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البند  ١٠من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  27أيلول/سبتمرب 2019
 -33/42تقدمي املساعدة إىل الصومال يف ميدان حقوق اإلنسان
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة،
وإذ يؤكد من جديد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
وإذ يقر أبن السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان هي أركان منظومة األمم املتحدة،
وإذ يؤكد من جديد احرتامه لسيادة الصومال وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي ووحدته،
وإذ يؤكد من جديد أيضا قراراته السابقة املتعلقة ابلصومال،
وإذ يشري إىل قراريه  ١/5و ،٢/5املؤرخني  ١8حزيران/يونيه ،٢٠٠٧
وإذ يسلم أبن املسؤولية الرئيسية عن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف الصومال تقع على
عاااتح حمومااة الصااومال اوأاديااة ،وأن تعزيااز اإلوااار القااانوا ،ونظاام محايااة حقااوق اإلنسااان ،وقاادرا
املؤسسااا وشاارعيتما أماار أساسااي للمساااعدة يف ممامحااة اإلمااال ماان العقااا وأسااني املسااا لة عاان
انتماكا حقوق اإلنسان والتشجيع على املصاحلة،
وإذ يسلم أيضا أبن على مجيع السلطا املعنياة فظاا األمان الوماا بتعمادا ا والتزاما اا
الدوليااة يف جمااال حقااوق اإلنسااان ،والتصاادت إلسااا ة اسااتعمال القااوة أو اسااتعما ا بصااورة مظروااة
ضد املدنيني،
وإذ يساالم ك ا ل أبمهيااة ومعاليااة تقاادمي املساااعدة الدوليااة إىل الصااومال واحلاجااة املسااتمرة إىل
تعزيااز مجيااع أنشااطة تنميااة القاادرا واملساااعدة التقنيااة املوجمااة إىل الصااومال يف مياادان حقااوق اإلنسااان
عل ااى الص ااعيدين ال ااوو واوأ ااادت للدول ااة وتعزي ااز تنس اايقما واتس اااقما ونوعيتم ااا ،وإذ يرح ا يف ها ا ا
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الصدد ابجتماعي منتدى الشاراكة املعا ابلصاومال اللا ين اعقادا يف مقديشاو وبروكساز يف او /
يوليااه  ،٢٠١8واللا ين أكااد خال مااا الصااومال والشااركا الاادوليون ماان جديااد التازاممم ابلشاراكة
اجلدياادة ماان أجااز الصااومال ،الااو أاادد شااروو تقاادمي دعاام دواي يتوامااح مااع أولااو الصااومال،
مبااا يف ذل ا علااى ااعيد حقااوق اإلنسااان ،وابمليثاااق األم ا املتعلااح بتااومري األماان واحلمايااة أ ا
قيادة ومالية ومقا للقانون الدواي اإلنساا والقانون الدواي حلقوق اإلنسان ،حس اوقتضا ،
وإذ يؤكااد ماان جديااد ضاارورة عقااد اجتماعااا منتظمااة ملنتاادى الشاراكة املعا ابلصااومال
لمي تتحمز مجيع األوراف مسؤوليتما إ ا التقدم احملر وتتظح على أولو مشرتكة للمستقبز،
وإذ يسلم ابولتزام املستمر واحليوت من جان بعثاة اوأااد األمريقاي يف الصاومال ،ويادر
