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   ♲ الرجاء إعادة االستعمال

  
    قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/65/L.78( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
  

  ستعراض جملس حقوق اإلنسانا  - ٦٥/٢٨١
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 الـذي أنــشئ مبوجبــه  ٢٠٠٦مــارس /ذارآ ١٥ املـؤرخ  ٦٠/٢٥١ إىل قرارهــا إذ تـشري   

  ، منه١٦  و١ نااصة الفقرتخب و،جملس حقوق اإلنسان
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٦٢/٢١٩ إىل قرارها أيضا وإذ تشري  
الدعائم الـيت تقـوم عليهـا     هي بأن السالم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان وإذ تسلم   

  منظومة األمم املتحدة واألسس الالزمة لألمن والرفاه اجلماعيني،
 اجلميـع فعليـا    أن جملس حقوق اإلنسان قد أنشئ ـدف ضـمان متتـع        تعيد تأكيد وإذ    

 حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، مبـا فيهـا           بكافة
لس مسؤول عن تعزيز االحترام العـاملي حلمايـة مجيـع حقـوق اإلنـسان      ااحلق يف التنمية، وأن   

  واحلريات األساسية للجميع، دون متييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة،
 إىل اختــصاصات اثنــتني مــن اللجــان الرئيــسية للجمعيــة العامــة مهــا اللجنــة   وإذ تــشري  

ــة املكلفــة باملــسائل   ــة الثالث ــسانية والثقافي ــة واإلن ــة اخلامــسة املكلفــة باملــسائل   االجتماعي  واللجن
  اإلدارية واملتعلقة بامليزانية،

مـــارس / آذار٢٥املـــؤرخ  ١٦/٢١ بقـــرار جملـــس حقـــوق اإلنـــسان وإذ حتـــيط علمـــا  
ــضمن  ٢٠١١ ــذي يتـ ــون الـ ــنص املعنـ ــسان   ”  الـ ــوق اإلنـ ــل جملـــس حقـ ــتعراض عمـ ــائج اسـ  نتـ
  ،)١(“وأدائه

_______________

  .A/HRC/16/2انظر   )١(



A/RES/65/281

2

تقريـر جملـس   ”قررتـه سـابقا فيمـا يتعلـق بإحالـة البنـد املعنـون          مـا  إىل مجيـع  وإذ تشري   
  ،“حقوق اإلنسان

 ٢٠٠٨ديـــسمرب / كــانون األول ٢٤املــؤرخ   ٦٣/٢٦٣ إىل قرارهــا  أيــضا  وإذ تــشري   
وتوصــياا بــشأن  اســتنتاجات اللجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزانيــة  الــذي أيــدت فيــه

  يف االحتياجات املالية الناشئة عن قرارات ومقررات جملس حقوق اإلنسان،نظر ال
  ؛٦٠/٢٥١ قرارها تعيد تأكيد  - ١  
  ؛٦٠/٢٥١لقرارها  مكمالهذا القرار  يكونأن  تقرر  - ٢  
جملــس حقــوق اإلنــسان بوصــفه هيئــة فرعيــة   اإلبقــاء علــى مركــز أيــضا تقــرر  - ٣  

حيـل    ال مناسـب وقـت يف  يف مسألة اإلبقاء على هذا املركـز  مرة أخرى للجمعية العامة والنظر    
   سنة؛مخس عشرة سنوات وال يتأخر عن عشرقبل 

 دورة ٢٠١٣ أن يبـدأ جملـس حقــوق اإلنـسان اعتبـارا مـن عــام       كـذلك تقـرر   - ٤  
  يناير؛/ كانون الثاين١عضويته السنوية يف 

الـيت   جملـس حقـوق اإلنـسان    عـضوية أعـضاء   أن متـدد ، كتـدبري انتقـايل،   تقـرر   - ٥  
، بـــصفة ٢٠١٤يونيـــه / وحزيـــران٢٠١٣يونيــه  / وحزيـــران٢٠١٢يونيـــه /تنتــهي يف حزيـــران 

  ؛عضويةلكل فترة استثنائية، حىت اية السنة التقوميية 
 تقريـر جملـس  ”عنـون  درجـت عليـه مـن إحالـة البنـد امل          مـا   مواصلة  أيضا تقرر  - ٦  

ــة العامـــة وإىل اللجنـــة الثالثـــة، وفقـــا ملقررهـــا “حقـــوق اإلنـــسان   إىل اجللـــسة العامـــة للجمعيـ
لـس سـيقدم التقريـر بـصفته رئيـسا      ا، على أن يكون مفهوما أيضا أن رئـيس       ألف ٦٥/٥٠٣

ة حتاور مـع   الثالثة وأن اللجنة الثالثة ستعقد جلس ةنلجالإىل اجللسة العامة للجمعية العامة وإىل       
  ؛ الثالثةلس عند تقدميه تقرير الس إىل اللجنةارئيس 

