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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 من جدول األعمال 10 البند

 2016أيلول/سبتمبر  29اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
 تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق اإلنسان -33/17

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 املتحدة، األمم مبيثاق يسرتشد إذ 
 اإلنسان، حلقوق العاملي اإلعالن تأكيد يعيد وإذ 
 بأن السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان هي أركان منظومة األمم املتحدة، وإذ يسلّم 
 احرتامه لسيادة الصومال وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي ووحدته، وإذ يُعيد تأكيد 
 بالصومال، املتعلقة السابقة قراراته مجيع أيضا   جديد من يؤكد وإذ 
 حزيييييييران/ 18، املييييييؤر   5/2و 5/1ن اإلنسييييييا حقييييييوق جملييييييس قييييييرار  إىل يشيييييير وإذ 

 ،2007 يونيه
 تنمييية أنشيي ة مجيييع ونوعييية واتسيياق حجييم زيييادة إىل امللحيية احلاجيية باسييتمرار مسييلّ يُ  وإذ 
 الصيييومال د مييييدان حقيييوق اإلنسيييان، ويرحييي  د هييي ا إىل املقدمييية التقنيييية واملسييياعدة القيييدرا 

 املتعلق بالصومال،الصدد مبشاركة الدول د االستعراض الدور  الشامل 
 وبنييا  اجملتمعييية التعبئيية جمييال د تؤديييه تييزال وال املييرأة أدتييه اليي   بالييدور أيضييا   يسييلم وإذ 
تصاد  للمرأة ومشاركتها د عملييا  االق بالتمك  النهوض وأمهية الصومايل، اجملتمع د السالم

 كافييية مسيييتويا  احلكومييية،د ذليييا دا يييل العمليييان وعلييي    صييينع القيييرارا  السياسيييية والعامييية، مبيييا
 بشيأن 2000/أكتيوبر األول تشيرين 31 امليؤر ( 2000)1325 األمين جمليس قيرار ميع يتفق مبا

 واألمن، والسالم املرأة
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بييالتزام حكوميية الصييومال االبادييية بتحسيي  حاليية حقييوق اإلنسييان د  يرحيي  -1 
 يلي: يرح  د ه ا الصدد مبا الصومال، كما

 مشروع القانون املتعلق بإنشا  جلنة وطنية حلقوق اإلنسان والتصديق عليه؛ سن )أ( 
 ؛البادية عل  اتفاقية حقوق ال فلتصديق احلكومة ا )ب( 
 التقدم احملرز د اعتماد مشروع قانون بشأن اجلرائم اجلنسية؛ )ج( 
سيياق بشيأن القضيا  علي  العنين اجلنسيي د االتفاق عل    ية عميل وطنيية  )د( 

 ونشر ه ه اخل ة؛ نزاعال
اجلهود املتواصلة اليت تبي اا حكومية الصيومال االباديية إلعيداد اخل ية اإل ائيية  )ه( 

حقوق اإلنسان وتعزيز املساواة ب  تتضمنه من التزاما  حبماية  عاما  وما 30الوطنية األوىل من  
 اجلنس  ومتك  املرأة؛

والتقييد  بعيد املرحلية االنتقاليية نسان ملاطريق د جمال حقوق اإلطة ار الرتويج خل )و( 
شيجع يالناشيئة، و القائمية و إجيرا  مشياورا  ميع اجملتميع امليدد واإلدارا  اإلقليميية مبا يشمل ، هبا

 اجملتمع الدويل عل  تقدمي الدعم د ه ا الصدد؛
والنهييوض حبقييوق اإلنسييان بوصييفها العمييل اليي   تضيي لع بييه وزارة شييؤون املييرأة  )ز( 
 متخيي  واليي   قيوق اإلنسييان د الصيومال،حبة االباديية الرئيسييية املعنيية بييالنهوض يييحلكوماايئية ا
جنبييا  إىل جنيي  مييع وزارة  العمييل  ييالل ميين وذلييا اجلنسيي ، بيي  املسيياواة اسييرتاتيجية عيين مييثال  

 العدل والشؤون الدينية واإلدارا  األ رى؛
سياسية األميين الييوطيت، اليييت وافييق عليهييا منتييدى القيييادة الييوطيت، باعتبارهييا متثييل  )ح( 

