
اجلمعيـة العامـة

 A األمم املتحدة
 

 
 

 

(A)     GE.06-15330    061206    061206 

 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة

  من جدول األعمال٢البند 

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

 مشروع مقرر:  مرافق املؤمترات والدعم املايل جمللس حقوق اإلنسان-/...٣

 :يقرر جملس حقوق اإلنسان اعتماد النص التايل 

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

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

غوية داخل األمم املتحدة وخباصة أمهية خدمات        أمهية النهوض بالتعددية الل    وإذ يعـيد تأكـيد    " 
 الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية املناسبة،

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

وإذ يأخذ يف احلسبان أيضاً احلاجة إىل ضمان املوارد املالية الضرورية لتنفيذ مقرراته، مبا يف ذلك " 
 عقد الدورات االستثنائية وتنفيذ املقررات الناشئة عنها،

احلاجة إىل ضمان أن ُيوفَّر للمجلس الدعم الالزم من جانب األمانة واملوارد يعيد تأكيد  -١" 
 ؛٦٠/٢٥١أجل الوفاء على حنو كامل بواليته كما نص عليها قرار اجلمعية العامة املالية الالزمة من 
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 إىل األمني العام تقدمي تقرير، يف أقرب موعد ممكن، إىل الدورة احلادية والستني              يطلب -٢" 
 :للجمعية العامة عن طرق ووسائل ضمان توفري

الجتماعات اإلضافية أثناء   خدمـات املؤمتـرات، وخباصة عقد الدورات االستثنائية وا         )أ"( 
 الدورات العادية واالجتماعات التنظيمية لفترات ما بني الدورات؛

آلـية متويل كافية لتوفري التمويل يف الوقت املناسب للمصروفات الطارئة غري املتوقعة              )ب"( 
لجان اخلاصة الناشئة عن تنفيذ مقررات اجمللس واليت تنطوي، يف مجلة أمور، على بعثات تقصي احلقائق وال

 .".فضالً عن الدعم الالزم من جانب األمانة من أجل تنفيذ هذه املقررات

- - - - - 


