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  جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة

   من جدول األعمال١٠البند 

  املساعدة التقنية وبناء القدرات
  ارمشروع قر): باسم جمموعة الدول األفريقية(ِمصر 

   تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان- /...٧

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان            إذ يسترشد   
  صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،بوالشعوب و

 ٢١ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٨٣ة حقوق اإلنسان، وآخرها القـرار        إىل مجيع القرارات السابقة للجن     وإذ يشري   
  ، ٢٠٠٥أبريل /نيسان

 جهود الصوماليني من أجـل التوصـل إىل       دعم وجبهوده اليت يبذهلا ل    االحتاد األفريقي  بالتزام   وإذ يرحِّب   
ـ              صومال يف  املصاحلة واالستقرار وإذ يرحِّب جبهود أصحاب املصلحة الدوليني واإلقليميني الرامية إىل مساعدة ال

  إعادة إرساء االستقرار، والسالم، واألمن على إقليمه الوطين،

، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومـات االحتـاد         باإلعالن املتعلِّق باحلالة يف الصومال     وإذ يرحِّب أيضاً    
 كـانون   ٣١من   املعقودة يف أديس أبابا يف الفترة        االحتاد األفريقي  جلمعيةالعاشرة   خالل الدورة العادية     األفريقي
  ، ٢٠٠٨فرباير / شباط٢يناير إىل /الثاين

 بالغة يف أن للمساعدات اإلنسانية واإلمنائية واملساعدة يف جمال حقوق اإلنسان أمهيةً  ؤكد من جديد   ي وإذ  
   يف الصومال،أكثر سلماً وإنصافاً ودميقراطيةً  جملتمعٍ من حدة الفقر والترويجِ يف التخفيِفاإلسهامِ
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يوليه / باخلطوات اليت اتُِّخذت داخل الصومال، مبا يف ذلك عقد مؤمترِ املصاحلِة الوطنية، يف متوزوإذ يرحِّب  
 من تشكيلِ حكومٍة  ذلك، وتعيني رئيس وزراٍء جديد مؤخراً، نور حسن حسني، وما حلق٢٠٠٧أغسطس /وآب

شرِه بعثـة االحتـاد األفريقـي يف        سيما بن  جديدة، وإذ يرحِّب كذلك باجلهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي، وال         
  الصومال، 

أنه على الرغم من التحديات اِجلسام اليت تواجه عملييت السالم واملـصاحلة، فـإن                يؤكد من جديد   وإذ  
، حني استعادت احلكومة االحتادية االنتقالية ٢٠٠٦ديسمرب /الفرصةَ ال تزال قائمةً، واليت تكشَّفت يف كانون األول

  حلٍّ دائم لألزمة يف الصومال، إىل و وعلى أجزاٍء أخرى من البالد من أجل التوصُّل سيطرهتا على مقديش

ضرورة أن يغتنَم كلٌّ من أصحاب املصلحة الصوماليني واجملتمع الدويل ككل هذه الفرصة شدد على وإذ ي  
  ،للتصدي حبزمٍ للصراع اجلاري يف الصومال والختاذ كل اخلطواِت الالزمة إلدراك هذه الغاية

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

  البالد، مجيع أحناء يفأن الوضع األمين ال يزال هّشاً وإذ يالحظ بقلق   

م حقوق اإلنسان واحلريات     أن اجلهود الرامية إىل مكافحة اإلرهاب يف الصومال جيب أن حتترِ           ؤكدوإذ ي   
   ميكن فصلها عن إحالل السالم يف الصومال،األساسية، اليت ال

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم ق باملتعلِّ ٥/١ ي جملس حقوق اإلنسانقرار  إىلوإذ يشري  
د السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق دونة قواعق مباملتعلِّ ٥/٢املتحدة و
يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ، مؤكداً أن صاحب الوالية ٢٠٠٧ه يوني/ حزيران١٨ن  املؤرخْي،اإلنسان

