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  جملس حقوق اإلنسان
  العشرونو  احلاديةالدورة
   من جدول األعمال١٠البند 

  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  * اعتمده جملس حقوق اإلنسانقرار    

    ٢١/٣١  
  اعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسانتقدمي املس

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

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١اجلمعية العامة 
ـ          وإذ يعيد تأكيد     صومال،  مجيع القرارات السابقة جمللس حقوق اإلنسان بـشأن ال

 / آذار٢٧ املـؤرخ  ١٠/٣٢، و٢٠٠٨مـارس  / آذار٢٨ املـؤرخ   ٧/٣٥السيما القرارات   
 ١ املـؤرخ    ١٥/٢٨، و ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ٢ املؤرخ   ١٢/٢٦، و ٢٠٠٩ مارس

 ١٩/٢٨، و ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١٧ املؤرخ   ١٧/٢٥، و ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 
    ،٢٠١٢يوليه /وز مت٦ املؤرخ ٢٠/٢١ و٢٠١٢مارس / آذار٢٣املؤرخ 

اضيه واستقالله الـسياسي   احترامه لسيادة الصومال وسالمة أر  تأكيد  أيضاً وإذ ُيعيد   
  ووحدته،

__________ 

القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن دورته احلادية والعشرين              سترد    *  
)A/HRC/21/2(الفصل األول ،. 
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  ، )١(األمني العام عن الصومال بتقرير وإذ يرحب  
 بنهاية املرحلة االنتقالية اليت تصورهتا خارطة الطريق اليت أُيدت يف           وإذ يرحب أيضاً    

 يف مقديـشو،    ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٦ املستوى، الذي عقد يف      االجتماع االستشاري الرفيع  
غارو األول وغارو الثاين وغالكايو، مبا يف ذلـك         اليت نتجت عنه    ويف االجتماعات الرئيسية    

حكومة اإلنقاذ "الدور احلاسم الذي قام به رئيس الوزراء املنتهية واليته عبد الويل حممد علي و
اف املوقعة على خارطة الطريق، مما يشكل عالمة بـارزة يف    اليت قادها، ومجيع األطر   " الوطين

 مع التركيز بشكل خاص على تعزيز ومحايـة        اً،مسار الصومال حنو نظام حكم أكثر استقرار      
  حقوق اإلنسان،

مع الثنـاء علـى الـسلطات        بزيادة متثيل النساء يف الربملان،       كذلك وإذ يرحب   
 فيما يتعلـق   ورهن يف صنع القرار   ة متثيلهن ود  زيادالصومالية وتأكيد ضرورة االستمرار يف      

  مبنع الرتاعات وحلها،
 بالتطور السياسي التارخيي احلاصل يف البلد، والذي ُتوج بعـد مخـس             وإذ يرحب   

 رئيـساً جديـداً     ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلول ١٠وأربعني سنة بانتخاب حسن شيخ حممود يف        
  شرة سنة،للصومال، مما وضع حداً لعملية انتقالية دامت اثنتا ع

 االحتاد الرامية   تلك الدول املسامهة يف بعثة    و بالتزام وجهود االحتاد األفريقي      يقروإذ    
 وإذ يدعم جهود اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية من أجل           ،يف الصومال  حتقيق األمن    إىل

اب  اجملتمع الـدويل وأصـح     حتقيق املصاحلة بني أجزاء من وسط الصومال وجنوبه، وجهود        
إىل إقليمه الـوطين      االستقرار والسالم واألمن   إعادةاملصلحة اإلقليميني ملساعدة الصومال يف      

  يادة القانون، ا استعادة سوكذ
 وبتقريـره    بعمل اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال         وإذ يرحب   

  ، )٢(املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومكتب األمـم        توقيع مفوضية   يشري إىل   وإذ    

تقدمي املساعدة  املتعلقة ب ، ملذكرة التفاهم    ٢٠١٢مايو  / أيار ١١املتحدة السياسي للصومال، يف     
وإذ يشجع حكومة مجهورية     حقوق اإلنسان،    ميدانالتقنية إىل احلكومة االحتادية االنتقالية يف       
نتيجـة  ا لتنفيذ التوصـيات املقبولـة الـواردة يف          الصومال االحتادية على مواصلة جهوده    

شجع منظومة األمم املتحـدة، واهليئـات   ياالستعراض الدوري الشامل األول املتعلق بالبلد و  
  اإلقليمية ومجيع الدول على دعم احلكومة يف هذه اجلهود، مبا يف ذلك عرب املساعدة الثنائية،

