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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة

  من جدول األعمال٢البند 

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

 *مشروع قرار: وجنوب أفريقيا) نيابة عن جمموعة الدول املتماثلة املواقف(الصني 

 تدعيم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان/... ٤

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 ٤٨/١٤١إىل مجيع القرارات ذات الصلة للجمعية العامة واللجنة، وخاصة قراري اجلمعية العامة إذ يشري    
، وقرارات جلنة ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٥٥/٢٣٤ و ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ملـؤرخ   ا

 ، ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٧ املؤرخ   ١٩٩٩/٥٤، و ١٩٩٨أبريل  / نيسان ٢٤ املؤرخ   ١٩٩٨/٨٣حقـوق اإلنسان    
  ٨ملؤرخ   ا ٢٠٠٤/٢، و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٢ املؤرخ   ٢٠٠٢/٢، و ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٧ املؤرخ   ٢٠٠٠/١و

 ، ٢٠٠٤أبريل /نيسان

، اليت قررت فيها    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١من القرار   ) ز(٥ إىل الفقرة    وإذ يشـري أيضاً    
اجلمعية أن يضطلع جملس حقوق اإلنسان بدور ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان، على حنو ما قررته اجلمعية العامة 

 ،١٩٩٣ديسمرب /ل كانون األو٢٠ املؤرخ ٤٨/١٤١يف قرارها 

 بأن موارد امليزانية العادية للمفوضية السامية سوف تتضاعف حبلول عام   وإذ حيـيط عـلماً مع االرتياح       
 ؛٢٠١٠

                                                      

هـذه الوثيقة هي صيغة منقّحة ملشروع القرار الذي ُوزِّع يف الدورة الثانية جمللس حقوق اإلنسان يف                  *
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 بأن املسامهات غري املخصصة الغرض املقدمة من اجلهات املاحنة آخذة يف  وإذ حيـيط عـلماً مع االرتياح       
رونة الالزمة لتخصيص املوارد ألنشطتها التنفيذية مبا يتفق وقرارات االزدياد، األمر الذي ُيعطي املفوضية السامية امل

اجمللـس وسـائر أجهـزة وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، وبغية معاملة مجيع حقوق اإلنسان معاملة منصفة                  
 ومتساوية،

ا،  أن مجيع حقوق اإلنسان هي حقوق عاملية ومترابطة ومتشابكة وال ميكن جتزئته            وإذ يؤكـد من جديد     
وأنـه جيـب على اجملتمع الدويل أن يعاِمل حقوق اإلنسان على نطاق عاملي بطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم                   

 املساواة وبنفس الدرجة من التشديد، 

بأن من مقاصد األمم املتحدة حتقيق التعاون الدويل يف تعزيز حقوق اإلنسان والتشجيع على              وإذ يذكِّـر     
 احترامها،

 احلرص، عند النظر يف قضايا حقوق اإلنسان، على توافر عناصر العاملية واملوضوعية             دوإذ يؤكد من جدي    
وعـدم االنتقاء وإذ يؤكد، يف هذا الصدد، احلاجة إىل مواصلة ضمان قيام مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق                  

 اإلنسان بتطبيق هذه املبادئ تنفيذاً ملهام واليته وألنشطة املفوضية السامية،

، ٤٨/١٤١املفوضة السامية على أن تواصل، يف إطار واليتها املبّينة يف قرار اجلمعية العامة              شـجِّع   وإذ ي  
االضطالع بدور نشط يف تعزيز ومحاية مجيع احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية واحلق يف 

 التنمية، 

للذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف        بـأن إعـالن وبرنامج عمل فيينا ا        وإذ يذكِّـر أيضـاً     
، قد اعترفا بضرورة تكييف وتعزيز آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان           (A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه  /حزيران

 وفقاً لالحتياجات الراهنة واملقبلة يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 يتحلّى بأخالق رفيعة وبدرجة عالية من الرتاهة         أن املفوض السامي جيب أن     وإذ يؤكـد مـن جديـد       
الشخصـية، ويتمتع باخلربة الفنية، مبا يف ذلك اخلربة يف ميدان حقوق اإلنسان، ويتوفر لديه من املعرفة والتفهُّم                  

 للثقافات املتنوعة ما يلزم ألداء واجباته حبياد وموضوعية وال انتقائية وفعالية،

 وبالتقارير ذات الصلة الصادرة عن املفوضية السامية        ٦١/١٥٩ة العامة    بقرار اجلمعي  وإذ حيـيط عـلماً     
(A/HRC/4/93) ووحدة التفتيش املشتركة (JIU/REP/2006/3)،واملتعلقة بتكوين مالك موظفي املفوضية السامية  

ة  باحلاجة إىل زيادة ومواصلة دعم ودراسة برامج وأنشطة مفوضية األمم املتحدة السامي            واقتـناعاً مـنه    
 حلقوق اإلنسان،

 على أن املفوضية السامية هي مكتب عام ميثل اجلميع وينبغي أن يتجلى فيه، بالتايل، تنوُّع يشدِّد -١ 
اخللفـيات، ويذكِّر يف هذا الصدد بأن املفوضية السامية، بوصفها جزءاً من األمانة العامة لألمم املتحدة، حتكمها           
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تعلقة بسياسات التوظيف، وهذه مسألة أساسية لضمان تنفيذ مبادئ العاملية  من ميثاق األمم املتحدة امل١٠١املادة 
 واملوضوعية والالانتقائية عند النظر يف قضايا حقوق اإلنسان؛

 إىل األمني العام أن يويل االعتبار الواجب، لدى تعيني املفوض السامي، للتناوب اجلغرايف              يطلب -٢ 
 ؛١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٤٨/١٤١ة وفقاً ملا ينص عليه قرار اجلمعية العام

