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(A)     GE.07-14529    280907    280907 

                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة السادسة

                 من جدول األعمال ٦      البند 

 االستعراض الدوري الشامل

 مشروع قرار): باسم جمموعة الدول األفريقية(مصر 

                     ية االستعراض الدوري                    إنشاء صناديق آلل   -      / ...  ٦
                               الشامل التابعة جمللس حقوق اإلنسان

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                                                      أن االسـتعراض الـدوري الشـامل هـو آلية للتعاون يشترك فيها البلد املعين                                       إذ يضـع يف اعتـباره      
    ١٥       املؤرخ       ٢٥١ /  ٦٠       ً     ً                                              ً                                     اشـتراكاً كامالً، مع مراعاة احتياجاته يف جمال بناء القدرات، وفقاً لقرار اجلمعية العامة               

  ،    ٢٠٠٦     مارس  /    آذار

                            ، يقضي بإنشاء صندوق استئماين     ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ١٨                               أن نص بناء املؤسسات، املعتمد يف         وإذ يؤكد 
                                                                                      ً                           للتـربعات خـاص باالسـتعراض الـدوري الشامل لتيسري مشاركة البلدان النامية، ال سيما أقل البلد منواً، يف                   

                         االستعراض الدوري الشامل، 

ّ                                                   نص بناء املؤسسات يطلب أيضاً إىل اجمللس أن يبّت يف مسألة ما إذا كان ينبغي اللجوء                          إىل أن          وإذ يشري                 ً                          
                                                        إىل آليات التمويل احلالية أم ينبغي إنشاء آلية متويل جديدة،

                                                                                   إىل األمني العام إنشاء صندوق استئماين للتربعات خاص باالستعراض الدوري الشامل                  يطلـب  - ١ 
                       ً                                 ال سيما أقل البلدان منواً، يف آلية االستعراض الدوري الشامل؛                              لتيسري مشاركة البلدان النامية، 
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                                      ُ                                               إىل األمني العام إنشاء آلية مالية جديدة ُتدعى صندوق التربعات اخلاص باملساعدة                      ً  يطلب أيضاً  - ٢ 
                                                                                                           املالـية والتقنـية على أن جتري إدارهتا بصورة مشتركة مع الصندوق االستئماين للتربعات اخلاص باالستعراض                

                ً                                              ً        ، لكي يوفر، جنباً إىل جنب مع آليات التمويل املتعددة األطراف، مصدراً        ١                                   ي الشامل املشار إليه يف الفقرة            الدور
                                                                                                                  للمسـاعدة املالـية والتقنية يعاون البلدان يف تنفيذ التوصيات الناجتة من االستعراض الدوري الشامل، مبشاركة                

                    وموافقة البلد املعين؛

                                                       راقبني، وأصحاب املصلحة اآلخرين باجمللس على دعم تشغيل                                   مجيع الدول األعضاء، وامل        حيـث  - ٣ 
                   الصندوقني املذكورين؛

                                                                            إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تتخذ التدابري الالزمة لسرعة تشغيل اآلليتني؛    يطلب - ٤ 

  .                                                                متابعة املسألة يف دورته السابعة يف إطار البند نفسه من جدول األعمالُ     ُيقرر - ٥ 
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