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 ورقة غري رمسية
 بشأن أساليب العمل والنظام الداخلي والدورات االستثنائية

  أساليب العمل-   ً أوال  

  :      التالقي      عناصر 

                  نطاق أساليب العمل -    ألف 

                                          ، ينبغي أن تتسم أساليب العمل باحلياد          ٢٥١ /  ٦٠                             من قرار اجلمعية العامة        ١٢    و   ١١    و  ٤       ً                   اسـتناداً إىل الفقـرات       
                 وال ينبغي أن تكون   .                                                                                                  والعدالـة واإلنصـاف وبالطابع العملي، وأن تؤدي إىل الشفافية والوضوح والقابلية للتنبؤ واإلمشال         

  .                                             أن يكون باإلمكان حتديثها وتعديلها مع مرور الوقت             هنائية، بل جيب 

  الترتيبات املؤسسية-١

                                                                              مشاورات الرئيس املفتوحة العضوية بشأن القرارات واملقررات واملسائل األخرى ذات الصلة  ) أ ( 

  ى                       املقررات لكي تكون لد    /                                                                                 تتيح هذه املشاورات تقدمي معلومات عن حالة املفاوضات املتعلقة مبشاريع القرارات           
                                    ً                               وتكون هلذه املشاورات وظيفة إعالمية حصراً، باالقتران مع املعلومات           .                                                 الوفـود فكـرة عامـة عن حالة هذه املشاريع         

  .                                        وال جيوز استخدام هذه املشاورات كمحفل تفاوضي  .                              ُ                        املعروضة على الشبكة اخلارجية، وُتعقد بطريقة شفافة وشاملة

                                  ماعات التنظيمية اليت يعقدها الرئيس                                     اجللسة التنظيمية اليت يعقدها اجمللس واالجت  ) ب ( 

                                                                                                               يعقـد اجمللـس جلسة تنظيمية مفتوحة العضوية يف بداية فترته السنوية للنظر يف جدول األعمال ووضع برنامج                   
  .                                    العمل السنوي وغريه من املسائل اإلجرائية

               ملناقشة املسائل                      ً                                                                          ويعقـد رئـيس اجمللس أيضاً جلسات تنظيمية قبل كل دورة للمجلس، وأثناءها عند االقتضاء،                 
  .                                     التنظيمية واإلجرائية اخلاصة بتلك الدورة

  )ُ   ِّ             ُينظِّمها رئيس اجمللس (                                                   االجتماعات اإلعالمية بشأن القرارات أو املقررات املتوقعة  /        املشاورات  ) ج ( 

  .                              املقررات املقدمة أو املزمع تقدميها /                              ً                   ً                    هلـذه املشـاورات وظـيفة إعالمية حصراً، إلحاطة الوفود علماً بالقرارات        
  .    ُّ                           َّ        ً                                         ال ختلُّ هذه املشاورات باملبادرات املتَّخذة وفقاً للنظام الداخلي طوال مدة الدورة ذات الصلة و

                                                                            املشاورات غري الرمسية بشأن املقترحات اليت يدعو إىل عقدها مقدمو املقترحات الرئيسيون  ) د ( 

             ِّ    ن مسؤولية مقدِّم                            املقررات، ويكون عقدها م    /ُ                                                             ُتعقـد مشـاورات غـري رمسية للتفاوض على مشاريع القرارات           
     مقرر  /                                                                                وينبغي عقد مشاورة غري رمسية مفتوحة العضوية واحدة على األقل بشأن كل مشروع قرار        .             هذه املشاريع   )    ِّ  مقدِّمي (



A/HRC/4/122 
Page 3 

                                                                 وينبغي قدر اإلمكان ترتيب مواعيد هذه املشاورات يف وقت مناسب وعلى حنو    .                                          قـبل أن يـنظر فيه اجمللس الختاذ إجراء        
   .                                            قات اليت تواجهها الوفود، وال سيما الصغرية منها                        ِّ شفاف يأخذ يف االعتبار املعوِّ

                       تاريخ بدء نفاذ العضوية    ) ه ( 

     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ١٩ 

  :                 ً          عناصر تتطلب مزيداً من النقاش

  )ُ                     ُيدرج يف النظام الداخلي (                             مشاركة غري األعضاء واجملتمع املدين   ) و ( 