حكومييية الصيييومال  مييين شيييأمتا أن متّكييينإصيييالح ق ييياع األمييين  علييي  طرييييق  يييوة هامييية إ يييافية 
 االبادية من توفر األمن لشع  الصومال؛

اسييييييتمرار إ ييييييفا  ال ييييييابع املؤسسييييييي عليييييي  تعزيييييييز و اييييييية حقييييييوق اإلنسييييييان د  )ط( 
د ذلييييا اجلهييييود الرامييييية إىل إدميييياج  اييييية املييييدني  واألشييييخا  املشييييردين دا ليييييا   صييييومال، مبيييياال

 والالجئ  العائدين، والعمل عل  تعزيز حقوق اإلنسان د   ط إصالح ق اعي األمن والعدالة؛
باسيييتمرار التيييزام حكومييية الصيييومال االباديييية بعمليييية االسيييتعراض  يرحييي  أيضيييا   -2 

د ذليا  ويرح  د ه ا الصدد بقبواا التوصيا  املقدمة أثنا  االستعراض، مباالدور  الشامل، 
التوصيييا  بالتصييديق عليي  اتفاقييية القضييا  عليي  مجيييع أشييكال التمييييز  ييد املييرأة، وعليي  امليثيياق 
األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، وبإنشا  مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا  ملبادئ باريس، 

ائمة إىل املكلف  بواليا  د إطار اإلجرا ا  اخلاصة إلجرا  التحقيقا ، وبي ل وبتوجيه دعوة د
 ؛همجهود حلماية املدني  من التعرض لالعتدا ، ومنع جتنيد األطفال واستخدام
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الصومال  د اإلنسان حقوق انتهاكا  عن الواردة التقارير إزا  قلقه عن يعرب -3 
 اإلنسيان حقيوق عين واليدفاع العقياب، مين اإلفال  لثقافة حد و ع  رورة ويؤكد واملساس هبا،

 ل؛القبي ه ا من جرائم يرتك  شخص كل ومسا لة للجميع،
إزا  االعتيدا ا  واالنتهاكيا  الييت تتعيرض ايا الفتييا   يعرب عين القليق أيضيا   -4 

ج د ذليييا العنيين اجلنسييي والعنييين القييائم عليي  نيييوع اجليينس وزواج األطفييال واليييزوا  والنسييا ، مبييا
املبكييير واليييزواج القسييير ، وتشيييويه األعضيييا  التناسيييلية لانييياك، واالعتيييدا ا  واالنتهاكيييا  الييييت 

د ذلا التجنيد غر القانود واستخدام اجلنود األطفال والقتيل والتشيويه  يتعرض اا األطفال، مبا
ة واالغتصاب وغره من أشكال العنن اجلنسي واال ت يا،، ويشيدد علي   يرورة بقييق املسيا ل

 يتعلق بكل ه ه االنتهاكا  واالعتدا ا ؛ والعدالة فيما
وأكثيير األشييخا  ألن األشييخا  املشييردين دا ليييا ،  يعييرب عيين القلييق كيي لا -5 

وهييم  اليي ين قييد يكييون بييينهم نسييا  وأطفييال وأشييخا  ينتمييون إىل أقليييا ،هتميشييا  وأ ييعفهم، 
 ؛يتحملون وطأة أعمال العنن واالعتدا ا  واالنتهاكا  األكثر عر ة للخ ر،

إزا  االعتييدا ا  واملضييايقا  اليييت يتعييرض اييا املييدافعون عيين  يعييرب عيين القلييق -6 
حقيييوق اإلنسيييان د الصيييومال، مبييين فييييهم الصيييحفيون، وصيييا السيييل ا  علييي  مواصيييلة اجلهيييود 

هييي  واملضييايقة اليييت يتعييرض اييا املب وليية حلظيير ومنييع مجيييع أعمييال اخل يين والقتييل واالعتييدا  والرت 
الصيييحفيون، و يييايتهم منهيييا، مييين أجيييل تعزييييز احييييرتام حريييية التعبييير واليييرأ  وو يييع حيييد لثقافيييية 

