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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العشرون

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٠/٢١  
  ومال يف ميدان حقوق اإلنسانتقدمي املساعدة إىل الص

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
يثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإذ يشري إىل قرار           مب إذ يسترشد   

  ،  ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١اجلمعية العامة 
يهـا   بأن السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان هي الدعائم اليت تقوم عل        موإذ يسلّ   

  منظومة األمم املتحدة،  
 تأكيد احترامه لسيادة الصومال وسالمة أراضـيه واسـتقالله الـسياسي            وإذ ُيعيد   

  ووحدته،  
 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات اجمللس و     ٥/١ إىل قراري جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري   

ـ        ـ  ـبشأن مدونة قواعد سلوك املكلفني بواليات يف إطار اإلج لس ـراءات اخلاصـة للمج
، وإذ يشدد على أن يضطلع املكلف بوالية بواجباته وفقاً          ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ؤرخني  امل

  هلذين القرارين ومرفقيهما، 

__________ 

لـس يف دورتـه العـشرين       سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقريـر اجمل             *  
(A/HRC/20/2)الفصل األول ،.  
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 والبيان الصحفي   ٢٠١٢مارس  / آذار ٥ ببيان رئيس جملس األمن املؤرخ       وإذ يرحب   
  ،٢٠١٢مايو / أيار١٥الذي أصدره جملس األمن يف 

ن مـن أجـل حتقيـق       وب املصلحة الصومالي   باجلهود اليت يبذهلا أصحا    وإذ يرحب   
االستقرار واملصاحلة، مبا يف ذلك محاية املدنيني وحقوق اإلنسان، عن طريق وضع األسـس              

   للمساءلة،خاضعالالزمة لنظام دستوري ونظام حكم متثيلي وشامل للجميع و
يف العمليـة   مفيـدة    باجلهود املبذولة لضمان مشاركة املرأة مـشاركة         وإذ يرحب   

 يف املائة من أعضاء الربملان اجلديد، ولتكـريس دور          ٣٠اسية وتشكيلها ما ال يقل عن       السي
  املرأة يف الدستور اجلديد،

 ة،ـ بالتزام وجهود االحتاد األفريقي واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمي         موإذ يسلّ   
 أيضاً بعمل تلك الدول    موال سيما بالتزام وجهود بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، وإذ يسلّ          

املسامهة يف البعثة، مبا فيها بلدان املنطقة، من أجل دعم املساعي الرامية إىل حتقيـق األمـن                 
واملصاحلة واالستقرار، وجبهود اجملتمع الدويل وأصحاب املصلحة اإلقليميني ملساعدة الصومال          

  يمه الوطين، يف إعادة االستقرار والسالم واألمن وكذلك سيادة القانون إىل إقل
 على بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال ملا تبذله من جهود، بناء على طلب              وإذ يثين   

جملس السالم واألمن، من أجل تقليل اإلصابات بني املدنيني إىل أدىن حد أثناء عملياهتا، اليت               
 تكثيف   لسياسة النريان غري املباشرة، وإذ يشجع البعثة على        ٢٠١١تشمل دعم البعثة يف عام      

جهودها يف هذا الصدد، وإذ يشجع أيضاً االحتاد األفريقي على دعم البعثة يف اجلهود الـيت                
  تبذهلا لزيادة وعي جنودها حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وتدريبهم يف هذا اجملال،

   بعمل اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال،وإذ يرحب  
 باملشاركة البناءة للحكومة االحتادية االنتقاليـة والـسلطات اإلقليميـة           وإذ يسلّم   

  الصومالية يف االستعراض الدوري الشامل، وإذ يشجع اجلهود املتواصلة يف هذا الصدد،
 بتوقيع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومكتـب األمـم   وإذ يرحب   

تقدمي املساعدة  "، مذكرة التفاهم بشأن     ٢٠١٢و  ماي/ أيار ١١املتحدة السياسي للصومال، يف     
  ، "التقنية إىل احلكومة االحتادية االنتقالية يف جمال حقوق اإلنسان

   باحلاجة إىل دعم دويل طويل األجل يف جمال حقوق اإلنسان يف الصومال،موإذ يسلّ  
أطـراف   إزاء استمرار االنتهاكات واالعتداءات اليت ترتكبها        وإذ يساوره بالغ القلق     

الرتاع ضد األطفال، مبا فيها العنف اجلنسي، وعلى اخلصوص يف مناطق الرتاع أو االنتقال يف               
الصومال، ومبا يف ذلك استخدام هذه األطراف لألطفال اجلنود وجتنيدهم بشكل غري قانوين،             