ما تمبدته من خسائر وتضحيا مشل مصرع أمراد أثناا أدا ممااممم ،وإذ يسالم أيضاا أبن التازام
البعثااة وا ي ااة احلموميااة الدوليااة املعنيااة ابلتنميااة ل
يوجااد الظااروف الال مااة لتممااني الصااومال ماان إقامااة
مؤسسا سياسية وبسط سلطة الدولة ،ومها عنصران رئيسيان إلرسا دعائم نقاز املساؤولية األمنياة
بصورة مرحلية إىل قوا األمن الصومالية،
وإذ يساالم أيضااا ابلاادور ال ا ت أدتااه وو ت ازال تؤديااه املارأة يف جمااال التعب اة اجملتمعيااة وبنااا
السالم يف اجملتمع الصومااي ،وبضرورة اختاذ تدابري خا اة إلااا العناجل اجلنسااا ومجياع أشامال
العنجل األخرى يف حاو النزاع املسلح ،ووضاع حاد لالماال مان العقاا  ،و اكماة املساؤولني
عاان العنااجل املرتم ا يف حااح النسااا والظتيااا  ،وأبمهيااة تعزيااز مااني النسااا والظتيااا اقتصاااد
اانع الق ارارا السياسااية والعامااة ،مبااا يف ذل ا داخااز الربملااان
والنمااو مبشاااركتمن يف عمليااا
وعلااى مجيااع مسااتو احلمومااة ،ومقااا لق ارار جملااس األماان  )٢٠٠٠(١3٢5املااؤر  3١تش ارين
األول/أكتوبر  ٢٠٠٠بشأن املرأة والسالم واألمن،
وإذ يسلم ك ل بتعزيز حمومة الصومال اوأادية جمودها اوستباقية يف تووياد عملياة
النمو فقوق اإلنسان على الصعيد اوأادت و عيد الوو اوأادية األعضا ومحايتما من
خااالل و ارة امل ارأة وتنميااة حقااوق اإلنسااان ،مبااا يف ذل ا ميمااا يتصااز ابلاادعوة وبتنظي ا اولتزامااا
املتعلقة فقوق اإلنسان يف الصومال وتعاواا مع النظام الدواي حلقوق اإلنسان،
 -١يرح ا ابلت ازام حمومااة الصااومال اوأاديااة بتحسااني حالااة حقااوق اإلنسااان يف
الصومال ،كما يرح يف ه ا الصدد مبا يلي:
التحسن التدرجيي الا ت تشامدح حالاة حقاوق اإلنساان يف الصاومال ،و سايما
(أ)
بظضز التقدم احملر حنو أقيح األهداف الطموحة احملددة يف الشراكة اجلديدة من أجز الصاومال
ويف اإلو ااار اإلي ااائي ال ااوو للص ااومال بسي ااة تعزي ااز اوس ااتقرار والتنمي ااة مب اوا اة م ااع اح ارتام حق ااوق
اإلنسان ،حسبما ورد يف سجز إجنا ا حموماة الصاومال اوأادياة يف جماال حقاوق اإلنساان خاالل
الظاارتة  ،٢٠١٩-٢٠١٧وذل ا بوسااائز منمااا تعزيااز ساايادة القااانون ،وتعزيااز مشاااركة اجلميااع يف اختاااذ
الق ارارا السياسااية ،واا ااة النسااا والظتيااا والشاابا واألقليااا واألش ا ا ذوو اإلعاقااة ،و ي ااة
تس اوية دسااتورية تضاامن حريااة التعبااري وحريااة تم اوين اجلمعيااا  ،والتصاادت للتمدياادا األمنيااة بطريقااة
أرتم اولتزاما املتعلقة فقوق اإلنسان وتومر احلماية للمدنيني؛
ياغة خطة املرحلة اونتقالياة ،الاو تعارف ها ح املرحلاة أبااا خطاوة حناو نشاأة
( )
مؤسسا أمنية ومالية معالة وتسليم تدرجيي للمساؤولية الاو تضاطلع باا بعثاة اوأااد األمريقاي
2

