق الصيد احلريف قبالة الساحل الشمايل الشرقي للصومال         

ري القانوين وغري املبلغ عنه يف البحـار        الصيد غ  قيام األجانب ب   الشكل من القرصنة املتمثل يف    
 وعدم جدوى اإلجراءات املقترحة     الصومالية، وهو ما يؤكد سوء فهم اجملتمع الدويل وحتيزه        

  .جياد سبل حلل هتديد القرصنة بفعاليةإل
 ٢٨٠ أكثر مـن     ويوجد حالياً . وتوجد أرض البنط يف طليعة احلرب ضد القرصنة         -٣٣

 يشدد عقوبة مـن      خاصاً وقد وضعت اإلدارة قانوناً   .  البنط  خلف القضبان يف أرض    قرصاناً
متويل ودعم  : وهناك حلول بسيطة وأقل تكلفة للتصدي ملشكلة القرصنة       . يؤسر من القراصنة  
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جهود احلكومة يف أرض البنط، وإعادة التأهيل االجتماعي واالقتصادي للـشباب وإعـادة             
نقاذ الرهائن واالستيالء على السفن الـيت       إدماجهم؛ وجترمي دفع الفدية بالسبل التجارية؛ وإ      

 يف حوزة القراصنة؛ وتعهد قوة خفر سواحل إقليمية قوية للقيام بـدوريات يف              توجد حالياً 
القوات البحرية واملصاحل التجارية إجياد صلة وصل بني املنطقة االقتصادية اخلالصة للصومال؛ و

األمساك وشحن البضائع اليت كانت تدعم الصومالية للقيام بدوريات؛ وإعادة بناء صناعة صيد 
  .يف وقت ما هذه املناطق

ويف أوقات احلرب، تعاين املرأة من كل أنواع االعتداءات واملضايقات إىل جانـب               -٣٤
  ن املرأة هي الضحية الرئيسية للحـرب، فـإن         إوحيث  . مطالبتها بأداء التزاماهتا االجتماعية   

وقد جنحت وزارة النهوض    .  بدوره سالم أمر حاسم جداً   الدور الذي ميكن أن تلعبه يف بناء ال       
   باملرأة وشؤون األسرة يف تنظيم حمادثات سالم ناجحة بني مجيع الصوماليات، مبا يف ذلـك               

 وكـان إنـشاء    . يف أرض الصومال ويف الشتات ويف بلدان أخرى ناطقة باللغة الـصومالية           
زيز حقوق اإلنسان ومحايتها من بني      من أجل دعم السالم وتع    " صوماليات بال حدود  "منظمة  

وكانت املرأة الصومالية حاضرة يف مجيع مراحـل عمليـات          . ما تداول فيه هذا اللقاء اهلام     
وينبغي االعتراف . السالم، وإن كانت مشاركتها مل تلق االعتراف والتكرمي يف بعض احلاالت

  .جبهودها وتكرميها

   االستعراضاحلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع  - باء  
وتنشر البيانات اإلضافية اليت تعـذر      .  ببيانات  وفداً ٥٥خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٣٥

اإلدالء هبا خالل احلوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت على الشبكة اخلارجيـة لالسـتعراض              
 وتوجد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف القسم الثاين       . الدوري الشامل عندما تكون موجودة    

  . من هذا التقرير
أشارت اململكة العربية السعودية إىل أنه بالرغم من االلتزام حبقـوق اإلنـسان يف              و  -٣٦

امليثاق االحتادي االنتقايل، فإن الوضع األمين ومؤسسات الدولة ال تزال حباجة إىل تقوية من              
اليت تواجهها  وأبرزت اململكة العربية السعودية تعقيد التحديات       . أجل تعزيز حقوق اإلنسان   

الصومال، ومنها الوضع األمين، والفقر، والبطالة، وانعدام التعليم، وكذا ضعف مؤسـسات            
  .الدولة، وقدمت توصيات

وأقرت اهلند باملعوقات اليت تواجهها احلكومة يف ضمان حقوق اإلنسان لـسكاهنا              -٣٧
وأشارت . مات العامة جبهودها الرامية إىل توسيع نطاق نظام تقدمي اخلد       عترفة  بصورة كاملة م  

إىل التزام احلكومة بالقضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وتعديل قانون العقوبـات             
  . وأشارت إىل مسؤولية اجملتمع الدويل يف مساعدة الصومال. حلظر هذه املمارسة
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وأشارت اجلزائر إىل املشاكل النامجة عن الرتاع يف الصومال، ومنها القرصنة وصيد              -٣٨
وأعربت عن أملها   . األمساك غري القانوين، وإلقاء النفايات السامة يف املياه اإلقليمية، واجلفاف         

يف أن تتمكن احلكومة من حتقيق املصاحلة الوطنية مضيفة أنه ال ينبغي النظر إىل اجلهود الرامية               
 نقل  وكررت دعوهتا إىل  . إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان مبعزل عن إجياد حل شامل لألزمة          

  .وقدمت اجلزائر التوصيات. أنشطة وكاالت األمم املتحدة إىل أماكن آمنة يف الصومال
 وأشارت سلطنة عمان إىل أثر الرتاع على الوضع الداخلي يف الصومال، وخصوصاً             -٣٩

ولذلك، مل جير استعراض احلالة يف الـصومال يف         . أثره على الوضع االقتصادي واالجتماعي    
عادة بناء املؤسسات    إل  احلكومة الصومالية تبذل جهوداً    سلطنة أن الوذكرت  . ظروف عادية 

  . سلطنة توصياتالوقدمت . بالرغم من التحديات اليت تواجهها
وأشادت هنغاريا باعتزام احلكومة حتسني محاية حقوق الطفل، ال سـيما األطفـال             -٤٠

وا يف صفوف القـوات     وأعربت عن قلقها من التقارير اليت تفيد بأن مثة أطفال خدم          . اجلنود
 ال يتلقون يف كثري مـن       املسلحة التابعة للحكومة ومن التقارير اليت تفيد بأن املشردين داخلياً         

وأعربت عن خيبة أملها من عدم تناول       . األحيان الدعم حىت لتلبية احتياجاهتم األساسية جداً      
  .وقدمت هنغاريا توصيات. التقرير الوطين للوضع املزري للمرأة

 بتعهد  عترفت كندا بتعقيدات حالة حقوق اإلنسان يف الصومال، وأحاطت علماً         وا  -٤١
وذكرت أن . احلكومة بإعادة بناء الدولة على أساس حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

الصومال سيثبت يف إعداده للصيغة النهائية للدستور االحتادي التزامه بضمان تكريس حقوق            
  . ت كندا توصياتوقدم. اإلنسان بالكامل

ورحبت البحرين باجلهود املبذولة يف جماالت الصحة والتعلـيم وسـيادة القـانون               -٤٢
وأشارت البحرين إىل العقبات اليت ال ميكن التغلب عليهـا إال إذا            . والتوعية حبقوق اإلنسان  

 ودعت البحرين مجيع األطراف إىل العمل    .  واخنرطت يف حوار بناء    عملت مجيع األطراف معاً   
واستفسرت عـن   . من أجل السالم واحترام التزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان         

  . التدابري املتخذة للتوعية حبقوق اإلنسان يف الصومال
ودعت النمسا احلكومة إىل الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان يف األراضـي               -٤٣

ثقافة اإلفالت من العقاب ومـن تـضييق        وأعربت عن قلقها من سيادة      . اليت تسيطر عليها  
ودعت مجيع األطراف إىل وقف القصف العشوائي للمنـاطق         . اخلناق على الصحافة املستقلة   

وأشارت إىل تعيني احلكومة جلهة اتصال مع األمم املتحدة ملعاجلة قـضية            . املكتظة بالسكان 
  . وقدمت النمسا توصيات. جتنيد األطفال يف القوات املسلحة

  لعقوبة اإلعدام، وطلبت مزيـداً      اختيارياً شارت فرنسا إىل أن احلكومة تدرس وقفاً      وأ  -٤٤
وتساءلت عن التدابري املتخذة لتعزيز استقاللية القضاء وحتـسني الوصـول إىل            . من التوضيح 

العدالة، وكذا لضمان توافق ظروف االحتجاز مع املعايري الدولية، وال سيما بالنـسبة للنـساء               
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بت باعتزام احلكومة التوقيع على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد            ورح. واألطفال
  . وقدمت فرنسا توصيات. املرأة وتعديل قانون العقوبات حلظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

وأشارت اإلمارات العربية املتحدة إىل اجلهود اليت تبذهلا احلكومـة حلمايـة حقـوق           -٤٥
. الظروف الصعبة والحظت أن اإلطار املؤسسي يف حاجة إىل تعزيزه أكثر          اإلنسان بالرغم من    

وأعربت اإلمارات العربية املتحدة عن تقديرها لرغبة احلكومة يف تعزيز سيادة القانون وجهودها             
وشددت على ضرورة تركيز اجلهود على بنـاء املؤسـسات، بـدعم مـن              . إلحالل السالم 

  . صوص عليه يف قرارات جملس حقوق اإلنسان ذات الصلةاملساعدات التقنية، على النحو املن
وأشارت تايالند بتقدير إىل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة االحتادية االنتقالية يف محايـة               -٤٦

واستفـسرت عـن   . حقوق اإلنسان بالرغم من التحديات اليت تواجهها خالل بنائها للدولة       
ن تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان        بشأ ١٥/٢٨حالة تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان       

