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

 مشروع مقرر مقدم من الرئيس

ومهام  متديد جملس حقوق اإلنسان جلميع واليات وآليات /...٢٠٠٦
 ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان

 ،جملس حقوق اإلنسانإن 

جملس "املعنون   و ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥املؤرخ   ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة     وقـد وضـع يف اعتباره      
  منه،٦  وخباصة الفقرة،"حقوق اإلنسان

 من قرار اجلمعية ٦ للفقرة  ناء الفترة االنتقالية وفقاً   ث احلماية أ  تكتنف على أمهية جتنب أي ثغرة       وإذ يشدد  
 العامة هذا،

ة سنة، بصفة استثنائية، ورهناً باالستعراض الذي سيجريه اجمللس مبوجب قرار           د أن ميدد مل   يقرر -١
،  لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     اخلاصة للجنة واللجنة الفرعية    ، واليات كافة اإلجراءات   ٦٠/٢٥١اجلمعية العامة   

، )١٥٠٣اإلجراء  ) (٤٨ -د(١٥٠٣اإلجـراء املنشأ مبوجب قرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية          عـن    فضـالً 
  هبذا املقرر؛واملكلفني باالضطالع هبذه الواليات، كما هو مبني يف املرفق

 مواصلة  ١٥٠٣اإلجراءات اخلاصة واللجنة الفرعية واإلجراء      يطلب يف هذا الصدد من املكلفني ب       -٢ 
 تقدمي الدعم الالزم هلم؛مواصلة تنفيذ والياهتم، ومن مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

 :املوافقة على الترتيبات التالية من أجل الفترة االنتقاليةيقرر  -٣
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 اإلجراءات اخلاصة املقدمة إىل الدورة الثانية والستني        أن ينظر يف دورته القادمة يف تقارير كافة        )أ( 
 للجنة حقوق اإلنسان؛

 ٣١ اعتباراً من    لجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      إىل عقد الدورة األخرية ل     أن يدعـو   )ب( 
لعاملة السابقة  يوليه ملدة أربعة أسابيع، إذا ما قررت ذلك اللجنة الفرعية، مبا يف ذلك اجتماعات أفرقتها ا               /متـوز 

 :إلعداد ما يلي ةب األولوية الواجوأن متنح اللجنة الفرعيةاليت تعقد أثناء الدورة، تلك للدورة و

إىل رباء  من اخل لمشورة  إسداًء ل  ، فيها رؤيتها وتوصياهتا   تعرضورقـة عن سجل اللجنة الفرعية        `١`
  ؛٢٠٠٦ املستقبل، على أن تقدمها إىل اجمللس يف عام بشأناجمللس 

قائمة مفصلة تصف حالة مجيع الدراسات اليت جتريها اللجنة الفرعية، فضالً عن استعراض شامل       `٢`
 ؛٢٠٠٦ألنشطتها، على أن تقدمهما إىل اجمللس يف عام 

ـ  -٤  ملنتدى االقتصادي للجنة الفرعية وفقاً     لألفرقة العاملة وا   السنوية   الدوراتالدعوة إىل عقد    رر أيضاً   يق
 أعاله؛` ١`)ب(٣ يف الفقرة اليت ستعدها اللجنة الفرعية، كما هو مبنيورقة الة، بغية املسامهة يف ارسات احلاليمللم

 جلنة حقوق اإلنسان إىل جملس حقوق       كل ما حتيله   النظر أثناء دورته املقبلة يف       يقـرر كذلـك    -٥ 
 .متأخرة عن موعدهاتقارير من اإلنسان 
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 املرفق

 :٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 

 متديد جملس حقوق اإلنسان جلميع واليات وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان

 جلنة حقوق اإلنسان

  اخلرباء البارزين املستقلني املعين بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربانفريق

 اخلبري املستقل املعيَّن من قبل األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف هاييت

 ملستقل املعيَّن من قبل األمني العام واملعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومالاخلبري ا

 اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي

 اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ليبرييا

 ال حقوق اإلنساناخلبري املستقل املكلف بتوفري املساعدة حلكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية يف جم

 )١٥٠٣اإلجراء السري (اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف أوزبكستان 

 اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل

 اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات

 لتمتع الكامل حبقوق اإلنسان،   اخلـبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على ا           
 وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع

 حقوق اإلنسان يف كوباحبالة املمثل الشخصي للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان املعين 

 وداناملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الس

 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار

 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 املقرر اخلاص املكلَّف بإقامة اتصاالت مباشرة مع حكومة بيالروس وشعبها
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 )١(١٩٦٧ة احملتلة منذ يناملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطي

 املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب

 املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكُره  األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب

 اءات موجزة أو تعسفاًاملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجر

 املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد

 واخلطرة بصورة غري مشروعة على الُسمّيةاملقـرر اخلـاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات      
 التمتع حبقوق اإلنسان

  سيما النساء واألطفالجتار باألشخاص، الاالاملقرر اخلاص املعين جبوانب حقوق اإلنسان لضحايا 

 املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين

 املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني

 املقرر اخلاص املعىن بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

 تعبرياملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي وال

 املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم

 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء

 املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة

  املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصلينياملقرر اخلاص

 املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه

 األعمال مؤسسات غريها من مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية واملمثل اخلاص لألمني العام املعين 

 املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان يف كمبوديا

املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل وبالوسائل املمكنة لتعزيز                 
إلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية           اماً مع ا  مبا يتمشى مت  محايـتهم   

 املعترف هبا عاملياًواحلريات األساسية حقوق اإلنسان 
                                                      

 ).١٩٩٣/٢انظر قرار جلنة حقوق اإلنسان (حتددت مدة هذه الوالية بانتهاء االحتالل  )١(
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 ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً

 فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي

 يق العامل املعين باالحتجاز التعسفيالفر

 الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي

 الفريق العامل املعىن مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

  ومحاية حقوق اإلنسان لتعزيزلجنة الفرعيةببالغات الالفريق العامل املعين 

 الفريق العامل املعين باحلاالت

 اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

 أو املسؤولية فيما يتعلق جبرائم العنف اجلنسي/املقرر اخلاص املكلف بإعداد دراسة مفصلة بشأن صعوبة إثبات التهمة و

 نظام العدالة اجلنائيةاملقرر اخلاص املكلف بإجراء دراسة مفصلة حول التمييز يف 

 املقرر اخلاص املكلف بإجراء دراسة مفصلة عن تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان على نطاق العامل

املقرر اخلاص املكلَّف بإعداد دراسة شاملة عن الفساد وأثره على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق                
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 قرر اخلاص املكلّف بإجراء دراسة عن حقوق اإلنسان واجملني البشريامل

 من العهد الدويل ٢ من املادة ٢املقرر اخلاص املكلف بإجراء دراسة عن مسألة عدم التمييز كما تنص عليه الفقرة 
 اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ة عن منع انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة باستعمال األسلحة         املقـرر اخلاص املكلف مبهمة إعداد دراسة شامل       
 الصغرية واألسلحة اخلفيفة

 املقرران اخلاصان املكلفان مبهمة إعداد دراسة شاملة عن مسألة التمييز على أساس العمل والنسب

 املنتدى االجتماعي

 الفريق العامل املعين بأشكال الرق املعاصرة

 كان األصلينيالفريق العامل املعين بالس

 الفريق العامل املعين باألقليات

- - - - - 


