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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية

  من جدول األعمال٢البند 

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١اجلمعية العامة  قرار تنفيذ
 "ق اإلنسانجملس حقو"واملعنون 

 مشروع مقرر): باسم اجملموعة األفريقية(اجلزائر 

 نتائج الدورة الثانية جمللس حقوق اإلنسان -/... ٢٠٠٦

 :إن جملس حقوق اإلنسان يقرر اعتماد النص التايل 

 تشرين  ٦سبتمرب إىل   / أيلول ١٨عقد جملس حقوق اإلنسان دورته العادية الثانية يف الفترة من           " 
 يف جنيف للنظر أساساً يف التقارير املقدمة من أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة             ٢٠٠٦أكتوبر  /األول

ونظر اجمللس أيضاً يف التقارير املقدمة من مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق . وفتح حوار تفاعلي معهم
يق  من الفراإلنسـان عن شىت مسائل حقوق اإلنسان املوضوعية واستمع إىل التقريرين الشفويني املقدمني      

العـامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبسألة استعراض مجيع الواليات واآلليات واملهام واملسؤوليات              
وحتسـينها وترشيدها عند اللزوم والفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املكلف بوضع طرائق       

فان التقدم احملرز يف املشاورات غري الرمسية اليت        عمل آلية االستعراض الدوري الشامل، ومها تقريران يص       
 .أجراها الفريقان مؤخراً بشأن هاتني املسألتني االنتقاليتني األساسيتني

وإذ أوىل اجمللس العمليات الثالث املبينة أعاله اهتمامه الكامل، فإنه يعتمد املقررات التالية اليت              " 
 .تعكس نتائج دورته الثانية

 الذي مدد   ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٢يضع يف اعتباره مقرره     إن اجمللـس، إذ     " 
مبوجبه مجيع واليات وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان ملدة سنة واحدة، يؤكد أن القرارين 
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ة ويف هذا الصدد، يعيد اجمللس تأكيد األمهي. املعـتمدين يف دورتيه االستثنائيتني لن يؤثر فيهما هذا املقرر  
 .الرئيسية لتنفيذ القرارين املعتمدين يف دورتيه االستثنائيتني دون تأخري ال مربر له

 :لذا، يقرر جملس حقوق اإلنسان ما يلي"  

أن حييط علماً باحلوار التفاعلي املفتوح بني اجمللس وأصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة  )أ"(
لس تأكيد تعهده السابق باستكمال استعراض وترشيد ويعيد اجمل. بشأن خمتلف التقارير املقدمة إىل اجمللس

 عمالً  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨مجـيع إجـراءاته اخلاصة وإنشاء آلية االستعراض الدوري الشامل قبل            
 ؛٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦بالفقرة 

ن املفوض السامي حلقوق اإلنسان     أن حيـيط علماً أيضاً بالتقارير ذات الصلة املقدمة م          )ب"(
 واألمني العام؛

يق العامل احلكومي الدويل    أن حيـيط علماً كذلك بالتقريرين الشفويني املقدمني من الفر          )ج"(
والفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين بآلية        املفـتوح العضوية املعين باستعراض الواليات       

أن يطلب إىل الفريقني العاملني وضع التقريرين يف اعتبارمها يف املداوالت           االستعراض الدوري الشامل، و   
 ".اليت سيجرياهنا يف الدورات املقبلة لكل منهما

- - - - - 

 