  وإذ يساوره القلق إزاء استمرار موت األطفال وإصابتهم وتشريدهم نتيجة للرتاع املسلح،
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 أن العملية السياسية يف الصومال بلغت مرحلة حرجة، إذ مل يبق سوى             إذ يالحظ و  
، وإذ يتطلع إىل اختيار     ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٠شهرين لنهاية الفترة االنتقالية، اليت حتل يف        

  حكومة ختلف احلكومة احلالية،
       على تصميم اجملتمع الدويل، حسبما أعـرب عنـه جملـس األمـن يف               وإذ يشدد   

، على اختاذ تدابري ضد كـل مـن         ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٢املؤرخ  ) ٢٠١٢(٢٠٣٦ره  قرا
اجلهات الفاعلة الداخلية واخلارجية املتورطة يف األعمال الرامية إىل تقويض عمليـة الـسالم             

  واملصاحلة يف الصومال، مبا فيها خارطة الطريق،
وضع اإلنـساين    إزاء حالة حقوق اإلنسان وال     يعرب عن قلقه البالغ املستمر      -١  

  يف الصومال؛ 
 انتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة واملنهجية املرتكبة ضد السكان         يدين بشدة   -٢  
وال سيما علـى      فيهم النساء واألطفال والصحفيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان،        ناملدنيني، مب 

  ؛  يد حركة الشباب واجلماعات التابعة هلا، ويدعو إىل وقف هذه االنتهاكات فوراً
 إزاء استمرار االعتداءات املرتكبة ضد الـصحفيني يف         يعرب عن بالغ قلقه     -٣  

الصومال، وحيث مجيع األطراف على اإلحجام عن العنف املتعمد ضد الـصحفيني وعـن              
   وعلى احترام حرية التعبري؛،مضايقتهم
   بالصومال أن يفي بالتزاماته مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛ يهيب  -٤  
 على أن محاية حقوق اإلنسان واحترامها وإعماهلا ستكون عناصـر           يشدد  -٥  

  ضرورية ملشروعية أي قيادة سياسية صومالية يف املستقبل؛
 باحلكومة االحتادية االنتقالية وأي حكومة ختلفها أن تـضمن إدراج           يهيب  -٦  

 الـوطين   آليات االمتثال حلقوق اإلنسان يف الصكوك واملؤسسات على كل من الـصعيدين           
  ودون الوطين، وأن تعترف بأمهية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛

 مبفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تنفـذ بـسرعة            يهيب  -٧  
مة االحتادية االنتقالية يف جمال حقوق      تقدمي املساعدة التقنية إىل احلكو    "مذكرة التفاهم بشأن    

، وحيث الدول األعضاء على دعم املفوضية السامية وجهود السلطات الـصومالية            "اإلنسان
  على الصعيدين الوطين ودون الوطين يف هذا الصدد؛  

     مجيع األطراف على تيسري وصـول املـساعدة اإلنـسانية بـسرعة             حيث  -٨  
  ودون عوائق؛

 االحتادية االنتقالية، واحلكومة الـيت ختلفهـا، واالحتـاد          احلكومةيشجع    -٩  
على تكثيف جهودها لتيسري وصول املـساعدة   االحتاد األفريقي يف الصومال     األفريقي، وبعثة   

اإلنسانية بسرعة ودون عوائق، كما يشجع االحتاد األفريقي على دعم البعثة يف زيادة وعـي               
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الدويل وتدريبهم يف هذا اجملال، وكذلك يف محاية        جنودها حبقوق اإلنسان والقانون اإلنسان      
 بـني وصـول     اًاملدنيني، بدعم من اجملتمع الدويل، ويالحظ يف الوقت نفسه أن هناك ترابط           

 هذا  ضعاملساعدة اإلنسانية وأمنها وإعمال حقوق اإلنسان، وأن جهود املساعدة ينبغي أن ت           
  الترابط يف االعتبار؛

ختاذ خطوات فورية حلماية األطفال ووضع حد        مجيع األطراف على ا    حيث  -١٠  
لالعتداءات واالنتهاكات املرتكبة ضدهم، ويدعو، بوجه خاص، إىل هناية فوريـة لتجنيـد             
األطفال اجلنود واستخدامهم بشكل غري قانوين؛ ويرحب جبهود احلكومة االحتادية االنتقالية           

هائية لوضـع حـد السـتخدام       الرامية إىل وضع خطة عمل مع األمم املتحدة يف صيغتها الن          
األطفال اجلنود، ويشدد على أمهية توقيع تلك اخلطة وتنفيذها فوراً؛ ويدعو احلكومة االحتادية          
االنتقالية، وكيانات األمم املتحدة املعنية، وغري ذلك من اجلهات إىل تعزيز جهـود محايـة               

  الطفل، بوسائل منها ضمان توفري املوارد الكافية هلذه اجلهود؛
 إزاء االعتداءات واالنتهاكات املرتكبة ضد النـساء يف         وإذ يعرب عن قلقه     -١١  

