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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات 

  مشروع قرار): باسم اجملموعة األفريقية(نيجرييا       

    ١٥./..  
  تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان    

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبيثاق األمم املتحدة وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وبامليثاق األفريقي          إذ يسترشد   

  حلقوق اإلنسان والشعوب وبصكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة، 
          اإلنـسان هـي ركـائز منظومـة         بأن السالم واألمن والتنمية وحقـوق        وإذ يقر   

  األمم املتحدة، 
     احترامه لسيادة الـصومال وسـالمته اإلقليميـة واسـتقالله           وإذ يؤكد من جديد     

  السياسي ووحدته،
 جبميع القرارات السابقة الصادرة عنه بشأن حالة حقـوق اإلنـسان يف             وإذ يذكّر   

  ، ٢٠١٠ يونيه/ حزيران١٨ املؤرخ ١٤/١١٩الصومال ومبقرره 
 بالتزام االحتاد األفريقي ومبا يبذله من جهد لدعم جهـود الـصوماليني             وإذ يرحب   

الدوليون واإلقليميـون   لتحقيق املصاحلة واالستقرار، وباجلهد الذي يبذله أصحاب املصلحة         
  قصد مساعدة الصومال يف إعادة إرساء االستقرار والسالم واألمن يف إقليمه الوطين،

 باملقرَّر املتعلق بتقرير جملس السلم واألمن بشأن حالة السلم واألمن           وإذ يرحب أيضاً    
يف أفريقيا، الذي اعتمدته مجعية االحتاد األفريقي يف دورهتا العادية اخلامسة عشرة، املعقودة يف           
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الذي يقر باملسامهة اإلجيابيـة لبعثـة       و،  ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٧ إىل   ٢٥من  يف الفترة   كامباال  
  يقي يف الصومال وللبلدان املساِهمة بقوات عسكرية يف هذا الشأن، االحتاد األفر

 دعمه الكامل حلكومة الصومال االحتادية االنتقالية ولكياناهتـا         وإذ يؤكد من جديد     
  دون الوطنية،

يوليـه  / متـوز  ١١ اهلجمات اإلرهابية الدنيئة اليت ُنفِّذت يف كامباال يوم          وإذ يدين   
      كأس العامل لكرة القـدم    ملسابقة  ا يشاهدون املباراة النهائية      ضد مدنيني أبرياء كانو    ٢٠١٠

  االحتاد الدويل لكرة القدم، اليت أقامها  ٢٠١٠لعام 
 بشأن أثر األزمة اإلنسانية والسياسية على التمتع جبميع حقوق          وإذ يساوره قلق بالغ     

  ة والثقافية واحلق يف التنمية، اإلنسان مبا فيها احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعي
 ضرورة تناول األسباب اجلذرية لألزمة االقتـصادية واالجتماعيـة          وإذ يشدد على    

والسياسية الطويلة األمد وآثارها، مبا يف ذلك تزايد عدد املشردين داخلياً والالجئني يف بلدان              
  جماورة واالجتار بالبشر والقرصنة،

تقع على  وتعزيزها  عن محاية وتعزيز حقوق اإلنسان       أن املسؤولية األوىل     وإذ يؤكد   
  عاتق السلطات الصومالية، 

لمساعدة اإلنسانية واإلمنائية ويف ميدان حقوق اإلنـسان        لأن   يؤكد من جديد  وإذ    
أمهية بالغة يف التخفيف من حدة الفقر ويف تعزيز جمتمع أكثر سـلماً واسـتقراراً وإنـصافاً                 

  ودميقراطيةً يف الصومال،
تفاقم األثر السليب النعدام االستقرار يف الصومال        إزاءُيعرب عن قلقه البالغ       -١  

  ؛وغري اجملاورةمنذ أمد طويل على البلدان اجملاورة 
بـسبب  الضحايا املدنيني   كبري من   عدد  وقوع   إزاء   ُيعرب عن قلقه العميق     -٢  

عاملني يف منظمات   وإزاء تكرُّر اهلجمات ضد قوات حفظ السالم وال       استمرار أعمال القتال    
  اإلغاثة اإلنسانية، وإزاء جتنيد األطفال وتدريبهم واستخدامهم يف الرتاع؛

 وإزاء اتساع   نيداخلياً والالجئ حمنة املشردين    إزاء   ُيعرب أيضاً عن قلقه العميق      -٣  
  نطاق التشريد الداخلي كنتيجة مباشرة للرتاع والنتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين؛

أشكال العنف ضد الـسكان     يع األطراف على االمتناع عن مجيع        مج حيث  -٤  
تيـسري   علـى    انتهاكات حقوق اإلنسان، كما حيثها    منع  السعي بنشاط إىل    املدنيني وعلى   

  املساعدة اإلنسانية دون عراقيل خاصةً ألضعف الفئات من الناس، كالنساء واألطفال؛وصول 
 العنف اليت قامت هبا جمموعـات        بشدة اهلجمات وغريها من أعمال     يدين  -٥  