GE.19-16902

A/HRC/RES/42/33

يف الصااومال ،ماان أجااز دة تااواي الصااومال مسااؤولية أماان مواونيااه ،امقا لادرا علااى وجااه ا صااو
استناد ه ا النمج إىل الرتكيز على سيادة القانون ،واملصاحلة ،والعدالاة ،واحارتام حقاوق اإلنساان،
ومحاية النسا والظتيا واألوظال؛
(ج) اساتمرار التازام حمومااة الصااومال اوأادياة والااوو األعضااا يف اوأاااد والساالطة
اإلقليميااة يف بنااادر بتحسااني ثيااز املارأة وإدماجمااا ومشاااركتما يف الشااؤون العامااة والسياسااية ،و ساايما
يف األدوار القيادية؛
(د) تصااديح احلمومااة اوأاديااة علااى اتظاقيااة حقااوق األش ا ا ذوت اإلعاقااة يف
آ /أغسطس  ٢٠١٩وسن قانون ينشئ هي ة حمومياة معنياة ابإلعاقاة يرأساما شا ا مان األشا ا
ذوت اإلعاقااة؛ والت ازام احلمومااة اوأاديااة برتساايأل حقااوق األش ا ا ذوت اإلعاقااة يف احلياااة اوجتماعيااة
والتعليميااة والسياس ااية واوقتص ااادية عاان وري ااح وض ااع أول مشااروع ق ااانون وو ا للصااومال يتن اااول مس ااألة
اإلعاقة وآليا تشريعية أخرى ،وأسني مجع البياان عن األش ا ذوت اإلعاقة ،ومن خاالل
املوامقة على إنشا الوكالة الوونية املعنية ابإلعاقة؛
(ها) العمااز ال ا ت اضااطلع بااه و ارة املارأة وتنميااة حقااوق اإلنسااان ابعتبارهااا ا ي ااة
الو تقود جماود احلموماة اوأادياة الرامياة إىل إحارا تقادم يف جادول أعماال حقاوق اإلنساان يف
الصومال ،مبا يف ذلا مان خاالل تنظيا بارانمج الصاومال املشارت حلقاوق اإلنساان ،وإنشاا مرقاة
العمز املشرتكة بني الاو ارا املعنياة فقاوق اإلنساان ،وبناا قادرا جماا التنسايح املشارتكة باني
الااو ارا املعنيااة فقااوق اإلنسااان ،وتقاادمي تقرياار اسااتعرا منتصااجل املاادة بشااأن تنظيا التو اايا
املقدمة يف سياق اوستعرا الدورت الشامز ،وتقدمي تقارير يف إوار اتظاقية حقوق الطظز واتظاقياة
مناهضة التع ي وغريح من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املمينة؛
(و) وضع سياسا وخطط رئيسية واوتظاق بشأاا ،مبا يف ذل خارواة ورياح حلقاوق
اإلنسااان ملااا بعااد املرحلااة اونتقاليااة ،وسياسااة جنسااانية وونيااة ،وخطااة عمااز وونيااة بشااأن القضااا علااى
العنااجل اجلنسااي يف حاااو النازاع ،وهااو منحااى ياادل عليااه إقارار ميثاااق تعزيااز دور املارأة ماان أجااز
الصومال خالل مؤ ر املرأة الصومالية ال ت اعقد يف الظرتة من  4إىل  6آذار/مارس ٢٠١٩؛

( ) التقاادم احملاار يف تش اريعا رئيسااية ،ال ا ت جساادح مااثال اعتماااد مشااروع قااانون محايااة
الطظااز ،ومشااروع قااانون ممامحااة تش اويه األعضااا التناساالية لااالانا ،ومشااروع قااانون اإلعاقااة ،والتقاادم
احملر حنو اعتماد مشروع قانون بشأن اجلرائم اجلنسية ،وإنظاذ قاانون وساائط اإلعاالم ،مان خاالل
التشاور مع املؤسسا اإلعالمية ومنظما اجملتمع املدا من أجز ي ة إوار لدعم حرية التعبري؛
(ح) التعاون املتوا ز ماع ا باري املساتقز املعا فالاة حقاوق اإلنساان يف الصاومال،
والتعاون مع املمثلني ا ا ني لألمني العام ،مبن ميمم املمثلة ا ا ة املعنية مبسألة العنجل اجلنسي
يف حاو النزاع ،واملمثلة ا ا ة املعنية ابألوظال والنازاع املسالح ،وتعماد الصاومال بوضاع خطاة
عمز وونية جديدة إلاا العنجل اجلنسي يف حاو النزاع عق رة املمثلة ا ا ة املعنية ابملوضوع؛
(و) اعتقال جناود خاالل العاام املاضاي بساب ضالوعمم املزعاوم يف تعا ي و دياد
حظيني ،وك ل اعتقال جنود متممني ابوستسالل واوعتدا اجلنسايني ،وهاو ماا يبعاس برساالة
قوية من احلمومة اوأادية بشأن املسا لة ،ويسا ت األماز يف أن تعاز ها ح اإلجارا ا املزياد مان
اجلمود ملمامحة اإلمال من العقا ؛
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(ت) إوااالق احلمومااة مااؤخرا ب ارانمج عمااز اجتماااعي يقااوم علااى إدراج حقااوق اإلنسااان
كمادة رئيسية يف مناهج التعلايم يف العدياد مان اجلامعاا الصاومالية ،وهاو مساعى يرماي إىل بناا
قوة عاملة يف جمال الرعاية اوجتماعية قادرة على تعزيز قدرة اجملتمعا احمللية علاى التاأقلم وكظالاة
التمتااع فقااوق اإلنسااان ،وتعزيااز اوسااتجابة القائمااة علااى املساااواة بااني اجلنسااني يف سااياق تلبيااة
احتياجا األمراد واألسر ال ين تعرضوا للعنجل وسو املعاملة؛
 -٢يرح ا أيض ااا ابس ااتمرار الت ازام احلموم ااة اوأادي ااة بعملي ااة اوس ااتعرا
الشاامز ،كمااا يرحا يف ها ا الصاادد بقبو ااا العدياد ماان التو اايا املقدمااة أثنااا اوسااتعرا
على تنظي ها؛