 أن يغطــي التقريــر الــسنوي لــس حقــوق اإلنــسان الفتــرة مــن   كــذلكتقــرر  - ٧  
 الـيت تعقـد  للمجلس  العادية ةدورالسبتمرب، مبا يف ذلك / أيلول٣٠أكتوبر إىل /تشرين األول  ١

  سبتمرب؛/يف أيلول
ن طريق جلنتها اخلامسة، النظر يف مجيع اآلثار املالية الناشئة      أن جيري، ع   تقرر  - ٨  

، مبـا يف ذلـك اآلثـار     لس حقوق اإلنسانعن القرارات واملقررات الواردة يف التقرير السنوي      
  سبتمرب؛/يف أيلول اليت تعقدالناشئة عن دورته 
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ــسلم  - ٩   لنفقـــات غـــري املنظـــورة   لتغطيـــة ا تـــوفري التمويـــل الكـــايف   بـــضرورة تـ
واالستثنائية الناشئة عن قرارات ومقررات جملس حقوق اإلنسان، وتطلـب يف هـذا الـصدد إىل      

 اللجنة اخلامسة يف اجلزء الرئيـسي  فيهااألمني العام أن يقدم تقريرا يتضمن خيارات لكي تنظر     
ــة العامــة، آخــذا يف اعتبــاره االســتنتاجات والتوصــيات    مــن الــدورة الــسادسة والــستني للجمعي

  عن اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية؛يف هذا الصدد الصادرة 
 “ وأدائـه نتائج استعراض عمل جملـس حقـوق اإلنـسان      ” النص املعنون    تعتمد  - ١٠  

  .املرفق ذا القرار
  ١٠٠اجللسة العامة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧
  

  املرفق
   وأدائهنتائج استعراض عمل جملس حقوق اإلنسان

  )٢( الدوري الشاملاالستعراض  -أوال 
  افهأساس االستعراض ومبادئه وأهد  -ألف 

تـنص عليـه     مـا يعاد تأكيد أساس االستعراض الدوري الـشامل ومبادئـه وأهدافـه وفـق          - ١
ــسان    ٤إىل  ١الفقــرات  ــرار جملــس حقــوق اإلن ــران١٨ املــؤرخ ٥/١ مــن مرفــق ق ــه / حزي يوني

٣(٢٠٠٧(.  
  

  بع فيهاالستعراض والترتيب املت فترات إجراء  -باء 
  .٢٠١٢يونيه /الثانية من االستعراض يف حزيران الدورةتبدأ   - ٢
ــرة إجــراء  تــدوم  - ٣ ــدورةاالســتعراض يف  فت ــة  ال ــدوراتالثاني ــع ســنوات   وال الالحقــة أرب

 دولة سنويا على امتداد ثـالث  ثنتني وأربعني ال وجيري النظر يف حالة حقوق اإلنسان     . ونصف
  . باالستعراض الدوري الشاملدورات يعقدها الفريق العامل املعين

_______________

مـن هـذا الـنص    يبدأ تطبيق التعديالت املدخلة على االسـتعراض الـدوري الـشامل الـواردة يف الفـرع األول             )٢(
  .اعتبارا من الدورة الثانية لالستعراض

ــم     : انظــر )٣( ــة والــستون، امللحــق رق ــدورة الثاني ــة للجمعيــة العامــة، ال ــائق الرمسي ، الفــصل )A/62/53( ٥٣الوث
  .الرابع، الفرع ألف
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ــذ  - ٤ ــدورةيف  يؤخـ ــة  الـ ــدوراتالثانيـ ــة ب والـ ــب الالالحقـ ــعترتيـ ــتعراض يف يف  املتبـ االسـ
  .األوىل الدورة

  
  عملية االستعراض وطرائقه  - جيم

  والوثائق  اليت يركز عليها االستعراضاملسائل  - ١
االسـتناد إىل الوثــائق  ب الالحقـة  والـدورات الثانيــة  الـدورة يف  تـتم مواصـلة االسـتعراض     - ٥

  .٥/١ حقوق اإلنسانجملس   من مرفق قرار١٥الثالث املبينة يف الفقرة 
منـها   أمـور الالحقـة مـن االسـتعراض علـى      والـدورات الثانيـة   الدورةيف التركيز  ينبغي    - ٦

تنفيذ التوصيات اليت قبلت والوقوف على التطورات املتعلقـة حبالـة حقـوق اإلنـسان يف الدولـة             
  . االستعراضموضوع

املبـادئ التوجيهيـة العامـة املتعلقـة      ،الـدورة الثامنـة عـشرة للمجلـس     انعقـاد   قبل   ،تعدل  - ٧
ــس يف مقــرره      ــيت اعتمــدها ال ــشامل ال ــدوري ال ــؤرخ ٦/١٠٢بتقــارير االســتعراض ال  ٢٧ امل

انيـة  الث الـدورة عليهـا يف   يـتم التركيـز   اليت   املسائل مواءمتها مع    لكفالة )٤(٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
  .الالحقة والدورات

ــة ا علـــى تـــضمني إســـهامااجلهـــات املعنيـــة األخـــرىشجع تـــ  - ٨  معلومـــات عـــن متابعـ
  .االستعراض السابق

