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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرة اخلامسةالدورة 

   من جدول األعمال٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

  ألمني العاموتقارير املفوضية السامية وا

، *) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (، فرتويال   *، اجلمهورية العربية السورية   *بنغالديش، اجلزائر     
 مشروع قرار: كوبا، نيجرييا

    ١٥.../  
 والتنسيق والتعاون بني جملس حقوق اإلنسان ومفوضية األمـم          تدعيم احلوار 

  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٤١ بقرار اجلمعية العامة     رذكّإذ ي   

حيث قررت أمورا منها أن يكون املفوض السامي حلقوق اإلنسان هو مسؤول األمم املتحدة              
الذي يتحمل، يف ظل توجيه وسلطة األمني العام، املسؤولية الرئيسية عن أنشطة األمم املتحدة           

يف إطار مجلة اختصاصات وسلطة ومقررات اجلمعيـة العامـة          يف ميدان حقوق اإلنسان، و    
  واجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلنة حقوق اإلنسان،

 حيث  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ بقرار اجلمعية العامة      أيضا ركّوإذ يذ   
قررت أمورا منها أن يضطلع جملس حقوق اإلنسان بدور جلنة حقوق اإلنسان ومسؤولياهتا فيما        

 على حنو ما قررته اجلمعية العامة يف     ،يتصل بعمل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       
  ،٤٨/١٤١قرارها 

__________ 

  .يف جملس حقوق اإلنسان غري عضو دولة  *  
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 ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٣ املؤرخ   ٦٢/٢٤٦ بقرار اجلمعية العامة     ر أيضا وإذ يذكّ   
  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٤ املؤرخ ٦٤/٢٤٣وقرارها 
بناء مؤسسات  " املعنون   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١قراره   إىلوإذ يشري     

  ،"جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
على أن اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتمـاعي وجملـس   وإذ يؤكد جمددا      

حقوق اإلنسان هي األجهزة املسؤولة عن اختاذ القرارات ورسم السياسات من أجل تعزيـز              
  حقوق اإلنسان ومحايتها،

لنظـامني األساسـي    ا  يف ٦-١٠٤ والقاعـدة    ٩-٤ و ٨-٤ إىل البندين    يشريوإذ    
   الربناجمية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم،واإلداري لتخطيط الربامج واجلوانب

مفوضية األمـم املتحـدة     على أن تدعيم احلوار والتنسيق والتعاون بني        يؤكد    -١  
 أجهـزة األمـم     يف عمل  وجملس حقوق اإلنسان يسهم يف تعزيز التآزر         السامية حلقوق اإلنسان  

تعزيـز حقـوق    والفعالية يف جمال    شطة  ناأل اإلنسان، ومن مث حتسني      قوقحب املعنيةاملتحدة  
   ؛اإلنسان ومحايتها

جبهود املفوضة السامية الرامية إىل توطيد احلوار والتنسيق والتعاون         يرحب    -٢  
  املفوضية السامية؛اجملتمع املدين يف اجملاالت املتصلة بعمل مع اجمللس والدول األعضاء و

وجلنة حقوق اإلنسان املتـصلة      جبميع قرارات اجلمعية العامة واجمللس       ريذكّ  -٣  
باملوضوع اليت توفر واليات تناسب عمل املفوضية، ويؤكد على أمهية أن تأخذ املفوضية هذه              

عند التخطيط ألنشطتها وإعداد مسامهتها املقترحة يف اإلطـار         يف اعتبارها الكامل    القرارات  
  ؛١٩االستراتيجي يف سياق الربنامج 

أن تقدم رمسيا مقترحـات لربنـامج حقـوق          إىل املفوضة السامية     يطلب  -٤  
اإلنسان جلميع األطر االستراتيجية املقبلة كي ينظر فيها اجمللس، وأن تأخذ يف احلـسبان آراء               

كهـذه  الدول األعضاء وأصحاب املصلحة املعنيني باألمر عند إعداد وثيقة مهمة           وتعليقات  
  . إىل جلنة الربنامج والتنسيق واجلمعية العامةهاميقبل تقد

        

  


