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 يت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثالثةالقرارات واملقررات ال -     ًثانيا 
  القرارات-ألف 

  :                                                   حالـة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة        -   ١ / ٣
  ١ / ١-                              متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان دإ

  ،                  إن جملس حقوق اإلنسان 

   ،     ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز ٦      املؤرخ    ١ / ١-  دإ           إىل قراره       إذ يشري 

                  ار مل ينفذ حىت اآلن،         أن القر                وإذ يالحظ مع األسف 

                                                ، مبا يف ذلك إيفاد بعثة لتقصي احلقائق على حنو عاجل؛ ١ / ١-  دإ                         إىل اإلسراع بتنفيذ قراره     يدعو - ١ 

                                                                                       مـن املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام                     يطلـب  - ٢ 
  .                 فيذ القرار الراهن               ً                               أن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته املقبلة عن تن    ١٩٦٧

                   اجللسة الثالثة عشرة 
     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ٨ 

َ  َّ                 اعتمد بتصويت ُمَسجَّل بأغلبية      [   ُ      ً                      صوتاً مقابل صوت واحد،       ٣٤             
   .]                 انظر الفصل الرابع  .      ً             عضواً عن التصويت  ١٢          مع امتناع  

                                      األعمال التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي -   ٢ / ٣

                    إن جملس حقوق اإلنسان، 

                           الذي قررت فيه اجلمعية عقد     ١٩٩٧     مارس  /      آذار  ١٢        املؤرخ    ١١١ /  ٥٢                         على قرار اجلمعية العامة        إذ يؤكد 
ُ              املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصر وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي ُعقد يف ديربان                                                                                       

  ،    ٢٠٠١      سبتمرب  /       أيلول ٨         أغسطس إىل  /    آب  ٣١            يف الفترة من 

                   الذي حددت فيه        ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول    ١٨          املؤرخ      ١٩٥ /  ٥٧                   اجلمعية العامة               إىل قرار          وإذ يشري  
           ً                                                                                              اجلمعـية إمجـاالً األدوار واملسؤوليات اهلامة لشىت أجهزة األمم املتحدة واجلهات األخرى صاحبة املصلحة على                

ُ                                                                                    الُصـعد الدولـية واإلقليمية والوطنية مبا يف ذلك، بصورة خاصة، جلنة حقوق اإلنسان السابقة                        اليت آلت واليتها   
                                   ومسؤولياهتا اآلن إىل جملس حقوق اإلنسان،

                   الذي قررت فيه        ٢٠٠٣       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٢          املؤرخ      ١٦٠ /  ٥٨                             إىل قرار اجلمعية العامة                وإذ يشـري   
                                                                                                                     اجلمعـية اختتام عقد األمم املتحدة الثالث ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وقررت فيه التركيز على التنفيذ                

                                               ً      ً                                                  موس إلعالن وبرنامج عمل ديربان بوصفهما يشكالن أساساً متيناً للتوصل إىل توافق واسع يف اآلراء بشأن                     املـل 
                                                               اختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات للقضاء التام على آفة العنصرية،
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     ً                                        عاماً منذ بدء إجراءات األمم املتحدة ضد          ٦٠                      ميثل مناسبة مرور         ٢٠٠٦                  عـلى أن عـام                   وإذ يؤكـد     
                                                                                                       مبا يف ذلك عقود األمم املتحدة الثالثة ملكافحة العنصرية اليت مل تتحقق إىل حد كبري برامج عملها،                             العنصـرية، 

  ،    ٢٠٠١   ً                                                فضالً عن مرور مخس سنوات على انعقاد مؤمتر ديربان يف عام 

                                                              ً                                 اجلهود احلميدة اليت بذلتها اجلماعة الكاريبية إلبقاء روح ديربان حيةً ويف صدارة اهتمامات                        وإذ حيـيي   
        تشرين   ٢٨                                                                                            اجملتمع الدويل وإذ يرحب يف هذا الصدد باملقرر التارخيي الذي اختذته اجلمعية العام باإلمجاع يف             ضمري

     ً                              يوماً لالحتفال على نطاق العامل          ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٦                                  الذي أعلنت فيه اجلمعية يوم           ٢٠٠٦         نوفمـرب    /       الـثاين 
      طلسي،                                                  بالذكرى السنوية املئتني إللغاء جتارة الرقيق عرب احمليط األ

