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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة األوىل

  من جدول األعمال٤البند 

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

 مشروع مقرر مقدم من الرئيس

 ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦تنفيذ الفقرة 

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 ، تنفيذاً شامالً،٢٠٠٦مارس / آذار١٥، املؤرخ ٦٠/٢٥١ أمهّية تنفيذ قرار اجلمعية العامة إذ يؤكد 

ت عملية بشأن مسألة     إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح باب العضوية لوضع توصيا          يقرر -١ 
استعراض، وعند اللزوم حتسني وترشيد مجيع الواليات واآلليات واملهام واملسؤوليات، من أجل احملافظة على نظاٍم            

 ومن خالل ٦٠/٢٥١مـن اإلجـراءات اخلاصة، ومشورة اخلرباء، وإجراء الشكاوى، وفقاً لقرار اجلمعية العامة            
 شفافة وحسنة التنظيم وشاملة تشارك فيها مجيع اجلهات صاحبة مشـاورات مفتوحة جترى بني الدورات وتكون     

 املصلحة؛

من اجللسات ) أو أربعني جلسة مدة كل منها ثالث ساعات   (أن جيعل فترة عشرين يوماً      يقـرر    -٢ 
ز املزودة باخلدمات كافة حتت تصرف الفريق العامل، وأن يتيح الفريق العامل قدراً كافياً من الوقت واملرونة إلجنا 

 واليته؛

إىل رئيس اجمللس أن يرأس الفريق العامل، على أن يساعده يف ذلك عند الضرورة ُمَيسِّر أو يطلب  -٣ 
أكثر إلجراء هذه املشاورات املفتوحة اليت جترى بني الدورات وتكون شفافة وحسنة التنظيم وشاملة تشارك فيها                

 مجيع اجلهات صاحبة املصلحة؛
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 تبدأ فوراً مشاورات غري رمسية من خالل عملية تشاور مفتوحة من أجل       أنه من املمكن أن    يقرر -٤ 
جتميع مقترحات ومعلومات ذات صلة وجتارب، ومن أجل تيسري إجراء مناقشات مفتوحة ينظمها تنظيماً مناسباً               

 الرئيس وتشارك فيها مجيع اجلهات صاحبة املصلحة؛

إلنسان أن تزود الفريق العامل مبعلومات       إىل مفوضـية األمم املتحدة السامية حلقوق ا        يطلـب  -٥ 
أساسـية عـن سري الواليات واآلليات، وأن تقوم بتجميع مسامهات اجلهات صاحبة املصلحة كافة، مبا يف ذلك                  

 مسامهات اإلجراءات اخلاصة، واللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية؛

 عن ٢٠٠٦سبتمرب / يقدم بانتظام تقارير إىل اجمللس اعتباراً من أيلول   إىل الفريق العامل أن    يطلب -٦ 
 .٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦التقدم احملَرز، وذلك إلتاحة إجناز االستعراض على النحو املطلوب يف الفقرة 
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