
اجلمعيـة العامـة

 A مم املتحدةاأل
 

 
 

 

(A)     GE.06-15341    071206    071206 

 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة

  من جدول األعمال٢البند 

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

 A/HRC/3/L.2تعديالت على مشروع القرار ): باسم االحتاد األورويب(فنلندا 

 األعمال التحضريية ملؤمتر استعراض تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

األعمال التحضريية للمؤمتر االستعراضي املعين بتنفيذ إعالن       : "ُيعدَّل عنوان القرار ليكون نصه كما يلي       -١
 ؛"ديربانوبرنامج عمل 

اليت مل حتقق إىل " عن عبارة  ُيستعاض،  "ملكافحة العنصرية "يف الفقـرة الرابعة من الديباجة، وبعد كلميت          -٢
 ؛"اليت مل حتقق برامج عملها إال جزئياً "بعبارة" حد كبري برامج عملها

 : الفقرة اخلامسة من الديباجة ليصبح نصها كما يليُتعدَّل -٣

 الذي ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ اختذته اجلمعية العامة باإلمجاع يف  باملقرر الذيوإذ يرحب 
 يوماً لالحتفال على نطاق العامل بالذكرى السنوية املئتني         ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٦أعلنت فيه اجلمعية يوم     

 إللغاء جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي؛

 بعبارة" ٢٠٠٧حبلول عام   "ايل الوارد بعد عبارة      عن النص احل   ُيستعاضيف الفقرة السابعة من الديباجة،       -٤
 ؛"من أجل املؤمتر االستعراضي املعين بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان"

 : من املنطوق بالنص التايل١ عن الفقرة ُيستعاض -٥

Distr. 
LIMITED 

A/HRC/3/L.8 
6 December 2006 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/3/L.8 
Page 2 

 

الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل          `أن يطلب إىل    يقرر   
 االشـتراك بنشاط يف التحضري للمؤمتر االستعراضي املعين بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان،      `نديـربا 

والذي سيكون االشتراك فيه، وفقاً للممارسة املرعية، مفتوحاً أمام مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
 وأعضاء الوكاالت املتخصصة وأيضاً أمام مراقبني؛

 :من املنطوق مبا يلي ٢ عن الفقرة ُيستعاض -٦

 أن يعقد الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل             يقرر أيضاً  
، اجتماعاً إضافياً ملدة أسبوع واحد باإلضافة إىل اجتماعه املعتاد         ٢٠٠٧ديـربان، ابتداء من دورته لعام       

ستعراضي املعين بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل      ملـدة أسـبوعني من أجل صياغة خطة ملموسة للمؤمتر اال          
 ديربان؛

  من املنطوق ويعاد ترقيم الفقرات التالية تبعاً لذلك؛٣ الفقرة ُتحذف -٧

 : السابقة من املنطوق٤يف الفقرة  -٨

 ،"الدول "بكلمة" احلكومات" عن كلمة ُيستعاض -

املقرر اخلاص املعين بتعزيز    " عبارة   جُتدر،  "املقرر اخلاص املعين حبرية الدين واملعتقد     "بعد عبارة    -
 ،"ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري

، واخلرباء اخلمسة املعنيني باملعايري     " عبارة   ُتحذف" إعالن وبرنامج عمل ديربان   "بعـد عـبارة      -
 ،"التكميلية

بالتنفيذ الفريق العامل احلكومي الدويل املعين      "بعبارة  " اللجنة التحضريية " عن عبارة    ُيسـتعاض  -
 ،"الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان

املؤمتر االستعراضي املعين بتنفيذ "بعبارة " املؤمتر االستعراضي" عن عبارة ُيستعاضيف هناية الفقرة،  -
 ،"إعالن وبرنامج عمل ديربان

ر االستعراضي املؤمت"بعبارة " مؤمتر استعراض تنفيذ" عن عبارة ُيستعاض السابقة من املنطوق، ٥يف الفقرة  -٩
 ؛"املعين بتنفيذ

 :بالنص التايل السابقة من املنطوق ٧ عن الفقرة ُيستعاض -١٠

 . إبقاء هذه املسألة ذات األولوية قيد نظرهيقرر كذلك  

- - - - - 