                                    اإلنسان السابقة واجمللس االقتصادي                                                                    قواعـد املشـاركة هـي القواعد اليت كانت تطبقها جلنة حقوق                   تكـون    
  .         واالجتماعي

  )                               قد يتعني تدوينه يف النظام الداخلي (          دور املكتب   ) ز ( 

  )     الدور (          َّ  املكتب املوسَّع  - 

َ                                ّ                                                          املـباَعدة بـني االجتماعات املعقودة مع املكلّفني باإلجراءات اخلاصة والنظر يف التقارير األخرى                ) ح (     
    رير                                 إلتاحة متسع من الوقت للنظر يف التقا

  )     يونيه /      حزيران (                                            تقدمي التقرير السنوي إىل اجلمعية العامة يف دورة   ) ط ( 

                    عدد الدورات يف السنة  ) ي ( 

               ميكن إدراجه يف   (                                                                                             ال يقـل عـدد الـدورات العاديـة اليت يعقدها اجمللس يف فترته السنوية عن ثالث دورات                    
   ).              النظام الداخلي

 ُ                          وُتعقد الدورة الرئيسية يف      .       أكتوبر /              تشرين األول  -       سبتمرب   /   لول ُ   َ                                                ُوتعقَـد الـدورة االفتتاحية للفترة السنوية يف أي         
  .     يونيه /        ُ                            أبريل؛ وُتعقد الدورة اخلتامية يف حزيران /       نيسان-     مارس  /              مارس أو يف آذار /      آذار-      فرباير  /    شباط

                                                                                           ميكـن أن تشـمل أشكال العمل األخرى عقد حوارات تفاعلية وندوات نقاش وحلقات دراسية                 ) ك (
   رة                     واجتماعات مائدة مستدي

ّ                                                                                                        يبـّت اجمللس يف استخدام أشكال العمل هذه، مبا يف ذلك املواضيع والطرائق، على أساس كل حالة على حدة                       .  
                           وينبغي استخدامها يف سياق      .                                                                         ّ               ويسـتخدم اجمللس أشكال العمل هذه كأدوات لتعزيز احلوار والتفاهم بشأن مسائل معّينة            

                   وال ينبغي استخدامها   .                                 أو تكميل طابعها احلكومي الدويل     /    و                                                           جـدول أعمال اجمللس وبرنامج عمله السنوي، وينبغي تعزيز        
   .                                                        كبديل عن آليات حقوق اإلنسان القائمة وأساليب العمل املقررة
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ّ                                                وينبغي أن تقدم أشكال العمل هذه قيمة مضافة إىل عمل اجمللس وأن تكون موّجهة حنو حتقيق النتائج وأن تتيح                                                                                       
  .                                   الفرصة ملتابعة التوصيات الناشئة منها

                                        االجتماعات غري الرمسية احملصورة يف أعضاء اجمللس  ) ل ( 

  )                           ميكن إدراجه يف النظام الداخلي (                   اجلزء الرفيع املستوى   ) م ( 

   .      أبريل /       نيسان-     مارس  /ُ                                                 ُيعقد اجلزء الرفيع املستوى مرة يف السنة خالل دورة آذار 

                        العالقة مع اجلمعية العامة  ) ن ( 

                                                               له مع عمل اجلمعية العامة من خالل زيادة التنسيق يف برنامج عمل كل                                   ينبغي تاليف أي ازدواج يف العمل ال لزوم 
  .                                             من اجمللس واجلمعية العامة، وال سيما جلنتها الثالثة

  )                يف النظام الداخلي (                                                       القواعد اخلاصة بالتحضري للدورات االستثنائية وتصريف أعماهلا   ) س ( 

  .                 انظر الفرع الثالث 

               النظام الداخلي  ) ع ( 

  .  اين              انظر الفرع الث 

                 َّ                    َّ         جدول األعمال املنظَّم وبرنامج العمل املفصَّل لكل سنة  ) ف ( 

 ثقافة العمل/ أساليب العمل-٢

  :            عناصر التالقي

  ؛ )          قدر اإلمكان (                          التبكري يف اإلخطار باملقترحات  •

    َّ                                           يفضَّل تقدميها قبل هناية األسبوع ما قبل األخري         :        املقررات /                  مشـاريع القرارات                       التـبكري يف تقـدمي     •
           من الدورة؛

