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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة األوىل

  من جدول األعمال٤البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "نسانجملس حقوق اإل"واملعنون 

 مشروع مقرر قدمه الرئيس

 االستعراض الدوري الشامل

 إن جملس حقوق اإلنسان،

جملس حقوق " واملعنون ٢٠٠٦مارس / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة     إذ يضع يف اعتباره    
 معلومات  ، وخباصـة قرار اجلمعية بأن جيري جملس حقوق اإلنسان استعراضاً دولياً شامالً يستند إىل              "اإلنسـان 

موضوعية وموثوق هبا لوفاء كل دولة بالتزاماهتا وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان على حنو يكفل مشولية التطبيق                 
 واملساواة يف املعاملة بني مجيع الدول،

 أن االستعراض سيكون آلية تعاون تستند إىل حوار تفاعلي يشترك فيه البلد املعين              وإذ يـأخذ يف اعتباره     
 كامالً مع مراعاة احتياجاته يف جمال بناء القدرات، وأن هذه اآللية ستكمل عمل اهليئات املنشأة مبوجب                 اشتراكاً

 معاهدات وال تكرر عملها،

 أن أعضاء اجمللس سيخضعون لالستعراض يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل            وإذ يضع يف اعتباره    
 خالل فترة عضويتهم،

معية العامة قررت أن يضع اجمللس طرائق العمل وتوزيع الوقت الالزم آللية             أن اجل  وإذ يضـع يف اعتباره     
 ،٦٠/٢٥١االستعراض الدوري الشامل يف غضون عام واحد من انعقاد دورته األوىل، وفقاً ملا يدعو إليه القرار 
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 ،٦٠/٢٥١ على أمهية التنفيذ الشامل لقرار اجلمعية العامة وإذ يشدد 

ومي دويل عامل مفتوح العضوية لوضع طرائق عمل آلية االستعراض           إنشـاء فريق حك    يقـرر  -١ 
 الدوري الشامل؛

 ٣أو عشرين جلسة مدة كل منها  ( أن يتاح للفريق العامل عقد جلسات ملدة عشرة أيام           يقـرر  -٢ 
 خبدمات كاملة وأن يتيح الوقت واملرونة الكافيني لوضع آلية االستعراض الدوري الشامل؛) ساعات

ىل رئيس اجمللس رئاسة الفريق العامل، مبساعدة ميسِّر أو أكثر، حبسب االقتضاء، إلجراء              إ يطلب -٣ 
هـذه املشـاورات املفـتوحة العضوية بني الدورات، والشفافة، واحملددة املواعيد بدقة، والشاملة مبشاركة مجيع                

 أصحاب املصلحة؛

تشاورية مفتوحة العضوية لتجميع     أن تبدأ املشاورات غري الرمسية فوراً من خالل عملية           يقـرر  -٤ 
املقترحات واملعلومات واخلربات املالئمة، تيسرياً للمناقشات املفتوحة العضوية اليت حيدد الرئيس مواعيدها بالشكل 

 املالئم مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة؛

املعلومات  إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل الفريق العامل              يطلب -٥ 
مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة التجارة العاملية، وصندوق        (األساسية عن اآلليات املتاحة لالستعراض الدوري       

النقد الدويل، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والربنامج اجلديد من أجل تنمية أفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية يف 
 وأن تقوم بتجميع إسهامات أصحاب    )  األمريكـية وجملـس أوروبا     املـيدان االقتصـادي، ومـنظمة الـدول       

 املصلحة مجيعهم؛

 تقارير منتظمة إىل اجمللس بشأن ٢٠٠٦سبتمرب  / إىل الفريق العامل أن يقدم بدءاً من أيلول        يطلب -٦ 
تدعو إليه  التقدم احملرز يف جمال وضع طرائق العمل وختصيص الوقت الالزم لالستعراض الدوري الشامل، وفقاً ملا                

 .٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٩و ) ه(٥الفقرتان 
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