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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة السابعة واألربعون

 21حزيران/يونيه  13 -تموز/يوليه 2021
البند  1من جدول األعمال

المسائل التنظيمية واإلجرائية
إسو وواي ن * ،إندونيسووويا ،باكسوووتان ،يادلند* ،السووون،اا ،العراق* ،الفلب ن ،مال زيا* ،مصووور* ،نيج ريا*،
اليمن* :مشروع مقرر

يعزيز نظام الوثائق الخاص بمجلس حقوق اإلنسان

.../47

قرر مجلس حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان لم قورتهففف الممقوقي لم ففف تموز/يولياه  2021اعتمااق الن
ّ
الوارق أقناه:

"إن مجلس حقوق اإلنسان
إذ يسترشد بمقاصد ميثاق األمم المتحدي ومباقئه
وإذ يشااير إلى قرار الجمعية المامة  251/60المؤرخ  15آذار/مارس  2006وقرار مجلس حقوق

اإلنسان  1/5المؤرخ  18حزيران/يونيه  2007بشأن بناء مؤسسات المجلس

وإذ يس اّلم بضااروري أن يسااترشااد مجلس حقوق اإلنسااان لم عمله بمباقي المالمية والحياق والمو ااو ية

وعدم االنتقائية وبالحوار والتماون على نحو بناء على الصاميد الدولم بيية النوو

حقوق اإلنسان

بتمزيز وحماية جميع

وإذ يؤكد من جديد أن مس ا ا ا ااؤولية مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ااان تتمثل لم تمزيز االحترام المالمم لحماية

جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع قون تمييز من أي نوع وبطريقة عاقلة ومنصفة
وإذ يشدق على أهمية وجوق أمم متحدي منفتحة وشفالة وشاملة للجميع

وإذ يشا ااير إلى القيمة المضا ااالة للبم المباشا اار للجلسا ااات الرسا اامية الممقوقي لم إ ار قوراته على

ش ا اابنة اإلنترنل فم لحف وا ويالحظ مع األسا ا ا

عدم وجوق محا ا اار حروية أو موجزي رس ا اامية لجلس ا اااته

وال ساايما ويما يتملب باإلجراءات المتخذي بشااأن المقترحات ويس اّلم بضااروري إقرار تفساايرات المواق
لم محا ره الرسمية

*

قولة غير عضو لم مجلس حقوق اإلنسانف
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مد محا ر موجزي للجلسات التم يتخذ ليوا ق ار ار بشأن مقترحات ويمتمد ليوا
-1
يقرر أن ت ّ
تقرير الدوري ابتداء من قورته الثامنة واألربمين؛
يقرر أيض ا ا ا ا ااا أن يش ا ا ا ا ااار إلى لب المراقبين أخذ الكلمة لم حال تم ّذر عليوم اإلقالء
-2
ّ
بمالح اتوم المامة لم نواية الدوري لم المحا ا اار الموجزي للجلس ا ااة وأن يجمل أي بيان لم يدل به بش ا ااأن

قدم رس ا ا ا ا ا ااميا إلى األمانة من خالل الطرائب التم تحدقها هذه األخيري
المقترح الممتمد أو أي جزء منه وي ّ
متاحا ولقا للممارسات المتبمة قاخل األمم المتحدي؛
-3

يطلب إلى األمانة أن تنش ا اار تص ا ااحيحا تقنيا لم حال اكتش ا اافل الدولة الممنية وقائع غير

ققيقة لم المحا ر الموجزي"ف
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