وأعربت تايلند عن قلقها إزاء ضعف النظام القضائي وهجمات القرصـنة           . حقوق اإلنسان 
  .وقدمت توصيات. قبالة سواحل الصومال

. وأشارت جيبويت إىل حتديات إعادة إرساء سيادة القانون بعد عقدين من الـرتاع              -٤٧
لقسري لألطفال يف املناطق اليت تسيطر عليهـا حركـة          وأعربت عن استيائها من التجنيد ا     

 جيبـويت   وأكدت. الشباب، وهنأت احلكومة على اإلجراءات الرامية إىل معاجلة هذه املسألة         
ىل هنج متكامل وكذا إىل دعم اجملتمع الـدويل املـايل والـتقين    إعلى أن الصومال يف حاجة     

  . والسياسي من أجل حتقيق السالم واألمن
ت الكويت إىل جهود احلكومة الرامية إىل إعادة بناء املؤسـسات وتقـدمي             وأشار  -٤٨

واستدركت أنه ال ميكن ضمان حقـوق       . خدمات أساسية من مثل الصحة والتعليم للسكان      
ق يف احلياة الذي     ما دام يتعذر أن ُيضمن للشعب الصومايل حىت احل         اإلنسان املعترف هبا دولياً   

فت أن احلق يف احلياة تتهدده اهلجمات العنيفة للمجموعات         وأضا.  احلكومة إىل محايته   سعىت
  .وقدمت الكويت توصيات.  ما يكون ضحاياها من املدنينياملسلحة اليت كثرياً

وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اليت تتحـدث              -٤٩
جراءات موجزة وخـارج نطـاق       يف الصومال، ومنها حاالت اإلعدام بإ      عنها التقارير يومياً  

القضاء؛ واملعاملة القاسية والالإنسانية من مثل اجللد وبتر األطـراف؛ والـزواج القـسري؛         
فيون واملـدافعون عـن    اواستخدام املدنيني دروعا بشرية؛ والتهديدات اليت يتعرض هلا الصح        

  .وقدمت توصيات. حقوق اإلنسان
يف املناطق احلضرية ملقديـشو وبإعـداد       العام   ورحبت اليابان بتحسن حالة األمن      -٥٠

وذكرت أنه ينبغي للحكومة االحتادية االنتقالية إرساء سـيادة القـانون           . مشروع الدستور 
وأعربت اليابان عن قلقها إزاء     . بتعاون مع اجملتمع الدويل والعمل على إصالح تشريعها احمللي        
  .وقدمت توصيات. انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكب يف حق النساء واألطفال
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سرائيل عن قلقها إزاء التقارير اليت حتدثت عن نقـص امليـاه النظيفـة،              إوأعربت    -٥١
واخلدمات الصحية األساسية، واآلليات القضائية املستقلة، وسبل االنتصاف السهلة املنـال،           

وأعربت عن قلقها بشأن املنـاطق الـيت        . مساءلة مرتكيب العنف اجلنسي يف الصومال     عدم  و
وحثت اجملتمع الدويل على تقدمي املساعدة إىل احلكومـة         . طر عليها اجملموعات املتمردة   تسي

  .االحتادية االنتقالية وقدمت توصيات
. وحثت آيرلندا الصومال على إيالء اهتمام خاص إلنشاء نظام قضائي يؤدي وظيفته            -٥٢

وأعربت عن قلقها   . وأشارت إىل التزام الصومال بتكريس مبادئ حقوق اإلنسان يف الدستور         
وتساءلت آيرلندا عن   .  عن جتنيد األطفال لدى مجيع اجلهات      تإزاء التقارير العديدة اليت حتدث    

داخل عونة  اخلطوات املتخذة لتحسني إمكانية وصول العاملني يف اجملال اإلنساين ووكاالت امل          
. لـشرطة  يف القوات املسلحة أو ا      عاماً ١٨الصومال وضمان عدم جتنيد أي طفل دون سن         

  .وقدمت توصيات
تقارير اليت حتدثت عن حاالت عمالة األطفال مع        الوأعربت سلوفينيا عن قلقها إزاء        -٥٣

وأشادت بالصومال على ضمانه التعلـيم      . وجود حاالت أطفال جنود وتسول يف الشوارع      
، لكن ال يزال يساورها القلـق إزاء تـدين          ١٩٩١اجملاين يف مقديشو للمرة األوىل منذ عام        

وأعربت سلوفينيا عن قلقها إزاء التمييز والعنف       . مستوى إقبال األطفال على النظام التعليمي     
  .وقدمت توصيات. ضد املرأة، مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

وأشارت مصر إىل أثر الرتاع الذي طال أمده على الصومال معربة عن أملها يف أن                 -٥٤
 أجل إعادة إرساء االستقرار، على النحو املنـصوص عليـه يف             من تعمل مجيع األطراف معاً   

.  ويف اتفاق جيبويت للسالم    ٢٠١٠مايو  /سطنبول يف أيار  ااالتفاق الذي توصل إليه يف مؤمتر       
وأعربت مصر عن تقديرها إلعالن احلكومة أهنا ستنظر يف االنضمام إىل االتفاقات الدوليـة              

  . دات الدولية وقدمت توصياتوشددت على أمهية املساع. حلقوق اإلنسان
وأشارت أذربيجان إىل جهود الصومال الرامية إىل بناء القدرات وتأمني اخلـدمات              -٥٥

 باعتزام الصومال التصديق على عدد من الصكوك الدولية، ومنها          وأحاطت علماً . األساسية
 وذكرت أذربيجان أن مساعدات اجملتمـع الـدويل هامـة يف رفـع            . اتفاقية حقوق الطفل  

ورحبت بالتزام الصومال بالقـضاء     . التحديات املؤسسية والتشغيلية اليت تواجهها الصومال     
  . وقدمت توصيات. على جتنيد األطفال

وأشادت إندونيسيا مبواصلة الصومال لتعاونه مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،             -٥٦
. الة حقـوق اإلنـسان يف الـصومال       مبا يف ذلك الزيارات اليت قام هبا اخلبري املستقل املعين حب          

  .وأشارت إىل التحديات اليت تواجه الصومال بعد حرب أهلية طويلة األمد وقدمت توصيات
وأثنت أملانيا على إجنازات الصومال يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك وضع مشروع                -٥٧

االحتاديـة  وطلبت أملانيا احلصول على معلومات عن موقـف احلكومـة           . ٢٠١٠الدستور عام   
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ن العنف القائم على نـوع اجلـنس   وأشارت إىل أ. االنتقالية من تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  
  .وقدمت أملانيا توصيات. يزال يشكل مسألة مثرية للقلق وأن سيادة القانون ال تزال هشة ال

ـ . وأشار اليمن إىل أن موقع املرأة يف الصومال يدل عليه ترؤس امرأة للوفد              -٥٨ دد وش
واستفـسر  . على أمهية تنفيذ القرارات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان بشأن الـصومال           

اليمن عن اجلهود اليت تبذهلا احلكومة، بالتعاون مع اجملتمع الدويل، للحد من عدد الالجـئني               
  . وقدم توصيات. الفارين إىل دول جماورة مثل اليمن

احلكومة حلماية حقوق اإلنسان وإىل جعلها      وأشارت فلسطني إىل اجلهود اليت تبذهلا         -٥٩
ويف . حجر الزاوية يف املرحلة االنتقالية للصومال، مبا يف ذلك من خالل التدريب والتوعيـة             

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عن أسـباب عـدم تنفيـذ            هذا الصدد، سألت فلسطني   
، مشجعة بذل مزيد من     القرارات األربعة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان بشأن الصومال        

وحثت اجملتمع الدويل على تقدمي املساعدة املالية لألنشطة املزمع تنفيذها لتحـسني            . اجلهود
  . الوضع يف الصومال

ورحبت الربتغال جبهود احلكومة االحتادية االنتقالية يف تنفيذ عملية بناء الدولة لكنها              -٦٠
قوق اإلنسان يف الصومال، مبا يف ذلـك        أعربت عن بالغ قلقها إزاء االنتهاكات اجلسيمة حل       

وتساءلت عـن خطـط   . انتهاك احلق يف احلياة يف األراضي اخلاضعة لسيطرة حركة الشباب    
  .وقدمت توصيات. احلكومة االحتادية االنتقالية يف هذا الصدد

وأشارت أوروغواي إىل تعقيد الوضع يف الصومال وكررت التأكيد علـى أمهيـة               -٦١
 بعمليـة الـسالم واالنتقـال        دعم اجلهود الوطنية الرامية إىل الدفع قدماً       التعاون الدويل يف  

وأعربت عن قلقها إزاء    . السياسي واملصاحلة الوطنية كأساس للتنمية االجتماعية واالقتصادية      
  .حالة األطفال والنساء وقدمت توصيات

والقانون الدويل   عن قلقها إزاء انتهاكات القانون اإلنساين الدويل         الدامنركوأعربت    -٦٢
حلقوق اإلنسان يف جنوب الصومال ووسطه، معترفة يف الوقت نفـسه بالـصعوبات الـيت               

 لكون أطراف الـرتاع     وأعربت عن قلقها أيضاً   . يواجهها الصومال يف التصدي هلذه املشكلة     
ـ ني بصورة منهجية من القيام بعملهم ولكون العديد من الصحفيني           صحافي ال ننعومي  نربوجي

  .وقدمت الدامنرك توصيات. ش يف املنفى بسبب هتديد االعتداء على حقوق اإلنسانعلى العي
واعترفت املكسيك بالتحديات اليت يواجهها الصومال ورحبت جبهـوده يف هـذا              -٦٣

