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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية

  من جدول األعمال٢البند 

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "ق اإلنسانجملس حقو"واملعنون 

 مشروع قرار: الصني

 تدعيم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان -/... ٢٠٠٦

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 اجلغرايف للتناوب   ي،سامالفوض  امل الواجب، لدى تعيني     االعتبار من األمني العام أن يويل       رجوي -١ 
 ؛١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٤٨/١٤١قرار اجلمعية العامة وفقاً ملا ينص عليه 

 اجمللساجلمعية العامة و  ذات الصلة الصادرة عن     قرارات  المراعاة مجيع    املفوض السامي إىل     يدعو -٢ 
  تقاريرهيفعلى النحو املالئم  هذه القرارات  يعكسأن  السامية ويطلب إليه    لـدى وضع اخلطط ألنشطة املفوضية       

 العامة؛واجلمعية اجمللس إىل املرفوعة السنوية 

 احلوار السامية على ضمان عنصر الشفافية يف أنشطتها وعملياهتا من خالل            فوضـية  امل يشـجع  -٣ 
 القرارات ذات الصلة    ومراعاةمنتظمة  إعالمية  والتشاور املستمرين مع الدول األعضاء بطرق منها عقد جلسات          

 اجمللس؛العامة والصادرة عن اجلمعية 

 ما  بكلام دون تأخري بتزويد برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان           إىل القي  احلاجة تأكيد ريكر -٤ 
 املتحدة من أجل متكني املفوضية السامية       لألمميلزم من املوارد املالية واملادية وموارد املوظفني من امليزانية العادية           

 ؛وسرعةمن أداء والياهتا بكفاءة وفعالية 
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 املاحنني، دعويوتلك املقدمة من البلدان النامية، وال سيما سامية،  املقدمة إىل املفوضية البالتربعات يرحب -٥
 خمصصة الغرض إلعطاء املفوضية السامية غريإىل تقدمي مسامهات املفوض السامي يف هذا الصدد، إىل مراعاة دعوة 

ع حقوق اإلنسان   وبغية معاملة مجي   لس مبا يتفق وقرارات اجمل    التنفيذيةاملـرونة الالزمة لتخصيص املوارد ألنشطتها       
 ؛ومتساويةمعاملة منصفة 

 واالجتماعيةالتشديد على تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية املفوض السامي أن يواصل  إىل يطلب -٦ 
 يف هذا الصدد، على مواصلة تعزيز ،املفوض الساميشجع يوالثقافية يف األنشطة اليت تضطلع هبا املفوضية السامية و

 ؛ املتخصصة املعنيةووكاالهتاملتحدة وصناديقها  هبيئات األمم ا عالقته

 يف ذلك مباتعزيز اهليكل اإلداري للمفوضية السامية،  يواصل  أناملفوض السامي  إىل يطلب أيضاً -٧ 
احلقوق وخاصةً   ذات األولوية،    اجملاالتقدرة املفوضية على االستجابة يف مجيع        حيّسن   إدارة املوارد البشرية، وأن   

 ؛ حبثية وحتليلية خاّصةقدرةاالجتماعية والثقافية، وهو أمر يتطلب االقتصادية و

النهوض بالتعاون الدويل من أجل تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان          املفوض السامي    منيرجو   -٨ 
 ؛اإلنسانبغية تأمني االحترام جلميع حقوق لواليته   حوار مع مجيع احلكومات تنفيذاً وإجراء

اخلدمات لتوفري  يادة ما خيصص من موارد امليزانية العادية لألمم املتحدة           ضرورة ز  علىيشـدد    -٩ 
 االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان؛

 لألممإىل مواصلة توفري املعلومات عن التعاون مع اهليئات األخرى التابعة           املفوض السامي   يدعو   -١٠ 
 األمم املتحدة وبشأن    هيئات بشأن االتفاقات املعقودة مع سائر       إىل إتاحة املعلومات  كما يدعوه أيضا    املـتحدة،   

 تنفيذها، وذلك بطريقة صرحية وشفافة، حسب االقتضاء؛

 رمسية غريإعالمية عقد اجتماعات ومواصلة تزويد الدول باملعلومات،  املفوض السامي  من يرجو -١١ 
  الكاملة لربنامج حقوق اإلنسان؛بالتكلفةمجالية بشأن التربعات، مبا يف ذلك نسبتها وختصيصها يف امليزانية اإل

نداء سنوي وتقرير سنوي يزودان الدول األعضاء   إصدار   هو متبع من ممارسة      مبا حيـيط عـلماً    -١٢ 
املقبل وتقريره   السنوييضّمن نداءه   أن   املفوض السامي    طلب إىل يو  عـن أنشطة املفوضية السامية     باملعلومـات 

 إىل ميزانية املفوضية السامية، وال سيما التربعات املقدمةصلة عن حالة كافة التربعات السنوي القادم معلومات مف
 ؛ استخدامهاأوجهاملخصصة الغرض، مع بيان 

 . النظر يف هذه املسألة مرة أخرى يف دورته الثالثةيقرر -١٣ 
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