
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.09-14134    150609    150609 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية عشرة

   من جدول األعمال٦البند 

  االستعراض الدوري الشامل
   جيبويت، شيلي، الصني، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أوروغواي، بنغالديش،

  مشروع مقرر: الكامريون، كندا، كوبا، ماليزيا، املكسيك، نيجرييا، نيكاراغوا

 إصدار تقارير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل جبميع          - /...١١
  اللغات الرمسية لألمم املتحدة

، أن يعتمد النص التايل     ٢٠٠٩يونيه  /حزيران... املعقودة يف   ... يف جلسته   قرر جملس حقوق اإلنسان،       
  :ويقدِّمه إىل اجلمعية العامة على سبيل االستعجال من أجل تنفيذه

 ٦٢/٢١٩ و٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ قراري اجلمعية العامة إذ يضع يف اعتباره"  
يونيه / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١، وقرار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢املؤرخ  
  ،٢٠٠٨أبريل / نيسان٩ املؤرخ ٩/٢ و٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ املؤرخ ٨/١، وبياين الرئيس ٢٠٠٧

 على أن الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل التابع جمللس حقوق اإلنسان وإذ يشدِّد  
   دولة من الدول األعضاء،٣٢قد اعتمد يف دورتيه الرابعة واخلامسة التقارير املتعلقة باستعراض احلالة يف 

 تقريراً من التقارير اليت اعُتِمدت يف الدورة الرابعة للفريق العامـل مل             ١٣ ألن   وإذ يشعر بالقلق    
تصدر كوثائق رمسية لألمم املتحدة باللغات الرمسية الست قبل النظر فيها واعتمادها من ِقَبل اجمللـس يف                 

  دورته احلادية عشرة،

  إىل أمهية تعدُّد اللغات يف عمل األمم املتحدة،وإذ يشري   

 من األمني العام أن ُيصِدر التقارير اليت اعتمدها الفريق العامل املعين باالستعراض             يرجو  - ١  
الدوري الشامل يف دورتيه الرابعة واخلامسة، واملعلومات اإلضافية اليت قدمتها الدول موضوع االستعراض 
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بَ     ل اجمللس، بوصفها وثائق رمسية تصدر جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة قبل            قبل اعتماد النتائج من ِق
  موعد انعقاد الدورة الثانية عشرة للمجلس؛

 على أنه ينبغي للفريق العامل أن حيرص على أن يطبِّق يف تقاريره احلدود القصوى يشدِّد  - ٢  
  ؛٩/٢لعدد الكلمات احملددة يف مرفق بيان الرئيس 

 أن الفريق العامل خموَّل سلطة البت، على أساس كل حالة على حدة،             ن جديد يؤكد م   - ٣  
  يف اعتماد التقارير اليت تتجاوز بصورة استثنائية احلدود املذكورة أعاله فيما يتعلق بعدد الكلمات؛

 أن تصدر مجيع التقارير اليت يعتمدها الفريق العامل بوصفها وثائق رمسية جبميـع              يقرِّر  - ٤  
رمسية لألمم املتحدة، وذلك يف الوقت املناسب قبل النظر فيها من ِقَبل اجمللس، ويرجو من األمني اللغات ال

  ".العام أن يكفل تقدمي الدعم الضروري هلذه الغاية

 -  -  -  -  -  

  