      ً           يوماً على األقل؛  ١٥                                         حتال إىل الوفود قبل أن ينظر فيها اجمللس ب   :                              التبكري يف تقارير اإلجراءات اخلاصة •

  :     ُّ                                                      التحفُّظ يف اللجوء إىل القرارات لتاليف اإلكثار منها عن طريق ما يلي •

                اللجنة الثالثة؛ /                                    تاليف ازدواج املبادرات مع اجلمعية العامة - 

  ؛ )  ال                   جتميع بنود جدول األعم ( - 

   ).                    املسائل على أساس دوري /                        النظر يف بنود جدول األعمال ( - 
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  :                 ً          عناصر تتطلب مزيداً من النقاش

  النواتج خالف القرارات-٣

  ّ  وملّا   .                                                                               تشمل التوصيات؛ والنتائج؛ واالستنتاجات؛ وموجز املناقشات؛ وبيانات الرئيس                              النواتج خالف القرارات   
  .               ِّ                       نه ينبغي أن تكمِّل القرارات ال أن حتل حملها                                      كانت هلذه النواتج آثار قانونية خمتلفة فإ

                                                  كيفية التعامل مع نتائج أساليب العمل ومكان إدراجها -    باء 

                                                                           قرار أو مقرر أو توصيات أو مبادئ توجيهية أو مبادئ عامة؛ أو مرفق بقرار جامع؛ -

       العمل؛                                                                       ميكن إدراج بعض املسائل املتفق عليها يف النظام الداخلي؛ جدول األعمال؛ برنامج  -

                                       مثل النظام الداخلي أو جدول األعمال       (      أخرى    )      وثائق (                                                ميكن إدراج بعض املسائل يف قرار أو يف وثيقة           -
   ).               أو برنامج العمل

  النظام الداخلي-     ً ثانيا  

  :   ٢٥١ /  ٦٠                        من قرار اجلمعية العامة   ١١                             مبادئ توجيهية واردة يف الفقرة 

                 ما مل تقرر اجلمعية   ،            حسب انطباقه             معية العامة،                                                    يطبق اجمللس النظام الداخلي الذي تعمل به جلان اجل        " 
                    ً            ً                                                           أو اجمللس خالف ذلك الحقاً، وتقرر أيضاً أن تستند مشاركة املراقبني والتشاور معهم، ومن ضمنهم الدول غري 
                                                                                                  األعضـاء يف اجمللس والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى، واملؤسسات الوطنية حلقوق             

                                                                                        عـن املنظمات غري احلكومية، إىل ترتيبات من بينها قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي                        ً      اإلنسـان، فضـالً   
                                                       ، واملمارسات اليت كانت تتبعها جلنة حقوق اإلنسان، مبا يكفل يف     ١٩٩٦      يوليه  /     متوز  ٢٥            املـؤرخ      ٣١ /    ١٩٩٦

    ".                                            الوقت نفسه اإلسهام األكثر فعالية هلذه الكيانات

  :              لس حقوق اإلنسان                             األساس املنطقي للنظام الداخلي جمل

                                                 الفرع الثالث عشر من النظام الداخلي للجمعية        (                                                                يسـتدل مـن استعراض النظام الداخلي للجان اجلمعية العامة            
                                                                                                              وأسـاليب عمـل اجمللـس منذ إنشائه أن للجمعية العامة قواعد ال تنطبق على اجمللس، أو أن اجمللس يستخدم                      )         العامـة 

           وتتطلب هذه   .                                                          س االقتصادي واالجتماعي أو من جلنة حقوق اإلنسان السابقة                                     ممارسات جديدة مستمدة من اجملل     /       ممارسـة 
  .                                                                         املمارسات، بدورها، إما وضع قواعد جديدة أو تعديل قواعد معينة للجمعية العامة

                                                      للمجلس اليت ميكن إضافتها إىل نظام داخلي مدون جمللس           "                 املمارسات اجلديدة  "                                   ويف هـذا الصدد، ترد فيما يلي         
                                 ميكن استخدام ورقة الفلبني بشأن        . (                                                                   باستخدام النظام الداخلي احلايل للجمعية العامة كوثيقة أساسية                         حقـوق اإلنسـان،   

