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 جملس حقوق اإلنسان 
 الدورة الرابعة

  من جدول األعمال٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "إلنسانجملس حقوق ا"واملعنون 

 مشروع قرار): باسم اجملموعة األفريقية(اجلزائر 

  فريق عامل حكومي دويل بشأن استعراض الواليات-/... ٤

 إن جملس حقوق اإلنسان،

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

 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  
ستعراض، وعند اللزوم، حتسني وترشيد مجيع الواليات واآلليات واملهام         دويل مفـتوح العضـوية بشأن مسألة ا       
 واملسؤوليات يف جمال حقوق اإلنسان،

 الذي طلب فيه إىل الفريق العامل    ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ املؤرخ   ٢/١إىل قراره   وإذ يشري أيضاً     
جلنة التنسيق املعنية    ب أيضاً إىل    أن يضـع مشـروع مدونـة قواعد سلوك لتنظيم عمل اإلجراءات اخلاصة وطل             

باإلجراءات اخلاصة أن تؤجل التاريخ النهائي احملدد لتقدمي التعليقات واملدخالت بشأن مشروع كتيب اإلجراءات          
 اخلاصة إىل هناية الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان،

Distr. 
LIMITED 

A/HRC/4/L.6 
21 March 2007 

ARABIC 
Original: FRENCH 



A/HRC/4/L.6 
Page 2 

 

ق اإلنسان، بصيغته املنقحة،     مبشروع كتيب إجراءات األمم املتحدة اخلاصة يف جمال حقو         وإذ حييط علماً   
من جانب جلنة التنسيق املعنية باإلجراءات اخلاصة، وباملقرر املتخذ يف االجتماع الثالث عشر للمكلفني بواليات يف 
 إطار اإلجراءات اخلاصة بعرض الكتيب على احلكومات وغريها من األطراف املهتمة طلباً للتعليقات واملدخالت،

املعنية باإلجراءات اخلاصة أن تؤجل التاريخ النهائي احملدد لتقدمي التعليقات          جلنة التنسيق   يرجو   -١ 
واملدخالت بشأن مشروع كتيب اإلجراءات اخلاصة إىل هناية الدورة اخلامسة جمللس حقوق اإلنسان اليت ستعقد يف 

 ؛٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ إىل ١١الفترة من 

اً عن نتائج مشاوراته بشأن مدونة قواعد سلوك لتنظيم         الفريق العامل أن يقدم تقرير    يرجو أيضاً    -٣ 
 .عمل اإلجراءات اخلاصة إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته اخلامسة
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