__________ 

)١( S/2012/643. 
)٢( A/HRC/21/61. 
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اليت ترتكبها الدولة   كات واالعتداءات    إزاء استمرار االنتها    القلق شديدوإذ يساوره     
ضد األطفال، مبا فيها العنف اجلنسي، وعلـى اخلـصوص يف           من غري الدول    فاعلة  وجهات  

، وإذ يساوره   واستخدامهمألطفال  ا جتنيدمناطق الرتاع أو االنتقال يف الصومال، مبا يف ذلك          
 وإذ يرحـب    ع املسلح، القلق إزاء استمرار موت األطفال وإصابتهم وتشريدهم نتيجة للرتا        

 من أجل إهناء جتنيد واستخدام األطفال من جانب         ٢٠١٢يوليه  / متوز ٣بتوقيع خطة عمل يف     
 املتعلقـة   ٢٠١٢أغسطس  / آب ٦القوات املسلحة الوطنية الصومالية، وخطة العمل املؤرخة        

  بإهناء قتل األطفال وتشويههم يف الرتاع املسلح،
عتداءات واالنتهاكات املرتكبة ضـد النـساء يف         إزاء اال   البالغ وإذ يعرب عن قلقه     

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

 اختاذ تدابري ضد كل من الفاعلني الداخليني واخلارجيني املـشاركني           وإذ يكرر أمهية    
  ية السالم واملصاحلة يف الصومال،يف األعمال الرامية إىل النيل من عمل

 االعتداءات واالنتهاكات اجلسيمة واملنهجية املرتكبـة ضـد         يدين بشدة   -١  
السكان املدنيني، مبن فيهم النساء، واألطفال، والصحفيون واملدافعون عن حقوق اإلنـسان،            

  ؛سيما على يد حركة الشباب واملنتسبني إليها، ويدعو إىل وقف هذه األعمال فوراً ال
 املدنيني، مبا فيها اهلجـوم      اليت ُتشن على   مجيع اهلجمات    يدين بشدة أيضاً    -٢  

اإلرهايب الشنيع الذي استهدف الرئيس اجلديد، حسن شيخ حممود، ووزير خارجية كينيـا             
، الذي أعلنت حركة الـشباب      ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٢الزائر، سام أونغريي، ووفده يوم      

  مسؤوليتها عنه؛
فيني، مبا يف ذلـك      مجيع اهلجمات اليت تشن على الصح      ة كذلك يدين بشد   -٣  

 ٢١سبتمرب ومقتل صحفي بـارز يف مقديـشو يـوم           / أيلول ٢٠اهلجوم اإلرهايب القاتل يف     
، ويناشد حكومة مجهورية الصومال االحتاديـة أن تـصون سـالمة            ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول

الصحفيني، وينادي مجيع الدول أن تقدم املساعدة التقنية الالزمة إىل احلكومة، والـسلطات             
ية، واالحتاد الوطين للصحفيني الصوماليني وكل صحفي يف هذا الصدد، وحيـث            دون الوطن 

الدولة واجلهات الفاعلة من غري الدول على الكف عن العنف املتعمـد ضـد الـصحفيني                
  والتحرش هبم وعلى احترام حرية التعبري؛

حقوق اإلنسان واالعتداءات عليها  مساءلة مرتكيب انتهاكات   يؤكد ضرورة   -٤  
  م إىل العدالة؛وتقدميه
 حكومة مجهورية الصومال االحتادية على السماح بوصول املساعدات         حيث  -٥  

وعلى تيسري وصوهلا إىل السكان احملتاجني يف مجيع أحناء البلد،          اإلنسانية بسرعة ودون عراقيل   
ويدعو االحتاد األفريقي ومجيع الدول إىل دعم هذا اجلهد األساسي، ويشجع بشدة احلكومة             
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اد األفريقي على زيادة الوعي والتدريب يف صفوف قوات بعثة االحتـاد األفريقـي يف               واالحت
الصومال وقوات األمن الصومالية على الصعيدين الوطين ودون الوطين بشأن حقوق اإلنسان            

 أن  والقانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك محاية املدنيني، بدعم من اجملتمع الدويل، مالحظـاً             
ات اإلنسانية واألمن واحترام حقوق اإلنسان أمور مترابطـة، وأن جهـود            وصول املساعد 