 عنـــد اجلهــات املعنيــة األخــرى،   قــدمها  تينبغــي أن يتــضمن مــوجز املعلومــات الـــيت       - ٩
ة للدولـة  االقتضاء، فرعا مـستقال خمصـصا إلسـهامات املؤسـسة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان التابعـ         

ــام المتثــال ال ايف ضــوءموضــوع االســتعراض واملعتمــدة   ــادئ املتعلقــة مبركــز املؤســسات  لت لمب
الــيت تــرد يف مرفــق قــرار ) ‘‘مبــادئ بــاريس’’( الوطنيــة املعنيــة بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان 

وســتدرج وفقــا لــذلك . ١٩٩٣ديـسمرب  / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٤٨/١٣٤اجلمعيـة العامــة  
ــة املعتمــدة األخــرى،      املعلومــات  ــسان الوطني ــوق اإلن ــدمها مؤســسات حق ــيت تق ــبال  إىل جان

  .جهات معنية أخرىقدمها تاملعلومات اليت 
  

  الطرائق  - ٢
 مرفق قـرار  احملدد يفبدورها على النحو  يف االضطالع    الثالثة   جمموعة املقررين  تستمر  - ١٠

PRST/8/1 وبيان الرئيس ٥/١الس 
)٥(.  

_______________

  .، الفصل األول، الفرع باء)A/63/53( ٥٣الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٤(
  .املرجع نفسه، الفصل الثالث، الفرع جيم )٥(
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االسـتعراض إىل   دورةمتديد  بعد ،الستعراضا إلجراءماع الفريق العامل     اجت مدةمتدد    - ١١
دة تـسمح بـه املـوارد املتاحـة وعـبء العمـل، لتتجـاوز املـ          مـا أربع سنوات ونصف ويف حـدود     

ثالث ســاعات، وســيتفق علــى الطرائـق يف الــدورة الــسابعة عــشرة  احملـددة يف الوقــت الــراهن بـ  
الطرائـق الـواردة يف تـذييل     يف ضـوء  حتديـدها  يـتم  الـيت  املـتكلمني قائمـة   يف ذلـك  للمجلس، مبا 
  .هذه الوثيقة

 طرائـق تنظـيم النظـر    وحتـدد . يعتمد الس يف جلسة عامة النتائج النهائية لالستعراض        - ١٢
PRST/9/2بيان الرئيس وفقا ليف نتائج االستعراض الذي ختصص له ساعة واحدة 

)٦(.  
املعتمـدة  سان التابعـة للدولـة موضـوع االسـتعراض         الوطنية حلقـوق اإلنـ     املؤسسةختول    - ١٣
 إقـرار  أثنـاء مباشرة بعد الدولـة موضـوع االسـتعراض     اإلدالء ببياناحلق يف  باريس  بادئ  مل وفقا

  .عامة جلسةستعراض يف نتائج االالس 
ينبغــي تعزيــز وتفعيــل الــصندوق االســتئماين للتربعــات اخلــاص باالســتعراض الــدوري     - ١٤

 ٢٨املـــؤرخ  ٦/١٧ الـــذي أنـــشأه الـــس مبوجـــب قـــراره   مـــشاركة الـــدول لتيـــسريالـــشامل
 أقـل البلـدان منـوا والـدول     سـيما   ال، ليتـسىن تـشجيع البلـدان الناميـة،    )٧(٢٠٠٧سـبتمرب  /أيلـول 

  .جمد يف االستعراض املتعلق ا على حنواجلزرية الصغرية النامية، على املشاركة 
  

  نتائج االستعراض  - دال
 ، علـى أن املواضـيع مـع التوصـيات الـواردة يف نتـائج االسـتعراض حـسب         يفضل أن جت    - ١٥

أن ويف ذلـك  تـام   علـى حنـو  تشرك الدولة موضوع االستعراض والدول اليت قدمت التوصـيات      
  .عليهتوافق 

ينبغي أن ختطر الدولة موضوع االستعراض الس بوضـوح، خطيـا ويف وقـت يفـضل           - ١٦
ــها، وفقــا    أن يــسبق موعــد اجللــسة العامــة للمجلــ   ــع التوصــيات الــيت تلقت س، مبوقفهــا مــن مجي

  .٥/١  الس من مرفق قرار٣٢  و٢٧ألحكام الفقرتني 
  متابعة االستعراض  -هاء 
االستعراض، بوصفه آليـة   نتائج تنفيذ  مسؤولة يف املقام األول عن     الدولة املعنية  مع أن   - ١٧

  .اجلهات املعنيةلصدد مع مجيع تعاونية، تشجع الدول على إجراء اتصاالت واسعة يف هذا ا

_______________

  . الفصل الثالث،)A/63/53/Add.1 (ألف ٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،  )٦(
  .، الفصل األول، الفرع ألف(A/63/53) ٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،   )٧(
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 تــشجع الــدول علــى أن تــوايف الــس يف منتــصف املــدة، علــى أســاس طــوعي، بــآخر   - ١٨
  . متابعة التوصيات اليت قبلت ااستجد يف ما