إرهابية، خاصة جمموعة الشباب، ضد احلكومة االحتادية االنتقالية والشعب الصومايل وبعثـة            
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االحتاد األفريقي يف الصومال، كما يدين استمرار استيالء جمموعة الشباب وفروعها بـالقوة             
  على عدة ُدورٍ إعالمية خاصة، ال سيما يف مقديشو؛

 بالبيان األخري الذي أدىل به املمثل اخلاص لألمني العام يف الصومال            يرحب  -٦  
  الذي أعلن فيه عودة األمم املتحدة إىل الصومال؛

واالحتاد األفريقـي  اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية   أيضاً بقرار   يرحب    -٧  
 الصومال بعد قتل مدنيني     القوات العسكرية التابعة لبعثة االحتاد األفريقي يف      زيادة عدد أفراد    

  أبرياء يف هجمات انتحارية يف كامباال؛
 احلكومة االحتادية االنتقالية والدول األعضاء وأصـحاب املـصلحة          حيث  -٨  

واجملتمع الدويل برّمته على مواصلة عزل األفراد والكيانات اليت تقوم بأعمال إرهابية والـذين       
يف الصومال واالستقرار اإلقليمي والسلم الـدويل،       تقوِّض أعمالُهم عملية السالم واملصاحلة      
  وعلى اختاذ مجيع التدابري الالزمة ضدهم؛

على تقدمي املساعدة املالية والتقنية فوراً من أجل متكني           اجملتمع الدويل  حيث  -٩  
الوحدات املعنية داخل بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال من حفر اآلبار وجتديد املستشفيات             

، ات التعليمية وبناء الطرق ومد اجلسور وغري ذلك من اهلياكل األساسية الالزمـة            واملؤسس
  .وذلك تنفيذاً لاللتزامات اليت قطعها على نفسه

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومجيـع أصـحاب           يدعو  -١٠  
ض الدوري  لدورة االستعرا على النحو املناسب    املصلحة إىل مساعدة الصومال يف االستعداد       

، بوسائل منها ختصيص موارد ماليـة مـن         ٢٠١١مايو  /الشامل املقبلة املزمع عقدها يف أيار     
  الصندوق االستئماين اخلاص باالستعراض الدوري الشامل؛

 الدول األعضاء وإىل وكاالت األمم املتحدة ذات الـصلة وإىل           يطلب إىل   -١١  
ية اليت مست احلاجة إليهـا إىل حكومـة         أصحاب املصلحة املعنيني أن يقدموا املساعدة التقن      

الصومال للدفع قُدماً مبشاركتها الفعالة يف خمتلف عمليات األمم املتحدة، ويدعو وكـاالت             
األمم املتحدة إىل احترام املؤسسات الصومالية على املستويني الوطين ودون الوطين احترامـاً             

  كامالً داخل البلد وخارجه؛
لصومال على نبذ مجيع أعمال العنف وعلى الكف         كافة األطراف يف ا    حيث  -١٢  

وعلى منع أي عمل من شأنه أن يؤجج التوتر         القتال  عنها واالمتناع عن املشاركة يف أعمال       
وانعدام األمن وعلى احترام التزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون              

  اإلنساين الدويل احتراماً تاماً؛
يات التابعني لألمم املتحدة، مبن فيهم اخلـبري املـستقل   أصحاب الوالحيث    -١٣  

املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال واملمثل اخلاص لألمني العام يف الصومال والوكاالت             
والربامج ذات الصلة، كما حيث السلطات الصومالية على املستويني الوطين ودون الـوطين،             
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ا بينها بغية وضع خارطة طريق واضحة املعـامل         على التعاون بشكل كامل وعلى التنسيق فيم      
 ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ املؤرخ   ١٠/٣٢ جملس األمن    يوقابلة لالستدامة، تتوافق مع قرار    

، من أجل إرشاد الـصومال إىل طريـق         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢ املؤرخ   ١٢/٢٦و
  ومحاية حقوق اإلنسان بشكل فّعال؛السالم الدائم الذي يساعد على تعزيز 

مجيع أصحاب املصلحة إىل مساعدة الصومال يف وضع خارطة طريق          يدعو    -١٤  
ورفع تقارير منتظمـة إىل     الواقع  واضحة املعامل وقابلة لالستدامة ورصد تنفيذها على أرض         

  اجمللس بشأهنا؛
 متديد والية اخلبري املستقل ملدة سنة واحدة هبدف زيادة تقدمي وتدفق            يقرر  -١٥  

إىل أقصى حد من أجل دعم جهـود        لصومال يف ميدان حقوق اإلنسان      ىل ا إاملساعدة التقنية   
ضمان احترام حقوق اإلنسان لاحلكومة االنتقالية االحتادية والسلطات دون اإلقليمية التابعة هلا 

فيما يقوم به من عمل إلجناز املهمة القائمة يف إطـار الواليـة             نظام حقوق اإلنسان    وتعزيز  
بشأن تقريراً  إىل اجمللس يف دورته الثامنة عشرة       أن يقدم   املستقل  اخلبري  إىل  ، ويطلب   االنتقالية

  تنفيذ التعاون التقين داخل الصومال؛
  . املفوضية السامية على تقدمي الدعم التقين والتدريب الضرورينيحيث  -١٦  

        