 اإلفال  من العقاب، ومسا لة كل من يرتك  جرائم من ه ا القبيل؛
 اخل يييييرة واملنهجيييييية الييييييت تسيييييتهد، عتيييييدا ا االنتهاكيييييا  واال ييييييدين بشيييييدة -7 
فييييهم النسيييا  واألطفيييال والصيييحفيون والعمليييانيون وامليييدافعون عييين حقيييوق  امليييدني  مبييين السيييكان

اإلنسييييان عليييي  يييييد حركيييية الشييييباب واجلماعييييا  التابعيييية اييييا، ويييييدعو إىل الوقيييين الفييييور  لتلييييا 
 االنتهاكا  واالعتدا ا  ومسا لة اجلناة؛

بأمهيييية وفعاليييية تقيييدمي املسيياعدة الدوليييية إىل الصيييومال، ويشيييدد علييي  أن  يسييلم -8 
سيييؤولية األساسيييية عييين تعزييييز و ايييية حقيييوق اإلنسيييان د الصيييومال تقيييع علييي  عييياتق حكومييية امل

 الصومال االبادية؛
عل  أمهيية تقيدمي مسياعدة دوليية منسيقة إىل الصيومال د مييدان حقيوق  يشدد -9 

 يلي: اإلنسان، ويرح  د ه ا الصدد، مبا
ق الصييييومايل، مييييع مواصييييلة العمييييل صييييوب بقيييييق األهييييدا، احملييييددة د امليثييييا )أ( 

التسليم بضرورة التوصل إىل إطار جديد ب  حكومة الصومال االبادية واجملتمع الدويل من أجل 
، بعييد 2017 األمنييية والسياسييية اعتبييارا  ميين بداييية عييامو  إزا  القضييايا اإل ائيييةو ييع متييج منسييق 

 ؛2016 انقضا  مدة امليثاق الصومايل احلايل د متاية عام
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املسييتمر واحليييو  ميين جانيي  بعثيية االبيياد األفريقييي د الصييومال، مييع  االلتييزام ب() 
اايئيييية  وميييين جانيييي ، د أثنييييا  أدا  مهييييامهماإلقييييرار بتضييييحيا  أفرادهييييا اليييي ين لقييييوا مصييييرعهم 

 احلكومية الدولية املعنية بالتنمية؛
التوقييييي   اجلهييييا  املاليييية الدولييييية عليييي  تقييييدمي مسيييياعدة ملموسيييية ود يشييييجع -10 
 عل  املستويا  االباد  واإلقليمي واحمللي؛وتعزيز التعاون معها كومة الصومال حلاملناس  
اليييت تستضيين الالجئيي  الصييومالي ، وصييا بيياجلهود اليييت تبي اا الييدول  يسيلم -11 

مجييييع اليييدول املضييييفة علييي  الوفيييا  بالتزاماهتيييا مبوجييي  القيييانون اليييدويل املتعليييق بيييالالجئ ، وصيييا 
مواصييلة تقييدمي الييدعم املييايل لتمكيي  الييدول املضيييفة ميين تلبييية االحتياجييا  اجملتمييع الييدويل عليي  

اإلنسانية لالجئ  الصومالي  د املن قة، وعل  دعم إعادة إدماج العائيدين إىل الصيومال عنيدما 
 تسنح الظرو،، وتقدمي الدعم للمشردين دا ليا ؛

جملتميييع اليييدويل، حكومييية الصيييومال االباديييية إىل أن تعميييل، بيييدعم مييين ا ييييدعو -12 
 يلي: عل  بقيق ما

بضيييير وتنظيييييم عملييييية انتخابييييية تتسييييم باملصييييداقية والشييييفافية والشييييمول، د  )أ( 
، تفضيي إىل تشيكيل اجملليس األعليي ، وانتخياب أعضيا  جمليس الشيع ،   انتخيياب 2016 عيام

 ؛همااملتفق علي رئيس وحكومة وفقا  لاطار والنموذج االنتخايب
احلكومة االبادية والسل ا  اإلقليمية بزيادة مشاركة النسيا  كيي  بالتزامالتقيد  )ب( 