الـذي أنـشأه   ينبغي تعزيز وتفعيل صندوق التربعات اخلـاص باملـساعدة املاليـة والتقنيـة             - ١٩
 ،للبلـدان ملـساعدة املاليـة والتقنيـة    تقـدمي ا جل إتاحة مـصدر ل ، من أ  ٦/١٧ همبوجب قرار الس  

ــة،    ســيما ال ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــوا وال ــدان من ــل البل ــن   ل أق ــذ التوصــيات املنبثقــة ع تنفي
  .وينبغي إنشاء جملس أمناء وفقا للقواعد املعمول ا يف األمم املتحدة. االستعراض املتعلق ا

 ىل ممثلية األمـم املتحـدة علـى املـستوى الـوطين أو اإلقليمـي أن      جيوز للدول أن تطلب إ     - ٢٠
 مـن مرفـق   ٣٦تساعدها يف متابعة االستعراض املتعلق ـا، واضـعة يف اعتبارهـا أحكـام الفقـرة         

تكــون مركــزا لتبــادل قــوق اإلنــسان أن األمــم املتحــدة حلوميكــن ملفوضــية . ٥/١الــس قــرار 
  .القبيل من هذا مساعدة بشأن تقدمي املعلومات

 لـدعم املساعدة املاليـة والتقنيـة املقدمـة مـن أجـل تنفيـذ االسـتعراض         أن ختصص ينبغي    - ٢١
  .يف خطط التنفيذ الوطنية ترد قد اليتاالحتياجات واألولويات الوطنية 

  
  اإلجراءات اخلاصة  -ثانيا 
  واليات وتعيينهمب يكلفونساألشخاص الذين اختيار   -ألف 
 واليـات وتعيينـهم  ب يكلفونسـ األشـخاص الـذين    شـفافية اختيـار      من أجل زيادة تعزيز     - ٢٢

  :، تطبق األحكام التالية والنهوض ا٥/١ قرار الس يف مرفق على النحو الوارد
، جيـوز  ٥/١ مـن مرفـق قـرار الـس      ٤٢احملـددة يف الفقـرة       اهليئاتإضافة إىل     )أ(  

 لالضـطالع باريس تـسمية مرشـحني    أيضا للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املمتثلة ملبادئ        
   خاصة؛بإجراءات تتعلقواليات ب

طلبـا خاصـا بكـل      اهليئاتيقدم املرشحون األفراد واملرشحون الذين تسميهم         )ب(  
 عــدد تجــاوزي ال تــبني دواعــي الترشــيحواليــة بعينــها، مــشفوعا بالبيانــات الشخــصية ورســالة  

ــذي  قائمــةحقــوق اإلنــسانمفوضــية  وتعــد.  كلمــة٦٠٠ كلماــا ــة بأمســاء املرشــحني ال  ن علني
  وردت طلبام لكل منصب شاغر؛

 ٥/١  من مرفق قرار الـس  ٤٧املنشأ عمال بالفقرة    ينظر الفريق االستشاري      )ج(  
لكـن جيـوز للفريـق، يف ظـروف اسـتثنائية، أن      . بشفافية يف طلبات املرشحني لكل والية بعينها    

و مؤهالت أنسب للمنصب، إذا كان املنصب ينظر يف مرشحني إضافيني هلم مؤهالت مماثلة أ       
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وجيـري الفريـق مقـابالت مـع املرشـحني الـذين تـدرج أمسـاؤهم يف قائمـة االختيـار                 . يربر ذلك 
  .األويل لضمان معاملة متساوية جلميع املرشحني

مـن مرفـق قـرار     ٥٢يربر الرئيس القرار الـذي يتخـذه يف سـياق تنفيـذ الفقـرة           )د(  
  . يتبع ترتيب األولوية الذي اقترحه الفريق االستشاريقرر أال إذا، ٥/١الس 

  
  أساليب العمل  -باء 
، ينبغـي أن تتعـاون   )٣(٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ١٨ املـؤرخ   ٥/٢متاشيا مع قـرار الـس         - ٢٣

ــنيالــدول مــع   ــساعدهم يف تتعلــق بــ واليــات ب املكلف  مهــامهم، وعلــى  اإلجراءات اخلاصــة وت
اخلاصة أن يضطلعوا مبهـامهم وفقـا للواليـات املنوطـة ـم        اإلجراءات  تتعلق ب  والياتب املكلفني

  .االمتثال ملدونة قواعد السلوكبو
ــة  - ٢٤ ــق بــ  واليــاتب املكلفــني واســتقاللية نزاه اخلاصــة ومبــادئ التعــاون   اإلجراءات تتعل

م اإلجـراءات اخلاصـة الـذي مـن شـأنه أن      ضمان قـوة نظـا  أمـور أساسـية لـ     والشفافية واملـساءلة    
  .حقوق اإلنسان يف امليدان االتحل التصدييعزز قدرة الس على 