ال اادورت
ويشااجع

 -3يعر عان قلقاه إ ا التقاارير الاو تظياد بوقاوع انتماكاا وتااو ا حلقاوق اإلنساان
يف الصااومال ،مبااا يف ذل ا ماان جان ا مجيااع اجلمااا الظاعلااة املس االحة ،ويؤكااد ضاارورة دعاام اح ارتام
حق اوق اإلنسااان للجميااع و اساابة مجيااع املسااؤولني عاان ه ا ح اونتماكااا والتجاااو ا واجل ارائم ذا
الصاالة ،مبااا يف ذل ا اجل ارائم املرتمبااة ضااد األوظااال والنسااا والظتيااا  ،مثااز تنيااد واساات دام األوظااال
اجلن ااود بص ااورة غ ااري مش ااروعة واس اات دام األوظ ااال يف النزاع ااا املس االحة ،وعملي ااا القت ااز والتش ااويه،
واوغتص ااا وغ ااريح م اان أش اامال العن ااجل اجلنس ااي والعن ااجل الق ااائم عل ااى ن ااوع اجل اانس ،وال اازواج املبم اار
والقسرت لألوظال ،ومجيع أشمال تشويه األعضا التناسلية لالانا ،ويؤكد أمهياة اوعارتاف ابألوظاال
اجلنود ال ين تتم استعاد م على أام ضحا  ،وضرورة إعداد وتنظي برامج إلعادة التأهيز واإلدماج؛
 -4يعر عن قلقه إ ا كون األشا ا املشاردين داخلياا ،مبان مايمم أول ا الا ين
قد تمون حالتمم هشة ،وال ين قد يمون من بينمم نسا وأوظال وشابا وأشا ا ذوو إعاقاة
وأش ا ينتمون إىل أقليا  ،هم األكثر عرضة للعنجل والتجاو ا واونتماكا ؛
 -5يعر عن القلاح أيضاا إ ا اوعتادا ا واملضاايقا الاو يتعار اا املادامعون
عن حقوق اإلنساان والعااملون يف وساائط اإلعاالم يف الصاومال ،مبان مايمم الصاحظيون ،و سايما
من خالل التحرش أو التوقيجل التعسظي أو اوحتجا املطاول ،ويشادد علاى ضارورة تعزياز احارتام
حرية التعبري والرأت ،ووضع حد لالمال من العقا  ،ومساا لة كاز مان يرتما جارائم مان ها ا
القبيز؛
 -6يساالم أبن الصااومال يتعاار هيمليااا وعلااى نطاااق واسااع لتسااري املنااا والتاادهور
البي ااي ،وأبن قابليااة التااأثر ها ح تشاامز أحااد عوامااز الضااعجل الااو تظضااي إىل النازاع واحلاجااة إىل
املساعدة اإلنسانية؛
 -٧يسلم أيضا ابجلمود الو تب ا الدول الو تستضيجل وج ني وماليني ،وحيس
مجيااع الاادول املضاايظة علااى الومااا ابلتزاما ااا مبوج ا القااانون الاادواي املتعلااح ابلالج ااني ،وحيااس اجملتمااع
ال اادواي عل ااى موا االة تق اادمي ال اادعم امل ااااي لتمم ااني ال اادول املض اايظة م اان تلبي ااة اوحتياج ااا اإلنس ااانية
لالج ااني الص ااوماليني يف املنطق ااة ،وعل ااى دع اام إع ااادة إدم اااج العائ اادين إىل الص ااومال عن اادما تس اانح
الظروف ،وتقدمي الدعم للمشردين داخليا يف الصومال؛
 -8يسلم ك ل ابجلمود الو يب ا الصومال ،رغم ماا يواجماه مان اراعا  ،مان
أجز قبول الالج ني القادمني من بلدان أخرى يف املنطقة وعدم إدارته ظمرح م؛
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ما يلي:

