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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  مشروع قرار): باسم اجملموعة األفريقية(نيجرييا     

    ١٤.../  
ة واملساعدة التقنية املقدمة إىل بوروندي يف جمال ـات االستشاريـماخلد

  حقوق اإلنسان
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 أهداف ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقـوق          جديد منؤكد  ي إذ  

  ،اإلنسان واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان
عضاء تعزيز حقـوق اإلنـسان       األ الدولمجيع  من واجب    أن    جديد منؤكد  ي إذو  

يثاق واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان      امل يف   الواردعلى النحو   ومحايتها  واحلريات األساسية   
ني حبقوق اإلنسان وغري ذلك من صـكوك حقـوق اإلنـسان            ـ اخلاص الدولينيوالعهدين  

  الواجب تطبيقها، 
ـ   ٢٠٠٦ارس  م/ آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١إىل قرار اجلمعية العامة     وإذ يشري      رار ـ وإىل ق

 ٦/٥ وإىل قرار اجمللـس      ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٤/٨٢ حقوق اإلنسان    جلنة
  ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨املؤرخ 

األمم املتحدة واالحتاد األفريقي واالحتـاد األورويب       باجلهود اليت بذلتها     وإذ يعترف   
على إعادة إحالل الـسلم واألمـن       ا  هتوبلدان املبادرة اإلقليمية للسالم يف بوروندي ملساعد      

  تام يف أراضيها الوطنية،بشكل 
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  قل؛ت انتهاء مدة والية اخلبري املسيالحظ -١  
حكومة بوروندي ومفوضية األمم املتحدة الـسامية  جبهود  يشيد من جديد      -٢  

حلقوق اإلنسان، ويعرب عن دعمه لصندوق بناء السلم الذي يتوخى إنشاء جلنـة وطنيـة               
و إىل إنشاء هذه املؤسسة الوطنيـة يف أقـرب          ـ ملبادئ باريس، ويدع   حلقوق اإلنسان، وفقاً  

  وقت ممكن؛
 واملالية اليت يقدمها إىل حكومة      اجملتمع الدويل زيادة املساعدة التقنية    يناشد    -٣  

بوروندي لدعم جهودها الرامية إىل احترام حقوق اإلنسان وتعزيزها، ال سـيما يف جمـال               
  إصالح نظام العدالة، كما يناشده تقدمي املساعدة يف اإلعداد لتنظيم انتخابات؛

،  يف بورونـدي    حقوق اإلنسان  الة متديد والية اخلبري املستقل املعين حب      يقرر  -٤  
  ؛٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٨ املؤرخ ٩/١٩ لقرار اجمللس وفقاً

 اخلبري املستقل إىل مواصلة مهمته من خالل مساعدة حكومة بوروندي يف            يدعو  -٥  
جهودها الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان، وذلك بالتركيز على بناء القدرات الوطنية             

  ؛ق اإلنسان وفقا ملبادئ باريسيف هذا اجملال بطرق منها إنشاء جلنة وطنية حلقو
إىل اخلبري املستقل أن يقدم إىل اجمللس، لدى إنشاء اللجنة الوطنيـة            يطلب    -٦  

  .حلقوق اإلنسان، تقريرا هبذا الشأن

        
  