.  مـع الـدول   حـوار بنـاء    إجراءاإلجراءات اخلاصة يف    ب  تتعلق والياتب املكلفونيستمر    - ٢٥
بعثـات القطريـة علــى صـياغة التوصــيات    عــن ال هموحيرصـون يف تقـاريرهم املواضــيعية وتقـارير   

 وعملي مع إيالء االهتمام الحتياجات الدول من املساعدة التقنيـة وبنـاء        وافوحمدد  أسلوب  ب
  .وتدرج تعليقات الدولة املعنية كإضافة إىل تقارير البعثات القطرية. القدرات

 اخلاصــة وعلــى اإلجراءاتبــ تتعلــقواليــات ب املكلفــنيحتــث الــدول علــى التعــاون مــع   - ٢٦
يف الوقـت  والـرد علـى طلبـام للزيـارة      يطلبونـه مـن معلومـات        تقدمي مـا  مساعدم من خالل    

اإلجراءات اخلاصـة  بـ  تتعلـق واليـات  ب املكلفـني املناسب، وعلى دراسـة اسـتنتاجات وتوصـيات        
  .دراسة متأنية

ــي أن   - ٢٧ ــس  يعمــلينبغ ــى ترشــيد  ال ــة إىل  عل ــه املوجه ــات ب املكلفــنيطلبات ــق والي تتعل
 علـى  تقـاريرهم ا يتعلـق بـاإلبالغ، مـن أجـل ضـمان مناقـشة        فيم سيما  ال اإلجراءات اخلاصة، ب

ــة منتــدى للمناقــشة   . مفيــدحنــو  ــشأن   املفتوحــةوينبغــي أن يظــل الــس مبثاب ــاءة الــشفافة ب البن
اإلجراءات اخلاصـة، مبـا يتـيح حتديـد املمارسـات       تتعلق ب واليات  ب واملكلفنيالتعاون بني الدول    

  .وتبادهلااجليدة والدروس املستفادة 
بادئ باريس احلـق  مل املعتمدة وفقا  للدولة املعنية  الوطنية حلقوق اإلنسان   املؤسسةختول    - ٢٨
واليـة  ب املكلـف ، بعـد أن يقـدم   جلـسة التحـاور  مباشرة بعد البلد املعين خـالل        اإلدالء ببيان يف  

  .إجراء خاص تقريره عن بعثة قطريةتتعلق ب
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مـن  املتعلقـة بـاإلجراءات اخلاصـة،      املعلومـات    تعهـد  حقـوق اإلنـسان   تواصل مفوضـية      - ٢٩
ــات    قبيــل املعلومــات  ــق بالوالي ــيت تتعل ــنيال ــة    ب واملكلف ــارات القطري ــدعوات والزي ــات وال والي

ومبــا التقــارير املقدمــة إىل الــس واجلمعيــة العامــة علــى حنــو شــامل  و،  تلــك الزيــاراتومتابعــة
  .يكفل الوصول إليها بسهولة

ب ــدف التخويــف أو االنتقــام يف حــق األفــراد   يــرفض الــس بقــوة أي فعــل يرتكــ    - ٣٠
تعــاونوا مــع األمــم املتحــدة وممثليهــا وآلياــا يف جمــال حقــوق   يتعــاونون أو واجلماعــات الــذين 

  .اإلنسان، وحيث الدول على أن متنع هذه األفعال وتضمن احلماية املناسبة منها
  

  املوارد والتمويل  -جيم 
ــل  تــوفرييــسلم الــس بأمهيــة ضــمان    - ٣١ ــع علــى حنــو عــادل ومنــصف التموي  لــدعم مجي

يف ذلــك املهــام  ، مبــااخلاصــة ماإلجراءات اخلاصــة وفقــا الحتياجــاتتعلــق بــواليــات ب املكلفــني
 للحقـوق املدنيـة   القـدر ذاتـه مـن األولويـة    إيالء مع   ،ماإلضافية اليت أسندا اجلمعية العامة إليه     

 وينبغـي  .فيـة، مبـا يف ذلـك احلـق يف التنميـة      لثقاوالسياسية واحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة وا      
  .مليزانية العادية لألمم املتحدةذلك من خالل اب القيام
 يطلــب الــس إىل األمــني العــام أن يكفــل إتاحــة مــوارد كافيــة يف إطــار امليزانيــة  ،لــذا  - ٣٢

ــم     ــن أجــل دع ــة للمفوضــية م ــنيالعادي ــات ب املكلف ــق بــ والي ذ اخلاصــة يف تنفيــ اإلجراءات تتعل
  . على حنو تاملواليات املنوطة ما

 عملالاحلاجة إىل احلصول على متويل من خارج امليزانية لدعم      بأنيسلم الس أيضا      - ٣٣
مــن    مزيــداالــدول األعــضاء  بتقــدمي، ويرحــب   ال تــزال قائمــة اإلجراءات اخلاصــةبــ املتــصل