الصدد، مبا يف ذلك رغبته يف توطيد دعائم مؤسسات الدولة واالنتهاء من مشاورات اعتماد              
ع املاحنني الدوليني إىل توجيه عمله إىل أرض الواقع،         وقدمت توصيات ودعت جمتم   . الدستور
  . فيما يتعلق بقضية األمنخصوصاً

وذكرت باكستان أنه يتحتم على اجملتمع الدويل دعم جهود احلكومـة االحتاديـة               -٦٤
وأشارت بتقدير إىل التزام احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة          . االنتقالية الرامية إىل إهناء الرتاع    
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وأعربـت  . ستوى املعيشي لشعبها من خالل توفري التعليم واخلدمات الـصحية         بتحسني امل 
.  اختتام عملية وضع الدستور اليت بدأت يف ظروف صعبة         باكستان عن أملها يف أن يتم قريباً      

  . وقدمت توصيات
وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها بشأن سقوط ضـحايا يف صـفوف               -٦٥

طفال يف الرتاعات املسلحة من قبل مجيع األطـراف؛ والتقـارير الـيت    املدنيني واستخدام األ 
حتدثت عن حاالت إعدام بإجراءات موجزة؛ والزجيات القسرية لألطفال الصغار؛ والتمييـز            

وأشـادت باحلكومـة    . القائم على املعتقدات واملمارسات الدينية؛ وانتشار عمالة األطفال       
امية إىل إنشاء جلنة تركز على إهناء جتنيد األطفال وطلبت          االحتادية االنتقالية على جهودها الر    

  .وقدمت توصيات. آخر املعلومات عن هذه اجلهود
وأشارت مجهورية إيران اإلسالمية إىل أن الوضع يف الصومال ال يتالءم والنـهج العـام                 -٦٦

لالستعراض الدوري الشامل مبا أن هذه العملية تنطوي عادة على اسـتعراض سـجل حقـوق                
إلنسان حلكومة يف وضع طبيعي، واحلال أن احلكومة االحتادية االنتقالية جمربة على التعامل مـع               ا

وأشارت إىل أنه جيب على اجملتمع الدويل، يف هذا         . كن هلا يد فيها   يانتهاكات حلقوق اإلنسان مل     
  .صياتوقدمت تو. املنعطف احلاسم، االستمرار يف متويل كافة أنشطة األمم املتحدة ذات الصلة

وذكر أن الصومال ال يفكر يف التـصديق        . ورد وفد الصومال على عدد من األسئلة        -٦٧
على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، لكنه ينظر يف التصديق على اتفاقية حقوق              
الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي              

وأضاف أن إجراءات الشكاوى الفردية يف إطـار        . والربوتوكول االختياري امللحق هبا   اإلعاقة  
وأوضح الوفد أن   . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حتتاج إىل مزيد من الدراسة          

الصومال لن يوجه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة ولكنه سينظر يف املوافقة علـى توجيـه                
وأكد أنه يقع على الصومال، بصفته دولـة        . ملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة     الدعوة إىل ا  

  .، واجب احترام القانون اإلنساين الدويل١٩٤٩موقعة على اتفاقيات جنيف لعام 
وقال إن الصومال حيتاج إىل مساعدة دولية من خرباء قانونيني دوليني لتدريب قوات            -٦٨

وأضاف أنه جيب احترام مبادئ     . ان وإصالح قانون العقوبات   األمن على احترام حقوق اإلنس    
  . التناسب والتمييز والتحوط يف تنفيذ العمليات العسكرية

وذكر الصومال أنه يدرس مسألة إدراج جرمية حمددة يف قانون العقوبـات تتعلـق                -٦٩
لة العنف وبشكل أعم، فإن احلكومة ملتزمة بالتصدي ملشك. بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

  .ضد املرأة
وفيما يتعلق باألطفال اجلنود، أصدرت جلنة رفيعة املستوى مبادئ توجيهية صارمة              -٧٠
 على وجود أطفال جنود يف اجليش، قـررت       وإذ مل جتد اللجنة دليالً    .  ضد هذه الظاهرة   جداً

  .أنه ينبغي تسريح كل طفل يوجد يف قوات األمن على الفور
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ت لقوات األمن لضمان محاية الـصحافيني معربـة عـن           وأعطت احلكومة تعليما    -٧١
  .استعدادها لتنقيح قوانني وسائط اإلعالم لديها جلعلها تتماشى مع االلتزامات الدولية

  . اإلسالم دين الدولة والشريعة اإلسالمية أساس نظامها القانوين  -٧٢
، وإنشاء جلنـة     يف إعالن وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام       وتنظر احلكومة أيضاً    -٧٣

ـ بيد أن جـرائم     . مستقلة حلقوق اإلنسان، ومنح عفو واسع النطاق لتعزيز املصاحلة         رب احل
والطريقة الوحيدة لوضع حـد     . واجلرائم ضد اإلنسانية ال ميكن أن تكون موضوع أي عفو         

وتسعى احلكومة إىل احلصول على مساعدة      . لثقافة اإلفالت من العقاب هي ضمان املساءلة      
  .أي بلد على استعداد لتقدميها وضية السامية حلقوق اإلنسان ومنمن املف
. التمييـز ضـد املـرأة     إزاء  وأعربت بلجيكا عن قلقها إزاء تطبيق عقوبة اإلعدام و          -٧٤

اإلجراءات املتخذة لزيادة عدد النساء يف الربملان       تبيان  وطلبت من احلكومة االحتادية االنتقالية      
 إزاء ممارسـة تـشويه      وأعربت بلجيكا عن قلقها أيضاً    . ومشاركتهن يف مفاوضات السالم   

وتساءلت بلجيكا عما إذا كانت احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة          . األعضاء التناسلية لإلناث  
وعما إذا كانت بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال تستطيع          تستطيع ضمان محاية الصحافيني   

  .توصياتوقدمت بلجيكا . تقدمي الدعم ملثل هذه اجلهود
وأدانت أستراليا اهلجمات العشوائية على املدنيني، وخباصـة أعمـال اجملموعـات              -٧٥

املتمردة، وال سيما حركة الشباب، اليت تعترب مسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها             
وبالرغم من اعتراف أستراليا باملعوقات،     . جتنيد األطفال والتعذيب وانتهاكات حرية الصحافة     

لقـانون  ا حثت احلكومة االحتادية االنتقالية على ضمان إدراك قواهتا اللتزاماهتا مبوجب            فقد
  .وقدمت أستراليا توصيات. الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

  . بالتحديات اليت يواجهها الصومال وقدمت توصياتوأحاطت األرجنتني علماً  -٧٦
تارخيية الصعبة للصومال مشيدة بـاخنراط احلكومـة        وأشارت هولندا إىل اخللفية ال      -٧٧

وأعربت عن قلقها بشأن العنف املـرتيل       . االحتادية االنتقالية يف االستعراض الدوري الشامل     
مشرية إىل استعداد احلكومة االحتادية االنتقالية لتعديل قانون العقوبات حلظر تشويه األعضاء            

  .وقدمت توصيات. حرية الصحافة والتعبريوأعربت عن قلقها بشأن . التناسلية لإلناث
وأشـارت بتقـدير إىل التـزام    . وأعربت إيطاليا عن قلقها إزاء العنف ضد املدنيني      -٧٨

وذكرت إيطاليا أنه يتعني على احلكومة      . احلكومة االحتادية االنتقالية باحترام حقوق اإلنسان     
 السلطات اإلقليمية، وأن تفـرض    االحتادية االنتقالية أن تكثف ما تبذله من جهود بتعاون مع         

سيادة القانون، وأن حتارب الفساد واإلفالت من العقاب، وأن تواصل السعي إىل املـصاحلة              
وقدمت .  إىل الصومالاتكما دعت جمتمع املاحنني واألمم املتحدة إىل تقدمي املساعد    . الوطنية

  . إيطاليا توصيات
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احلكومة االحتادية االنتقالية مشددة علـى      وأشارت الفلبني إىل التحديات اليت تواجه         -٧٩
 عن تقديرها العتزام احلكومة التصديق على صكوك        توأعرب. ضرورة زيادة دعم اجملتمع الدويل    

أساسية حلقوق اإلنسان، من مثل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقيـة               
وأعربت الفلبني  . اري لعقوبة اإلعدام  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والنظر يف الوقف االختي       

  . عن قلقها إزاء حوادث القرصنة املتكررة قبالة سواحل الصومال وقدمت توصيات
وأشـارت بتقـدير إىل توقيـع       . وأدانت النرويج أي جتنيد قسري ألطفال املدارس        -٨٠

احلـضور  ودعت النرويج إىل زيـادة    . احلكومة االحتادية االنتقالية على اتفاقية حقوق الطفل      
  .وقدمت توصيات. ٢٠١١الدويل يف الصومال عام 

. ١٩٩١وأعربت إسبانيا عن بالغ قلقها لكون الصومال يف حرب أهلية منذ عـام                -٨١
وأشارت إىل أن هذا الوضع املأساوي ال ميكن أن ينتهي إال من خالل عملية سالم وحتـول                 

. ية االجتماعية واالقتصادية  سياسي وسعي إىل حتقيق وئام بني األطراف يسمح بتحقيق التنم         
  .وقدمت توصيات

وأعربت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية عن قلقها مـن آثـار               -٨٢
استمرار القتال على املدنيني وحثت احلكومة االحتادية االنتقالية على استكشاف سبل للحـد         