-٩

يمي ابحلمومة اوأادية للصومال أن تعمز ،بدعم مان اجملتماع الادواي ،مان أجاز

إحرا تقادم علاى وجاه السارعة يف تساوية املساائز الدساتورية املعلقاة وإكماال عملياة
(أ)
مراجعة الدستور بطريقة شااملة للجمياع تعاز بناا الساالم وسايادة القاانون ،وأماي حرياة التعباري وحرياة
تموين اجلمعيا  ،وتشمز وضع أحمام ددة األهداف تص يف ي ة بي اة مينياة تسامز النماو
ابملرأة واألوظال والشبا واألش ا ذوت اإلعاقة واألقليا ومجيع أماراد الظ اا احملروماة يف جمااو
الو ول إىل العدالة ،والتعلايم ،والصاحة ،واألمان ،وميماا يتصاز ابلتعاايف اوقتصاادت ،مباا يشامز مساألة
ثيز السمان وضمان احلح يف املشاركة يف انت ااب عامي  ٢٠٢٠و٢٠٢١؛
( ) التعجيز إبنشا جلنة وونية حلقاوق اإلنساان ،ماع تزويادها ابملاوارد الال ماة ،مان
أجااز ر ااد وإعمااال املسااا لة عاان اونتماكااا والتجاااو ا املرتمبااة ،ومبااا يشاامز عمليااة توظيااجل
للمست دمني تضمن ثيز املرأة والظ ا املممشة واألش ا ذوت اإلعاقة؛
(ج) تساريع وتاارية التسااوية السياسااية الااو تقودهااا احلمومااة علااى حنااو شااامز للجميااع
عاان وريااح اساات ناف ح اوار منااتظم ورميااع املسااتوى بااني احلمومااة اوأاديااة والااوو األعضااا يف
اوأاد ،مبا يشمز الربملان؛
(د) ب ل ما يلزم من جمود لوضع الصيسة النمائية للقانون اونت ايب ،وأتكيد أمهية
إح ارا تقاادم يف األولااو الرئيسااية ،مبااا يف ذل ا تقاساام الساالطة وامل اوارد ،ومراجعااة الدسااتور ،والنظااام
املااي اوأادت ،ووضع وتنظي اإلوار القانوا لالنت ااب  ،وكلما أمور تتطل اتظاقاا سياساية
ميمن أن تشمز أساسا للتشريع يف الربملان اوأادت؛
(ها)