  .غراض معينةقدر املستطاع، أل ،التربعاتهذه  ضرورة أال ختصصالتربعات، مؤكدا 
  .يف متويل اإلجراءات اخلاصة التامة الشفافية ضرورة توافرالس  يؤكد  - ٣٤

  
  لس حقوق اإلنساناللجنة االستشارية   - ثالثا
 لــس االستــشارية اللجنــةمــع  تبــادل اآلراءيعــزز الــس، يف حــدود املــوارد املتاحــة،   - ٣٥

 مــن قبيــلفيمــا تقــوم بــه مــن أعمــال  امــا علــى حنــو أكثــر انتظ ويتعــاون معهــا حقــوق اإلنــسان
ــات   ــدوات وحلق ــاشالن ــة   النق ــة العامل ــات الإرســال  ويفواألفرق ــداؤها  تعليق ــتم إب ــيت ي ــى ال عل

  .اللجنة آراء
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يسعى الس إىل توضيح الواليات احملددة اليت تـسند إىل اللجنـة االستـشارية مبوجـب                - ٣٦
ية وتقدمي مبادئ توجيهية حمددة إىل اللجنـة  قرارات معينة، مبا يشمل حتديد األولويات املواضيع   

 تركز على التنفيذدف بلورة نواتج.  
ــار مناســب      - ٣٧ ــن أجــل إتاحــة إط ــضل  م ــى حنــو أف ــادل اآلراء عل ــس وجلنتــه  لتب ــني ال   ب

الــيت دورة الــ للجنــة مــن اآلن فــصاعدا مباشــرة قبــل  األوىلسنويةالــدورة الــ، تعقــد االستــشارية
  .أغسطس/عقد الدورة الثانية يف آبارس، يف حني تم/آذاريعقدها الس يف 

 إىل الـــس يف دورتـــه الـــيت تعقـــد يف     االستـــشاريةيقـــدم التقريـــر الـــسنوي للجنـــة     - ٣٨
وال مينـع هـذا احلكـم إجـراء     .  مـع رئـيس اللجنـة    جلسة حتـاور  سبتمرب، ويكون موضوع    /أيلول
  .واعترب الس أا مناسبة  من هذا القبيلفرصأتيحت   مامع اللجنة إذالآلراء آخر  تبادل
 إىل تعزيـز تعـاون أعـضائها يف الفتـرات الفاصـلة بـني انعقـاد         االستـشارية تسعى اللجنة   - ٣٩

  .٥/١ من مرفق قرار الس ٨١قرة الدورات من أجل إنفاذ أحكام الف
  

  جدول األعمال وإطار برنامج العمل - رابعا
يف مرفـــق قـــرار وفقـــا ملـــا ورد ه ج عملـــ جـــدول أعمـــال الـــس وإطـــار برنـــامددحيـــ  - ٤٠

  .٥/١ الس
انتقاليـة   التقوميية وختـضع ملـا يلـزم مـن ترتيبـات           لتتزامن مع السنة  الس   دورات تنظم  - ٤١

  .تقررها اجلمعية العامة
  

  أساليب العمل والنظام الداخلي -خامسا 
  ديقهاحلقة النقاش السنوية مع وكاالت األمم املتحدة وصنا  -ألف 
مـع رؤسـاء    لتبـادل اآلراء الس حلقة نقاش ملدة نصف يوم مـرة واحـدة سـنويا     يعقد    - ٤٢

 بــشأن ايف إطــار واليـات كــل منـه  ا وأماناـ إدارة وكـاالت األمــم املتحـدة وصــناديقها    جمـالس 
مواضــيع حمــددة يف جمــال حقــوق اإلنــسان ــدف املــضي قــدما بتعمــيم مراعــاة منظــور حقــوق  

وال مينـع هـذا احلكـم اغتنـام فـرص أخـرى قـد تنـشأ         .  برمتهااإلنسان يف منظومة األمم املتحدة   
عمـيم مراعـاة منظـور    إلجراء مناقشات بني الس ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها بـشأن ت      

  .حقوق اإلنسان
 ويف ضـوء . النقـاش يف حلقـة   شتهاملناق مسائلجيوز لدولة أو موعات إقليمية اقتراح       - ٤٣

 مجيع اموعات اإلقليمية، يقترح رئـيس الـس موضـوع حلقـة     هذه املقترحات والتشاور مع   
  .اليت سيناقش فيها ذلكلس يف دورته التنظيمية للسنة املقبلة للحصول على موافقة ا النقاش
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  .النقاشلوثائق املطلوبة حللقة تنسق املفوضية، بصفتها أمانة الس، عملية إعداد ا  - ٤٤
  

  ي للقراراتدول السنوي االختياراجل  -باء 
لمجلس بالتـشاور مـع   ليتوىل املكتب وضع جدول سنوي مؤقت للقرارات املواضيعية    - ٤٥

اختيـاري   ويوضـع اجلـدول الـسنوي علـى أسـاس        . اجلهات الرئيسية املقدمة ملـشاريع القـرارات      
  .٥/١قرار الس  من مرفق ١١٧دون املساس حبق الدول املنصوص عليه يف الفقرة 