                                                                                                      ً                     الـنظام الداخـلي كدليل توضيحي بشأن كيفية إدراج هذه القواعد اجلديدة أو املعدلة يف النظام الداخلي للمجلس وفقاً                   
    ).    ٢٥١ /  ٦٠                    لقرار اجلمعية العامة 
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 الدورات

 الدورات العادية

            عدد الدورات

  )١(]٦٠/٢٥١ اجلمعية العامة من قرار ١٠الفقرة [املادة 

                                          دورات يف السنة، بينها دورة رئيسية،        ٣                                                                       جيتمع جملس حقوق اإلنسان بانتظام طوال العام، ويعقد ما ال يقل عن              
   .         أسابيع  ١٠                   متتد لفترة ال تقل عن 

             مكان االجتماع

 ]٣[املادة 

   .                           األمم املتحدة جبنيف، سويسرا                           جيتمع جملس حقوق اإلنسان يف مكتب 

                   اجلزء الرفيع املستوى

 ]جديدة[املادة 

    ).      أبريل /     نيسان   ) (    مارس /    آذار (              ً      ً                                        يعقد اجمللس جزءاً سنوياً رفيع املستوى أثناء دورته الرئيسية يف شهر  

 الدورات االستثنائية

  .                                                     ُ   انظر الفرع الثالث من نص الورقة غري الرمسية اليت قدمها املُيسر 

  األعضاء يف اجمللسمشاركة غري

 ]٦٠/٢٥١اجلمعية العامة  من قرار ١١الفقرة [املادة 

                                                                                                      تسـتند مشاركة املراقبني والتشاور معهم، ومن ضمنهم الدول غري األعضاء يف اجمللس والوكاالت املتخصصة،                
           حلكومية، إىل                                                                  ً                                واملـنظمات احلكومـية الدولـية األخرى، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، فضالً عن املنظمات غري ا             

                  ، واملمارسات اليت       ١٩٩٦       يوليه   /      متوز   ٢٥          املؤرخ     ٣١ /    ١٩٩٦                                                         ترتيـبات مـن بينها قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي          
  .                                                                                  كانت تتبعها جلنة حقوق اإلنسان، مبا يكفل يف الوقت نفسه اإلسهام األكثر فعالية هلذه الكيانات

 
                                                      

                                                                                           ُ                      تشري األرقام الواردة بني قوسني معقوفني إىل املواد ذات الصلة من النظام الداخلي للجمعية العامة ما مل ُيذكر                    ) ١ (
  .       خالف ذلك
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 تنظيم عمل الدورات العادية وجدول أعماهلا

  ل          تنظيم العم

 ]جديدة[املادة 

                                                                                             ً    يف بداية كل فترة سنوية للمجلس، يعتمد اجمللس جدول أعمال وبرنامج عمل لكل دورة من دورات السنة مبيناً،    
  .              ً     ً                                                                                 إن أمكن، تارخياً حمدداً إلهناء أعماله، والتواريخ التقريبية للنظر يف البنود وعدد اجللسات الالزم ختصيصها لكل بند

 الرئيس ونواب الرئيس

    بات      االنتخا

 ] من النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي١٨ من املادة ١الفقرة [املادة 

  .                                              ً                                                     يف كل سنة، ينتخب اجمللس يف بداية جلسته األوىل رئيساً وأربعة نواب للرئيس من بني ممثلي أعضائه                  ) أ ( 
  .    ِّ                           ويكوِّن الرئيس ونواب الرئيس املكتب

  ]     جديدة   . [                          ً يعمل أحد نواب الرئيس مقرراً  ) ب ( 

               مدة شغل املناصب

 ]جديدة[املادة 

                                    املتعلقة باستبدال الرئيس أو نواب      (    ___                                                     ً                    يشـغل الرئيس ونواب الرئيس مناصبهم ملدة سنة واحدة، رهناً باملادة             
  .                    وال جيوز إعادة انتخاهبم   ).       الرئيس

                 تغيب أعضاء املكتب

 ]١٠٥[املادة 

  .                                         ها، مسى أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه                                                                            إذا رأى الرئـيس ضـرورة لتغيبه عن إحدى اجللسات أو عن جزء من              
                   وإذا توقف الرئيس     .                                                                                                      ولنائـب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات                