                    ً           بصيغته املنقحة شفوياً، املعتمد (A/C.3/61/L.53/Rev.1)                                        إىل قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة        وإذ يشري 
                                                                                 والذي أوصت فيه اللجنة الثالثة اجلمعية بأن تعقد مؤمتر ديربان االستعراضي                ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٢   يف  

  ،    ٢٠٠٩      يف عام 

                                                          ىل جملس حقوق اإلنسان يف القرار نفسه أن يضطلع باألعمال التحضريية             ُ      إىل أنه قد طُلب إ            ً وإذ يشري أيضاً 
                           املعين باستعراض تنفيذ إعالن     ٢٠٠٩                   لعقد مؤمتر عام        ٢٠٠٧                    ً                             هلـذا احلـدث وأن يضع خطةً ملموسة حبلول عام           

                    وبرنامج عمل ديربان،

                     جلمعية العامة معلومات                 ُ                                            إىل أن اجمللس قد طُلب إليه يف القرار نفسه أن يقدم بانتظام إىل ا            وإذ يشري كذلك 
                                       عن التقدم احملرز يف اجتاه عقد هذا املؤمتر،    ٢٠٠٧  َّ                                 حمدَّثة وتقارير مرحلية ابتداء من عام 

                                                                                     أن يعمـل جملـس حقوق اإلنسان مبثابة اللجنة التحضريية ملؤمتر استعراض تنفيذ إعالن                      يقـرر    - ١ 
                                      يع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأعضاء                                                      ً                 وبرنامج عمل ديربان واليت يكون باب االشتراك فيها مفتوحاً أمام مج          

                      ً                 ً                                               الوكاالت املتخصصة وأيضاً أمام مراقبني وفقاً للممارسة املرعية اليت تسري عليها اجلمعية العامة؛

       ، على      ٢٠٠٧      مايو   /                                                                       أن تعقد اللجنة التحضريية دورة تنظيمية ملدة أسبوع واحد يف أيار                    ً    يقـرر أيضاً   - ٢ 
                                                                               الدول أو احلكومات أو ممثلني مناسبني آخرين رفيعي املستوى تسميهم احلكومات                                          مستوى املمثلني الشخصيني لرؤساء   

          يف جنيف؛    ٢٠٠٨   و    ٢٠٠٧                                                              هلذا الغرض ودورتني موضوعيتني كل منهما ملدة عشرة أيام عمل خالل عامي 

                                                                                 أن تنتخب اللجنة التحضريية يف دورهتا التنظيمية، على أساس التمثيل اجلغرايف                          يقـرر كذلـك    - ٣ 
    ً                                                                                                    كتباً للجنة التحضريية وأن تقوم اللجنة التحضريية، يف الدورة نفسها، بالبت يف مجيع الطرائق املناسبة                           العـادل، م  

           ً                                                                                                      لـلمؤمتر وفقاً للممارسة املرعية اليت تسري عليها اجلمعية العامة، مبا يف ذلك البت يف أهداف املؤمتر االستعراضي                  
                                 يمية وتاريخ املؤمتر ومكان انعقاده؛                                               ومستوى انعقاد هذا املؤمتر واملبادرات التحضريية اإلقل

                                                                                    إىل احلكومات والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة وهيئات األمم املتحدة                 يطلب   - ٤ 
                                                                                                           املختصـة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية وجلنة القضاء على التمييز العنصري             

                                                                                   كال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب                                    واملقرر اخلاص املعين باألش   
                                                                                                     واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد واخلرباء البارزين املستقلني اخلمسة املكلفني مبتابعة تنفيذ إعالن وبرنامج 
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                                             لعامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال                                                                           عمـل ديربان، واخلرباء اخلمسة املعنيني باملعايري التكميلية والفريق ا         
                                                                                                          إلعالن وبرنامج عمل ديربان، وفريق اخلرباء العامل املعين باألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي وآليات حقوق               
                                                                                                          اإلنسان األخرى ذات الصلة أن تساعد اللجنة التحضريية عن طريق إجراء دراسات استعراضية وتقدمي توصيات               

                                                                   السامية حلقوق اإلنسان، كإسهامات منها يف بلوغ نتائج املؤمتر االستعراضي؛               عن طريق املفوضية