 د املائة؛ 30عن  من أعضا  العملان بغرفتيه ال تقل نسبتهن
اإلجرا ا  ااامة املتعلقة مبراجعة الدستور بعد العملية االنتخابيية تعزيز مواصلة  )ج( 

عليييي  أسيييياس قاعييييدة  2020 د عييييام لتنظيييييم االنتخابييييا  عملييييية متهييييد، د إطييييار 2016 لعييييام
"صييو  واحييد لكييل شييخص"، وصييا مجيييع األطييرا، عليي  العمييل يييدا  بيييد ميين أجييل بقيييق هيي ا 

حقوق اإلنسان، مبا د ذلا احلق د التجمع السلمي وتكوين ااد،، مع التسليم بأمهية احرتام 
 التالحم الوطيت؛وتعزيز  فرادودور الدستور د  اية حقوق األ ،سيادة القانوناجلمعيا ، و 
تعزيييز املصييياحلة واحلييوار علييي  صيييعيد  االبيياد والوالييييا  اإلقليمييية وعلييي  الصيييعيد  )د( 

 دون الوطيت، مع التسليم بأمهية املساعدة القيمة اليت تقدمها اايئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية؛
وتتسيم  ضيائية مسيتقلة عضيع للمسيا لةق مؤسسا  إنشا مواصلة العمل عل   )ه( 

توقييي  مناسيي  ميين جهييا  تشييمل  بالكفيا ة، والسييعي إىل احلصييول عليي  مسيياعدة ملموسيية ود
اايئا  اإلقليمية، بغية إصالح النظام القضائي الصومايل وتعزيز قدرا  القضاة الصومالي ، ميع 

 الرتكيز بوجه  ا  عل  تعزيز و اية حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد؛
بشييأن عمليييا  وشييفافة بيد  بقيقييا  د الوقيي  املناسيي  تكييون فعالية ونزيهيية  )و( 

قتييل الصييحفي ، ومقا يياة مجيييع املسييؤول  عيين األفعييال غيير املشييروعة، عليي  لييو يتماشيي  مييع 
 منهيا احمللييةاملن بقية،  األ يرى ميع االلتزاميا  القانونييةكي لا األحكام الواردة د قانون اإلعالم و 
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بيئية ممنية ومتكينيية، منا  أميت وفضا  حلرية الصحافة، واعاذ تدابر حلماية ودعم والدولية، وهتيئة 
ن عييين حقيييوق و اجملتميييع امليييدد وامليييدافعد القيييانون ود املمارسييية العمليييية، مكييين أن يعميييل فيهيييا 

 لعملية االنتخابية املرتقبة؛ل متهيدا  سيما  وال ،بأمان وبدون عراقيل اإلنسان
ثقافيية اإلفييال  ميين لو ييع حييد  ، عليي ا ييح ويسييهل فهمييهأسييلوب و ب لعمييل،ا )ز( 
، وفييرض سياسيية عييدم التسييامح إطالقييا  مييع العنيين اجلنسييي والعنيين القييائم عليي  السييائدة العقيياب

أعمييال العنيين  مييرتكي، و ييمان مسييا لة اعسييياق النييز سيييما العنيين اجلنسييي د  نييوع اجليينس، ال
 رتبتهم؛ مركزهم أو اجلنسي واالستغالل واالعتدا  اجلنسي ، بغ  النظر عن

والشييباب وأفييراد األقليييا  والفئييا  املهمشيية  للنسييا كفاليية املشيياركة املتسيياوية  )ح( 
 األ رى د العمليا  السياسية الوطنية؛

تزاميييا  الدولييية مبوجييي  اتفاقيييية القضيييا  علييي  مجييييع أشيييكال الل التنفيييي  الفعليييي )ط( 
 التمييز  د املرأة؛

انون اإلعييالم طبقييا  لواجباهتييا والتزاماهتييا الدولييية نشيير   يية تبيي  كيفييية تنفييي  قيي ) ( 
 املتعلقة حبقوق اإلنسان؛

موا مييية السياسيييا  واألطييير القانونيييية الوطنيييية واإلقليميييية ودون اإلقليميييية ودون  )ك( 
 يشييمل تلييا الوطنييية مييع االلتزامييا  املن بقيية د جمييال حقييوق اإلنسييان وااللتزامييا  األ ييرى، مبييا