                          ً                                                             عني بقية أعضاء املكتب واحداً من نواب الرئيس ليقوم مقامه إىل حني انتخاب رئيس                 ٢٠                ً               عـن شغل منصبه عمالً باملادة       
   ].                                             من النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي  ٢٠           من املادة  ٢    قرة    الف [     جديد 
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                                  استبدال الرئيس أو أحد نواب الرئيس

 ] من النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي٢٢[املادة 

             لس، أو إذا                                              ً                                ً                                 إذا مل يعد الرئيس أو أي من نواب الرئيس قادراً على أداء مهامه أو إذا مل يعد ممثالً ألحد أعضاء اجمل                     
                                    ً                                  ُ                                            مل يعـد عضـو األمم املتحدة الذي ميثله عضواً يف اجمللس، توقف عن شغل ذلك املنصب وانُتخب رئيس أو نائب رئيس                     

   .                   جديد للمدة املتبقية

 األمانة
 واجبات األمانة

 ]٤٧[املادة 

                   تطبع وتوزع وثائق                                                                                             تؤدي املفوضية السامية حلقوق اإلنسان دور أمانة اجمللس، ويف هذا الصدد، تتلقى وتترجم و              
                                                                       ُ                                                وتقاريـر وقرارات اجمللس وجلانه وهيئاته؛ وتقوم بالترمجة الشفوية للكلمات اليت ُتلقى يف اجللسات؛ وتعد حماضر الدورة                 
                                                                                                                وتطبعها وتعممها؛ وحتفظ الوثائق يف حمفوظات اجمللس الالزمة وتتعهدها بالصيانة؛ وتوزع كل وثائق اجمللس على األعضاء            

   .                                      بوجه عام سائر األعمال اليت يتطلبها اجمللس                واملراقبني، وتؤدي 

 احملاضر والتقرير
                               التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة

 ] ٦٠/٢٥١من قرار اجلمعية العامة ) ي(٥الفقرة  [٣٣املادة 

   .                 ً      ً                 يقدم اجمللس تقريراً سنوياً إىل اجلمعية العامة 

 تصريف األعمال
 األفرقة العاملة والترتيبات األخرى

 ]ديدةج[املادة 

                                                    ويبت األعضاء يف املشاركة يف هذه اهليئات، آخذين يف           .                                                     لـلمجلس أن ينشـئ أفـرقة عاملة وترتيبات أخرى          
                                                     ويتبع النظام الداخلي هلذه اهليئات النظام الداخلي         .    ٢٥١ /  ٦٠                                      مـن منطوق قرار اجلمعية العامة          ١١                      اعتـبارهم الفقـرة     

   .                              َّ         للمجلس، حسب انطباقه، ما مل يقرَّر خالف ذلك

                  اض الدوري الشامل       االستعر

 ]جديدة[املادة 

  :                                وتكون طرائق هذا االستعراض كما يلي  . ُ                  ً      ً     ً ُيجري اجمللس استعراضاً دورياً شامالً 

[...] 
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 النصاب القانوين
 ]جديدة[املادة 

      ويلزم   .                                                           ُ                                  للرئـيس أن يعلـن افتـتاح اجللسة وأن يسمح بسري النقاش عند حضور ثُلث أعضاء اجمللس على األقل          
  .                   األعضاء الختاذ أي قرار  )   ية    أغلب   ) ( ُ  ثُلث (     حضور 

               األغلبية الالزمة

 ]١٢٥[املادة 

                 املتعلقة بالنصاب   (    ___                    ّ        ً             األعضاء احلاضرين املصّوتني، رهناً باملادة        )        بأغلبية   ) (  ُ  بثُلث (                           يـتخذ اجمللـس قـراراته        
   ).       القانوين

  الدورات االستثنائية-     ً ثالثا  

          اإلنسان                                                   القواعد األساسية اخلاصة بالدورات االستثنائية جمللس حقوق

  :   ٢٥١ /  ٦٠                        ُ    ُ   ِّ                                            فيما يلي قواعد وممارسات فُضلى ُتكمِّل اإلطار العام الذي يوفره قرار اجلمعية العامة  

ُ   َّ                                                  ً                                              ُيقـدَّم كل طلب لعقد دورة استثنائية جمللس حقوق اإلنسان، وفقاً للشروط املنصوص عليها يف الفقرة                 - ١ 
   َّ                         ُ                    وحيدَّد يف الطلب عنوان االجتماع وُتدرج فيه أية          .   ته                            ، إىل رئيس اجمللس وإىل أمان        ٢٥١ /  ٦٠                               مـن قرار اجلمعية العامة         ١٠

