ُملخص قُطري

أهداف التنمية المستدامة وحقوق اإلنسان
وضع توصيات االستعراض الدوري الشامل والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان
توصيات االستعراض الدوري الشامل المقبولة :فرصة للعمل والمشاركة
يقع على عاتق الدولة مسؤولية تنفيذ جميع التوصيات التي وافقت عليها أمام مجلس حقوق اإلنسان كدليل يثبت التزامها بحماية وتعزيز حقوق
اإلنسان .عقب االستعراض الدوري الشامل األخير للصومال في كانون الثاني  2016واستعدادًا لالستعراض المقبل المقرر في كانون الثاني من
عام  ،2021وافق العراق على تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل التالية التي تتماشى مع ما يلي من أهداف التنميةة المستدامة(3), (4) :

اتخاذ تدابير ملموسة للحد من معدالت وفيات األطفال واألمهات.
اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز وحماية الحق في الصحة ،بما في ذلك ضمان الحصول على خدمات الرعاية
الصحية.
اتخاذ إجراءات فورية لضمان تزويد األطفال الذين يعانون من نقص التغذية بالمكمالت الغذائية الالزمة،
والحصول على مياه نظيفة.
تعزيز التعاون مع الجهات الفاعلة اإلقليمية والدولية لتحسين األمن الغذائي وذلك بالعمل على تحقيق
اإلنتاج المستدام وتوزيع األغذية.

مواصلة إعطاء األولوية لدعم الحق في التعليم بوصبغه بصفة سياسة وطنية رئيسية وزيادة معدل التحاق
األطفال ،وتحسين نوعية التعليم.
وضع إجراءات فعالة لتعزيز التعليم للجميع ،وال سيما للفئات المهمشة ،بمن فيهم النساء واألطفال
واألشخاص ذوي اإلعاقة.

الصومال

االستعراض الدوري الشامل
)(UPR
حقائق سريعة )(1
آخر استعراض 22 :كانون

الثاني ( 2016الدورة الثانية)؛ التقرير
النهائي لفريق العمل 1 :شباط 2016


إعداد تقارير منتصف المدة :تموز
.2018



المشاورات الوطنية :تموز -2019
آذار .2020



صياغة تقارير المنظمات غير
الحكومية  :آذار-حزيران .2020



االستعراض المقبل :كانون الثاني
.2021

تكثيف الجهود في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة من خالل؛ التصديق على اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة ،وتنقيح األحكام القانونية التمييزية ،وإنفاذ القانون على نحو فعال لمكافحة العنف
المبني على النوع اإلجتماعي.
تعزيز الجهود الرامية إلى حماية حقوق المرأة والطفل وضمانها وإجراء تحقيقات شاملة في قضايا العنف
ضد المرأة ،بما في ذلك العنف الجنسي.
اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة لمكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
تعزيز الجهود لزيادة مشاركة المرأة في المؤسسات والمنظمات الحكومية بالتعيين أو اإلنتخاب.

وضع نظام مفعل لتسجيل المواليد.
وضع إجراءات فحص فعالة لضمان أن القوات المسلحة الوطنية الصومالية والشرطة ال تشمل اشخاص
تقل أعمارهم عن  18سنة.
مواصلة اتخاذ إجراءات لتحسين كفاءة الجهاز القضائي من خالل توعية الموظفين العاملين في السلطة
القضائية بخصوصية القضايا المتعلقة بالفئات المعرضة للخطر وخاصة النساء واألطفال واألشخاص ذوي
اإلعاقة.
ضمان عدم قيام قوات األمن بالتعدي على الصحفيين أو اعتقالهم بشكل تعسفي أو منعهم من ممارسة حرية
التعبير.
مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات دعم حقوق اإلنسان ،بما في ذلك الجهاز القضائي ووزارة
شؤون المرأة وحقوق اإلنسان لضمان تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.
تعزيز المشاركة المتساوية لجميع المواطنين في الشؤون السياسية والعامة وتبني التشريعات التي تنظم
إنشاء األحزاب السياسية وتفعيلها.

تموز 2017

قوقحل ةيلودلا تايقافتالا عضو رشؤم
()2
يف ناسنإلاالصومال
حاتفملا

هيلع قيدصتلا مت
تانالعإ عم اهيلع قيدصتلا مت
تاظفحت عم اهيلع قيدصتلا مت
و تاظفحت عم اهيلع قيدصتلا مت
تانالعإ
قيدصت نودب اهيلع عيقوتلا مت
ءارجإ ذاختا متي مل

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اتفاقية حقوق الطفل
البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ،الهادف إلى إلغاء
عقوبة اإلعدام
االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال
المهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من
االختفاء القسري
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تم إعداده من قبل المكتب اإلقليمي في عمان
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