. ية حقوق املشردين داخليـاً    كما حثت مجيع األطراف على محا     . من إطالق النار العشوائي   
ورحبت باعتزام احلكومة االحتادية االنتقالية التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال            
التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، وأعربت عن أملها يف أن حيترم الصومال تعهداتـه               

ـ              رب يف الوصـول إىل     بوضع حد ألي صلة له باألطفال اجلنود وأن يتيح للمرأة إمكانيـة أك
  . وقدمت توصيات. العدالة
وأشارت الربازيل إىل أن التوصل إىل حل دائم لألزمة الصومالية اليت طـال أمـدها           -٨٣

ينبغي أن جيمع األمن واالستقرار باملصاحلة وإعادة اإلعمار واإلنعـاش االقتـصادي وبنـاء              
متديد واليته من جانب واحد أثار      وأشارت إىل أن قرار الربملان االحتادي االنتقايل        . القدرات

ورحبت بفتح املدارس وأعربت عن قلقها إزاء تشويه األعضاء التناسـلية           . ردود أفعال قوية  
  . وقدمت توصيات. لإلناث
جني وذكرت السويد الصعوبات اليت تواجهها وكاالت املعونة يف الوصول إىل احملتا            -٨٤

بسبب خطورة البيئة مشددة على ضرورة اختاذ املزيد من اإلجراءات لضمان حرية وصـول              
وتساءلت السويد عما إذا كان الصومال اختذ خطوات إلنشاء جلنـة           . املساعدات اإلنسانية 

  . وقدمت السويد توصيات. مستقلة حلقوق اإلنسان وعن الوضع احلايل هلذه العملية
 انعدام االستقرار الذي طال أمده يف الصومال حال دون توفري           وأشار املغرب إىل أن     -٨٥

وقال . وشدد على مسؤولية اجملتمع الدويل يف تقدمي املساعدة      . احلماية الكاملة حلقوق اإلنسان   
وأبـرز املغـرب    . إن االستعراض الدوري الشامل فرصة للمجلس للمسامهة يف هذه اجلهود         
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 واألطفال اجلنود، وكذا بالوصـول إىل الـصحة         خلياًالتحديات املتصلة باألمن واملشردين دا    
  . وقدم املغرب توصية. والتعليم ومياه الشرب

ورحبت شيلي باجلهود اليت يبذهلا الصومال للتصدي للقرصنة ومببادراته الراميـة إىل            -٨٦
ا وأعربت عن قلقها إزاء األزمة اإلنسانية وانعدام األمن اللذين يواجههم         . تعزيز سيادة القانون  

. وأبرزت أن على اجملتمع الدويل أن يستجيب ملا يطلبه الـصومال مـن دعـم    . الصوماليون
  .وقدمت توصيات

وأشار السودان إىل التوصيات اليت قدمها اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان              -٨٧
يف الصومال وذكر أن هناك حاجة إىل بعثة تقييم دولية مشتركة لتقييم االحتياجـات مـن                

ودعا السودان اجمللس إىل تسريع عملية صنع القرار لتنفيذ قراراته األربعـة            . ساعدة التقنية امل
بشأن الصومال، ودعا مجيع الدول األعضاء إىل دعم جهود الـصومال الراميـة إىل حتقيـق           

  .املصاحلة والسالم واالستقرار والتنمية
كومة االحتادية االنتقالية لوضـع  وأشارت نيجرييا إىل اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا احل         -٨٨

وإذ اعترفت نيجرييا بضرورة السعي احلثيث إىل مـصاحلة وطنيـة،           . مشروع دستور جديد  
  .وقدمت توصية. رحبت مببادرة احلكومة بإنشاء جلنة وطنية للمصاحلة

وذكرت . ورحبت نيكاراغوا بالتقرير الوطين للصومال مركزة على إطاره االنتقايل          -٨٩
املسلح الداخلي الذي عرفه الصومال أعاق تنميته موضـحة أنـه ينبغـي فهـم               بأن الرتاع   

فادة من التعاون مع جملـس      وشجعت نيكاراغوا الصومال على اإل    . التحديات اليت يواجهها  
واالسـتجابة  حقوق اإلنسان ليتسىن له توطيد وتثبيت استقرار إطاره القضائي واملؤسـسي            

  .شاشةاملالئمة حلاالت اهل
ت سلوفاكيا بالصعوبات اجلمة اليت عرفها الصومال على مـدى الـسنوات            واعترف  -٩٠

وأعربت عن قلقها إزاء جتنيد األطفال واستخدامهم يف الـرتاع          . العشرين املاضية من الرتاع   
.  والالجئني وإزاء مدى فداحة التشرد كنتيجة مباشـرة للـرتاع          وإزاء حمنة املشردين داخلياً   
  . وقدمت سلوفاكيا توصيات

 باإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان يف امليثاق االحتـادي          وأحاطت تركيا علماً    -٩١
وأعربت . االنتقايل وااللتزامات ذات الصلة يف وضع الصيغة النهائية للدستور االحتادي اجلديد          

وشجعت احلكومة االحتادية االنتقالية على التركيـز  . تركيا عن تقديرها إلنشاء جلنة املصاحلة 
دة فتح املدارس وتعزيز اخلدمات الطبية واختاذ إجراءات فيما يتعلق بعقوبة اإلعـدام             على إعا 

  . وقدمت تركيا توصيات. وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث واألطفال اجلنود
واعترفت جنوب أفريقيا بأن تقرير الصومال أعد يف ظل ظروف صعبة وأعربت عن               -٩٢

وشجعت اجملتمع الدويل على تقدمي املساعدة التقنية       . هاواجهيالتحديات اليت   تبيانه  تقديرها ل 
وأعربت عن قلقها إزاء تأثري الوضع يف الصومال على         . للصومال للتغلب على هذه التحديات    
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اع ينبغي أن يظل أولوية لدى احلكومة االحتاديـة         رتمنطقة شرق أفريقيا مشرية إىل أن حل ال       
  .وقدمت توصية. االنتقالية

زيا إىل أن مسار الصومال حنو الدميقراطية قد واجه حتديات مجة مثـل             وأشارت مالي   -٩٣
وأشـارت إىل  . عدم استقرار احلالة األمنية وضعف سيادة القانون والفقر والشواغل اإلنسانية    

أنه يتحتم على احلكومة من أجل حل املنازعات الداخلية إيالء اهتمام أكرب للمبادئ الدوليـة       
  .ياتوقدمت توص. حلقوق اإلنسان

وأبرزت بنغالديش أن بناء القدرات وتوافر املساعدة ينبغي أن يكونا من القـضايا               -٩٤
 وأشارت إىل أن هنـاك جمـاالً  . الرئيسية يف االستعراض الدوري الشامل للحالة يف الصومال    

ملواصلة تعزيز اجلهود املبذولة للتصدي للعنف ضد النساء واألطفال، مبا يف ذلـك تـشويه               
وذكرت أنه ينبغي لوكاالت األمم املتحدة وأصحاب املـصلحة         . اسلية لإلناث األعضاء التن 

  .وقدمت بنغالديش توصيات. توفري املساعدة التقنية والتدريب الالزمني للصومال
وأشارت كوبا إىل أنه يصعب توجيه التركيز العام لالستعراض الدوري الشامل إىل              -٩٥

ة االنتقالية ال تسيطر إال على جزء مـن البلـد،           وأشارت إىل أن احلكومة االحتادي    . الصومال
 وأشارت إىل أن الرتاع املسلح أثر أيضاً      . ويتعذر عليها العمل يف أرض الصومال وأرض البنط       

على األراضي اخلاضعة للحكومة االحتادية االنتقالية، مسلطة الضوء علـى أن الـرتاع جيـد       
قها من اجلـوع ونقـص الغـذاء    وأعربت عن قل  . جذوره يف املاضي االستعماري للصومال    
  .وقدمت توصية. واجلفاف، وكذا من وضع الصحة والتعليم

وأعربت الصني عن تقديرها ملا توليه احلكومة االحتادية االنتقالية من أمهيـة حلمايـة                -٩٦
حقوق اإلنسان، كما يتبني من جهودها الرامية إىل خلق منـاخ إجيـايب حلقـوق اإلنـسان،               

 بري ملموسة حلماية حقوق الطفل وجمموعات األقليات واألشخاص ذوي        واستعدادها الختاذ تدا  
ا للتحديات اليت تواجهها احلكومة االحتادية االنتقالية معربة        وأعربت الصني عن تفهمه   . اإلعاقة

  .ة يف جمال حقوق اإلنسانالئمعن أملها يف أن يقدم هلا اجملتمع الدويل املساعدة امل
ا إزاء أوضاع حقوق اإلنسان يف الصومال، وال سيما         وأعربت كوستاريكا عن قلقه     -٩٧

بالنسبة للنساء والفتيات؛ وإزاء مجيع االعتداءات اليت حتدث عند غياب املؤسسات وانعـدام             
وقالت إنه جيب على اجملتمع الدويل أن يضاعف        . سيادة القانون ووجود اإلفالت من العقاب     

. ي داعية املاحنني إىل دعم هذه اجلهود      جهوده هبدف إقامة قدرة مؤسسية تغطي مجيع األراض       
  .وقدمت توصيات
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  

سيدرج رد الصومال على التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي يف تقرير النتائج              -٩٨
. ٢٠١١سـبتمرب   /الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة عشرة يف أيلـول           

  :ن يف احلوار التفاعلي الصومال مبا يليوأوصى املشاركو
التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة            -١-٩٨

التعذيب، واالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء             
  ؛)فرنسا(القسري، والتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

