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               حقوق اإلنسان   جملس
                     الدورة السابعة عشرة

                  من جدول األعمال  ١٠      البند 
                               املساعدة التقنية وبناء القدرات

   *                           قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٥ /  ١٧    
                               الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان               تقدمي املساعدة إىل

                     إن جملس حقوق اإلنسان،  
                                                  مبيثاق األمم املتحدة وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،          إذ يسترشد  
                               الدعائم اليت تقـوم عليهـا                                                     بأن السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان هي                   وإذ يسلم   
              األمم املتحدة،       منظومة 

                                           مال وسالمة أراضيه واستقالله السياسي ووحدته،           لسيادة الصو        احترامه     ُ           وإذ ُيعيد تأكيد   

   ،    ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ١٨         املؤرخني  ٢ / ٥   و ١ / ٥          إىل قراريه         وإذ يشري   

                                                                         إىل قراراته السابقة املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال، ومقرر               ً أيضاً          وإذ يشري     
   ،    ٢٠١٠      يونيه  /        حزيران  ١٨        املؤرخ    ١١٩ /  ١٤     اجمللس 

                                                    ، وال سيما بعثة االحتاد األفريقـي يف الـصومال،                   األفريقي               بالتزام االحتاد      ّ يسلّم     وإذ    
                           واالستقرار، وجهود اجملتمـع            املصاحلة                 لتحقيق األمن و                الصوماليني        مساعي         لدعم    ا      وجهودمه

__________           

                                                                                                       سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته الـسابعة                   *  
   .            ، الفصل األول )A/HRC/17/2 (     عشرة 
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                                                                                      الدويل واجلهات اإلقليمية صاحبة املصلحة هبدف مساعدة الصومال علـى إعـادة إرسـاء              
                                       االستقرار والسالم واألمن يف إقليمه الوطين،

       دون         وسلطاهتا                                الصومال االحتادية االنتقالية       كومة حل                   باملشاركة البناءة         ً أيضاً     ّ يسلّم     وإذ  
                                                                                      الوطنية يف االستعراض الدوري الشامل، وبقرار احلكومة عقد اجتماع خاص جمللس الوزراء            

    ُ                    قُدمت أثناء االستعراض،                           للنظر يف قبول توصيات عديدة    ٢٠١١      يونيه  /                   قبل هناية شهر حزيران
                                                           لالرتفاع احلاد يف عدد األطفال دون سن اخلامسة الـذين                   القلق   يق  عم             وإذ يساوره     

   ،    ٢٠١١     مايو  /                             أصيبوا جبروح يف مقديشو منذ أيار
                    االحتادية االنتقاليـة                                                      بالتحديات الفريدة من نوعها اليت تواجهها احلكومة          يعترف     وإذ    

         ي الشامل                                       وهي تنظر يف تنفيذ توصيات االستعراض الدور                               على املستويني الوطين ودون الوطين   
                                                                               يف تلقي املزيد من الدعم واملساعدة التقنيني من مفوضية األمم املتحدة السامية                             وبرغبتها املعلنة   

       اخلـبري                                          ويشمل ذلك الدور الذي يؤديه كل من                                                حلقوق اإلنسان ومن أي بلد مستعد لذلك،        
       قريـر                     املعـين بإعـداد ت                     املستشار املستقل    و                                              املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال      
                                             الصومال يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل،

                                                     إزاء حالة حقوق اإلنـسان والوضـع اإلنـساين يف           ُ                      ُيعرب عن قلقه البالغ     - ١  
          الصومال؛
                                واملنهجية اليت ترتكبها جمموعة          اجلسيمة                           انتهاكات حقوق اإلنسان               يدين بشدة   - ٢  
   ؛                          ً  إىل وقف هذه االنتهاكات فوراً     ويدعو                  حبق السكان املدنيني        وفروعها        الشباب 
                                                                      الصومال إىل الوفاء بالتزاماته مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنـسان                يدعو  - ٣  

                        والقانون اإلنساين الدويل؛
                                                                   مجيع األطراف على تيسري وصول املساعدات اإلنسانية دون عائق عن             حيث  - ٤  

                                        طريق فتح ممرات ومساحات لألنشطة اإلنسانية؛
                                     وبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال                  االنتقالية                   ن احلكومة االحتادية    ً   كالً م       يدعو  - ٥  

                                                                                             إىل تدريب قواته األمنية يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل،               
                      بدعم من اجملتمع الدويل؛

      بعـني                               دون الوطنية على النظر             وسلطاهتا                          كومة االحتادية االنتقالية      احل      يشجع  - ٦  
                                                     الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل،              دورة                                 يف التوصيات املقدمة أثناء       ب    اإلجيا

   ؛                  اليت حتظى بتأييدها               وتنفيذ التوصيات
                                                                 والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال ملدة               متديد  ُ    ُيقرر  - ٧  

                           فق املساعدة التقنيـة إىل                     تعظيم تقدمي وتد           ، بغية       ٢٠١١       سبتمرب   /     أيلول                 ً        سنة واحدة اعتباراً من     
        هتا دون        سـلطا                                 احلكومة االحتادية االنتقالية و        جلهود     ً    دعماً                                 الصومال يف جمال حقوق اإلنسان،    
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           ما تبقى من               يف عمله إلجناز                       تعزيز نظام حقوق اإلنسان   و                                 الوطنية لضمان احترام حقوق اإلنسان 
     يف                       إىل جملس حقوق اإلنسان       دم        أن يق               اخلبري املستقل             يطلب إىل    و                                   مهام يف إطار الوالية االنتقالية،      

   ؛                            ً                                                   دورته احلادية والعشرين تقريراً عن حالة حقوق اإلنسان وتنفيذ التعاون التقين يف الصومال
                                                         األمم املتحدة السامية، حلقوق اإلنسان تدعيم ما تقدمـه                    مفوضية     إىل      يطلب    - ٨  

                       ويشمل ذلك الـدور                                                                              من مساعدة تقنية إىل احلكومة االحتادية االنتقالية وسلطاهتا دون الوطنية،         
                                                                                            الذي يؤديه املستشار املستقل، يف االستجابة لتوصيات االستعراض الدوري الشامل اليت قبلـها             

                                 الصومال ويف متابعة تلك التوصيات؛
                                                               املفوضية السامية تزويد اخلبري املستقل بكل ما يلزمه مـن                إىل      ً   أيضاً     يطلب  - ٩  

                                           مساعدة بشرية وتقنية ومالية لالضطالع بواليته؛
   .                           إبقاء هذه املسألة قيد نظرهُ    ُيقرر  -  ١٠  

  ٣٥اجللسة 
  ٢٠١١يونيه /حزيران ١٧

    .]  ُ             اعُتمد دون تصويت [
        

  


