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وشرعية املؤسسات أمر أساسي للمساعدة على مكافحدة اإلفدالت مدن العقداس وحتسدني املسداءلة 
 عن انتهاكات حقوق اإلنسان والتشجيع على امللاحلة، 

أبن علددددددى مجيددددددع السددددددلنات املعنيددددددة   دددددد  األمددددددن لعددددددم التعهدددددددات  وإذ يسددددددّلم أيضددددددا   
ءة اسدددتعمال القدددوة أو اسدددتعما ا وااللتزامدددات الدوليدددة يف جمدددال حقدددوق اإلنسدددان، والتلدددد  إلسدددا

 بلورة م رطة ضد املدنيني، 
أبمهيددة وفعاليددة تقدددع املسدداعدة الدوليددة إىل اللددومال واحلاجددة املسددتمرة  وإذ يسددّلم كدد ل  

إىل زايلة مسددتوت تنسدديق واتسدداق ونوعيددة مجيددع أنشددنة تنميددة القدددرات واملسدداعدة التقنيددة املقدمددة 
سان على اللعيدين الدوط  واالحتدال  للدولدة، وإذ يرحد  يف إىل اللومال يف ميدان حقوق اإلن

، مبددا يف ذلدد  ٢٠١٧هدد ا اللدددل بنتددائ  مددؤبر لندددن بشددلن اللددومال الدد   عقددد يف أاير/مددايو 
اعتمال الشراكة اجلديدة من أجل اللومال اليت حتدل شدرو  تقددع الددعم الددوق وفقدا  ألولدوايت 

سددان، وتن يدد  امليثدداق األمدد  مددن أجددل بكددني اللددومال اللددومال، مبددا يف ذلدد  إعمددال حقددوق اإلن
مددن تددوق تددوفري األمددن واحلمايددة وفقددا  للقددانون الدددوق اإلنسددا  والقددانون الدددوق حلقددوق اإلنسددان، 

 حس  االاتضاء، 
اباللتددزاا املسددتمر واحليددو  مددن جاندد  بعثددة االحتددال األفريقددي يف اللددومال، ومددا  وإذ يقددر 

يات أفرالها الد ين لقدوا ملدرعهم يف أءنداء ألاء مهدامهم، وإذ يسدلم تعرضت لل من خسائر وتضح
أبن التدددزاا البعثددة وا يكدددة احلكوميددة الدوليدددة املعنيددة ابلتنميدددة يددؤل  إىل  يكدددة الظددرو  الالزمدددة  أيضددا  

لتمكدددني اللدددومال مدددن إاامدددة مؤسسدددات سياسدددية وبسدددص سدددلنة الدولدددة، ومهدددا عنلدددران رئيسددديان 
 لية األمنية بلورة مرحلية إىل اوات األمن اللومالية، إلرساء لعائم نقل املسؤو 

ابلدددور الدد   ألتددل وال تددزال تؤليددل املددرأة يف جمددال التعبكددة ا تمعيددة وبندداء  وإذ يسددلم أيضددا    
السالا يف ا تمع اللوماق، وأمهية النهوض ابلتمكني االاتلال  للمدرأة ومشداركتها يف عمليدات 

ة، مبددا يف ذلدد  لاخددل الربملددان وعلددى كافددة مسددتوايت احلكومددة، مبددا صددنع القددرارات السياسددية والعامدد
بشلن املدرأة  ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  3١( املؤرخ ٢٠٠٠)١3٢5يت ق مع ارار جملس األمن 

 والسالا واألمن، 
ابلتددزاا حكومددة اللددومال االحتاليددة بتحسددني حالددة حقددوق اإلنسددان يف  يرحدد  -١ 

 مبا يلي:  اللومال، كما يرح  يف ه ا اللدل
الشددددراكة اجلديدددددة مددددن أجددددل اللددددومال، الدددديت اعتمدددددت يف مددددؤبر لندددددن بشددددلن  )أ( 

طموحددددة ولكنهددددا اابلددددة  اللددددومال مددددن جاندددد  اللددددومال والشددددركاء الدددددوليني، وهددددي حتدددددل أهدددددافا  
للتحقيق من أجل إحراز تقدا يف تن ي  أولوايت اللومال املتعلقة بتحقيق االستقرار والتنمية، مبدا 
يف ذلددد  يف جمددددال حقددددوق اإلنسدددان وسدددديالة القددددانون، والتسدددوية الدسددددتورية، واملمارسددددة السياسددددية 