توقيع والتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ال  -٢-٩٨
املرأة، واعتماد خطط وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة، وخباصة ممارسة تـشويه            

  ؛)فرنسا(األعضاء التناسلية لإلناث، وتعزيز تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة 
تياري املتعلق  التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االخ        -٣-٩٨

بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، واملوافقة على التزامات باريس حلمايـة           
األطفال من التجنيد أو االستخدام غري املشروع بواسطة قـوات أو جمموعـات      

  ؛)فرنسا(مسلحة 
التوقيع والتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد   -٤-٩٨

الختياري امللحق هبا، واالتفاقية الدوليـة حلمايــة مجيـع         املرأة والربوتوكول ا  
األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            
والربوتوكول االختياري امللحق هبا، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة         

فـال،  التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األط        
شـتراك  اوبروتوكوهلا االختياري املتعلـق ب  والتصديق على اتفاقية حقوق الطفل      

لعهـد الـدويل    امللحق با األطفال يف الرتاعات املسلحة والربوتوكول االختياري       
  ؛)إسبانيا(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 اتفاقية حقوق    يف صبح طرفاً ياذ خطوات ملموسة مبا يف ذلك أن        اخت  -٥-٩٨
  ؛)اليابان(نفذمها يالطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة و

النظر يف التوقيع والتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال             -٦-٩٨
التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع            

  ؛)إندونيسيا(هم العمال املهاجرين وأفراد أسر
تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة         االتصديق على     -٧-٩٨

  ؛)أملانيا(واتفاقية حقوق الطفل يف أقرب وقت ممكن 
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االنضمام إىل صكوك حقوق اإلنسان األساسية اليت مل يصبح بعـد             -٨-٩٨
ـ           طرفاً ع أشـكال    فيها، وال سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجي

  ؛)أستراليا( التمييز ضد املرأة
التصديق على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء علـى مجيـع             -٩-٩٨

  ؛)كوستاريكا(أشكال التمييز ضد املرأة 
اختاذ خطوات لالنضمام إىل اتفاقية حقوق الطفل، والتصديق علـى           -١٠-٩٨

  ؛)الفلبني(نية وبروتوكوالهتا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوط
التصديق على اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكـولني االختيـاريني           -١١-٩٨

  ؛)الربتغال(امللحقني هبا 
التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، مبا يف ذلـك الربوتوكـوالن             -١٢-٩٨

  ؛)النرويج(االختياريان امللحقان هبا 
ق الطفـل والربوتوكـولني     النظر يف التصديق على اتفاقية حقـو        -١٣-٩٨

  ؛)شيلي(االختياريني امللحقني هبا 
التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وكفالة تضمُّن مجيع التدابري اليت            -١٤-٩٨

  ؛)أوروغواي(ستعتمد لصاحل األطفال ألحكامها منذ البداية 
التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة             -١٥-٩٨

  ؛)هولندا(ول االختياري امللحق هبا والربوتوك
التوقيع على الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنـسان الـيت مل             -١٦-٩٨

  ؛)سلوفينيا( فيها والتصديق عليها وتنفيذها وإلغاء عقوبة اإلعدام يصبح بعد طرفاً
النظر يف االنضمام إىل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان الـيت مل              -١٧-٩٨

 فيها، وتعزيز اجلهود الرامية إىل احلصول على املساعدة التقنيـة           فاًيصبح بعد طر  
  ؛)مصر(من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واملاحنني الدوليني 

 يف   كامالً مان تكريس املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان تكريساً      ض  -١٨-٩٨
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(الدستور 

  ؛)كندا (٢٠١١ االحتادي حبلول هناية عام االنتهاء من وضع الدستور  -١٩-٩٨
دعم العملية الدستورية االحتادية بشكل استباقي من أجـل تعزيـز             -٢٠-٩٨

محاية حقوق اإلنسان واحترامها على املدى الطويل، وإرسـاء أسـاس إجـراء             
  ؛)سويسرا(انتخابات دميقراطية يف املستقبل 
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يل قـانون العقوبـات     حظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث بتعد       -٢١-٩٨
  ؛)إيطاليا(والقيام بالقضاء التام على هذه املمارسة 

 تعديل قانون العقوبات بإدخال أحكـام        يف متابعة تنفيذ نيته املعلنة     -٢٢-٩٨
  ؛)النرويج(حتظر املمارسة املتمثلة يف تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

ـ          -٢٣-٩٨ ضاء التناسـلية   تعديل قانون العقوبات حلظر ممارسة تـشويه األع
  ؛)كندا(لإلناث 

عـضاء  بإدخال أحكام حتظـر تـشويه األ      تعديل قانون العقوبات      -٢٤-٩٨
  ؛)هولندا(التناسلية لإلناث يف أقرب وقت ممكن 

إدخال تعديالت على قانون العقوبات الصومايل بشأن ممارسة تشويه         -٢٥-٩٨
  ؛)الربتغال(األعضاء التناسلية لإلناث الواسعة االنتشار 

  ؛)أستراليا(جترمي ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   -٢٦-٩٨
اختاذ مجيع التدابري القانونية والعملية الالزمة للقضاء على تـشويه            -٢٧-٩٨

األعضاء التناسلية لإلناث، مبا يف ذلك النظر يف إدخال تعديالت علـى قـانون              
مجهوريـة  (يـد   العقوبات تتضمن مقتضيات حتظر هذه املمارسة على وجه التحد        

  ؛)إيران اإلسالمية
اختاذ مجيع التدابري القانونية املتاحة حلظر تشويه األعضاء التناسـلية            -٢٨-٩٨

 من حيـث الوقايـة والتوعيـة    ، وخصوصاً فعاالًلإلناث وضمان تنفيذها تنفيذاً   
  ؛)بلجيكا(والرصد وإيقاع العقوبات 

لتناسلية لإلنـاث   إصالح قانون العقوبات لتجرمي تشويه األعضاء ا        -٢٩-٩٨
  ؛)كوستاريكا(والتعامل مع هذه العملية برمتها بطريقة متكاملة 

 من بناء اإلطار القانوين للصومال      ضمان جعل حقوق اإلنسان جزءاً      -٣٠-٩٨
ضمان تلقي أعضاء اجلهاز القضائي التدريب يف جمال حقـوق          لذلك  وكمنطلق  

  ؛)اململكة املتحدة(اإلنسان 
 إىل توفري احلماية القانونية الكاملة للمرأة مـن         سن تشريعات هتدف    -٣١-٩٨

  ؛)إندونيسيا(التمييز وضمان فرص متساوية ملشاركة املرأة يف الشؤون العامة 
تدوين التشريعات الوطنية، مبا يف ذلك القانون العريف، ومواءمتـها            -٣٢-٩٨

اإلنسان مع االلتزامات الدولية للصومال واملعايري الدولية القائمة يف جمال حقوق           
  ؛)املكسيك(

الوفاء بوعد إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان يف فتـرة              -٣٣-٩٨
  ؛)هنغاريا(وجيزة 
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إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان للوقوف على انتهاكات حقوق           -٣٤-٩٨
  ؛)السويد(اإلنسان والتنديد هبا 

  ؛)سترالياأ(إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل ملبادئ باريس   -٣٥-٩٨
تسريع عملية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة وذات مصداقية حلقوق           -٣٦-٩٨

  ؛)إندونيسيا( ملبادئ باريس اإلنسان وفقاً
طلب مشورة ورأي املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن إنشاء           -٣٧-٩٨

جلنة مستقلة للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان تضمن مساءلة اجلنـاة عـن             
  ؛)ملكة املتحدةامل(أفعاهلم 

إنشاء هياكل مدنية على الفور يف املناطق اليت تدخل حتت سـيطرة              -٣٨-٩٨
  ؛)النمسا(احلكومة االحتادية االنتقالية من أجل ضمان محاية حقوق اإلنسان 

 ،تغيري موقفه املؤيد للتمديد ثالث سنوات للربملان االحتادي االنتقايل          -٣٩-٩٨
نة واحدة إىل جانب إصـالحات حكوميـة         من ذلك اعتماد التمديد لس     وبدالً

ونقاط مرجعية، مبا يف ذلك االنتهاء من وضع دستور وطين يف غـضون سـنة               
 ٢٠١١واحدة، وانتخاب رئيس اجلمهورية ورئيس جملس النـواب يف صـيف            

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(
القيام يف أقرب وقت ممكن باعتماد خريطة الطريـق الـيت توجـه               -٤٠-٩٨

 السياسي يف هناية والية املؤسسات االحتادية االنتقالية والنظر يف مـدى            التناوب
 ملبادئ احلكم الرشيد، وإنشاء قدرة مؤسسية، وتوفري اخلدمات         اضرورة تضمنه 

  ؛)املكسيك(االجتماعية األساسية 
  ؛)سلطنة عمان(تعزيز اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان   -٤١-٩٨
يف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان  مواصلة تعزيز خمصصات التثق     -٤٢-٩٨

  ؛)الفلبني(لفائدة مواطنيه 
تعزيز املؤسسات الوطنية وخلق إطـار      الرامية إىل   مضاعفة اجلهود     -٤٣-٩٨

  كـامالً  مناسب لتطبيق قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل تطبيقـاً         
  ؛)األرجنتني(

لـصومال، بإنـشاء    القيام، بتعاون وثيق مع أرض البـنط وأرض ا          -٤٤-٩٨
ما ينطوي  املؤسسات واآلليات املكلفة بتعزيز احترام حقوق اإلنسان، مع إدراك          