                                                ُ                                  أن مؤمتر استعراض تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان سُيعقد على أساس اإلعالن                          يعـيد تأكيد   - ٥ 
    ئمة                                                                                                               وبرنامج العمل هذين ويف ظل احترامهما بالكامل وأنه لن جتري أي عملية إعادة تفاوض بشأن االتفاقات القا                

               الواردة فيهما؛

                                                                                           أن يركز االستعراض على تنفيذ وإعالن برنامج ديربان، مبا يف ذلك اإلجراءات واملبادرات                  يقرر - ٦ 
                                                                            واحللول العملية األخرى الالزمة ملكافحة مجيع الويالت املعاصرة املترتبة على العنصرية؛

                                  وتقدمي تقرير بانتظام عن التقدم                                                             إبقاء هذه املسألة ذات األولوية على برنامج عمله                   ً    يقـرر أيضاً   - ٧ 
  .                     احملرز إىل اجلمعية العامة

                   اجللسة الثالثة عشرة 
     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ٨ 

َ  َّ          اعتمد بتصويت م س ج ل بأغلبية [   ُ  ،١٢     ً        صوتا  مقابل ٣٤             
 .]انظر الفصل الرابع. مع امتناع عضو عن التصويت 

  تقرير جلنة التحقيق املعنية بلبنان-٣/٣

          اإلنسان،           إن جملس حقوق 

                              احلالة اخلطرية حلقوق اإلنسان يف      "           املعنون       ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ١١          املؤرخ    ١ / ٢-                إىل قراره دإ          إذ يشري  
                                                    لبنان اليت سببت نشوءها العمليات العسكرية اإلسرائيلية،

  ،(A/HRC/3/2)                                    يف تقرير جلنة التحقيق املعنية بلبنان        وقد نظر 

  ؛(A/HRC/3/2)                  قيق املعنية بلبنان                  بتقرير جلنة التح        ً            حييط علماً مع التقدير - ١ 

                                                                                                 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تتشاور مع حكومة لبنان بشأن التقرير وما                     يطلب   - ٢ 
  .                                                                     ً                        خلص إليه من نتائج وبشأن ما ورد فيه من توصيات ذات صلة، وأن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته الرابعة

                   اجللسة الثالثة عشرة 
     ٢٠٠٦      ديسمرب  /       ون األول     كان ٨ 

 .]انظر الفصل الرابع. اعتمد دون تصويت[ 
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            جدول أعمال    :    ٢٥١ /  ٦٠                                   تنفيذ قـرار اجلمعية العامة رقم       -   ٤ / ٣
                                                      جملـس حقـوق اإلنسان وبرنامج عمله السنوي وأساليب         

                     عمله ونظامه الداخلي 

                    إن جملس حقوق اإلنسان، 

  ،    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٣٠         املؤرخة    ١٠٥ / ١   و   ١٠٤ / ١   و   ١٠٣ / ١               يشري إىل مقرراته    إذ  

  ،    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠                                            على أمهية التنفيذ الشامل لقرار اجلمعية العامة          وإذ يؤكد  

                                                      املناقشة اليت دارت أثناء دورته الثالثة بشأن هذه املسائل،                  وإذ يأخذ يف احلسبان  

                   غية صياغة توصيات                                                                       إنشاء فريق حكومي دويل مفتوح العضوية عامل ملا بني الدورات ب                 يقـرر  - ١ 
                                                              ً                      ً                        حمـددة بشأن جدول أعمال اجمللس وبرنامج عمله السنوي وأساليب عمله فضالً عن نظامه الداخلي وفقاً لقرار                 

                                                                                       ، وبغية إجراء مشاورات شفافة وشاملة وذات مواعيد حسنة التوقيت يشترك فيها مجيع                ٢٥٠ /  ٦٠                اجلمعية العامة   
              أصحاب املصلحة؛

                                                      ف الفريق العامل فترة عشرة أيام من اجللسات املزودة خبدمات                     أن يكون حتت تصر             ً    يقـرر أيضاً   - ٢ 
                                                                                                          كاملـة تكـون مواعيد نصفها قبل الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان ونصفها قبل دورته اخلامسة مما يتيح ما           

