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(A)     GE.08-15848    220908    220908 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة

   من جدول األعمال١٠البند 

  املساعدة التقنية وبناء القدرات
  )باسم االحتاد األورويب(فرنسا 

  دمات االستشارية والتعاون التقين يف بوروندي  اخل- /...٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،

واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملعاهدات الدولية      مببادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة،      إذ يسترشد      
  املتعلقة حبقوق اإلنسان، 

حقـوق اإلنـسان واحلريـات       أن على مجيع الدول األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية          وإذ يؤكد من جديد      
األساسية الواردة يف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين الدوليني اخلاصني حبقـوق               

  اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،

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

، وقرار جملس ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٤/٨٢ قرار جلنة حقوق اإلنسان  اعتبارهوإذ يضع يف   
  ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/٥حقوق اإلنسان 

منظمة األمم املتحدة، واالحتاد األفريقي، واالحتـاد األورويب، وجملـس          اليت بذلتها     باجلهود وإذ يعترف    
فتها ميسراً، وبلدان املبادرة اإلقليمية، إسهاماً منها يف مساعدة بورونـدي           اإلدارة السياسي، وجنوب أفريقيا بص    

  على إعادة إحالل السلم واألمن بشكل تام على إقليمها الوطين، 

  عزم حكومة بوروندي على التحاور مع شركائها السياسيني، وإذ يدرك   
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ق اإلنـسان يف بورونـدي       بتقرير اخلبري املـستقل املعـين حبالـة حقـو          حييط علماً بارتياح    - ١   
(A/HRC/9/14)؛  

   بالتعاون القائم بني اخلبري املستقل وحكومة بوروندي؛يرحب  - ٢   

قوات التحرير الوطنية أن يواصال عملهما يف إطار         - احلكومة وحزب حترير شعب اهلوتو      يناشد    - ٣   
مجيع اآلليات املنشأة مبوجب االتفاق الشامل لوقف إطالق النار من أجل تنفيذه تنفيذاً كامالً دون إبطاء وفقـاً                  

 يف ٢٠٠٨يونيه /للجدول الزمين املنصوص عليه يف برنامج العمل املنقح ويف التعهدات املتبادلة املقطوعة يف حزيران
  ساغاليسربغ جبنوب أفريقيا؛

 بإطالق مشروع دعم املشاورات الوطنية من أجل وضع آليات العدالة االنتقالية موضـع   يرحب  - ٤   
التنفيذ يف إطار عملية توطيد السالم ويف إطار التعهدات الدولية اليت قطعتها احلكومة هلذا الغرض، ويطلـب إىل                  

  تعاون مع األمم املتحدة واجملتمع املدين؛احلكومة أن تواصل جهودها يف هذا اجملال بال

 باجلهود اليت تبذهلا حكومة بوروندي ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان             يرحب  - ٥   
ويؤكد دعمه لصندوق توطيد السالم من أجل إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، طبقاً ملبادئ باريس، ويدعو إىل               

   أقرب موعد ممكن؛إنشاء هذه املؤسسة الوطنية يف

 باجملتمع الدويل أن يعزز املساعدة التقنية واملالية املقدمة إىل بوروندي دعمـاً ملـا تبذله              يهيب  - ٦   
من جهود من أجل احترام وتعزيز حقوق اإلنسان، وخباصة يف جمال إصالح نظام القضاء وتقـدمي املـساعـدة                  

  للتحضري لالنتخابات؛

 مواصلة مهمته بأن يواكب حكومة بوروندي يف ما تبذله من جهود من             اخلبري املستقل إىل  يدعو    - ٧   
أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان، بالتركيز على تعزيز القدرات الوطنية يف هذا اجملال، بسبل منها إنشاء اللجنـة                  

  ملتحدة؛الوطنية حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ باريس، وإقامة آليات العدالة االنتقالية بالتعاون مع األمم ا

  .  إىل اخلبري املستقل أن يقدم تقريره إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرةيطلب  - ٨   

 -  -  -  -  -  

  

  