  ؛)سويسرا(حتديات عليه من 



A/HRC/18/6 

GE.11-14588 22 

االخنراط يف عملية احلوار مع خمتلف وكاالت منظومة األمم املتحدة            -٤٥-٩٨
هبدف بناء مؤسسات دائمة واحلفاظ على املدنيني والسكان املعرضـني للخطـر            

  ؛)كاكوستاري(
، بوضع خطـة     السامية حلقوق اإلنسان   املبادرة، مبساعدة املفوضية    -٤٦-٩٨

  ؛)اجلزائر(عمل لتعزيز حقوق اإلنسان يف البلد وتنفيذها 
مواصلة تدابريه الرامية إىل إهناء الرتاع املستمر وبسط سلطته على            -٤٧-٩٨

  ؛)أذربيجان(كامل أراضيه 
مراعـاة  يف الوقت ذاته   لصومال و مواصلة بذل اجلهود إلعادة بناء ا       -٤٨-٩٨

  ؛)تركيا(احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل 
بذله من جهود التوعية واملصاحلة السياسية علـى        يتوسيع نطاق ما      -٤٩-٩٨

أوسع نطاق ممكن كجزء من اجلهود الشاملة لتحقيق االسـتقرار يف الـصومال             
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

  ؛)مصر(ز اجلهود املبذولة لتحقيق املصاحلة الوطنية يف الصومال تعزي  -٥٠-٩٨
تسريع اجلهود الرمية إىل ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           -٥١-٩٨

  ؛)سلطنة عمان(
مواصلة جهود التوعية يف جمال حقوق اإلنسان جبميـع الوسـائل             -٥٢-٩٨

  ؛)الكويت(املتاحة له 
 عملية إحالل السالم وبناء دولة قومية طار إزيادة اجلهود املبذولة يف  -٥٣-٩٨

لوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية يف جمـال حقـوق         با حقيقي   قطع تعهد قوية، و 
  ؛)اليمن(اإلنسان 

تنفيذ سياسة وطنية شاملة ملنع استخدام أو جتنيد األطفال وبذل كل             -٥٤-٩٨
  ؛)أوروغواي(التعليمية ال سيما اجلهود لتوفري الفرص لألطفال، و

وضع خطة وطنية متكاملة للمساواة بني اجلنـسني جتـرم تـشويه              -٥٥-٩٨
األعضاء التناسلية لإلناث واختاذ تدابري عملية للقضاء عليه وطلـب املـساعدة            

  ؛)أوروغواي(الالزمة 
وضع خطة شاملة بشأن املساواة بني اجلنسني جترم تشويه األعضاء            -٥٦-٩٨

  ؛)إسبانيا(التناسلية لإلناث 
 علـى   جيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة والرد إجياباً        تو  -٥٧-٩٨

  ؛)إسبانيا(مجيع طلبات الزيارة املعلقة 
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إحراز تقدم يف إعمال املساواة بني اجلنسني بصورة تشمل اجلميـع             -٥٨-٩٨
  ؛)هنغاريا(والرفض الصريح للتمييز التارخيي 

، مـن مثـل     مراعاة االحتياجات اخلاصة للمجموعات املستضعفة      -٥٩-٩٨
األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني، يف جهوده لتعزيز حقـوق           

  ؛)تايلند(اإلنسان ومحايتها 
طرية حلقوق اإلنـسان    اخلاختاذ تدابري حمددة للتصدي لالنتهاكات        -٦٠-٩٨

العنف القائم على نوع اجلنس، وعدم كفاية الرعايـة         من قبيل   املكفولة للمرأة،   
يا هذه اجلرائم، والزواج القسري، وتشويه األعـضاء التناسـلية          دية لضحا ْعالَب

  ؛)اليابان(لإلناث 
ى اجلهود ملعاجلة القضايا اليت تؤثر على األطفال،        ارقصضرورة بذل     -٦١-٩٨

تجنيد دون سن التجنيد ونقص فرص احلصول على التعليم         المبا يف ذلك الفقر و    
  ؛)اليابان(

 متثيل الـسلطات احلاكمـة جلميـع        اختاذ تدابري ملموسة لضمان     -٦٢-٩٨
  ؛)اململكة املتحدة(الصوماليني، مبن فيهم النساء وجمموعات األقليات 

 يف أقرب وقت ممكن بوقف اختياري لتنفيـذ أحكـام           بدء العمل   -٦٣-٩٨
  ؛)بلجيكا(اإلعدام 

 يف أقرب وقت ممكن بوقف اختياري لتطبيـق عقوبـة            العمل بدء  -٦٤-٩٨
  ؛)فرنسا(اإلعدام يف أفق إلغائها 

 بوقف اختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام يف أفق إلغاء         فوراًبدء العمل     -٦٥-٩٨
  ؛)أملانيا(عقوبة اإلعدام 

  ؛)إيطاليا(بوقف اختياري بدء العمل إلغاء عقوبة اإلعدام أو على األقل   -٦٦-٩٨
عقوبـة  جوء إىل   بوقف اختياري لل  اعتزامه بدء العمل    متابعة تنفيذ     -٦٧-٩٨

  ؛)رويجالن(اإلعدام 
بوقف اختياري لعقوبة اإلعدام يف أفق إلغائها يف أقـصر          بدء العمل     -٦٨-٩٨

وقت والتوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص          
  ؛)إسبانيا(باحلقوق املدنية والسياسية 

 بوقف اختياري لعقوبة اإلعدام والقضاء علـى ممارسـة          بدء العمل   -٦٩-٩٨
  ؛)الربازيل( بالرجم اإلعدام

إجراء حتقيقات يف الوقت املناسب وغري منحازة يف مقتـل فـاعلي              -٧٠-٩٨
اجملتمع املدين والصحافيني الصوماليني وضمان التحقيق يف التهديدات بـالعنف           



A/HRC/18/6 

GE.11-14588 24 

املوجهة ضد هؤالء األفراد، وعند وجود أدلة ذات مصداقية على التهديـدات،            
  ؛)كندا(م الشخصي اختاذ التدابري الالزمة لضمان أمنه

    بذل كل ما يف الوسع لوقف مجيع أعمال العنف يف إطار الـرتاع،              -٧١-٩٨
 وخـارج نطـاق   مبا يف ذلك حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة والقتل تعـسفاً         

  ؛)سلوفاكيا( بشرية القضاء، وبتر األعضاء، واجللد، واستخدام املدنيني دروعاً
وحمايدة يف عمليات القتل اليت طالت      إجراء حتقيقات سريعة وفعالة       -٧٢-٩٨
 الصحافيني يف األراضي اخلاضعة لسيطرة احلكومة االحتاديـة          من قتلوا من   مجيع

  ؛)النمسا(ستهدفهم تاالنتقالية، والتحقيق يف التهديدات بالعنف اليت 
إصدار أوامر واضحة ومعلنة واختاذ خطوات واضحة لضمان امتثال           -٧٣-٩٨

للقانون الدويل حلقـوق    ) وامليليشيات اخلاضعة إلشرافه  (قوات األمن التابعة له     
  ؛)كندا(اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك مبادئ التمييز والتناسب 

إصدار أوامر علنية واضحة واختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لـضمان            -٧٤-٩٨
ات املتحالفة معها امتثال قوات األمن التابعة للحكومة االحتادية االنتقالية وامليليشي

  ؛)النمسا(للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان 
 إىل قواته األمنية ومجيع امليليشيات والقوات التابعـة         ةتوجيه أوامر علني    -٧٥-٩٨

  ؛)الدامنرك(له بعدم ارتكاب هجمات غري قانونية، مبا يف ذلك استهداف املدنيني 
مع بعثة االحتاد األفريقي وقوات األمن التابعة لـه،         القيام، بالتعاون     -٧٦-٩٨

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(باختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية حياة املواطنني 
اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان سري مجيع االشـتباكات العـسكرية      -٧٧-٩٨

ني إىل أقصى   بطريقة تتفق مع القانون اإلنساين الدويل من أجل تقليل معاناة املدني          
  ؛)تركيا(حد 
اختاذ تدابري، مبا يف ذلك اعتماد تشريعات مناسبة، للقضاء على مجيع   -٧٨-٩٨

  ؛)سلوفينيا(أشكال العنف ضد املرأة 
توفري الدعم الطيب والنفسي، وكذا املساعدة القانونيـة، للنـساء            -٧٩-٩٨

  ؛)الربازيل(ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس 
ابري ملنع مجيع أشكال العنف ضد املرأة واملعاقبـة عليـه           اعتماد تد   -٨٠-٩٨

والقضاء عليه، مبا يف ذلك الرجم واالغتصاب واالغتصاب الزوجـي والعنـف            
اجلنسي جبميع أنواعه يف إطار الرتاع املسلح والعنف املرتيل والزواج القـسري            

  ؛)األرجنتني(وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
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ة وتثقيف، بالتعاون مع قادة اجملتمع احمللي والزعماء        تنفيذ محلة توعي    -٨١-٩٨
ـ            مـن   االدينيني، هتدف إىل إهناء ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وغريه

  ؛)كندا(أشكال العنف ضد املرأة 
مضاعفة اجلهود الرامية إىل وضع حد للممارسات التقليديـة املنافيـة             -٨٢-٩٨

  ؛)املكسيك(ل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث حلقوق اإلنسان املكفولة للمرأة، مث
وضع إجراءات تدقيق فعالة وحمايدة للتأكد من عدم جتنيـد قواتـه         -٨٣-٩٨