موا لة التعاون مع املمثز ا ا

لألمني العام لشؤون الصومال؛

(و) ضمان وضع أحمام دستورية تمظز للمرأة املساواة يف التمثياز واملشااركة واإلدمااج،
و سايما يف أدوار القياادة و انع القارار يف احليااة العاماة واملنا ا اونت ابياة وا دماة املدنياة عان
وريح مراجعة الدستور وغريها من العمليا السياسية والتشريعية اجلارية؛
( ) اعتماااد القااانون اونت ااايب وتعااديال التشاريعا املتعلقااة ابألحازا السياسااية قبااز
انت ااب عامي  ٢٠٢٠و ،٢٠٢١وضمان أن تصا ها ح التادابري وغريهاا يف تعزياز مشاول اونت اااب
للجميع ،و سيما من خالل ضمان مشااركة املارأة و ثيلماا علاى قادم املسااواة يف انع القارار ويف
املنا ا القياديااة ،مضااال عاان مشاااركة املشااردين داخليااا ،والشاابا  ،واألش ا ا ذوت اإلعاقااة،
واألقليا  ،ومجيع أمراد الظ ا احملرومة ،يف مجيع مراحز الدورة اونت ابية؛
(ح) الوماا ابولتزامااا املتعلقاة إب ااالح قطاااع األمان ،بساابز منماا ضاامان املشاااركة
الظعالة للمرأة يف تظعيز ا يمز األم الوو  ،لضمان امتثال قوا ومؤسسا األمان الصاومالية
ألحمااام القاوانني الوونيااة والدوليااة السااارية ،والقااانون الاادواي حلقااوق اإلنسااان ،مبااا يف ذلا محايااة
األماراد مان عاادة أماور منمااا العناجل اجلنسااي والعناجل اجلنسااا ،ومنااع وقاوع عمليااا القتاز خااارج
نطاااق القضااا  ،وتعزيااز خضااوع مجيااع قاوا ومؤسسااا األماان املعنيااة للمسااا لة علااى الصااعيدين
الداخلي وا ارجي؛
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(و) موا االة الت اادابري الرامي ااة إىل تنظيا ا خط ااط العم ااز ال ااو اادف إىل من ااع تني ااد
األوظااال واساات داممم بصااورة غااري قانونيااة يف الق اوا املساالحة الوونيااة الصااومالية ،والتعاااون مااع
الوكاااو املت صصااة ،مثااز منظمااة األماام املتحاادة للطظولااة ،لضاامان معاملااة اجلنااود األوظااال السااابقني
واألوظال دون الثامنة عشرة ال ين استا دموا يف النزاع املسلح ابعتبارهم ضحا  ،وإعادة أتهيلمم
ومقا للمعايري الدولية؛
(ت) الوما ابولتزاما املتعلقة بوضع حد لتظشي ثقامة اإلمال من العقا  ،ومالحقة
املسؤولني عن انتماكا وتاو ا حقوق اإلنسان ،وضمان التحقيح الظورت واملستقز والنزيه والشامز
والظعال يف انتماكا حقوق اإلنسان من خالل تعجيز استممال إنشا جلناة وونياة حلقاوق اإلنساان
تمااون مسااتقلة وختصااا ااا امل اوارد الال مااة ،وماان خااالل إ ااالح آليااا العدالااة احلموميااة والتقليديااة
من أجز دة ثيز املرأة يف القضا  ،وأسني و ول النسا واألوظال إىل العدالة؛
( ) إيال األولوية لسن تشريعا وإجرا إ الحا أرتم تع النسا والظتيا تعاا
كااامال يميااع حقااوق اإلنسااان وأميااه وتشااجعه ،وإمحااة التصاادت جلميااع أشاامال العنااجل والتمييااز
ضااد النسااا والظتيااا ومنعمااا والقضااا عليمااا ،بطاارق منمااا اعتماااد اااج عاادم التسااامح إوالقااا مااع
العنااجل اجلنسااي والعنااجل اجلنساااا و واج األوظااال والاازواج املبماار والاازواج القساارت ومجيااع أشاامال
تشويه األعضا التناسلية لالانا ،وكظالة خضوع املسؤولني عن العنجل اجلنسي والعنجل اجلنساا
واوستسالل واوعتدا للمسا لة ،بصرف النظر عن مركزهم أو رتبتمم؛
(ل) موا االة ااادمل املصاااحلة علااى الصااعيد احمللااي واإلقليمااي والااوو  ،علمااا أن
اجمللاس ياقاار يف ها ا الصاادد ابلتقادم احملاار ااو وضااع الصايسة النمائيااة إلوااار املصاااحلة الوونيااة،
اوماليالند ،مشاددا علاى احلاجاة
وحيس على اسات ناف احلاوار باني احلموماة اوأادياة وسالطا
إىل املصاااحلة ،مبااا يف ذلا املصاااحلة بااني العشااائر وداخلمااا يف مجيااع أحنااا البلااد ،بو ااظما أساسااا
لنمج وويز املدى لتحقيح اوستقرار؛
صني للو ارا واملؤسسا املسؤولة عن إقامة العدل
(م)
دة الدعم واملوارد امل ص ن
ومحاية حقوق اإلنسان ،و سيما و ارة املرأة وتنمية حقوق اإلنسان على الصعيد اوأاادت وعلاى
اعيد الاوو  ،مباا يشامز ختصايا وياز كاماز للاربانمج املشارت حلقاوق اإلنساان ،الا ت ميثاز
أداة رئيسية للوما ابلتزاما الصومال يف جمال حقوق اإلنسان ،مضاال عان السالطة القضاائية والشاروة
واملؤسسا اإل الحية؛
(ن) التنظي المامز لقانون محاياة وساائط اإلعاالم ،ومحاياة وتعزياز حرياة التعباري واإلعاالم
