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  جملس حقوق اإلنسان
   العاشرةالدورة
   من جدول األعمال١٠البند 

  املساعدة التقنية وبناء القدرات
  مشروع قرار): باسم اجملموعة األفريقية(مصر 

  تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان/... ١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان؛

 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وامليثاق األفريقي حلقـوق اإلنـسان              إذ يسترشد   
  والشعوب وبصكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،

  ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٣٥ إىل قراره وإذ يشري  

 بالتزام االحتاد األفريقي وجبهوده اليت يبذهلا لدعم جهود الصوماليني من أجـل التوصـل إىل              وإذ يرحِّب   
  املصاحلة واالستقرار،

 جبهود أصحاب املصلحة الدوليني واإلقليميني الرامية إىل مساعدة الصومال يف إعادة إرسـاء              وإذ يرحِّب   
  طين، وبتمديد والية بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال لثالثة أشهر إضافية،االستقرار والسالم واألمن يف إقليمه الو

 باإلعالن املتعلّق باحلالة يف الصومال، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومـات االحتـاد              وإذ يرحِّب أيضاً    
 كـانون   ٣١ترة من   األفريقي خالل الدورة العادية العاشرة جلمعية االحتاد األفريقي املعقودة يف أديس أبابا يف الف             

  ،٢٠٠٨فرباير / شباط٢يناير إىل /الثاين

 أن اإلعالن اآلنف الذكر الذي اعتمدته مجعية االحتاد األفريقي يشدد على احلاجـة إىل نـشر       وإذ يؤكد   
عملية لألمم املتحدة حلفظ السالم يف الصومال تتسلم املسؤولية من بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال وتدعم حتقيق 

  ستقرار يف األجل الطويل وإعمار البلد بعد انتهاء الرتاع،اال
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 أن للمساعدات اإلنسانية واإلمنائية واملساعدة يف جمال حقوق اإلنسان أمهية بالغة يف     وإذ يؤكد من جديد     
  اإلسهام يف التخفيف من حدة الفقر والترويج جملتمع أكثر سلماً وإنصافاً ودميقراطية يف الصومال،

لتطورات األخرية اليت حدثت يف الصومال واليت أفضت، بعد استقالة الرئيس السابق عبد اهللا  باوإذ يرحب  
 قبل انتهاء مدة واليته بعشرة أشهر إىل انعقـاد    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٩يوسف أمحد بصورة طوعية يف      

 رئيس الوزراء عمر عبـد      جلسة الربملان االحتادي االنتقايل يف جيبويت وانتخاب الرئيس شيخ شريف شيخ وتعيني           
   وما تال ذلك من تشكيل حكومة جديدة،٢٠٠٩فرباير / شباط١٤الراشد شارماركه يف 

 أنه على الرغم من التحديات اِجلسام اليت تواجه عملييت السالم واملـصاحلة، فـإن               وإذ يؤكد من جديد     
لحكومة االحتادية االنتقالية مهامها يف  عندما استهلت القيادة اجلديدة ل٢٠٠٩فرباير /الفرصةَ اليت سنحت يف شباط

  مقديشو فرصة ال تزال قائمة من أجل التوصل إىل حل دائم لألزمة يف الصومال،

 على ضرورة أن يغتنَم كلِّ من أصحاب املصلحة الصوماليني واجملتمع الدويل ككل هذه الفرصة وإذ يشدد  
لصومال واملساعدة على تنفيذ عملية املصاحلة واختاذ للتصدي بشكل حاسم ويف الوقت املناسب للرتاع اجلاري يف ا

  كل اخلطوات الالزمة إلدراك هذه الغاية،

   إزاء حالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف الصومال،وإذ يساوره بالغ القلق  

لقتال  أن الوضع األمين ال يزال هشَّاً يف مجيع أحناء البالد على الرغم من اخنفاض شدة ا                وإذ يالحظ بقلق    
  واهلجمات اإلرهابية يف اآلونة األخرية،

 أن اجلهود الرامية إىل مكافحة اإلرهاب يف الصومال جيب أن حتترم القانون الدويل، مبا يف ذلك وإذ يؤكد  
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، اليت ال ميكن فصلها عن إحالل السالم يف الصومال،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ر اجلمعية العامة  من قرا٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق ٥/١ إىل قراري جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة وإذ يشري  
 املتعلق مبدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة مبجلـس حقـوق         ٥/٢اإلنسان و 

 أن صاحب الوالية جيب أن يؤدي واجباته وفقـاً هلـذين            ، مؤكداً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨اإلنسان، املؤرخْين   
  القرارين وملرفقيهما،

 إزاء حالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف الصومال، ويدعو إىل وضعِ            يعرب عن بالغ قلقه     - ١  
  حدِّ فوري لكل االنتهاكات اجلارية؛

 وال سيما األطراف اليت ما زال يتعني عليها االلتزام بعملية            مجيع األطراف يف الصومال،    يطالب  - ٢  
املصاحلة، بأن تنبذ كل أعمال العنف وتوِقفها، وأن متتنع عن االخنراط يف القتال، وبأن متنع وقوع أي فعلٍ قد يزيد 

لدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل من حدة التوتر وانعدام األمن، وأن حتترم التزاماهتا مبوجب القانون ا
  احتراماً كامالً؛
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 إزاء حالة األشخاص املشردين داخلياً أو يف اخلارج نتيجة للرتاع والنتـهاكات             يعرب عن قلقه    - ٣  
  حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وللهجمات اإلرهابية؛

باملبادئ املكرَّسة يف امليثاق االحتادي االنتقايل       مجيع األطراف يف الصومال على أن تتمسَّك         حيث  - ٤  
وبروحه وأن تعمل حنو حتقيق مصاحلة وطنية حقيقيَّة يف هذا اإلطار، مبا يف ذلك عن طريق إجراء انتخاباٍت متعددة 

   على النحو الوارد يف امليثاق االحتادي االنتقايل؛٢٠١١األحزاب عادلة وطنية وإقليمية يف عام 

تمع الدويل أن يقف إىل جانب املؤسسات الصومالية الشرعية وأن يقدم الدعم الكايف              باجمل يهيب  - ٥  
وامللموس من أجل تعزيز قدراهتا، مبا يف ذلك قدرات احلكومة االحتادية االنتقالية كجزء من هنج متكامل يـشمل                  

  األبعاد السياسية واألمنية والربناجمية؛

موا مزيداً من الدعم اللوجيسيت واملـايل لبعثـة االحتـاد            شركاء االحتاد األفريقي أن يقد     يناشد  - ٦  
األفريقي يف الصومال، وخاصة بالنظر إىل أنه حني يضطلع االحتاد األفريقي بنشر عمليٍة يف الصومال، فإنه يعمـل   

  أيضاً باسم اجملتمع الدويل قاطبة؛

ائية إىل الصومال، من أجل      اجملتمَع الدويل على أن يقدِّم، على وجه السرعة، املساعدة اإلمن          حيث  - ٧  
اإلسهام بصورة فعَّالة يف إعمار الصومال وإعادة بناء مؤسساته، واملساعدة التقنية واملـساعدة يف جمـال تعزيـز          

  ؛ يف ميدان حقوق اإلنسانواملؤسسية على املستويني الوطين واإلقليميالقدرات البشرية 

ة إنسانية وافية ويف حينها إىل السكان احملتاجني،         اجملتمع الدويل على أن يقدِّم مساعد      حيث أيضاً   - ٨  
 اقتصادي طوعي إلعادة األشخاص املشردين داخليـاً إىل منـاطق           - وعلى أن يساعد يف تنفيذ برنامج اجتماعي        

   وأن يكفل اختاذ كل اخلطوات الضرورية لتهيئة الظروف املواتية لتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية،           إقامتهم األصلية 
إتاحة وصوهلا دومنا عقبات إىل السكان احملتاجني وتوفري األمن للعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية من      مبا يف ذلك    

   ؛األفراد واملنظمات

 بالعمل الذي يضطلع به اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال، ويأخذ علماً ينوُه  - ٩  
  ؛)(A/HRC/10/85بتقريره 

 متديد والية اخلبري املستقل ملدة سنة واحدة بغية إقامة تعاون تقين وبناء القدرات البـشرية                يقرر  - ١٠  
واملؤسسية على املستويني الوطين واإلقليمي يف الصومال، يف جماالت منها القطاع التشريعي، والقضاء، واألجهزة              

 حبمالت توعية للجمهور، حبيث يتمشى كل ذلك مع األولويات          املعنية بإنفاذ القانون، والتعليم، فضالً عن القيام      
ويسري مفعول جتديد الوالية لدى إبرام اتفاق بني الـسلطات          . وإطار العمل اللذين حتددمها السلطات الصومالية     

  الصومالية ومفوضية األمم املتحدة السامية بشأن تنفيذ األنشطة املبينة يف هذه الفقرة؛

ستقل إىل القيام مبهام واليته املبينة أعاله على حنو يعزز مجيع اجلهود اهلادفـة إىل                اخلبري امل  يدعو  - ١١  
  حتقيق املصاحلة يف الصومال وإعادة إحالل السلم واالستقرار بوصـفهما األولويـة الفوريـة لتحـسني حالـة                  

  حقوق اإلنسان؛
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مساعدٍة بشرية وتقنية ومالية يف  إىل األمني العام أن يزوِّد اخلبري املستقل بكل ما يلزمه من يطلب  - ١٢  
  اضطالعه بواليته؛

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تنشئ مكتباً دائماً يف الصومال بغية يطلب  - ١٣  
   من هذا القرار؛٩مساعدة اخلبري املستقل يف تنفيذ املهمة املوكلة إليه، كما يرد يف الفقرة 

حدة ووكاالهتا ذات الصلة إىل تقدمي الدعم واملساعدة التقنية إىل الصومال  هيئات األمم املتيدعو  - ١٤  
  يف ميدان حقوق اإلنسان؛

   إىل اخلبري املستقل أن يقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتيه الثانيـة عـشرة                 يطلب  - ١٥  
  .والثالثة عشرة

  ـ ـ ـ ـ ـ


