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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،

  امية واألمني العاموتقارير مفوضية األمم املتحدة الس

، )* اإلسـالمية  -مجهورية   (، إندونيسيا، أوروغواي، إيران   *إكوادوراد الروسي،   ـاالحت    
، *، بـيالروس  ) املتعددة القوميات  -دولة  (بوليفيا   ،*، بوتان *باكستان، بنغالديش، بنما  

ـ  *العربية السورية ، اجلمهورية*، اجلزائر*توغو ، *ة، مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطي
، فييت )* البوليفارية-مجهورية ( فرتويال ،* فلسطني،*سنغافورة ،*، سري النكا*زمبابوي

  مشروع قرار: مصر، نيجرييا، نيكاراغوا ،*، كوبا، كوستاريكا*نام

    ١٣.../  
  حلقوق اإلنسانالسامية مفوضية األمم املتحدة موظفي تكوين مالك 

 إن جملس حقوق اإلنسان،  

مارس / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١من قرار اجلمعية العامة     ) ز(٥  إىل الفقرة  إذ يشري   
، الذي قررت فيه اجلمعية أن يضطلع اجمللس بدور ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان             ٢٠٠٦

فيما يتصل بعمل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، على حنو ما قررته اجلمعية              
  ،١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٤٨/١٤١يف قرارها 
 جبميع القرارات ذات الصلة هبذه املسألة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة           وإذ حييط علماً    

  وجلنة حقوق اإلنسان واجمللس،

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  

 
 A/HRC/13/L.18  األمم املتحدة

 
 Distr.: Limited اجلمعية العامة

19 March 2010 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/13/L.18 

GE.10-12352 2 

 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تكوين وإذ حييط علماً أيضاً  
  ،(A/HRC/13/18)مالك موظفي املفوضية السامية 

 بتقريري وحدة التفتيش املشتركة عن متابعـة االسـتعراض           علماً كذلك  وإذ حييط   
 وعن متويـل ومـالك مـوظفي        Add.1) و (A/59/65-E/2004/48اإلداري للمفوضية السامية    

  ،(JIU/REP/2007/8)املفوضية 
 أن اختالل التوازن يف تكوين مالك املوظفني ميكن أن يقلـص            وإذ يضع يف اعتباره     

 السامية إذا ما نظر إليه على أنه منحاز ثقافيـاً وغـري ممثـل لألمـم                 فعالية عمل املفوضية  
  ككل، املتحدة

إزاء استمرار الوضع املتمثل يف استحواذ منطقة واحدة على أكثر          عن قلقه وإذ يعرب     
من نصف الوظائف يف املفوضية السامية، وعلى عدد من الوظائف يفوق ما حصلت عليـه               

، وذلك على الرغم من الدعوات املتكررة إىل تصحيح االختالل          املناطق األربع الباقية جمتمعة   
  اجلغرايف يف توزيع مالك املوظفني،

 أمهية مواصلة اجلهود اجلارية ملعاجلة اختالل التوازن فيما يتعلق          وإذ يؤكد من جديد     
  بالتمثيل اإلقليمي ملوظفي املفوضية السامية،

املوظفني على مجيع املستويات هـو      على أن االعتبار األمسى يف استخدام       وإذ يشدد     
 من  ٣ضرورة تأمني أعلى مستوى من الكفاءة واملقدرة والرتاهة، وإذ يضع يف اعتباره الفقرة              

 من ميثاق األمم املتحدة، ويعرب عن اقتناعه بأن هذا اهلدف يتفـق مـع مبـدأ           ١٠١املادة  
  التوزيع اجلغرايف العادل،

ي اللجنة الرئيسية املناسبة التابعة للجمعية      أن اللجنة اخلامسة ه   وإذ يؤكد من جديد       
  العامة املنوط هبا مسؤوليات عن املسائل اإلدارية واملسائل املتعلقة بامليزانية،

مفوضة األمم   عن قلقه العميق إذ أنه، بالرغم من التدابري اليت اختذهتا            يعرب  -١  
 املفوضية  الك موظفي جلغرايف مل االختالل يف التوزيع ا    ، ال يزال  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

الفئة املهنية والتقنية وكذلك علـى      على وظائف   تستحوذ  منطقة واحدة   ظاهرا للعيان، وأن    
   املناطق األربع الباقية جمتمعة؛ يفوق ما حصلت عليهالوظائف الدائمة واملؤقتة

 فوضة السامية يف تقريرها من أن حتقيق التوازن اجلغرايف        املمبا ذكرته   يرحب    -٢  
يف مالك موظفي املفوضية سيظل أحد أولوياهتا، ويطلب إىل املفوضة السامية مواصلة اختـاذ              
كافة اخلطوات املطلوبة ملعاجلة االختالل الـراهن يف تـوازن التوزيـع اجلغـرايف ملـالك                

  املفوضية؛ موظفي
النسبة املئوية ملوظفي املفوضية من مناطق مت حتديدها باعتبارها زيادة يالحظ   -٣  

، وخمتلف التدابري اليت اقُترحت واُتخذت بالفعـل ملعاجلـة          تطلب حتسني متثيلها يف املفوضية    ت
الزيـادة الطفيفـة     أن   املالحظة بقلق اختالل التوازن يف التوزيع اجلغرايف ملالك املوظفني، مع         
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 ومل يطرأ أي تغيري يف وضع املنطقة املهيمنة، ويشدد على ضـرورة             ٢٠٠٩حصلت يف عام    
  ؛الصارخ بأسرع ما ميكنل إعمال تدابري إضافية ملعاجلة هذا االختال