احلر ،و ي ة بي ة آمنة ومواتية من الصحظيني واملدامعني عان حقاوق اإلنساان مان العماز يف جاو
خا م
اال ماان العوائااح وانعاادام األماان ،وموا االة اجلمااود اجلاريااة الراميااة إىل حظاار ومنااع مجيااع أعمااال
ا طجل والقتز واوعتدا ا والت ويجل واملضايقة الو يتعر ا الصحظيون ومحاايتمم منماا ،والشاروع
على الظور وبصورة معالة ونزيمة وشظامة يف إجرا أقيقا يف حاو قتز الصحظيني ،ومقاضاة
مجيع املسؤولني عن األمعال غري املشروعة ،مبا يتسح مع األحمام الاواردة يف قاانون محاياة وساائط
اإلعالم ،ومع سائر اولتزاما القانونية الوونية والدولية السارية؛
(س) النظر يف اونضمام إىل اتظاقية القضا على مجيع أشمال التمييز ضاد املارأة واتظاقياة
منع جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليما ،والتصديح عليمما؛
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(ع) الوماا ابولتزاماا املتعماد بااا يف ماؤ ر القماة العاااملي املعا ابإلعاقاة ،و ساايما
عاان وريااح اعتماااد مشااروع قااانون ووا بشااأن اإلعاقااة ومقااا وتظاقيااة حقااوق األشا ا ذوت اإلعاقااة
وابلتشاور مع منظما األش ا ذوت اإلعاقة ،وعن وريح إنشا وكالة وونية لالعاقة؛
(ف) استممال عملية استعرا مشروع القانون اجلدياد املتعلاح ابجلارائم اجلنساية والتوعياة
ب ااه ،وض اامان أن يعم ااس أت مش ااروع ق ااانون ياعتم ااد اولتزام ااا والتعم اادا الدولي ااة املتعلق ااة فماي ااة
األوظااال والنسااا والظتيااا  ،وتنظيا ح وتنظيا غااريح ماان القاوانني علااى النحااو الااال م ملنااع العنااجل اجلنسااي
والعنجل اجلنساا؛
( ) موا مة سياسا الدولة وأورها القانونية على الصعيدين الاوو واوأاادت ماع
اولتزاما السارية املتعلقة فقوق اإلنسان وغريها من اولتزاما ؛
(ق) معاملة املقاتلني السابقني معاملة تتظاح ماع اولتزاماا الساارية مبوجا القاوانني
الوونية والقانون الدواي ،واا ة القانون الدواي حلقوق اإلنسان والقانون الدواي اإلنساا؛
(ر) تنظي اإلعالن املتعلح ابحللول الدائمة لالج اني الصاوماليني وإعاادة إدمااج العائادين
إىل الصومال ،املعتمد يف نريويب يف  ٢5آذار/مارس ٢٠١٧؛
(ش) النمو أبوضاع مجيع األش ا املشردين داخليا ومحاايتمم ،مباا يف ذلا محاايتمم
ماان العنااجل اجلنسااي والعنااجل اجلنساااا ،وأيضااا نااا قااد يتعرضااون لااه ماان اسااتسالل واعتاادا ماان جان ا
املاوظظني احلماوميني أو الاادوليني املادنيني والعساامريني ،وتيساري إعاادة اإلدماااج الطوعياة أو العااودة
الطوعيااة جلميااع املشااردين داخليااا ،مباان ماايمم الظ ااا األكثاار هشاشااة ،يف إوااار يمظااز سااالمتمم
وكارامتمم ،وضاامان إجارا عمليااة استشااارية كاملااة وتااوخي املمارسااا الظضاالى إلعااادة التااووني ،وتااومري
مواقع تتيح الو ول اآلمن إىل األغ ية األساسية واملياح الصاحلة للشر  ،واملأوى والسمن األساسيني،
واملالبس املالئمة ،وا دما الطبية واملرامح الصحية األساسية؛
( ) كظالة من املنظما اإلنسانية من أن تو ز خدما ا إىل من حيتاج إليماا بصاورة
آمن ااة ومس ااتمرة ودون أتخ ااري أو عوائ ااح ،واوعا ارتاف فال ااة ا شاش ااة الش ااديدة ال ااو يعيش ااما املش ااردون
داخليا ،وتيسري و ول املساعدا اإلنسانية بصورة آمنة ومستمرة ودون أتخري أو عوائح إىل احملتاجني
حيثما كانوا يف الصومال ،والتقيد فياد اجلما الظاعلة يف جمال العمز اإلنساا ونزاهتماا واساتقالليتما
إ ا التادخال السياساية واوقتصاادية والعسامرية ،ماع موا الة مراعااة احتياجاا األشا ا املنتماني
إىل أقليا إثنية ال ين تستدعي أوضاعمم مدهم مبساعدة إنسانية؛
 -١٠يشدد على أمهياة دور ا اربا الاوونيني والادوليني واحلموماة اوأادياة يف الر اد
املشرت حلالة حقوق اإلنسان يف الصومال وإعداد تقارير بشاأاا ،والادور احلياوت الا ت ميمان أن
تضطلع به اجلما املعنية بر د حقوق اإلنسان يف تقييم وضمان جناح مشاريع املساعدة التقنية ،الو
جي بدورها أن تمون لظائدة مجيع الصوماليني؛
 -١١يؤكد أمهياة أن تنجاز بعثاة األمام املتحادة لتقادمي املسااعدة إىل الصاومال وويتماا
يف كامة أحنا الصومال ،وضرورة تعزيز التآ ر بني أعما ا وأعمال مظوضية األمام املتحادة الساامية
حلقوق اإلنسان؛
 -١٢يث على عمز ا بري املستقز املع فالة حقوق اإلنسان يف الصومال()١؛
__________