ور املؤقيييي  وجييييدول أعمييييال ااجييييرة وحقييييوق اإلنسييييان عليييي  املسييييتويا  املشييييار إليهييييا د الدسييييت
 االباد  واإلقليمي ودون الوطيت؛

 يييمان مسيييا لة مؤسسيييا  الدولييية وقيييوا  األمييين والعيييامل  فيهيييا، والعميييل د  )ل( 
سيييياق ذليييا، علييي  زييييادة التوعيييية والتيييدري  د جميييال حقيييوق اإلنسيييان د أوسييياط أفيييراد األمييين 

يشيمل  ايية امليدني  مين مجلية أميور بينهيا العنين  يدين الوطيت واحمللي، مبياالصومالي  عل  الصع
اجلنسيييي والعنييين القيييائم علييي  نيييوع اجلييينس ومنيييع عملييييا  القتيييل  يييارج ن ييياق القضيييا ، وتقيييدمي 

إجييرا ا  متحيييص شييامل ألفييراد   ييعكفاليية و و اجملتمييع الييدويل لييدعم ملمييوس ومناسيي  د توقيتييه؛ 
ؤسسا  األمنية؛ وإصدار أوامر وا يحة وعامية بشيأن امتثيال القيوا  قوا  األمن والعامل  د امل

 املسييلحة الوطنييية الصييومالية وقييوا  الشييرطة الوطنييية الصييومالية وامليليشيييا  املرتب يية هبييا للقيييانون
 ؛ املن بق الدويلو  الوطيت

 العمل مع الزعما  اإلقليمي  متهيدا  إلجرا  إصالح شامل د ق اع األمن؛ )م( 
، مبييين د ذليييا األطفيييال دون سييين الثامنييية عشيييرة، سيييابق املييية املقييياتل  المع )ن( 

معامليية تتفييق مييع االلتزامييا  املن بقيية مبوجيي  القييانون  احمللييي والييدويل، و اصيية القييانون الييدويل 
 حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساد، حس  االقتضا ؛

الييييت هتيييد، إىل و يييع حيييد  مواصيييلة التيييدابر الراميييية إىل تنفيييي    يييط العميييل )س( 
 لتجنيد األطفال واستخدامهم بشكل غر قانود د القوا  املسلحة الوطنية الصومالية؛
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العمل مع الوكاال  املتخصصية، مثيل منظمية األميم املتحيدة لل فولية، لضيمان  )ع( 
 دولية؛عاما  وفقا  للمعاير ال 18إعادة تأهيل اجلنود األطفال السابق  ال ين تقل أعمارهم عن 

د ذلا  ايتهم مين   مان رفاه و اية مجيع األشخا  املشردين دا ليا ، مبا )،( 
العنيين اجلنسييي والعنيين القييائم عليي  نييوع اجليينس، وكيي لا ميين أعمييال االسييتغالل واالعتييدا  اليييت 

امليييدنيون، احلكومييييون واليييدوليون؛ والسيييعي إىل التوصيييل حلليييول  يرتكبهيييا املونفيييون العسيييكريون أو
؛ و يمان إجيرا  عمليية تشياورية  الفئيا   يعند ذليا أ بشأن مجيع املشردين دا لييا ، مبيادائمة 

كامليية واتبيياع أفضييل املمارسييا  إلعييادة التييوط ، وتييوفر مواقييع جديييدة ممنيية ونظيفيية تتييوفر فيهييا 
؛ واالعيرتا، بشيدة  يعن عراقييلدون بياخلدما  األساسية؛ وكفالية وصيول املنظميا  اإلنسيانية 

إىل علي  ليو كاميل وسيريع وبيدون عراقييل  ليا ؛ وتيسر وصول املساعدا  اإلنسيانية املشردين دا
احملتيييياج  حيثمييييا كييييانوا د الصييييومال؛ واحلفيييياه عليييي  حييييياد ونزاهيييية اجلهييييا  اإلنسييييانية الفاعليييية 
واسيييتقالاا و ايتهيييا مييين التيييد ل السياسيييي واالقتصييياد  والعسيييكر ، ميييع إييييال  اهتميييام  يييا  