ــالقرارات   ينبغــي أيــضا أ  - ٤٦ ــزامن املناســب مــع املواعيــد املتعلقــة ب ن يراعــى يف اجلــدول الت
اإلجراءات اخلاصــة، علــى أن توضــع يف تتعلــق بــ واليــاتب املكلفــني والواليــات وتقــدمي تقــارير

  . حتقيق توازن بينهاضرورةر االعتبا
  .ه الثامنة عشرةدورت يفيقدم املكتب تقريرا إىل الس   - ٤٧

  
   ثالث سنواتكلليت تقدم كل سنتني وواضيعية االقرارات امل  -جيم 
كــل ســنتني  مــرة القــرارات املواضــيعية اجلامعــة ينظــر يفمــن حيــث املبــدأ، أن  ،ينبغــي  - ٤٨
  .ث سنوات، على أساس اختياريثال أو

يتوقع يف القرارات املواضيعية اليت تقدم بشأن املسألة نفـسها يف الفتـرات الفاصـلة بـني          - ٤٩
يف  ثغـرة رة أعاله أن تكون أقصر وأكثـر تركيـزا علـى معاجلـة مـسألة حمـددة أو             املواعيد املذكو 

  . تربر تقدميهااملعايري
  

   فيما يتعلق بالقرارات واملقرراتالشفافية واملشاورات املوسعة  -دال 
  التقيـد يف عملية التشاور بشأن قرارات ومقررات الس، وغريهـا مـن األمـور،          جيري  - ٥٠

  .لشمولوامببادئ الشفافية 
  

  الوثائق  -هاء 
ــة        - ٥١ ــات الرمسيـ ــع اللغـ ــت املناســـب وجبميـ ــل يف الوقـ ــائق العمـ ــة وثـ ــمان إتاحـ ــزم ضـ  يلـ

  .املتحدة لألمم
  

 بـاألثر املترتـب  املواعيد النهائيـة لإلخطـار مبـشاريع املبـادرات وباملعلومـات املتعلقـة               -واو 
  تولتقدمي تلك املشاريع واملعلوماامليزانية الربناجمية  عليها يف

ســبوع قبــل يلــزم تقــدمي مــشاريع القــرارات واملقــررات يف وقــت مبكــر يــسبق ايــة األ   - ٥٢
  .األخري من دورة الس
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يــشجع مقــدمو املبــادرات علــى االتــصال باملفوضــية قبــل األســبوع الثــاين مــن الــدورة     - ٥٣
  .لقة بامليزانية، إن وجدتاملعلومات بشأن اآلثار املتع تعميمدف تسهيل 

  
  نشاء مكتب الرئيسإ  -زاي 
، ما يضطلع بـه رئـيس جملـس حقـوق اإلنـسان مـن مهـام إجرائيـة وتنظيميـة             مع   اتساقا  - ٥٤

ينشأ مكتب رئيس جملس حقوق اإلنسان، يف حدود املوارد املتاحة، من أجل دعـم الـرئيس يف    
  .ددوحفظ الذاكرة املؤسسية يف هذا الص واستمرارية العملأداء مهامه وتعزيز الكفاءة 

يزود مكتب الرئيس باملوارد الكافية من امليزانية العادية، مبا يشمل املوظفني واملكاتـب        - ٥٥
ويتــوخى يف تعــيني مــوظفي املكتــب تعزيــز التوزيــع اجلغــرايف  . واملعــدات الالزمــة إلجنــاز املهــام

  .ظفو املكتب مسؤولني أمام الرئيسويكون مو. بني اجلنسنيالعادل والتوازن 
 تكــوين مكتـب الـرئيس وطرائقــه واآلثـار املاليـة املتعلقــة بـه يف دورتــه      ينظـر الـس يف    - ٥٦

  . تقرير األمانةيف ضوءعشرة السابعة 
  

   جملس حقوق اإلنسانات السكرتارية املقدمة إىلخدم  -حاء 
ز  إىل الس وآلياتـه مـن أجـل تعزيـ     خدمات السكرتارية املقدمة  ينبغي مواصلة حتسني      - ٥٧

  .كفاءة عمل الس
  

  مكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقةإ  - طاء
يلـــزم تعزيـــز إمكانيـــة وصـــول األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة إىل الـــس وعمـــل آلياتـــه،    - ٥٨
االتـصاالت الـيت يتيحهـا ومـوارد اإلنترنـت والوثـائق، وفقــا       واملعلومـات  تكنولوجيـا  يـشمل   مبـا 

  .صول األشخاص ذوي اإلعاقةللمعايري الدولية بشأن إمكانية و
  

  ستخدام تكنولوجيا املعلوماتا  -ياء 
  والتراســل  التــداول الــس جــدوى اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات، مثــل        يبحــث   - ٥٩

الفيـديو، مـن أجــل حتـسني وصـول ومــشاركة الوفـود غـري املقيمــة املمثلـة للـدول والوكــاالت         ب
ــة األخــرى ومؤســسات حقــوق اإلنــسان      ــة الدولي املتخصــصة وغريهــا مــن املنظمــات احلكومي