  ؛)هنغاريا( سنة ١٨املسلحة وشرطته ألشخاص تقل أعمارهم عن 
اختاذ تدابري، من قبيل التدقيق احملايد، لضمان عدم جتنيد أشخاص تقـل         -٨٤-٩٨

  ؛)كندا( قوات األمن التابعة للحكومة االحتادية االنتقالية  سنة يف١٨أعمارهم عن 
التسريح الفوري جلميع األطفال اجملندين يف قوات األمـن التابعـة             -٨٥-٩٨

للحكومة االحتادية االنتقالية ووضع إجراءات تدقيق صارمة لضمان خلو القوات          
  ؛)النمسا( سنة ١٨املسلحة والشرطة من أشخاص تقل أعمارهم عن 

مواصلة اجلهود الرامية إىل وقف جتنيد واستخدام األطفال يف البلد            -٨٦-٩٨
ضمان تـسرحيهم  لعن كثب ملتحدة واألطراف األخرى املعنية والعمل مع األمم ا 

  ؛)ماليزيا(
 واألخذ بتدابري لضمان عـدم      ،اختاذ إجراءات حامسة حيثما أمكن      -٨٧-٩٨

  ؛)نداآيرل( سنة ١٨جتنيد األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(التوقف عن استخدام األطفال كمقاتلني   -٨٨-٩٨
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم جتنيد األطفال الذين تقـل             -٨٩-٩٨

 سنة يف القوات املسلحة، والتسريح غري املـشروط جلميـع           ١٨أعمارهم عن   
  ؛)سلوفاكيا (األطفال اجملندين سابقاً

سعي بنشاط إىل التسريح غري املشروط جلميع األطفال الذين هلم          ال  -٩٠-٩٨
  ؛)الربتغال(صلة بقواته املسلحة وقوات حلفائه 

وضع إجراءات تدقيق فعالة وحمايدة للتأكد من عدم جتنيـد قواتـه         -٩١-٩٨
  ؛)الربتغال( سنة ١٨املسلحة وشرطته ألشخاص تقل أعمارهم عن 

مة للقضاء على أشكال استغالل األطفـال       اختاذ مجيع التدابري املالئ     -٩٢-٩٨
  ؛)سلوفينيا) (عمالة األطفال، واألطفال اجلنود، والتسول يف الشوارع(التالية 
التصدي النتشار عمالة األطفال املتسمة باالستغالل عن طريق إنفاذ           -٩٣-٩٨

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(قوانني العمل 
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إىل  املناسب إىل مجيع من حيتاجون       إتاحة الوصول اآلمن ويف الوقت      -٩٤-٩٨
  ؛)آيرلندا(املساعدة يف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة ودعمه 

توفري مشاريع إلعادة إدماج األطفال والنساء اهلاربني من املنـاطق            -٩٥-٩٨
  ؛)إيطاليا(اليت تسيطر عليها حركة الشباب 

نسانية دون اختاذ مزيد من اإلجراءات لضمان وصول املساعدات اإل  -٩٦-٩٨
قيود وإلشراك اإلدارات اإلقليمية واجملموعات املسلحة يف العمل من أجل هـذه         

  ؛)السويد(الغاية 
بذل قصارى جهده للسماح بالوصول اآلمن ويف الوقت املناسـب            -٩٧-٩٨

  ؛)أستراليا(ودون عوائق إىل املساعدة اإلنسانية 
مات املعونة اإلنسانية   النظر يف اختاذ تدابري إضافية لضمان أمن منظ         -٩٨-٩٨

  ؛)شيلي(لتتمكن من القيام بعملها دون خماطر 
التصدي ملشكلة هجمات القراصـنة     من أجل   اختاذ خطوات جادة      -٩٩-٩٨

والسطو الواسعة االنتشار قبالة السواحل الصومالية، مبا يف ذلك عـن طريـق             
األمني العـام   التعاون مع اجملتمع الدويل يف اعتماد اخليارات املمكنة اليت حددها           

 هبدف حماكمة األشخاص املسؤولني عن أعمـال القرصـنة          من أجل الدفع قدماً   
  ؛)ماليزيا(والسطو املسلح يف البحر 

االخنراط بنشاط يف اجلهود الرامية إىل إقامة حظر فعال على تسديد            -١٠٠-٩٨
الفديات الذي تقوم به البحريات التجارية األجنبية، وهو ما يقـوض حقـوق             

  ؛)اجلزائر(لصوماليني ل جلميع الرهائن احملتملني وكذا ناإلنسا
تعزيز السلطة القضائية من أجل وضع حد لتنفيذ القانون العـريف            -١٠١-٩٨

احمللي ووضع استراتيجية ملكافحة اإلفالت من العقاب على ما تقوم به امليليشيات 
  ؛)إسبانيا(واجملموعات املسلحة 

، بإنشاء جلان مستقلة وذات مصداقية      القيام، حيثما دعت الضرورة    -١٠٢-٩٨
  ؛)فرنسا(للتحقيق يف جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية 

تعاون وثيق مع اجملتمع الدويل، على إنشاء جلنة دولية مستقلة          بالعمل،    -١٠٣-٩٨
للتحقيق أو أي آلية أخرى مماثلة هلا صالحية معاجلة انتـهاكات حقـوق اإلنـسان               

  ؛)سويسرا(اين الدويل اليت ارتكبتها مجيع األطراف وانتهاكات القانون اإلنس
، علـى   "أرض الـصومال  "و" أرض البنط "العمل، بتعاون وثيق مع      -١٠٤-٩٨

  ؛)سويسرا(ضمان تقدمي املسؤولني عن الفظائع إىل العدالة يف إطار دعاوى عادلة 
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التحقيق يف مجيع مزاعم انتهاك حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين           -١٠٥-٩٨
  ؛)تايلند(قة سريعة وشفافة وحمايدة بطري
اختاذ التدابري الالزمة لضمان التحقيق يف انتهاكات احلق يف احليـاة            -١٠٦-٩٨

والسالمة البدنية وحماكمة مرتكبيها، يف ضوء معايري حقوق اإلنسان والقـانون           
  ؛)األرجنتني(اإلنساين الدويل 

 لإلفالت مـن    تعزيز، وعند االقتضاء استحداث، آليات للتصدي      -١٠٧-٩٨
العقاب، وخباصة يف حاالت االجتار باألشخاص والعنف اجلنساين مبا فيه العنـف            
اجلنسي ضد النساء واألطفال، وذلك بطرق منها بناء القدرات واملساعدة التقنية           
حسبما تطلبه احلكومة االحتادية االنتقالية من الـشركاء الثنـائيني واملتعـددي            

  ؛)ماليزيا(األطراف املعنيني 
ضمان محاية املدنيني، على سبيل األولوية، من خالل اعتماد التدابري           -١٠٨-٩٨

  ؛)سويسرا(املناسبة لضمان احترام القانون اإلنساين الدويل 
اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان إجراء حتقيقات سريعة وفعالة وحمايدة      -١٠٩-٩٨

افيني الـصوماليني  يف عمليات قتل مجيع من قتلوا من فاعلي اجملتمع املدين والصح        
  ؛)الدامنرك(

القضاء على استمرار إفالت مرتكيب جرائم ضد حرية التعبري مـن            -١١٠-٩٨
  ؛)هولندا(العقاب 

ال ينبغي منح أي عفو عن حوادث العنف ضد املرأة اليت ترقـى إىل      -١١١-٩٨
) ٢٠٠٠(١٣٢٥ مـع قـراري جملـس األمـن          جرائم ضد اإلنسانية، متاشياً   

  ؛)الالربتغ) (٢٠٠٨(١٨٢٠و
لقراري جملـس   احملاكمة على االغتصاب باعتباره جرمية حرب وفقاً  -١١٢-٩٨

يف ظل التقارير اليت تتحدث عـن       ،  )٢٠٠٨(١٨٢٠و) ٢٠٠٠(١٣٢٥األمن  
  ؛)إسرائيل (نسي املمنهج ضد النساء واألطفالحاالت االغتصاب والعنف اجل

ري جملس  ا لقر املقاضاة على االغتصاب باعتباره جرمية حرب وفقاً       -١١٣-٩٨
  ؛)هولندا) (٢٠٠٨(١٨٢٠و) ٢٠٠٥(١٣٢٥األمن 
إيالء اهتمام للتثقيف والتوعية يف جمال القانون اإلنـساين الـدويل             -١١٤-٩٨

ومببادئ حقوق اإلنسان بصفة عامة يف صفوف أفراد اجليش وقوات األمن التابعـة             
  ؛)اليمن(ال للحكومة وكذا قوة حفظ السالم التابعة لبعثة االحتاد األفريقي يف الصوم
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ضمان االحترام الكامل للقانون اإلنساين الدويل وكذا دمج هـذا           -١١٥-٩٨
 املسلحة وقواته األمنية، يف مجيـع املـستويات         هالقانون يف برنامج تدريب قوات    

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(
توفري التدريب يف جمال قانون حقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين           -١١٦-٩٨

مة االحتادية االنتقالية وقوات األمن وإنفاذ القانون التابعـة لبعثـة           الدويل للحكو 
  ؛)أستراليا(االحتاد األفريقي يف الصومال 

ته من  امواصلة اخنراطه البناء مع جملس حقوق اإلنسان يف تعزيز قدر           -١١٧-٩٨
  ؛)تايلند(أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد، وخباصة تعزيز إقامة العدالة 

