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(A)     GE.07-15229    121207    121207 

  جملس حقوق اإلنسان
   السادسةالدورة
   من جدول األعمال١٠البند 

  املساعدة التقنية وبناء القدرات
، *، وبلغاريـا  *، وبلجيكـا  *الربتغال، و *، وأملانيا، وآيرلندا  *، وإستونيا *إسبانيا

، ورومانيـا،   *، والدامنرك *، واجلمهورية التشيكية  *والبوسنة واهلرسك، وبولندا  
، *، وسويسرا، وغانـا، وفرنـسا، وقـربص      *، وسلوفينيا، والسويد  *وسلوفاكيا

، *، ومالطـة  *، وليختنـشتاين  *، ولكسمربغ *، والتفيا *وكندا، وكوت ديفوار  
  باسـم االحتـاد   (ة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية       واململكة املتحد ومايل،  

  مشروع قرار: ∗، وهولندا، واليونان*، وهنغاريا*، والنمسا*والنرويج ،)األورويب 

    اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية- /...٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية،       أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية        إذ يعيد تأكيد    
على النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني اخلاصني               

  حبقوق اإلنسان وغريها من الصكوك املنطبقة املتعلقة حبقوق اإلنسان،

  ،٢٠٠٦مارس /ر آذا١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري  

 املعنون ٥/٢، و"بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة" املعنون ٥/١ إىل قراره وإذ يشري أيضاً  
يونيـه  / حزيران ١٨املؤرخ  " مدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان           "

  اليات عليهم أن ينهضوا بوالياهتم وفقاً هلذين القرارين ومرفقيهما، على أن املكلفني بووإذ يشدد، ٢٠٠٧
                                                      

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  ∗
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  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢ املؤرخ ٢٠٠٥/١١٧ قرار جلنة حقوق اإلنسان وإذ يضع يف اعتباره  

 باجلهود املبذولة من جانب األمم املتحدة واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقـي               وإذ يسلّم   
  واالحتاد األورويب بغية املساعدة يف تزويد ليبرييا بالدعم إلعادة إحالل السالم واألمن بالكامل يف إقليمها الوطين،

 اليت أدت إىل إعادة إنشاء املؤسـسات        ٢٠٠٥ت عام    تطلعات شعب ليبرييا عقب انتخابا     وإذ يضع يف االعتبار     
  الدميقراطية يف ليبرييا،

 بأن هـذه    وإذ يسلّم  باخلطوات اليت اختذهتا حكومة ليبرييا لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا،             وإذ يرّحب   
  العملية هي عملية مستمرة حتتاج إىل الدعم املستمر من جانب اجملتمع الدويل،

ة ليبرييا على مواصلة أعماهلا الرامية إىل حتسني تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بغية متكـني            حكوم يشجع  -١  
  شعب ليبرييا من التمتع الكامل حبقوقه اإلنسانية؛

 اجملتمع الدويل على تزويد حكومة ليبرييا بالتمويل واملساعدة املناسبني بغية متكينها مـن حتـسني                حيث  -٢  
  األمن يف إقليمها الوطين؛ترسيخ حقوق اإلنسان والسلم و

   أن ميدد مبقدار سنة واحدة والية اخلبرية املستقلة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا؛يقرر  -٣  

   قيام اخلبرية املستقلة بضمان أن تكون أعماهلا مكملةً ألعمال بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا؛يرجو  -٤  

حكومة ليبرييا على حتقيق أكرب زيادة يف الفرص اليت تتيحها املساعدة            اخلبرية املستقلة إىل مساعدة      يدعو  -٥  
  التقنية؛

 اخلبرية املستقلة إىل تقدمي تقرير هنائي إىل اجمللس يف دورته التاسعة عن مدى فعالية ومدى كفاءة                 يدعو  -٦  
  .التدابري املطبقة عملياً

-----  