حتقيدددددق األمدددددن واإلنعدددددا  الشددددداملة، واحلكدددددم الرشددددديد، والتددددددابري الراميدددددة إىل التلدددددد  لل سدددددال، و 
 االاتلال ؛

ومدددا تتضدددمنل مدددن التزامدددات  عامدددا   3٠إادددرار ا ندددة األوىل للتنميدددة الوطنيدددة منددد   )س( 
  ماية حقوق اإلنسان، هبد  تعزيز املساواة بني اجلنسني وبكني مجيع النساء وال تيات؛ 

ر لنددددن ميثددداق األمدددن املعتمدددد مدددن جانددد  اللدددومال والشدددركاء الددددوليني يف مدددؤب )ج( 
بشددلن اللددومال، والدد   يتضددمن رءيددة إلنشدداء مؤسسددات أمنيددة واددوات صددومالية تكددون ميسددورة 
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التكل ددة ومقبولددة وخاضددعة للمسدداءلة ولددديها القدددرة علددى تددوفري األمددن واحلمايددة علددى النحددو الدد   
 للقانون اإلنسا  الدوق ومعايري حقوق اإلنسان؛  يستحقل الشع  اللوماق وحيتاجل، وفقا  

التددددزاا اجلددددزء الرفيددددع املسددددتوت يف مددددؤبر لندددددن بشددددلن اللددددومال مبواصددددلة احلددددوار  )ل( 
والعمدددل مدددن أجدددل توءيدددق الشدددراكة بدددني احلكومدددة االحتاليدددة اللدددومالية وا تمدددع املدددد  ومنظمدددات 

أبمهية مسامهة ا تمع املد  واللوماليني املغرتبني يف لعم استمرار السالا  املغرتبني، وذل  اعرتافا  
 والتنمية يف اللومال؛ 

 ٢4إىل  ١4زايلة بثيل النساء يف جملس الوزراء والربملدان الدوط  اللدوماق مدن  )ه( 
 3٠يف املائة نتيجة للعملية االنتخابية، وعلى الرغم من عدا حتقيق االلتزاا بزايلة ه ه النسدبة إىل 

بددددزايلة التمثيددددل يف املائددددة، فددددشن ذلدددد  يشددددكل خنددددوة حتققددددت بشددددق األن ددددس  ددددو حوكمددددة تتسددددم 
 والشمول وال عالية؛ 

العمددل الدد   تضددنلع بددل وزارة املددرأة وحقددوق اإلنسددان بوصدد ها ا يكددة احلكوميددة  )و( 
االحتاليددة الرئيسددية املعنيددة ابلنهددوض  قددوق اإلنسددان يف اللددومال، مبددا يف ذلدد  اجلهددول الراميددة إىل 

االنتهاكددات والتجدداوزات، وتشددمل  إنشداء جلنددة وطنيددة حلقددوق اإلنسددان تتددوىل الرصددد واملسدداءلة عددن
 يف عضويتها النساء وال كات املهمشة واألشخاص ذو  اإلعااة؛ 

وضدددع سياسدددات وخندددص رئيسدددية واالت ددداق بشدددل ا، مبدددا يف ذلددد  خارطدددة طريدددق  )ز( 
حقوق اإلنسان ملا بعد املرحلة االنتقالية، ورسم سياسة جنسانية وطنية وخنة عمدل وطنيدة بشدلن 

 اجلنسي يف حاالت النزاع؛  القضاء على العنف
التقدددددا ابددددرز بشددددلن التشددددريعات الرئيسددددية، مبددددا يف ذلدددد  مشددددروع اددددانون محايددددة  )ح( 

الن ل، والتقدا ابرز  و اعتمال مشروع القانون املتعلق ابجلدرائم اجلنسدية، وتنبيدق ادانون وسدائص 
لددد  هبدددد   يكدددة إطدددار اإلعدددالا عدددن طريدددق التشددداور مدددع املنظمدددات اإلعالميدددة وا تمدددع املدددد ، وذ

 الحرتاا حرية التعبري؛
ابسددتمرار التددزاا احلكومددة االحتاليددة اللددومالية بعمليددة االسددتعراض  يرحدد  أيضددا   -٢ 

الددور  الشددامل، ويرحدد  يف هدد ا اللدددل بقبددول العديددد مددن التوصدديات املقدمددة أءندداء االسددتعراض 
 ويشجع على تن ي ها؛ 