 املفوضية السامية على مواصلة املمارسة الراهنة املتمثلة يف االستخدام األمثل للخربة املتاحة يشجِّع -٣ 
 يف جمال حقوق اإلنسان وذات الصلة باملناطق اليت تضطلع فيها بأنشطة ومن هذه املناطق حسب االقتضاء؛

لسامية إىل مراعاة مجيع القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة واجمللس  املفوضة ا يدعو   -٤ 
لدى وضع اخلطط ألنشطة املفوضية السامية ويطلب إليها أن تعكس هذه القرارات على النحو املالئم يف تقاريرها        

 السنوية املرفوعة إىل اجمللس واجلمعية العامة،

ان عنصر الشفافية يف أنشطتها وعملياهتا من خالل احلوار         ضم املفوضـية السامية على   يشـجِّع    -٥ 
والتشاور املستمرين مع الدول األعضاء بطرق منها عقد جلسات إعالمية منتظمة ومراعاة القرارات ذات الصلة               

 الصادرة عن اجلمعية العامة واجمللس؛

 املالية املناسبة عن  مـن املفوضة السامية، يف هذا الصدد، تزويد مجيع الدول باملعلومات         يـرجو  -٦ 
املفوضية وعن ميزانيتها بطرق منها عقد جلسات إعالمية غري رمسية بشأن التربعات، مبا يف ذلك نسبتها وختصيصها 

 يف امليزانية اإلمجالية بالتكلفة الكاملة لربنامج حقوق اإلنسان؛

دة حلقوق اإلنسان بكل     احلاجة إىل القيام دون تأخري بتزويد برنامج األمم املتح         يؤكد من جديد   -٧ 
مـا يلـزم من املوارد املالية واملادية وموارد املوظفني من امليزانية العادية لألمم املتحدة من أجل متكني املفوضية                   

 السامية من أداء والياهتا بكفاءة وفعالية وسرعة؛

ن النامية، ويدعو  بالتربعات املقدمة إىل املفوضية السامية، وال سيما تلك املقدمة من البلدايرحب -٨ 
 اجلهات املاحنة، يف هذا الصدد، إىل مراعاة دعوة املفوضة السامية إىل تقدمي مسامهات غري خمصصة الغرض؛

 أن مهام املفوض السامي تشتمل على تعزيز ومحاية إعمال احلق يف التنمية وأن              يؤكد من جديد   -٩ 
وظفني ملتابعة إعمال هذا احلق بغية تعزيز أنشطتها الرامية على املفوضية السامية أن تكرِّس ما يكفي من املوارد وامل

 إىل إعماله بصورة فعالة؛

 إىل املفوضة السامية أن تواصل التشديد على تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية يطلب -١٠ 
ذا الصدد، على مواصلة تعزيز والثقافية يف األنشطة اليت تضطلع هبا املفوضية السامية ويشجِّع املفوضة السامية، يف ه

 عالقتها هبيئات األمم املتحدة وصناديقها ووكاالهتا املتخصصة املعنية؛
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 إىل املفوضة السامية أن تواصل تعزيز اهليكل اإلداري للمفوضية السامية، مبا يف ذلك يطلب أيضاً -١١ 
يع اجملاالت ذات األولوية، وخاصة احلقوق      إدارة املوارد البشرية، وأن حتسِّن قدرة املفوضية على االستجابة يف مج          

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهو أمر يتطلب قدرة حبثية وحتليلية خاصة؛

 من املفوضة السامية النهوض بالتعاون الدويل من أجل تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان              يرجو -١٢ 
 مني االحترام جلميع حقوق اإلنسان؛وإجراء حوار مع مجيع احلكومات تنفيذاً لواليتها بغية تأ

 أن اخلدمات االستشارية وخدمات التعاون التقين اليت تقدَّم بناء على طلب من احلكومات              يعلن -١٣ 
بغـية تنمية القدرات الوطنية واحلس الوطين باملسؤولية يف ميدان حقوق اإلنسان تشكل إحدى الوسائل األكثر                 

 قوق اإلنسان والدميقراطية؛كفاءة وفعالية لتعزيز ومحاية مجيع ح

على ضرورة زيادة ما خيصَّص من موارد امليزانية العادية لألمم املتحدة لتوفري اخلدمات             يشـدِّد    -١٤ 
 االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان؛

بعة لألمم   املفوضة السامية إىل مواصلة توفري املعلومات عن التعاون مع اهليئات األخرى التا            يدعو -١٥ 
املـتحدة، ويدعوهـا أيضاً إىل إتاحة املعلومات بشأن االتفاقات املعقودة مع سائر هيئات األمم املتحدة وبشأن                 

 تنفيذها، وذلك بطريقة صرحية وشفافة، حسب االقتضاء؛

 من املفوضة السامية اختاذ املزيد من التدابري لتنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشتركة بغية              يرجو -١٦ 
 سني التوازن اجلغرايف لتكوين مالك موظفي املفوضية على املستويات كافة؛حت

 ٦١/٢٤٤، يف هذا الصدد، على ضرورة مراعاة الطلب الوارد يف قرار اللجنة اخلامسة              يؤكـد  -١٧ 
نسان، والقاضي بأن يقدِّم األمني العام إىل اجلمعية العامة، بالتشاور مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإل               

 مقترحات ملعاجلة عدم التوازن يف التوزيع اجلغرايف ملوظفي هذه املفوضية؛

 املفوضة السامية إىل أن تقدم يف تقريرها السنوي إىل اجمللس املعلومات املطلوبة             يدعو من جديد   -١٨ 
 عمالً هبذا القرار؛

 .اسب من جدول األعمال النظر يف تنفيذ هذا القرار يف دورة مقبلة يف إطار البند املنيقرر -١٩ 

- - - - - 

 


