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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية

  من جدول األعمال٢البند 

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

 مشروع قرار): باسم اجملموعة األفريقية(اجلزائر 

  فريق عامل حكومي دويل بشأن استعراض الواليات-/... ٢

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 الذي  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥، املؤرخ   ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ٦الفقرة  إذ يضـع يف اعتباره       
لس حتسني وترشيد مجيع واليات وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة حقوق          قـررت اجلمعـية فيه أنه ينبغي للمج       

 اإلنسان من أجل احملافظة على نظام اإلجراءات اخلاصة، ومشورة اخلرباء، وإجراء الشكاوى، 

 الذي قرر فيه إنشاء فريق عامل حكومي        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٤ إىل مقرره    وإذ يشري  
ن مسألة استعراض، وعند اللزوم، حتسني وترشيد مجيع الواليات واآلليات واملهام           دويل مفـتوح العضـوية بشأ     

 واملسؤوليات يف جمال حقوق اإلنسان،

 مبشروع كتيب إجراءات األمم املتحدة اخلاصة يف جمال حقوق اإلنسان، بصيغته املنقحة،             وإذ حييط علماً   
قرر املتخذ يف االجتماع الثالث عشر للمكلفني بواليات يف من جانب جلنة التنسيق املعنية باإلجراءات اخلاصة، وبامل

 إطار اإلجراءات اخلاصة بعرض الكتيب على احلكومات وغريها من األطراف املهتمة طلباً للتعليقات واملدخالت،

 الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية أن يستعرض مشروع كتيب إجراءات            يـرجو  -١ 
 بصيغته املنقحة وأن يقدم توصيات      ٢٠٠٦يونيه  /ة يف جمال حقوق اإلنسان املؤرخ حزيران      األمـم املتحدة اخلاص   

 بشأن إضافات ممكنة له أو تعديالت عليه؛
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جلـنة التنسيق املعنية باإلجراءات اخلاصة أن تؤجل التاريخ النهائي احملدد لتقدمي     يـرجو أيضـاً      -٢ 
خلاصة إىل هناية الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان اليت         التعليقات واملدخالت بشأن مشروع كتيب اإلجراءات ا      

 ؛٢٠٠٧أبريل / نيسان٦مارس إىل / آذار١٢ستعقد يف الفترة من 

العامل أن يضع مشروع مدونة قواعد سلوك لتنظيم عمل اإلجراءات        الفـريق يدعـو كذلـك      -٣ 
 أثناء املناقشات اليت جرت يف دورته الثانية اخلاصة، مع مراعاة أمور من بينها االقتراحات اليت قدمها أعضاء اجمللس

بشأن تقارير املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وكذلك خالل الدورات الرمسية وغري الرمسية السابقة               
 اليت عقدها الفريق العامل؛

دم احملرز  الفريق العامل إىل تقدمي تقرير إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة عن التق             يدعو   -٤ 
 .يف تنفيذ هذا القرار

- - - - -  

 

 