       ِّ             ً             وقد تقدِّم األمانة أيضاً معلومات       .                           ُّ                                                         معلومـات مناسـبة أخـرى قد يودُّ مقدمو الطلب تقدميها، مبا يف ذلك سبب الطلب               
  .                                  إضافية، إن أمكن، بناء على طلب اجمللس

                                          املتحدة بالطلب وبأية معلومات يضيفها                          ً                                        تقوم أمانة اجمللس فوراً بإخطار مجيع الدول األعضاء يف األمم          - ٢ 
                                                                                                             مقدمـو الطلـب إليه، وتتيح املعلومات للوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية األخرى واملؤسسات الوطنية          
                                                                                                            حلقـوق اإلنسـان، واملنظمات احلكومية الدولية األخرى واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وكذلك للمنظمات غري               

                                                 وتتاح وثائق الدورة االستثنائية جلميع الدول يف         .                                                       املركز االستشاري، باتباع أسرع السبل املمكنة لإلبالغ                      احلكومية ذات   
  .                         الوقت املناسب وعلى حنو شفاف

ُ                                                                                      ُتعقد الدورة االستثنائية يف أسرع وقت ممكن بعد تقدمي الطلب الرمسي، ولكن يف مهلة ال تقل عن يومي  - ٣ 
      ، ما   )             جلسات عمل   ٦ (         أيام    ٣                                     وال تتجاوز مدة الدورة االستثنائية        .      ُّ            ً    د تسلُّم الطلب رمسياً                                    عمل، وال تزيد عن مخسة أيام بع      

  .                   مل يقرر اجمللس خالف ذلك

ُ                                                                                              ُيجـري رئيس اجمللس مشاورات قبل انعقاد الدورة االستثنائية على حنو يراعي التمثيل اإلقليمي العادل،      - ٤ 
               ُ              ويف هذا الصدد، ُيتاح للدول       .                             ف أعمال الدورة االستثنائية                                                                 مبـا يف ذلـك مـع الدول املعنية بصفة رئيسية، بشأن تصري            

 ُ                       ً                      وُتمنح الدول املراقبة أيضاً فرصة املشاركة كما       .                                                                         األعضـاء يف اجمللـس وللدول املعنية ما يكفي من الوقت إلعداد بياناهتا            
                    طنية حلقوق اإلنسان،                                                                           وميكن للوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى واملؤسسات الو          .                 ينبغي يف النقاش  
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                                                         ً                         ً                                   وكذلـك املـنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري أن تساهم أيضاً يف الدورة االستثنائية وفقاً للنظام الداخلي                  
  .                                                                                                 ويف هذا الصدد، يكون النظام الداخلي للدورات االستثنائية هو النظام الداخلي املنطبق على الدورات العادية  .       للمجلس

    ِّ                                                                            املقدِّمة للطلب أو دول أخرى تعتزم طرح مشاريع قرارات أو مقررات يف الدورة                                   إذا كانـت الـدول       - ٥ 
        ُ             ومع ذلك ُيحث مقدمو      .                                            ً                                                        االسـتثنائية، فإنـه ينبغي هلا إتاحة النصوص وفقاً للمواد املناسبة من النظام الداخلي للمجلس              

  .                                    الطلب على تقدمي نصوصهم يف أبكر وقت ممكن

                                                                 املقررات بقوة على عقد مشاورات مفتوحة العضوية بشأن نصوص             َّ                              يشجَّع مقدمو مشاريع القرارات أو     - ٦ 
                                                                                                                         مشـاريع قـراراهتم أو مقرراهتم لكي تتسىن املشاركة يف النظر فيها على أوسع نطاق ممكن والتوصل إىل توافق يف اآلراء                     

  .              بشأهنا، إن أمكن

                                و حتقيق نتائج عملية، على أن                                            ً      ً                   ً            ينبغي أن تتيح الدورات االستثنائية نقاشاً قائماً على املشاركة وموجهاً حن           - ٧ 
  .                          َّ                                                              ختضع هذه النتائج للرصد ويقدَّم تقرير بشأن تنفيذها إىل الدورة العادية التالية جمللس حقوق اإلنسان

- - - - - 