  املساعدة ينبغي أن تراعي هذه الروابط؛
 االعتداءات واالنتهاكات املرتكبة ضد األطفال، وحيـث حكومـة          يدين  -٦  

مجهورية الصومال االحتادية على اختاذ خطوات فورية من أجل محايتهم، وحيـث اجلهـات              
الدول، ال سيما حركة الشباب، على الكف فوراً عن االعتداء على حقـوق             الفاعلة من غري    

 احلكومـة،  ويـدعو  ،األطفال والكف عن عرقلة اجلهود األساسية للحكومة يف هذا الصدد         
            جمـال  يف اجلهـود  تعزيـز  إىل اجلهـات  مـن  وغريهـا  الصلة ذات املتحدة األمم وكيانات

 أن على واحلرص العمل خطة يف عليها املتفق واللجان هلياكلا وضع ذلك يف مبا األطفال، محاية
  األعضاء؛ الدول من املقدمة املوارد ذلك ومن الدعم، من يكفي مبا األطفال محاية جهود حتظى

 اختاذ خطوات فورية حلماية     حكومة مجهورية الصومال االحتادية إىل     يدعو  -٧  
 ضد حقوقهن اإلنسانية، وخباصة العنف      النساء ووضع حد لالعتداءات واالنتهاكات املرتكبة     

وحيـث  ،   واالنتهاكات اجلنسي، ويشدد على احلاجة إىل املساءلة عن مجيع هذه االعتداءات         
عن انتهاك حقوق   اً  اجلهات الفاعلة من غري الدول، ال سيما حركة الشباب، على الكف فور           

 ويدعو مجيع الدول إىل     النساء، مبا يف ذلك عن الزواج القسري والزواج دون السن القانونية          
  دعم هذه اجلهود األساسية؛

لـى  عمجهورية الصومال االحتادية والسلطات دون الوطنيـة  حكومة   حيث  -٨  
ويف الوقت املناسب من مجلة جهات منها اهليئات اإلقليمية من أجل           ادية  التماس املساعدة امل  

ز قدرهتم داخل البلد، مـع      إصالح نظام القضاء الصومايل، واختيار القضاة الصوماليني وتعزي       
التركيز بشكل خاص على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ويناشد، يف هذا الـصدد، مجيـع               

  الدول أن تقدم املساعدة؛
 إىل اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال أن يقوم،            يطلب  -٩  
ت دون الوطنيـة واملمثـل   مع حكومة مجهورية الصومال االحتادية، والسلطا    الوثيق  بالتعاون  

لصومال مـن أجـل    لاخلاص لألمني العام لشؤون الصومال ومكتب األمم املتحدة السياسي          
إىل احلكومة والربملان اجلديدين إلنشاء جلنـة وطنيـة حلقـوق           ستشارية  دمات اال اخلتقدمي  

 عليه يف   ملبادئ باريس، وكذا جلنة للحقيقة واملصاحلة، على النحو املنصوص          اإلنسان، امتثاالً 
 طاء من الدستور املؤقت اجلديد جلمهورية الصومال االحتادية،         ١١١ باء و  ١١١أحكام املادة   

  ويناشد الدول األعضاء أن تدعم هذه املهمة احلامسة؛
 حكومة مجهورية الصومال االحتادية على أن تقوم، مبساعدة اخلـبري           يشجع  -١٠  

د املرحلة االنتقالية تتضمن معايري وحمطات ا بعملاملستقل، بوضع خارطة طريق حلقوق اإلنسان 
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زمنية لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف املياه واملرافق الصحية، واحلق               
من مجلة حقوق أخرى، وغري ذلك من االحتياجـات          يف الرعاية الصحية، واحلق يف التعليم،     

ساء، والعائدين، واألطفال، واألقليـات،     األساسية للضعفاء، من قبيل املشردين داخلياً، والن      
  والصحفيني؛

 تعزيز وترشيد املساعدة الدولية املقدمة إىل الصومال، ويشجع يؤكد ضرورة  -١١  
اخلبري املستقل على حتديد االحتياجات من املساعدة التقنية وتقدمي توصيات بـشأهنا، مـع              

  ملية؛التشديد على املسؤولية اإلشرافية التامة للصومال على الع
 التعاون مع   إىل نظام اإلجراءات اخلاصة واملكلفني بواليات مواضيعية        يدعو  -١٢  

   والتنسيق معه بشكل كامل؛ املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومالاخلبري املستقل
  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  -١٣  

  ٣٩اجللسة 
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨

  .]اعتمد دون تصويت[

        