()١
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 -١3يقرر تديد ووية ا باري املساتقز املعا فالاة حقاوق اإلنساان يف الصاومال ،يف
إوار البند  ١٠من جدول األعمال ،ملدة سنة واحدة من أجز تقيايم ور اد حالاة حقاوق اإلنساان يف
الصومال وإعداد تقارير بشاأاا ،بسياة تقادمي تو ايا بشاأن املسااعدة التقنياة وبناا القادرا يف ميادان
حقوق اإلنسان؛

 -١4يلاقر ابلتقدم الا ت أحر تاه الصاومال وبتعاوااا ماع هي اا األمام املتحادة ،واملظوضاية
السااامية حلقااوق اإلنسااان ،ومااع وويااة ا بااري املسااتقز من ا إنشااائما يف عااام  ،١٩٩3وأبن حالااة
حقوق اإلنسان يف الصومال هي ما حيدد اإلجارا األنسا الا ت يتعاني علاى اجمللاس اختااذح ،ويطلا
يف ه ا الصدد إىل ا باري املساتقز أن يقارتح ،ابلتعااون ماع حموماة الصاومال اوأادياة ،خطاة للمرحلاة
اونتقالي ااة تظض ااي إىل تع اااون مواض اايعي أعم ااح م ااع اإلج ارا ا ا ا ااة وم ااع ا اربا  ،مب ااا يش اامز
املظوضية السامية حلقوق اإلنسان ،مع أديد خطاوا ومعاايري واضاحة ياسرتشاد باا يف إجارا ا
املتابعااة املناساابة الااو يت ا ها اجمللااس ،علااى أن توضااع يف اوعتبااار تو اايا ا بااري املسااتقز والتزامااا
الصومال يف جمال حقوق اإلنسان؛
 -١5يطلا إىل ا بااري املسااتقز أن يوا ااز العمااز عاان كث ا مااع احلمومااة اوأاديااة
علااى املسااتويني الااوو ودون الااوو  ،ومااع مجيااع هي ااا األماام املتحاادة ،مبااا يف ذلا بعثااة األماام
املتحاادة لتقاادمي املساااعدة إىل الصااومال ،ومااع اوأاااد األمريقااي ،وا ي ااة احلموميااة الدوليااة املعنيااة
ابلتنمية وسائر املنظما الدولية ذا الصالة ،واجملتماع املادا ،ومجياع اآللياا املعنياة فقاوق اإلنساان،
ومساعدة الصومال على تنظي ما يلي:
(أ)

التزاماته الوونية والدولية املتعلقة فقوق اإلنسان؛

( ) قرارا جملس حقوق اإلنسان وغريها من مو حقاوق اإلنساان ،مباا يشامز
التقارير املعتادة ذا الصلة ابملوضوع؛
(ج)

التو يا املقبولة يف سياق اوستعرا

الدورت الشامز؛

(د) اولتزاما والسياسا والتشريعا األخارى املتعلقاة فقاوق اإلنساان والرامياة إىل
تعزيز مر مني املرأة والشبا والظ ا املممشة ،وحرية التعبري والتجمع ومحاياة وساائط اإلعاالم،
وإممانيااة و ااول امل ارأة إىل العدالااة ،وتعزيااز قاادرا الااو ارا واملؤسسااا املسااؤولة عاان إقامااة العاادل
ومحاية حقوق اإلنسان؛
 -١6يطلا إىل ا بااري املسااتقز أيضااا أن يقاادم تقريارا إىل جملااس حقااوق اإلنسااان يف
دورته ا امسة واألربعني وإىل اجلمعية العامة يف دور ا ا امسة والسبعني؛
 -١٧يطل إىل املظوضية الساامية ووكااو األمام املتحادة األخارى ذا الصالة أن تازود
ا بري املستقز بمز ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية لمي يضطلع بوويته على أكمز وجه؛
 -١8يقرر إبقا املسألة قيد نظرح الظعلي.

اجللسة 4٢
 ٢٧أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
[اعتامد دون تصوي ].

8

GE.19-16902