                                     يكفي من الوقت واملرونة للوفاء بواليته؛

                   ِّ             ه، عند الضرورة، ميسِّر أعمال                                                                  إىل رئيس اجمللس أن يترأس الفريق العامل، على أن يساعد              يطلب - ٣ 
              واحد أو أكثر؛

                                                                                     إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تزود الفريق العامل مبا قد                       ً    يطلـب أيضاً   - ٤ 
                                             حيتاج إليه من معلومات أساسية بشأن هذه املسائل؛

             إىل اجمللس يف                                 ً                                 إىل الفـريق العـامل أن يقـدم تقريراً عن التقدم احملرز هبذا الشأن                 يطلـب كذلـك    - ٥ 
  .             دورته الرابعة

                   اجللسة الثالثة عشرة 
     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ٨ 

 .]انظر الفصل الرابع. اعتمد دون تصويت[ 
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  املقررات-باء 

  إرجاء النظر يف مشروع املقرر بشأن حقوق الشعوب األصلية-٣/١٠١

            ، قد قرر،       ٢٠٠٦       ديسمرب   /          انون األول     ك  ٨                                        ، يف جلسته الثالثة عشرة املعقودة يف                             إن جملس حقوق اإلنسان    
َ                                    دون تصويت، أن ُيرجئ إىل دورته القادمة النظَر يف مشروع املقرر املعنون                        الوارد يف    "                     حقوق الشعوب األصلية   "              ُ                          

  .A/HRC/2/L.43        الوثيقة 

 .]انظر الفصل الثالث[

                                                 التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاية حقوق        -     ١٠٢ / ٣
      اهلادئ                          اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط 

            ، إذ أشار       ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٨                                        يف جلسته الثالثة عشرة املعقودة يف                              إن جملس حقوق اإلنسان،    
                                      ، قد قرر، دون تصويت، عقد الدورة           ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ٢٠          املؤرخ     ٧١ /    ٢٠٠٥                             إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان      

                                              ة حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ                                                                             القادمة حللقة العمل املعنية بالتعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاي         
  .                                         ، ويفضل أن تعقد يف النصف األول من ذلك العام    ٢٠٠٧      يف عام 

 .]انظر الفصل الرابع[

                                                                         اجلهود العاملية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري          -   ١٠٣ / ٣
                                                                    وكـره األجانـب وما يتصل بذلك من تعصب ومتابعة املؤمتر العاملي            

                                                                 افحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك           ملك
                                                من تعصب والتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان

           ، إذ أشار    ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٨                                     يف جلسته الرابعة عشرة املعقودة يف                               إن جملس حقوق اإلنسان،      
                                          رات اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان، وخباصة              ، وإىل مجيع قرا    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٣٠        املؤرخ  ٥ / ١         إىل قراره 

      ديسمرب  /            كانون األول  ١٦        املؤرخ    ١٤٤ /  ٦٠   ، و    ٢٠٠٢      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨        املؤرخ    ١٩٥ /  ٥٧             قراري اجلمعية 
      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٢         املعتمد يف   ) A/C.3/61/L.53/Rev.1 (                                              ، وقرار اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة     ٢٠٠٥
                                ، بشأن هذا املوضوع، قد قرر،          ٢٠٠٢       أبريل   /        نيسان   ٢٥          املؤرخ     ٦٨ /    ٢٠٠٢                    إىل قـرار اللجنة                 إضـافة        ٢٠٠٦

َ  َّ            بتصويت مَسجَّل بأغلبية    :                                       ، مع امتناع عضو واحد عن التصويت، ما يلي  ١٢     ً         صوتاً مقابل   ٣٣        

                                                                                              أن يهتم مبقرر وإرشادات املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما             ) أ ( 
                                                                  بإنشاء جلنة خمصصة تابعة جمللس حقوق اإلنسان معنية بوضع معايري تكميلية،     ٢٠٠١              ُّ        صل بذلك من تعصُّب لعام   يت

ُ                                                                                                                  ُتسند إليها والية وضع معايري تكميلية، على سبيل األولوية والضرورة، إما يف شكل اتفاقية أو بروتوكول إضايف                 
                                            شكال التمييز العنصري، وذلك لسد الفجوات                                              لالتفاقـية الدولية للقضاء على مجيع أ        )                      بـروتوكوالت إضـافية    (