 تاج إىل مساعدة إنسانية؛بعرقية األشخا  املنتم  إىل أقليا  جا  حلقوق وحريا  واحتيا
إجرا ا  مواصلة املشاركة بصورة بنا ة د عملية االستعراض الدور  الشامل، ب ) ( 

 ؛2016 عام اخلا  بالبلد ستعراضالمتابعة االلتزاما  اليت ق عتها  الل امنها 
  حبالة حقوق اإلنسان د الصومال؛عل  عمل اخلبر املستقل املعيت يثيت بقوة -13 
تتحلي  عل  أمهية املساعدة التقنية د بنا  قدرا  حملية ذا  مصيداقية و  يشدد -14 

واإلبييالا العييام ميين أجييل بديييد الشييواغل املتعلقيية  ا نزاهيية إلجييرا  عمليييا  الرصييد والتحقيقييبال
 ة املناسبة؛اعاذ التدابر العالجي دحبقوق اإلنسان وتوجيه اجلها  املسؤولة 

اخلييعا  احمللييي  والييدولي  وحكوميية  بيي املشييرتك  عمييلعليي  أمهييية ال يشييدد أيضييا   -15 
وإعييداد التقييارير ذا   حاليية حقييوق اإلنسييان د الصييوماليتعلييق برصييد  فيمييا الصييومال االبادييية

م رصيد حقيوق اإلنسيان د تقيييب املعنية ها اجلال   مكن أن تض لع به احليو  ، والدور الصلة
 و مان جناح مشاريع املساعدة التقنية، واليت جي  أن تكون لفائدة مجيع الصومالي ؛

الصيومال واليتهيا  إىلملسياعدة تقيدمي اأمهية أن تنجيز بعثية األميم املتحيدة ل يؤكد -16 
وأعمييال مفو يية األميم املتحييدة  اد كافية أليا  الصييومال، واحلاجية إىل  يمان التييعزر بي  أعمااي

 قوق اإلنسان؛السامية حل
جتديد والية اخلبير املسيتقل املعييت حبالية حقيوق اإلنسيان د الصيومال، د  يقرر -17 
 من جدول األعمال، لفرتة سنة واحدة؛ 10إطار البند 
إىل اخلبير املسييتقل مواصيلة عملييه ميع حكومية الصييومال علي  املسييتوي   ي لي  -18 

الييوطيت واحمللييي، ومييع اجملتمييع املييدد وبعثيية األمييم املتحييدة لتقييدمي املسيياعدة إىل الصييومال، هبييد، 
 يلي: مساعدة الصومال د تنفي  ما

 احمللية والدولية د جمال حقوق اإلنسان؛ التزاماته )أ( 
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ييرتبط هبيا  قوق اإلنسيان، وسيائر صيكوك حقيوق اإلنسيان ومياقرارا  جملس ح )ب( 
 من تقدمي التقارير املعتادة؛

 التوصيا  اليت حظي  بالقبول أثنا  االستعراض الدور  الشامل؛ )ج( 
د ذلييييا  ارطيييية ال ريييييق  االلتزامييييا  األ ييييرى د جمييييال حقييييوق اإلنسييييان، مبييييا )د( 

اليية و اصية اإلجيرا  الراميي إىل إنشيا  جلنية مسيتقلة بعيد املرحلية االنتق املتعلقة حبقيوق اإلنسيان مليا
حلقييييوق اإلنسييييان، والييييدفاع عيييين حقييييوق اإلنسييييان  ييييالل العملييييية االنتخابييييية وعملييييية االنتقييييال 

 السياسي إىل حكومة جديدة؛
إىل اخلبيير املسييتقل أن يقييدم تقريييرا  إىل جملييس حقييوق اإلنسييان د  ي ليي  أيضييا   -19 

 دورته السادسة والثالث ؛
وكيياال  األمييم املتحييدة املختصيية األ ييرى تزويييد و السييامية  فو يييةاملإىل  ي ليي  -20 

 يلزمه من مساعدة بشرية وتقنية ومالية لكي يؤد  واليته؛ اخلبر املستقل بكل ما
 أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر -21 

 39اجللسة 
 2016أيلول/سبتمع  29

 [اعُتمد بدون تصوي .]
    


