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                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة السادسة

                 من جدول األعمال  ١٠      البند 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات

 ، *، رواندا*هورية ترتانيا املتحدة، مج*، بوروندي* بوركينا فاسو،*أوغندا
 مشروع قرار: زامبيا، غانا، موريشيوس

  اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف بوروندي-/... ٦

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

               ً                                                        األعضاء التزاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على               الدول                 أن على مجيع            جديد   من     ؤكد   ي    إذ 
                             اخلاصني حبقوق اإلنسان، وغري            الدوليني                                                                     يف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين             رد    الوا       النحو  

            ذات الصلة،                         ذلك من صكوك حقوق اإلنسان 

  ،    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠                      إىل قرار اجلمعية العامة         وإذ يشري  

   ،     ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان  ٢١  خ       املؤر  ٨٢ /    ٢٠٠٤                        بقرار جلنة حقوق اإلنسان         وإذ يعلم 

                                 وبلدان املبادرة اإلقليمية من                      واالحتاد األورويب        فريقي، أل ا                       األمم املتحدة، واالحتاد                        مبـا بذلته منظمة             عـترف  ي     وإذ 
                                                                   مساعدة بوروندي على إقرار السلم واألمن بشكل تام على أراضيها الوطنية،         لإلسهام يف      جهود 

                                                      

  .                              دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان *
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                                                            ندي واجملتمع الدويل من جهود لتشجيع حزب حترير شعب اهلوتو                                   ملا بذلته حكومة بورو                           وإذ يعـرب عن تقديره     
                   من االتفاق الشامل  ١- ٣                                                                                                  وقائده أغاثون روازا على االنضمام إىل اآللية املشتركة للتحقق واملتابعة املنصوص عليها يف املادة             

                         وعلى استئناف املفاوضات،    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول ٧                         لوقف إطالق النار الصادر يف 

           واليت مت       ٢٠٠٥                                                                      توقعات شعب بوروندي يف أعقاب االنتخابات املختلفة اليت جرت عام                  عتباره                وإذ يضـع يف ا     
                                        مبوجبها إنشاء مؤسسات دميقراطية يف بوروندي،

                                                      إلرادة حكومة بوروندي إلجراء حوار مع شركائها السياسيني،       ً    وإدراكاً منه 

وارد املخصصة لتوفري املساعدة التقنية  من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان زيادة امليرجو  -١ 
 لبوروندي من خالل مكتبها يف بوجومبورا؛

                                                                                             اجملتمع الدويل توفري وسائل مالية مالئمة حلكومة بوروندي لزيادة توطيد حقوق اإلنسان والسلم                    يناشد   - ٢ 
                           واألمن على أراضيها الوطنية؛

                 ً ا بدا ذلك ضرورياً؛                                           حكومة بوروندي على تفضيل احلوار باستمرار حيثم     يشجع  - ٣ 

                                                                           حكومة بوروندي على مواصلة جهودها مع حزب حترير شعب اهلوتو وقائده أغاثون روازا؛         ً يشجع أيضاً  - ٤ 

 ؛ يف بوروندي حقوق اإلنسانالة متديد ملدة سنة واحدة والية اخلبري املستقل املعين حبيقرر -٥ 

اجمللس يف دورته التاسعة عن فعالية وكفاية التدابري اليت                              ً      ً    إىل اخلبري املستقل أن يقدم تقريرا  هنائيا  إىل يطلب  -٦ 
 .وضعت بالفعل موضع التطبيق

- - - - - 

 


