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(A)     GE.08-15855    220908    220908 

  جملس حقوق اإلنسان
   التاسعةالدورة
   من جدول األعمال١٠البند 

  املساعدة التقنية وبناء القدرات
  رمشروع قرا): باسم االحتاد األورويب(فرنسا 

   تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل ليبرييا- .../٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،

أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،           إذ يؤكد من جديد       
ن حبقـوق   والعهدان الدوليان اخلاصا   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،   و ميثاق األمم املتحدة،     حنو ما ينص عليه   على  

  الصكوك املنطبقة املتعلقة حبقوق اإلنسان،سائر  و،اإلنسان

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري  

  ،٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األول ١٤ املؤرخ ٦/٣١ اجمللس قرار وإذ يضع يف اعتباره

املستقلة املعنيـة بالتعـاون الـتقين واخلـدمات االستـشارية يف ليبرييـا               بتقرير اخلبرية    وإذ حييط علماً  
(A/HRC/9/15)،  

 باجلهود املبذولة من جانب األمم املتحدة واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقـي               وإذ يسلّم   
  م واألمن بالكامل يف إقليمها الوطين،عادة إحالل السالمن أجل إ ليبرييا إىل املساعدة  تقدميواالحتاد األورويب بغية

 حتسني حالة حقوق اإلنـسان يف ليبرييـا       زيادة   اليت اختذهتا حكومة ليبرييا ل      احلامسة  باخلطوات وإذ يرّحب   
  بأن هذه العملية حتتاج إىل الدعم املستمر من جانب اجملتمع الـدويل وإذ يسلّم، وتعجيل التقدم احملرز يف هذا الصدد   

  ،للتصدي للتحديات املتبقية فيما يتعلق بإعادة بناء اقتصادها وجمتمعها
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 بالعمل الذي أجنزته اخلبرية املستقلة ملساعدة حكومة ليبرييا على االستفادة إىل أقصى حـد    يرحب  - ١  
  ممكن من الفرص اليت تتيحها املساعدة التقنية والستكمال عمل بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا؛

 أعماهلا الرامية إىل حتسني تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بغية          أن تواصل  حكومة ليبرييا على     عيشج  - ٢  
، مبا يشمل اجملاالت اليت أبرزهتا اخلبرية املستقلة، وعلى أن تعزز متكني شعب ليبرييا من التمتع الكامل حبقوقه اإلنسانية

  سان؛التزامها السياسي بإنشاء نظام وطين فعال حلماية حقوق اإلن

 حكومة ليبرييا بالتمويل واملساعدة املناسبني بغية متكينـها مـن           أن يزود  اجملتمع الدويل على     حيث  - ٣  
  ترسيخ حقوق اإلنسان والسلم واألمن يف إقليمها الوطين؛

إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، عن طريق مكتبها امليداين يف ليبرييا، أن               طلبي  - ٤  
  ؛طتها وبراجمها يف جمال املساعدة التقنية بالتشاور مع السلطات يف ليبريياتواصل أنش

 عن التقدم احملرز فيما يتعلق       املفوضية أن تقدم إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة تقريراً          طلب إىل ي  - ٥  
  .حبالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا وعن األنشطة اليت اضطلعت هبا يف البلد
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