                            ً                                                                                    املوجودة يف هذه االتفاقية وأيضاً لتقدمي معايري جديدة ترمي إىل مكافحة مجيع أشكال العنصرية املعاصرة، مبا فيها               
                                        التحريض على الكراهية العنصرية والدينية؛
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                    عمل بغية وضع الصكوك        أيام   ١٠                                                          أن يوصي بأن تعقد اللجنة املخصصة دورات سنوية مدة كل منها      ) ب ( 
      ً                                                 ، رهناً بإجناز الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ     ٢٠٠٧                                                        القانونـية املطلوبة وعقد دورهتا األوىل قبل هناية عام         

                                  َ                                                                                         الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان عملَه بشأن املعايري التكميلية حبلول ذلك التاريخ، وأن تقدم اللجنة تقارير منتظمة                 
                                                           لس عن التقدم احملرز يف العملية الفعلية لوضع املعايري التكميلية؛     إىل اجمل

                                              ً                                                أن يرحـب بقيام املفوضة السامية حلقوق اإلنسان مؤخراً بتعيني اخلرباء اخلمسة املعنيني باملعايري                ) ج ( 
             اء على مجيع                                                                                                         التكميلية واملسندة إليهم والية وضع وثيقة أساسية تبني الفجوات اجلوهرية يف االتفاقية الدولية للقض             

                                                                     أشكال التمييز العنصري وتقدمي توصيات حمددة بشأن سبل وطرائق هذه الفجوات؛

                                                                                                أن يطلب إىل الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان                ) د ( 
                         الرؤية ملدة يوم واحد بشأن                                                                          دعـوة اخلرباء اخلمسة إىل اجلزء األول من دورته اخلامسة، هبدف تبادل أويل لآلراء و    

                                ً      ً                          املعايري التكميلية بوصف ذلك تدبرياً مؤقتاً يف انتظار إكمال تقريرهم؛

      يونيه  /                                                                                    أن يطلـب إىل اخلـرباء اخلمسة وضع اللمسات األخرية على تقريرهم قبل هناية حزيران                  ) ه ( 
 ً                           اً العمل على التعميم الفوري                                                                              لـتقدميه إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وأن يطلب إىل املفوضية أيض                ٢٠٠٧

                                                                                                          لتقرير اخلرباء، جبميع اللغات الرمسية، على مجيع احلكومات وغريها من مجيع اجلهات املعنية من شركاء وجهات                
                                                                                               ذات مصلحة حىت يتاح جلميع هذه املؤسسات ما يكفي من الفرصة والوقت لدراسة التوصيات الواردة يف التقرير؛

                                                                     العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل                                     أن يوصي بأن يقوم الفريق      ) و ( 
                                           وأن تشكل هذه الدورة خامتة تغلق باب            ٢٠٠٧       سبتمرب   /                                                        ديـربان بعقد اجلزء الثاين من دورته اخلامسة يف أيلول         

                                                            مناقشات الفريق العامل ومداوالته بشأن مسألة املعايري التكميلية؛

                                                                      ر أعاله، رئيس الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال                                     أن يدعو، يف السياق املذكو      ) ز ( 
                                                                                        إلعالن وبرنامج عمل ديربان إىل إحالة تقرير اخلرباء اخلمسة إىل اللجنة املخصصة عرب جملس حقوق اإلنسان؛

    بان                                                                                             أن يطلب إىل الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل دير               ) ح ( 
      َ                                                                                                              مواصلةَ عمله اهلام فيما يتعلق باحلرص على التنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان على النحو الذي عهد به                  

                                        من خالل التركيز على األجزاء احلامسة           ٢٠٠٢       أبريل   /        نيسان   ٢٥          املؤرخ     ٦٨ /    ٢٠٠٢                           قـرار جلنة حقوق اإلنسان      
       ً   فورياً؛                                                  ً األخرى من إعالن وبرنامج عمل ديربان اليت تقتضي اهتماماً

َ                                         أن يطلـب إىل اللجـنة املخصصة عقَد دورهتا األوىل قبل هناية عام                ) ط (                      وأن تستعمل مجيع        ٢٠٠٧                           
                                                                                                      الوثائق املعروضة عليها بصفتها مواد ذات خلفية أساسية للبدء يف عملية وضع املعايري التكميلية، وأن يكون من بني 

          لمفاوضات؛        الصكوك ل /                                           أولوياهتا الرئيسية العمل على تقدمي مشروع الصك