 بـشأن معاملـة الـسجينات       تطبيق القواعد اليت اعتمدت مؤخراً     -١١٨-٩٨
والتدابري غري االحتجازية للمجرمات، واملعروفة كذلك باسم قواعد بـانكوك،          
والتماس الدعم الالزم من وكاالت خمتصة من مثل مكتب األمم املتحدة املعـين             

  ؛)تايلند(ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان باملخدرات واجلرمية وا
احترام حرية التعبري ومحايتها ووضع حد جلميع املمارسات اليت هتدد           -١١٩-٩٨

احلق يف حرية التعبري، مبا يف ذلك التهديدات اليت تطال الـصحفيني ووسـائط              
  ؛)النمسا(اإلعالم 

مبـا يف   اليت هتدد احلق يف حرية التعبري،     وضع حد جلميع املمارسات      -١٢٠-٩٨
  ؛)الدامنرك(افيني ووسائط اإلعالم ذلك التهديدات اليت تطال الصح

، علـى   "أرض البـنط  "و" أرض الصومال "العمل، بتعاون وثيق مع      -١٢١-٩٨
احترام حرية التعبري ومحاية الصحافيني واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان مـن             

  ؛)سويسرا(االعتداءات اليت هتدف إىل منعهم من ممارسة نشاطهم املشروع 
ية التعبري، وكذا سالمة الـصحافيني يف       تكثيف جهوده لضمان حر    -١٢٢-٩٨

  ؛)إندونيسيا(البلد 
إجراء حتقيق مستقل يف مزاعم صحافيني يف مجيع أحنـاء الـصومال             -١٢٣-٩٨

بأهنم يواجهون هتديدات وحماوالت ترهيب شديدة من الـسلطات وجمموعـات           
  ؛)هولندا(املعارضة املسلحة على حد سواء 

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(حلاالت صون حرية التعبري يف مجيع ا  -١٢٤-٩٨
ضمان حرية التعبري ومحاية الصحافيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان          -١٢٥-٩٨

  ؛)هولندا(
  ؛)إسبانيا(ضمان ممارسة حرية التعبري وحرية الصحافة  -١٢٦-٩٨
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 حلريـة التعـبري      والعمل دعماً   فيه التعبري عن موقفه بشكل ال لبس      -١٢٧-٩٨
  ؛)النرويج( للميثاق االحتادي االنتقايل قاًللصحافيني، وف

  ؛)بلجيكا(وضع حد جلميع أشكال الرقابة على وسائط اإلعالم  -١٢٨-٩٨
تعزيز إشراك املرأة الصومالية يف عملية السالم ويف احليـاة العامـة             -١٢٩-٩٨

  ؛)الربتغال(والسياسية بشكل عام 
 من املؤسـسات    السعي احلثيث إىل احلصول على مساعدة إضافية       -١٣٠-٩٨

اململكـة  (الدولية املختصة من أجل مواجهة مشكلة الفقر والبطالة يف الـبالد            
  ؛)العربية السعودية

اختاذ تدابري إضافية من أجل توفري االحتياجات األساسية للـسكان           -١٣١-٩٨
وضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبساعدة من املاحنني الدوليني         

  ؛)مصر(الدولية املختصة واملنظمات 
السعي احلثيث إىل تقدمي اخلدمات األساسية للسكان احملليني، ومحاية          -١٣٢-٩٨

  ؛)أستراليا(حرية التعبري، والتوعية بالعنف القائم على نوع اجلنس 
يل الفوري لقرار جملس    التماس املساعدة من أجل تنفيذ اجملتمع الدو       -١٣٣-٩٨

د وسائل لتقدمي اخلـدمات االجتماعيـة       ، وذلك إلجيا  )٢٠١٠(١٩٦٤األمن  
  ؛)الكويت(األساسية للسكان 

مواصلة تنفيذ برامج وتدابري لتحسني التمتـع بـاحلق يف الغـذاء             -١٣٤-٩٨
والتعليم والصحة، مبا يف ذلك أثناء السعي إىل تعزيز هذه احلقوق يف املناطق غري              

  ؛)كوبا(اخلاضعة لسيطرة احلكومة االحتادية االنتقالية 
إقامة تعليم ابتدائي جماين إلزامي والتصديق على اتفاقيـة حقـوق            -١٣٥-٩٨

  ؛)هنغاريا (االطفل والربوتوكولني االختياريني امللحقني هب
مواصلة جهوده الرامية إىل توفري فرص التعليم والتـدريب املهـين            -١٣٦-٩٨

  ؛)أذربيجان(وفرص توليد الدخل 
سلطنة (عليمية بغية إعادة تأهيلها     تعزيز قدرات ومهارات املؤسسات الت      -١٣٧-٩٨
  ؛)عمان
  ؛)أوروغواي(التعليم جمانية وإلزامية وضع خطة عمل وطنية لضمان   -١٣٨-٩٨
تعزيز اجلهود الرامية إىل نشر التعليم، وخباصـة لفائـدة النـساء             -١٣٩-٩٨

  ؛)اململكة العربية السعودية(واألطفال 



A/HRC/18/6 

GE.11-14588 30 

، من أجـل    شردين داخلياً اختاذ اخلطوات الالزمة لتحسني حالة امل      -١٤٠-٩٨
  ؛)هنغاريا( املكفولة هلم محاية حقوق اإلنسان األساسية جداً

 وحالـة الـسالمة يف      حتسني الظروف املعيشية للمشردين داخليـاً      -١٤١-٩٨
م، وال سيما النساء والفتيات منهم، من همستوطناهتم، وذلك من أجل تعزيز محايت

ون عوائق   إمكانية الوصول د   خلياًالعنف اجلنسي، ويشمل ذلك منح املشردين دا      
  ؛)سلوفاكيا( اإلنسانية اتإىل املساعد

العمل مع اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية على حتسني الظروف          -١٤٢-٩٨
 وسالمتهم، وتعزيز محاية النـساء والفتيـات مـن          املعيشية للمشردين داخلياً  
  ؛)تركيا(االغتصاب والعنف املرتيل 

يف املستوى الرفيع اجلدير بالثناء من التعاون والتفاعل مع         االستمرار   -١٤٣-٩٨
  ؛)بنغالديش(آليات األمم املتحدة 

مواصلة التعاون مع االحتاد األفريقي وآليات األمم املتحدة املنـشأة           -١٤٤-٩٨
  ؛)جنوب أفريقيا(للمساعدة يف حل الوضع يف الصومال 

ومالية مـن اجملتمـع     مواصلة ما يبذله من جهود، مبساعدات تقنية         -١٤٥-٩٨
الداخلي ومبساعدة وكاالت وهيئات األمم املتحدة املختصة، لبناء املؤسـسات          

  ؛)بنغالديش(الالزم لتعزيز حقوق اإلنسان يف البلد ومحايتها 
التماس املساعدة الدولية من أجل تعزيز قـدرات هياكـل الدولـة              -١٤٦-٩٨

  ؛)أذربيجان( يف هذا الصدد واملؤسسات األمنية، ويف الوقت نفسه مواصلة تدابريه
التماس الدعم التقين واملايل من اجملتمع الدويل لتحـسني هياكلـه            -١٤٧-٩٨

  ؛)باكستان(األساسية حلقوق اإلنسان 
مواصلة اجلهود الرامية إىل احلصول على املـساعدات واخلـربات           -١٤٨-٩٨

  ؛)عمانسلطنة (الدولية لتعزيز حقوق اإلنسان  التقنية
 املساعدة التقنية من منظومة األمم املتحدة واجملتمع الـدويل          التماس -١٤٩-٩٨

 نسان، وفقاً  يواجهها البلد يف جمال حقوق اإل      للتغلب على التحديات اهلائلة اليت    
  ؛)نيجرييا(ألولوياته الوطنية 

تقين مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان هبـدف إحيـاء          التعاون  ال -١٥٠-٩٨
  ؛)اململكة العربية السعودية(ل املؤسسات احلكومية يف الصوما

املسامهة النشيطة يف صياغة خريطة الطريق والنقاط املرجعية املنـصوص            -١٥١-٩٨
، بتعاون مع املفوضية السامية حلقـوق       ١٥/٢٨عليها يف قرار جملس حقوق اإلنسان       

  ؛)إيطاليا(اإلنسان، وإعطاء األولوية لبناء القدرات يف القطاع القضائي 
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 املساعدة التقنية واملالية املنصوص عليها يف إطار االستعراض         التماس -١٥٢-٩٨
الدوري الشامل لدعم تنفيذ التوصيات اليت يقبلها الصومال وكذا االلتزامـات           

  ؛)املغرب(املتعهد هبا خارج هذا االستعراض 
 إىل توفري املساعدة التقنيـة      طلب املساعدة من اجملتمع الدويل سعياً      -١٥٣-٩٨

مني لبناء القدرات يف جماالت العمل التشريعي والقضاء، واألمن،         والتدريب الالز 
  ؛)الكويت( واألشخاص ذوي اإلعاقة والتعليم، ورعاية املشردين داخلياً

مواصلة طلب املساعدة التقنية وبناء القدرات من املفوضية السامية          -١٥٤-٩٨
  ؛)إسرائيل(حلقوق اإلنسان واجملتمع الدويل 

س املساعدة الدولية من أجل تعزيز القدرة على محاية         مواصلة التما  -١٥٥-٩٨
  ).إندونيسيا(حقوق اإلنسان يف البلد 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة        /وتعكس مجيع االستنتاجات و     -٩٩
وال ينبغي تأويلها على أهنا قـد       . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .ق العامل ككلحظيت بتأييد الفري
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  املرفق
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