لة عدددن وادددوع انتهاكدددات ووددداوزات حلقدددوق إزاء التقدددارير الدددوار  يعدددرس عدددن القدددل -3 
اإلنسان يف اللومال، ويشدل على ضرورة وضع حد لثقافة اإلفدالت مدن العقداس، وتعزيدز مراعداة 
حقوق اإلنسان للجميع ومساءلة كل من يرتك  انتهاكات وواوزات من ه ا القبيل ومدا يتلدل 

 هبا من جرائم؛ 
نتهاكددات الدديت تتعددرض  ددا ال تيددات إزاء التجدداوزات واال يعددرس عددن القددل ا دداص -4 

والنسددداء، مبدددا يف ذلددد  العندددف اجلنسدددي والعندددف القدددائم علدددى ندددوع اجلدددنس وزواج األط دددال والدددزواج 
املبكدددر والدددزواج القسدددر ، وتشدددويل األعضددداء التناسدددلية لددداء ، ويعدددرس عدددن القدددل إزاء التجددداوزات 

 القددددانو  واسددددتخداا اجلنددددول واالنتهاكددددات الدددديت يتعددددرض  ددددا األط ددددال، مبددددا يف ذلدددد  التجنيددددد غددددري
األط دددال يف الندددزاع املسدددلت، وعمليدددات القتدددل والتشدددويل، واالغتلددداس وغدددريه مدددن أشدددكال العندددف 
اجلنسي واجلنسا ، وعمليات االختندا ، ويشددل علدى ضدرورة مسداءلة اجلنداة وإنلدا  كدل مدن 

 تعرض النتهاكات وواوزات من ه ا القبيل؛ 



A/HRC/36/L.23 

GE.17-16837 4 

ن لاخليدددا ، مبدددن فددديهم أكثدددر األشدددخاص  ميشدددا  ألن املشدددرلي يعدددرس عدددن القلدددق -5 
، الددد ين ادددد يكدددون مدددن بيدددنهم نسددداء وأط دددال وأشدددخاص ينتمدددون إىل أاليدددات، هدددم األكثدددر وضدددع ا  
 للخنر ويتحملون وطلة أعمال العنف والتجاوزات واالنتهاكات؛  تعرضا  

إزاء االعتدددداءات علدددى املددددافعني عدددن حقدددوق اإلنسدددان  يعدددرس عدددن القلدددق أيضدددا   -٦ 
لعدداملني يف وسددائص اإلعددالا ومضددايقتهم، مبددن يف ذلدد  اللددح يون يف اللددومال، ويؤكددد ضددرورة وا

تعزيز احرتاا حريدة التعبدري والدرأ ، وإ داء اإلفدالت مدن العقداس، ومالحقدة كدل مدن يرتكد  جدرائم 
 من ه ا القبيل؛ 

 ابجلهول اليت تب  ا الدول اليت تستضيف الجكني صوماليني، وحيث مجيع يسّلم -٧ 
الدددول املضددي ة علددى الوفدداء ابلتزاما ددا مبوجدد  القددانون الدددوق املتعلددق ابلالجكددني، وحيددث ا تمددع 
الدددوق علددى مواصددلة تقدددع الدددعم املدداق لتمكددني الدددول املضددي ة مددن تلبيددة االحتياجددات اإلنسددانية 

ا تسددنت لالجكددني اللددوماليني يف املننقددة، وعلددى لعددم إعددالة إلمدداج العائدددين إىل اللددومال عندددم
 الظرو ، وتقدع الدعم للمشرلين لاخليا  يف اللومال؛ 

 كومددة االحتاليددة اللددومالية أن تعمددل، بدددعم مددن ا تمددع الدددوق، علددى  يهيدد  -8 
 حتقيق ما يلي: 

تن ي  االلتزامات املتعلقة ابإلصدالح الدسدتور  الدوارلة يف الشدراكة اجلديددة مدن  )أ( 
ؤبر لندددن، مددع اإلشددارة إىل أمهيددة التوصددل إىل تسددوية بشددلن أجددل اللددومال والبيددان اللددالر عددن مدد

املسددائل الدسددتورية املعلقددة، واسددتكمال عمليددة مراجعددة الدسددتور بنريقددة تعددزز بندداء السددالا وسدديالة 
 ؛ ٢٠٢١لالنتخاابت املزمع إجراءها يف عاا  القانون، ووضع منوذج أكثر مشوال  

