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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة االستثنائية احلادية عشرة

  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٦

، والـصني،   *إندونيسيا، وباكستان، والبحرين، وبوليفيا، وسري النكـا      
  لفلبني، وكوبا، وماليزيـا، ومـصر، واململكـة العربيـة الـسعودية،           وا

  مشروع قرار:                      ونيكاراغوا، واهلند

  تقدمي املساعدة إىل سري النكا يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان/... ١١-دإ

  إن جملس حقوق اإلنسان،

قوق اإلنسان، والعهدين الدوليني اخلاصني حبقـوق       مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حل     إذ يسترشد     
  اإلنسان وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،

 من ميثـاق األمـم      ٢ و ١ مقاصد األمم املتحدة ومبادئها على النحو الوارد يف املادتني           يعيد تأكيد وإذ    
  ختصاص احمللي للدول، من االاملتحدة، مبا يف ذلك مبدأ عدم التدخل يف الشؤون اليت هي أساساً

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة وإذا يضع يف اعتباره  

 املتعلقني ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنـسان        ٥/٢ و ٥/١ إىل قراري جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
  التابع لألمم املتحدة،

، وإذ يشري إىل قرارات اجلمعية العامـة   ١٠/١٥، و ٧/٧، و ٦/٢٨ وقراراته   ٢/١١٢ إىل مقرره    وإذ يشري   
، وإذ يرحب جبهـود     ٦٣/١٨٥، و ٦٢/١٥٩، و ٦١/١٧١، و ٦٠/١٥٨، و ٥٩/١٩١، و ٥٨/١٨٧، و ٥٧/٢١٩

  الدول األعضاء يف األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب،

  لشعبية الدميقراطية، وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا، احترام سيادة مجهورية سري النكا اوإذ يعيد تأكيد  
                                                      

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *
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على النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة، وال سـيما يف            ه بتعزيز التعاون الدويل،     ـ التزام إذ يعيد تأكيد  و  
مدمها املؤمتر العاملي   إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعت     الواردة يف   األحكام ذات الصلة    فضالً عن    منه،   ١ من املادة    ٣الفقرة  

  ،، بغية توطيد التعاون الصادق بني الدول األعضاء يف ميدان حقوق اإلنسان١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥حلقوق اإلنسان يف 

أن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ينبغي أن يستندا إىل مبدأ التعاون واحلوار الصادق وأن يهـدفا إىل                 يدرك  وإذ    
  ،على الوفاء بالتزاماهتا يف ميدان حقوق اإلنسان ملا فيه مصلحة البشرية مجعاءتعزيز قدرة الدول األعضاء 

 بوقف القتال وبتحرير حكومة سري النكا لآلالف من مواطنيها الذين احتجزهم منور حترير              وإذ يرحب   
، وكذا باجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل ضمان سـالمة الـسريالنكيني وأمنـهم               تاميل إيالم رهائن كرهاً   

  واستتباب سالم دائم يف البلد،

 من حيث إنـه ال يـرى يف حـل            بالضمانات اليت قدمها رئيس سري النكا مؤخراً       وإذ يرحب كذلك    
  ، وكذا التزامه بإجياد حل سياسي، هنائياًعسكري حالً

بعد انتهاء القتال، تظل متمثلة يف تقدمي املساعدة الالزمة  من حيث حقوق اإلنسان، أن األولوية وإذ يؤكد  
لضمان إغاثة األشخاص املتضررين من الرتاع وإعادة تأهيلهم، مبن فيهم املشردون داخلياً، وكذا إعادة بناء اقتصاد 

  البلد وهياكله األساسية،

ع اجمللس بصفة منتظمة وشفافة على حالة حقـوق          االلتزام املستمر حلكومة سري النكا بإطال      وإذ يقدر   
  اإلنسان السائدة يف أرض الواقع وعلى التدابري املتخذة يف هذا الصدد،

   على التدابري اليت اختذهتا حكومة سري النكا لتلبية االحتياجات امللحة لألشخاص املشردين داخلياً؛يثين  -١  

ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، وغريهـا مـن          بالتعاون املستمر بني حكومة سري النكا        يرحب  -٢  
   على مواصلة التعاون مع حكومة سري النكا؛ويشجعهااملنظمات اإلنسانية يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية للمتضررين، 

 إىل سري النكا كل من السيد جون هوملز، منسق األمـم             بالزيارات اليت قام هبا مؤخراً     يرحب  - ٣  
إلنسانية والسيد فالتر كالني، ممثل األمني العام لألمم املتحدة املعين حبقوق اإلنسان للمـشردين              املتحدة للشؤون ا  

   على مواصلة التعاون على تعبئة املساعدة اإلنسانية وتقدميها إىل السكان املتضررين؛ويشجعهما داخلياً

تحدة من أجل زيـارة      بالدعوة اليت وجهها رئيس سري النكا إىل األمني العام لألمم امل           يرحب  - ٤  
  سري النكا؛

 اجملتمع الدويل على التعاون مع حكومة سري النكا يف جهود إعادة البناء، مبا يف ذلك من                 حيث  - ٥  
خالل تقدمي املساعدة املالية، ومنها املساعدة اإلمنائية الرمسية، إلعانة البلد على مكافحة الفقر والتخلف وضـمان   

  .ا فيها احلقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافيةتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مب

 -  -  -  -  -  


