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(A)     GE.06-14320    031006    031006 

 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية

  من جدول األعمال٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان"واملعنون 

 مشروع مقرر: كوبا

  تكوين مالك مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان-/... ٢٠٠٦

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 الذي قررت   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١من قرار اجلمعية العامة     ) ز(٥ إىل الفقرة    إذ يشري  
ضية األمم املتحدة   اجلمعـية فيه أن يضطلع اجمللس بدور ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان فيما يتصل بعمل مفو              

ديسمرب / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٤١السامية حلقوق اإلنسان على حنو ما قررته اجلمعية العامة يف قرارها            
 ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٧٢ و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٤/٧٣، وُيشـري أيضاً إىل قراري اللجنة        ١٩٩٣
 وتقرير وحدة (E/CN.4/2006/103)امية عن هذا املوضوع     ، وحييط علماً بتقرير املفوضة الس     ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

" مـتابعة االسـتعراض اإلداري ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          "التفتـيش املشـتركة املعـنون       
(JIU/REP/2006/3)                ويأخذ يف احلسبان أن التكوين غري املتوازن الراهن للمالك ميكن أن يؤدي إىل تقليل فاعلية ،

 :فوضية إذا كان ُيعطي انطباعاً بأنه منحاز ثقافياً وال ميثل األمم املتحدة ككل، ُيقررعمل امل

أن ُيعـرب عن األسف ألن اجلهود اليت استهدفت التصدي الختالل التوازن يف التنوع اجلغرايف                )أ( 
 للمالك مل ينجم عنها حتسن يذكر؛

 :رير وحدة التفتيش املشتركة، مبا يليأن يوصي بأن تقوم اجلمعية العامة، لدى نظرها يف تق )ب( 

 توفري دعم وتوجيه ملموسني للمفوضة السامية يف جهودها املستمرة لتحسني الوضع الراهن؛ `١`
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النظر، يف اجلهود املبذولة لتقومي اختالالت التوازن اجلغرافية اليت تعاين منها املفوضية السامية، يف        `٢`
 يف املفوضية على املرشحني الناجحني يف ٢-موظفي الرتبة فإنشاء آلية ال يقتصر مبوجبها تعيني 

 االمتحان التنافسي الوطين؛

إعـادة تقييم متويل أنشطة حقوق اإلنسان، حسبما أشار تقرير وحدة التفتيش املشتركة، بغية               `٣`
 زيادة الدعم من املوارد األساسية؛

امج اخلرباء املعاونني، وحيث يف هذا      أن يشّجع مشاركة جمموعة أوسع من الدول األعضاء يف برن          )ج( 
 الصدد املشاركني على زيادة رعايتهم للخرباء املعاونني من البلدان النامية؛

أن يطلـب إىل وحدة التفتيش املشتركة أن ُتساعد اجمللس على أن يرصد بطريقة منهجية تنفيذ                 )د( 
 إىل اجمللس تقرير متابعة شامالً عن تنفيذ        ٢٠٠٨مايو  /املقرر الراهن، وذلك يف مجلة أمور عن طريق تقدميه يف أيار          

 التوصيات الواردة يف التقرير ريثما جيري تنفيذها؛

 :يطلب إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان  )ه( 

أن تـتخذ مزيداً من التدابري من أجل التنفيذ الكامل والفعال للتوصيات الواردة يف تقرير وحدة        `١`
 التفتيش املشتركة؛

من قرار جلنة حقوق اإلنسان      ) ه(٢٦تقـّدم تقريـراً شامالً ومستكمالً على أساس الفقرة          أن   `٢`
 . إىل اجمللس يف دورته الرابعة واخلمسني٢٠٠٥/٧٢

- - - - - 