إ دداء ت شددي ءقافددة اإلفددالت مددن العقدداس، ومالحقددة املسددؤولني عددن انتهاكددات  )س( 
وواوزات حقوق اإلنسان، عن طريق استكمال إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان تكدون مسدتقلة 
ولديها املوارل الالزمدة، ومدن خدالل إصدالح الدولدة و ليدات العدالدة التقليديدة مدن أجدل زايلة بثيدل 

 وحتسني وصول النساء واألط ال إىل العدالة؛ املرأة يف القضاء، 
إزاء العندف اجلنسدي والعندف اجلنسدا ، مبدا  فرض سياسدة عددا التسدامت إطالادا   )ج( 

يف ذلدددد  تشددددويل األعضدددداء األنثويددددة لدددداء ، وضددددمان مالحقددددة املسددددؤولني عددددن العنددددف اجلنسددددي 
 ؛ واجلنسا  واالستغالل واالنتهاكات، بغض النظر عن مركزهم أو رتبتهم

ك الة إصالح القناع األمد  مبدا يتسدق مدع القدانون الددوق بغيدة التلكدد مدن أن  )ل( 
ادوات األمدن واملؤسسددات اللدومالية بتثددل للقدوانني الوطنيدة والدوليددة السدارية، مبددا يف ذلد  القددانون 
 الددوق حلقدوق اإلنسدان، مبدا يشدمل محايدة األفدرال، يف مجلدة أمدور، مدن العندف اجلنسدي واجلنسددا ،
ومنع عمليدات القتدل خدارج ننداق القضداء، وتعزيدز خضدوع مجيدع ادوات ومؤسسدات األمدن املعنيدة 

 للمساءلة على اللعيدين الداخلي وا ارجي؛ 
زايلة الددددددعم واملدددددوارل املخللدددددة للدددددوزارات واملؤسسدددددات املعنيدددددة  اامدددددة العددددددل  ()ه 

اللعيد االحتال  وعلى صعيد ومحاية حقوق اإلنسان، ال سيما وزارة املرأة وحقوق اإلنسان على 
 الوالايت، والسلنة القضائية، والشرطة واملؤسسات اإلصالحية؛ 



A/HRC/36/L.23 

5 GE.17-16837 

ضدددمان مشددداركة النسددداء بلدددورة هالفدددة يف احليددداة العامدددة واحليددداة السياسدددية ويف  )و( 
 ٢٠٢١عمليددة صددنع القددرار، عددن طريددق ضددمان أن النمددوذج االنتخدداي لالنتخدداابت الوطنيددة لعدداا 

 النساء، إىل جان  منوذج االنتخاابت على املستوت االحتال  للدولة؛  يسمت بزايلة بثيل
تن يدد  االلتددزاا الدد   امنددع يف مددؤبر لندددن بشددلن اللددومال فيمددا يتعلددق ابلتحدداور  )ز( 

والتعاون بشكل أوءق مع ا تمدع املدد  والدثالت املدرأة والثلدي ال كدات املهمشدة واألشدخاص ذو  
 اإلعااة؛ 
ة واحلدددوار علدددى اللمدددعمد االحتدددال  واإلاليمدددي ولون الدددوط ، مدددع تعزيدددز امللددداحل )ح( 

 التسليم أبمهية املساعدة القّيمة اليت تقدمها ا يكة احلكومية الدولية املعنية ابلتنمية؛ 
تن ي  اانون محاية وسائص اإلعالا من أجل محاية وتعزيز حرية التعبري واإلعدالا  ) ( 

كدن اللدح يني واملددافعني عدن حقدوق اإلنسدان مدن العمدل يف جدو احلر و يكدة بيكدة  مندة ومواتيدة ب
خيلددو مددن العوائددق وانعددداا األمددن، ومواصددلة اجلهددول الراميددة إىل حظددر ومنددع مجيددع أعمددال ا نددف 
والقتددل واالعتددداءات والتخويددف واملضددايقة الدديت يتعددرض  ددا اللددح يون ومحددايتهم منهددا، والشددروع 

 افة يف إجددددراء حتقيقددددات يف حدددداالت اتددددل اللددددح يني، علددددى ال ددددور وبلددددورة فعالددددة و ايدددددة وشدددد
ومقاضددداة مجيدددع املسدددؤولني عدددن األفعدددال غدددري املشدددروعة، مبدددا يتسدددق مدددع األحكددداا الدددوارلة يف ادددانون 