املنظمـات غـري احلكوميـة ذات املركـز االستـشاري، مـع       و بـاريس ملبـادئ   املعتمدة وفقانية  الوط
لــس والقواعــد االمتثــال التــام يف هــذه املــشاركة للنظــام الــداخلي للمج  كفالــة ضــرورةمراعــاة 

  .املتعلقة باالعتماد



A/RES/65/281

12

ق، مـن  ئلكتـروين للوثـا  اإل التعمـيم يشجع استخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة، مثل     - ٦٠
  .الورق استعمالأجل احلد من 

  
  فرقة العمل -كاف 

 ٥٧الــوارد ذكرهــا يف الفقـــرات    املــسائل  لدراســة يقــرر الــس إنــشاء فرقــة عمـــل       - ٦١
بالتشاور مع ممثلي احلكومـات ومفوضـية حقـوق اإلنـسان ومكتـب األمـم املتحـدة يف                  ٦٠ إىل

  .لس يف دورته التاسعة عشرة اإىل حمددة توصيات مي، ولتقداجلهات املعنيةجنيف ومجيع 
  

  دوق االستئماين للمساعدة التقنيةالصن  -الم 
ينظــر الــس يف طرائــق إنــشاء صــندوق اســتئماين للمــساعدة التقنيــة لــدعم مــشاركة     - ٦٢

  .ل الس يف دورته التاسعة عشرةالبلدان األقل منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية يف أعما
  

  تذييلال
ــة طرائــــق وضــــع  ــتعراض   يف اجتماعــــات املــــتكلمنيقائمــ الفريــــق العامــــل املعــــين باالســ

  الشامل الدوري
دقـائق  مبوجبـها ثـالث     األعـضاء    للـدول  حتـا تيستمر العمل باإلجراءات املعتمـدة الـيت          

ــانلــ ــدما يتــسىن  ن دقيقتــاو إلدالء ببي يف اإلدالء ببيانــام  املــتكلمنيميــع جل للــدول املراقبــة، عن
  .لدول األعضاء والدول املراقبة ل املتاحةالدقائق

، علـى أسـاس ثـالث      الـدقائق املتاحـة    يفاإلدالء ببيانـام     املتكلمنيميع  جل مل يتسن إذا    
املخــصص وقـت  ال للـدول األعــضاء ودقيقـتني للـدول املراقبـة، يقلـص      املتـاح وقـت  المـن   دقـائق 

  .للجميع إىل دقيقتني لإلدالء ببيان
ــك إذا    ــسن مــع ذل ــتكلميــع جل مل يت ــام منيامل ــسم اإلدالء ببيان املخــصص وقــت ال، يق

  .متكلم اإلدالء ببيانهيث يتسىن لكل بني مجيع الوفود املسجلة حب لإلدالء بالبيانات
  

  املتكلمنيخطوات وضع قائمة 
من يـوم االثـنني مـن األسـبوع الـذي      صباحا  ٠٠/١٠يف الساعة   املتكلمنيتفتح قائمة     - ١

ملعــين باالســتعراض الــدوري الــشامل، وتبقــى مفتوحــة ملــدة  يــسبق بدايــة دورة الفريــق العامــل ا
وسيفتح مكتـب تـسجيل يف قـصر    . ٠٠/١٨ الساعة  يف وتغلق القائمة يوم اخلميس   . أربعة أيام 

  .بالتحديدائمة معلومات تبني موقعه األمم، على أن ترسل األمانة إىل مجيع البعثات الد
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، ترتـب البلـدان املـسجلة وفودهـا     الـتكلم يف مجيع احلاالت، وبصرف النظر عن وقـت      - ٢
ويف صـباح يـوم اجلمعـة    . ليزيـة كألمسائهـا باللغـة اإلن   األجبـدي وفق الترتيـب   املتكلمنييف قائمة  

 املـتكلم الذي يسبق بداية الدورة، يسحب الرئيس بالقرعة، يف حـضور أعـضاء املكتـب، اسـم          
.  الدولـة الـيت يـسحب امسهـا    مـن ابتـداء  تباعـا    املـتكلمني قائمـة   يـتم ترتيـب     و. األول يف القائمة  

  .املتاح للوفود التكلموبوقت  املتكلمنيوختطر مجيع الوفود بعد ظهر يوم اجلمعة بترتيب 
وتفـصل ميكروفونـات    . علـى حنـو صـارم      يتم التقيد بالوقـت املخـصص لـإلدالء ببيـان           - ٣

اجلزء بـ  ءاإلداليف  املتكلمـون  يرغـب   قدلذا،  .  يتجاوزون الوقت املخصص هلم    نالذي املتكلمني
  .بدايةالاألساسي من بيانام يف 

وفـق ترتيبـات ثنائيـة      املـتكلمني إمكانية تبادل موقعهم يف قائمـة        املتكلمنيميع  تتاح جل   - ٤
  .يتفقون عليها فيما بينهم

  