  ومرفقاهتما،

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

 مجيع األطراف يف الصومال بأن ترفض كل أعمال العنف وتوِقفهـا، وأن متتنـع عـن                 يطالب  - ٢  
قتال، وبأن متنع وقوع أي فعلٍ قد يزيد من حدة التوتر وانعدام األمن، وأن حتترم التزاماهتا مبوجب                 الاالخنراط يف   

  ؛  احتراماً كامالًقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويلالقانون الدويل حل

 مجيع األطراف يف الصومال على أن تتمسَّك باملبادئ املكرَّسة يف امليثاق االحتادي االنتقايل              حيث  - ٣  
ددة  إجراء انتخاباٍت متع عن طريقوبروحه وأن تعمل حنو حتقيقِ مصاحلٍة وطنيٍة حقيقيَّة يف هذا اإلطار، مبا يف ذلك

  ، على النحو الوارد يف امليثاق؛٢٠٠٩وطنية عادلة يف عام واألحزاب 
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كايف الدعم  ال قدم باجملتمع الدويل أن يقف إىل جانب املؤسسات الصومالية الشرعية وأن ي           يهيب  - ٤  
  تابعة هلا؛ لموس من أجل تعزيز قدراهتا، مبا يف ذلك قدرات احلكومة االحتادية االنتقالية وقوات األمن والدفاع الاملو

سيت واملايل لبعثـة االحتـاد      ي مزيداً من الدعم اللوج    قدموا شركاء االحتاد األفريقي بأن ي     يناشد  - ٥  
األفريقي يف الصومال، وخباصة بالنظر إىل أنه حني يضطلع االحتاد األفريقي بنشر عمليٍة يف الصومال، فإنه يعمـل       

  قاطبة؛أيضاً باسم اجملتمع الدويل 

تتسلَّم املسؤولية حلفظ السالم يف الصومال اجة إىل نشر عمليٍة تابعة لألمم املتحدة احل على شددي  - ٦  
   بعد انتهاء الصراع؛إعماره الطويل ويف األجلمن بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال وتدعم استقرار الصومال 

ىل الصومال، من أجـل   اجملتمَع الدويل عل أن يقدِّم، على وجه السرعة، املساعدة اإلمنائية إ   حيث  - ٧  
   الصومال وإعادة بناء مؤسساته؛إعماراإلسهام بصورٍة  فعَّالة يف 

 اجملتمَع الدويل على أن يقدِّم املساعدة اإلنسانية إىل السكان احملتاجني، وأن يكفل اختاذ حيث أيضاً  - ٨  
يف ذلك إتاحة وصوهلا دومنا عقبات      تقدمي املساعدة اإلنسانية، مبا     ل الظروف املواتية كل اخلطوات الضرورية لتهيئِة     

  إىل السكان احملتاجني وتوفري األمن للعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية من األفراد واملنظمات؛

 بالعمل الذي يضطلع به اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال، مبا يف ذلك                يِقرُّ  - ٩  
  ؛)١(تقريره املقدَّم إىل هذه الدورة

تقدمي املساعدة االستفادة أقصى ما ميكن من  متديد والية اخلبري املستقل ملدة عامٍ واحد، بغية يقرِّر  - ١٠  
  التقنية وتدفُّقها إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان، ويطلب إليه أن يقدِّم تقريـراً إىل اجمللـس قبـل هنايـة                     

  ؛٢٠٠٨عام 

، وتقنية، ومالية   بشرية املستقل بكل ما يلزمه من مساعدٍة         إىل األمني العام أن يزوِّد اخلبري      يطلب  - ١١  
  واليته؛اضطالعه بأثناء 

 إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تعزِّز وجودها يف الصومال بغية تقدمي املساعدة              يطلب  - ١٢  
  التقنية وخدمات املشورة إىل املؤسسات الصومالية ذات الصلة؛

ة ووكاالهتا ذات الصلة إىل تقدمي الدعم واملساعدة التقنية إىل الصومال  هيئات األمم املتحديدعو  - ١٣
  . حقوق اإلنسانميدانيف 

 -  -  -  -  -  

                                                      

)١( A/HRC/7/26. 