 بالتقدم احملرز يف حتسني التنوع اجلغرايف ملالك موظفي املفوضية،          حييط علماً   -٤  
 باحلاجة إىل مواصلة التـشديد      بأن تواصل اهتمامها   املفوضة السامية    بالتزام كما حييط علماً  

  على حنو ما ورد يف خالصة تقريرها؛كن ملوظفيها، على حتقيق أوسع تنوُّع جغرايف مم
إىل املفوضة السامية العمل على حتقيق التنوع اجلغرايف ملالك املفوضية          يطلب    -٥  

على أوسع نطاق عن طريق تعزيز تنفيذ التدابري املتعلقة بتحسني متثيل البلدان واملناطق غـري               
لبلدان النامية، مع النظر يف منع حدوث زيادة يف         املمثلة أو املمثلة متثيالً ناقصاً، وال سيما من ا        

   يف مالك موظفي املفوضية السامية؛ بالفعل زائداًاملمثلة متثيالًمتثيل البلدان واملناطق 
 باجلهود املبذولة لتحقيق التوازن اجلنساين يف تكوين مالك مـوظفي      يرحب  -٦  

   اهتمام خاص هلذه املسألة؛املفوضية السامية، وبالقرار الذي اُتخذ بشأن مواصلة إيالء
 إىل املفوضني الساميني املقبلني مواصلة تعزيز اجلهود اجلاريـة الـيت            يطلب  -٧  

  تبذل يف سبيل بلوغ اهلدف املتمثل يف حتقيق توازن جغرايف يف تكوين مالك موظفي املفوضية؛
 على أمهية مواصلة تعزيز التنوع اجلغرايف عند تعـيني املـوظفني يف             يشدد  -٨  

ظائف الرفيعة املستوى ووظائف الفئة الفنية، مبا يف ذلك وظائف كبار املديرين، بوصـفه              الو
  مبدأ من مبادئ سياسات التوظيف يف املفوضية السامية؛

 األمهية احليوية للتوزيع اجلغرايف يف تكوين مالك مـوظفي مفوضـية            يؤكد  -٩  
إلقليمية وشىت اخللفيات التارخيية    األمم املتحدة السامية، مع مراعاة أمهية اخلصائص الوطنية وا        

والثقافية والدينية، وكذلك أمهية النظم السياسية واالقتصادية والقانونية املختلفـة، بالنـسبة            
  لتعزيز عاملية حقوق اإلنسان ومحايتها؛

 من الفرع عاشراً من قرار اجلمعيـة        ٣إىل األحكام الواردة يف الفقرة      يشري    -١٠  
 بشأن إدارة املوارد البشرية، اليت كررت       ٢٠٠١يونيه  /حزيران ١٤ املؤرخ   ٥٥/٢٥٨العامة  

فيها اجلمعية العامة طلبها إىل األمني العام أن يضاعف جهوده الرامية إىل حتسني تكوين األمانة 
العامة عن طريق كفالة توزيع جغرايف واسع وعادل للموظفني يف اإلدارات كافة، ويشري أيضاً   

 تقدمي مقترحات إىل اجلمعية العامة بشأن إعادة النظـر بـصورة            إىل الطلب إىل األمني العام    
، بغية استحداث وسيلة أكثر فعالية لكفالة عدالة التوزيع         نظام النطاقات املستصوبة  شاملة يف   

  اجلغرايف بالنسبة إلمجايل عدد املوظفني يف مالك األمانة العامة؛
إضافية لتعزيـز النطاقـات    اجلمعية العامة على النظر يف اختاذ تدابري       يشجع  -١١  

املستصوبة للتوازن اجلغرايف يف مالك موظفي املفوضية السامية الذين ميثلون اخلصائص الوطنية            
واإلقليمية وشىت اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية وكـذلك تنـوع الـنظم الـسياسية              

  واالقتصادية والقانونية؛
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رية واملاليـة املخصـصة ألنـشطة        بالزيادة الكبرية يف املوارد البش     يرحب  -١٢  
  املفوضية السامية والتأثري الذي ينبغي أن حتدثه على التكوين اجلغرايف للمفوضية؛

 كـانون  ١٩ املـؤرخ  ٦١/١٥٩ بأمهية متابعة قرار اجلمعية العامـة        يسلّم  -١٣  
 وتنفيذه، ويشدد على األمهية القصوى الستمرار اجلمعيـة يف تقـدمي            ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
 واإلرشادات إىل املفوضة السامية يف العملية اجلارية لتحسني التوازن اجلغرايف يف تكوين             الدعم

  مالك موظفي املفوضية السامية؛
 إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريراً شامالً ومستكمالً إىل اجمللس يف            يطلب  -١٤  

طاقه علـى غـرار     دورته الثالثة عشرة وفقاً لربنامج عمله السنوي، على أن يكون هيكله ون           
هيكل تقريرها ونطاقه، مع التركيز بشكل خاص على التدابري اإلضافية املتخـذة إلصـالح              

  .اختالل التوازن يف التكوين اجلغرايف ملالك موظفي املفوضية

        