                                     مكافحة التمييز داخل املفوضية، وأن                                                                 أن يطلـب إىل املفوضة السامية إبراز وإظهار صورة وحدة             ) ي ( 
                             إىل التحديات احلالية اليت                    خاصة بالنظر                                                      ً                       تـزود هـذه الوحـدة جبميع املوارد الضرورية واإلضافية ضماناً لفعاليتها،          

                                                     ن تضمن قيام املفوضة السامية بتقدمي مسامهة إجيابية وبأداء                                                يشكلها التمييز العنصري والديين، حىت يتسىن للوحدة أ
                                                            ً                   دور قيادي يف اجلهود العاملية الرامية إىل مكافحة كل ما يظهر جمدداً من ويالت العنصرية؛
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                                                                                              أن حيـتفظ هبذه القضية ذات األولوية ضمن برنامج عمله وأن يستعرض التقدم احملرز بشأهنا يف                  ) ك ( 
  .             دورته الرابعة

 افق املؤمترات والدعم املايل جمللس حقوق اإلنسان مر-٣/١٠٤

            ، قد قرر      ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٨                                        ، يف جلسته الرابعة عشرة املعقودة يف                             إن جملس حقوق اإلنسان    
  :                           اعتماد النص التايل دون تصويت

                   الذي قررت فيه        ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ١٥          املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠                             إىل قرار اجلمعية العامة               إذ يشـري   " 
                                                                                                   يف مجلة أمور، أن جيتمع اجمللس بانتظام طوال العام وبأن يعتمد ما ال يقل عن ثالث دورات يف                          اجلمعية،

                                                                                                           السـنة، بيـنها دورة رئيسـية، متتد لفترة ال تقل مدهتا عن عشرة أسابيع وأنه جيوز لـه عقد دورات                    
   س،                                                                           استثنائية، عند الضرورة، بناء على طلب من أحد أعضاء اجمللس بتأييد ثلث أعضاء اجملل

                                                                                 أمهية مراعاة التعددية اللغوية داخل األمم املتحدة والنهوض هبا وخباصة أمهية                              وإذ يعـيد تأكيد    " 
                                                     توفري خدمات الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية املناسبة،

َ                         برنامج العمل املزدحم للمجلس والصعوبات اليت تواَجه يف احلصول على                                وإذ يأخذ يف احلسبان      "                                              
                                                          زمة، وخباصة أثناء العام األول الذي يشهد عملية بناء املؤسسات،                 خدمات املؤمترات الال

                       ً                                                      وإذ يأخذ يف احلسبان أيضاً احلاجة إىل ضمان املوارد املالية الضرورية لتنفيذ مقرراته، " 

                 ُ   َّ                                              احلاجة إىل ضمان أن ُيوفَّر للمجلس الدعم الالزم من جانب األمانة واملوارد            يعيد تأكيد  - ١ " 
  ؛   ٢٥١ /  ٦٠                                                            ل الوفاء على حنو كامل بواليته كما نص عليها قرار اجلمعية العامة                    املالية الالزمة من أج

                                                                                  إىل األمني العام تقدمي تقرير، يف أقرب موعد ممكن، إىل الدورة احلادية والستني                  يطلب - ٢ " 
  :                                      للجمعية العامة عن طرق ووسائل ضمان توفري

                      د الدورات االستثنائية                                                                خدمـات املؤمتـرات، مبـا فـيها الترمجة الشفوية، وخباصة عق             ) أ  "( 
                                                               واالجتماعات اإلضافية أثناء الدورات العادية واالجتماعات التنظيمية؛

                                                                        بث وقائع مجيع دورات جملس حقوق اإلنسان بانتظام يف موقع خاص لذلك على اإلنترنت؛  ) ب  "( 

                                                             ترمجة الوثائق جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة ويف الوقت املناسب؛  ) ج  "( 

                                                                                التمويل الوايف ويف الوقت املناسب للمصروفات الطارئة غري املتوقعة الناشئة عن               توفـري   ) د  "( 
                                                                                  ً     تنفيذ مقررات اجمللس واليت تنطوي، يف مجلة أمور، على بعثات تقصي احلقائق واللجان اخلاصة، فضالً عن 

   ".                          الدعم الالزم من جانب األمانة

- - - - - 