 محاية وسائص اإلعالا، ومع سائر االلتزامات القانونية ابلية والدولية السارية؛
ال األاليدددات وال كدددات املهمشدددة ك الدددة املشددداركة املتسددداوية للنسددداء والشدددباس وأفدددر  ) ( 

األخدددرت يف العمليدددات السياسدددية الوطنيدددة، وإنشددداء مراكدددز لتنميدددة املهدددارات مدددن أجدددل بكدددني املدددرأة 
 والشباس وأفرال األاليات من املشاركة؛ 

النظددر يف االنضددماا إىل ات اايددة القضدداء علددى مجيددع أشددكال التمييددز ضددد املددرأة،  )ك( 
عااددة، وات اايددة منددع وامددع جر ددة اإلابلة اجلماعيددة والتلددديق وات اايددة حقددوق األشددخاص ذو  اإل

 عليها؛ 
وضددع اللدديغة النهائيددة ملشددروع القددانون اجلديددد بشددلن اجلددرائم اجلنسددية وتنقيحددل  )ل( 

وتن يد ه مدع القدوانني األخدرت علدى النحدو الدالزا  والتوعيل بل، وإارار مشروع القدانون ليلدبت ءفد ا  
 ا ؛ واجلنس ملنع العنف اجلنسي

مواءمة سياسات الدولة وأطرها القانونية على اللعيدين الدوط  واالحتدال  مدع  )ا( 
 االلتزامات الواجبة التنبيق وااللتزامات األخرت املتعلقة  قوق اإلنسان؛ 

معاملة املقاتلني السابقني معاملة تت ق مع االلتزامات املننبقة مبوج  القانونني  )ن( 
ة القددددانون الدددددوق حلقددددوق اإلنسددددان والقددددانون الدددددوق اإلنسددددا ، حسدددد  ابلددددي والدددددوق، و اصدددد

 االاتضاء؛ 
مواصددددلة التدددددابري الراميددددة إىل تن يدددد  خنددددص العمددددل الدددديت  ددددد  إىل منددددع ونيددددد  )س( 

األط ددال واسددتخدامهم بلددورة غددري اانونيددة يف القددوات املسددلحة الوطنيددة اللددومالية، والتعدداون مددع 
ظمددة األمددم املتحدددة للن ولددة )اليونيسدديف(، للتلكددد مددن أن اجلنددول الوكدداالت املتخللددة، مثددل من

األط ددددال السددددابقني واألط ددددال لون الثامنددددة عشددددرة الدددد ين اسددددتخدموا يف النددددزاع املسددددلت يعدددداملون 
 للمعايري الدولية؛  ابعتبارهم ضحااي، وإعالة أتهيلهم وفقا  
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ليني وإعددددالة إلمدددداج تن يدددد  اإلعددددالن املتعلددددق ابحللددددول الدائمددددة لالجكددددني اللددددوما )ع( 
، مدن أجدل تعزيدز رفداه ٢٠١٧ ذار/مدارس  ٢5العائدين إىل اللومال، ال   اعتمدد يف ندريوي يف 

، مبددا يف ذلدد  محددايتهم مددن العنددف اجلنسددي واجلنسددا ، ومحايددة مجيددع األشددخاص املشددرلين لاخليددا  
ملددوني ني املدددنيني مددن االسددتغالل واالنتهدداك اجلنسدديني مددن جاندد  الدولددة أو العسددكريني أو ا وأيضددا  

، مبددن يف ذلدد  ال كددات الدددوليني، وتيسددري العددولة النوعيددة أو إعددالة إلمدداج مجيددع املشددرلين لاخليددا  
، أبمددان وكرامددة، وضدمان إجددراء عمليددة استشددارية كاملدة وتددوخي املمارسددات ال ضددلى األكثدر ضددع ا  

ساسددية وامليدداه اللدداحلة إلعددالة التددوطني، وتددوفري موااددع  منددة تتدديت الوصددول اامددن إىل األغ يددة األ
للشرس وامللوت والسكن واملالبس وا دمات النبية األساسية املناسدبة واملرافدق اللدحية، وضدمان 

، وتيسدددري وصددول املنظمدددات اإلنسددانية لون عوائدددق، واإلاددرار ابلضدددعف الشددديد للمشدددرلين لاخليددا  
وا يف اللدومال، وضدمان وصول املساعدات اإلنسانية بسرعة ولون عائق إىل ابتاجني حيثمدا كدان