الصومال، مبا فيها العنف اجلنسي، وإذ يشدد على احلاجة إىل املساءلة عـن مجيـع هـذه                 
  االعتداءات واالنتهاكات؛

 مجيع األطراف على اختاذ خطوات فورية حلماية النساء ووضع حـد            حيث  -١٢  
ات املرتكبة ضد حقوقهن اإلنسانية، وخباصة العنف اجلنسي، ويـشدد          لالعتداءات واالنتهاك 

على احلاجة إىل املساءلة عن مجيع هذه االعتداءات واالنتهاكات، ويهيب باحلكومة االحتادية            
االنتقالية، واحلكومة اليت ختلفها، والسلطات اإلقليمية الصومالية أن تتخذ مجيـع اخلطـوات             

شاركة كاملة ومتساوية يف منع الرتاع وإدارتـه وتـسويته،          الضرورية لتمكني النساء من م    
  وكذلك يف بناء السالم والعمليات السياسية؛

 على الدول األطراف اليت قدمت مساعدة سخية يف جمال التعليم، ومن            يثين  -١٣  
مجلتها تركيا، ويدعو الدول األطراف إىل اتباع ذلك املثال، يف أمور من مجلتها تقدمي برامج               

ة للصحفيني الصوماليني من أجل دعم دورهم البارز يف تعزيز حقوق اإلنـسان مـن               تدريبي
 / آذار ٢٧ املـؤرخ    ١٠/٣٢خالل محالت التوعية العامة وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان          

  ؛٢٠٠٩مارس 
 متديد والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال لسنة            يقرر  -١٤  

، هبدف زيادة تقدمي املساعدة التقنية يف جمال حقـوق          ٢٠١٢سبتمرب  /ن أيلول واحدة، اعتباراً م  
اإلنسان وتدفقها إىل الصومال إىل أقصى درجة، بغية دعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة االحتادية              
االنتقالية، واحلكومة اليت ختلفها، والسلطات دون الوطنية الصومالية لضمان احتـرام حقـوق             

ظام حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما يتعلق باالنتخابات الرئاسية وانتخابـات            اإلنسان وتعزيز ن  
رئيس الربملان، وكذلك مهام انتقالية رئيسية أخرى جيب استكماهلا، وإسداء املشورة للحكومة            
االحتادية االنتقالية واحلكومة اليت ختلفها، وكذلك لألمم املتحدة واجملتمـع الـدويل، بـشأن              
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البيئة مواتية ملمارسة حرية تبادل األفكار واآلراء       تكون  ي اختاذها لضمان أن     اخلطوات اليت ينبغ  
وإجراء االنتخابات؛ ويطلب إىل اخلبري املستقل أن يقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنـسان يف               

  دورته الرابعة والعشرين عن حالة حقوق اإلنسان وتنفيذ التعاون التقين يف الصومال؛
ءات اخلاصة واملكلفني بواليات مواضيعية على التعاون مع         نظام اإلجرا  حيث  -١٥  

  اخلبري املستقل املعين بالصومال والتنسيق معه بشكل كامل؛
 إىل املفوضية السامية أن تقدم إىل اخلبري املستقل كل ما يلزمه مـن              يطلب  -١٦  

  مساعدة بشرية وتقنية ومالية لالضطالع بواليته؛ 
من توطيد التقدم احملرز يف مؤمتر لندن بـشأن        جبميع األطراف أن تض    يهيب  -١٧  

، من خالل العمل الفعال، وأن تـضاعف        ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٣الصومال، الذي ُعقد يف     
  جهودها لدعم شعب الصومال يف حبثه عن مستقبل أفضل لبلده؛ 

 ٢ و ١ بنتائج مؤمتر اسطنبول الثاين بشأن الصومال، الذي ُعقـد يف            يرحب  -١٨  
، اليت كررت التأكيد، بوجه خاص، على أن احترام حقوق اإلنسان جيب            ٢٠١٢يونيه  /حزيران

أن يكون يف صميم عملية السالم، وأهابت بالسلطات الصومالية أن تواصل إجناز التزامها بدعم              
  حقوق اإلنسان وسيادة القانون وأن تضع حداً لثقافة العنف واإلفالت من العقاب؛  

فريق االتصال الدويل املعين بالصومال الـذين        بنتائج اجتماع    أيضاً يرحب  -١٩  
  ؛٢٠١٢يوليه / متوز٣ و٢نظمته حكومة إيطاليا يف روما يف 

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  -٢٠  
  ٣٣اجللسة   
  ٢٠١٢يوليه / متوز٦  

  .]اعتمد دون تصويت[
        

 