حياليددددة ونزاهددددة اجلهددددات اإلنسددددانية ال اعلددددة واسددددتقال ا مددددن التدددددخالت السياسددددية واالاتلددددالية 
والعسددددكرية، مددددع مواصددددلة تلبيددددة متنلبددددات األشددددخاص املنتمددددني إىل أاليددددات عرايددددة ابتدددداجني إىل 

 مساعدة إنسانية؛ 
يني واحلكومدددددة االحتاليدددددة علدددددى أمهيدددددة لور ا دددددرباء ابليدددددني والددددددول يشددددددل أيضدددددا   -٩ 

اللددومالية فيمددا يتعلددق ابلرصددد املشددرتك حلالددة حقددوق اإلنسددان يف اللددومال وإعدددال التقددارير ذات 
الللة، والدور احليو  ال    كن أن تضنلع بل اجلهدات املعنيدة برصدد حقدوق اإلنسدان يف تقيديم 

 يع اللوماليني؛ وضمان جناح مشاريع املساعدة التقنية، واليت جي  أن تكون ل ائدة مج
أمهيددة أن تنجددز بعثددة األمددم املتحدددة لتقدددع املسدداعدة إىل اللددومال واليتهددا  يؤكددد -١٠ 

يف كافدددة أ ددداء اللددددومال، وضدددرورة ضددددمان التددد زر بدددني أعما ددددا وأعمدددال م وضددددية األمدددم املتحدددددة 
 السامية حلقوق اإلنسان؛ 

 على عمل ا بري املستقل املع   الة حقوق اإلنسان يف اللومال؛  يث  -١١ 
، ملددددة سدددنة واحددددة مدددن ١٠وديدددد واليدددة ا بدددري املسدددتقل، يف إطدددار البندددد  يقدددرر -١٢ 

أجل تقييم ورصد حالة حقوق اإلنسان يف اللومال وإعددال تقدارير بشدل ا، بغيدة تقددع توصديات 
 يف ميدان حقوق اإلنسان؛  بشلن املساعدة التقنية وبناء القدرات

إىل ا بدددري املسدددتقل مواصدددلة العمددددل عدددن كثددد  مدددع احلكومدددة االحتاليددددة  ينلددد  -١3 
اللددومالية علددى اللددعيدين الددوط  ولون الددوط ، ومددع مجيددع هيكددات األمددم املتحدددة، مبددا يف ذلدد  

كوميدددة الدوليدددة بعثدددة األمدددم املتحددددة لتقددددع املسددداعدة إىل اللدددومال، واالحتدددال األفريقدددي، وا يكدددة احل
املعنية ابلتنمية، وسائر املنظمات الدولية ذات الللة، وا تمع املد  ومجيع االيات املعنية  قوق 

 اإلنسان، ومساعدة اللومال على تن ي  ما يلي: 
 التزاماتل ابلية والدولية يف جمال حقوق اإلنسان؛  )أ( 
اإلنسددان ومددا يددرتبص هبددا اددرارات جملددس حقددوق اإلنسددان وسددائر صددكوك حقددوق  )س( 

 من تقارير معتالة؛ 
 التوصيات اليت حظيت ابلقبول أءناء االستعراض الدور  الشامل؛  )ج( 
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االلتزامدددددات األخدددددرت املتعلقدددددة  قدددددوق اإلنسدددددان، وغدددددري ذلددددد  مدددددن السياسدددددات  )ل( 
بددددري والتشددددريعات الراميددددة إىل تعزيددددز بكددددني املددددرأة والشددددباس وال كددددات املهمشددددة، وك الددددة حريددددة التع

والتجمع، ومحاية وسائص اإلعالا، ووصول املرأة إىل العدالة، وزايلة اددرات الدوزارات واملؤسسدات 
 املسؤولة عن إاامة العدل ومحاية حقوق اإلنسان؛ 

إىل ا بدري املسدتقل تقددع تقريدر سدنو  إىل جملدس حقدوق اإلنسدان  ينل  أيضدا   -١4 
 والسبعني؛  عامة يف لور ا الثالثةيف لورتل التاسعة والثالءني، وإىل اجلمعية ال

إىل امل وضددية السددامية ووكدداالت األمددم املتحدددة املختلددة األخددرت تزويددد  ينلدد  -١5 
 ا بري املستقل بكل ما يلزا من مساعدة بشرية وتقنية ومالية لكي يؤل  واليتل؛

 أن يبقي املسللة ايد نظره ال علي. يقرر -١٦ 
    


