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 الدورة التاسعة واخلمسون
  من جدول األعمال٥٥ و ٤٥البندان 

التنفيذ واملتابعـة املتكـامالن واملنسـقان       
لنتــائج املــؤمترات الرئيســية ومــؤمترات 
القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة يف   
ــاعي    ــادي واالجتمــ ــدانني االقتصــ امليــ

 وامليادين املتصلة هبما
  

 متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية  
 

 للجميع  حتقيق التنمية، واألمن، وحقوق اإلنسانحنو: يف جو من احلرية أفسح  
 

 تقرير األمني العام  
 

 إضافة  

 جملس حقوق اإلنسان  
 *رة تفسريية مقدمة من األمني العاممذك  
 األمني العاماقتراح   

جتسـيدا فعلـي لألمهيـة املتزايـدة الـيت حتظـى       مبثابـة  قوق اإلنسان   حلسيكون إنشاء جملس     - ١
وسـيكون مـن شـأن ترفيـع جلنـة حقـوق اإلنسـان إىل               . هبا حقوق اإلنسان يف خطابنـا اجلمـاعي       

إلنسـان إىل مسـتوى األولويـة الـيت مينحهـا      النـهوض حبقـوق ا  مكتمـل الشخصـية،    جملـس   مكانة  
 

مشـفوعا بطلـب     ٢٠٠٥أبريـل   /نيسـان ١٤األمـني العـام إىل رئـيس اجلمعيـة العامـة يف             مـن   أصال  متت إحالته    * 
 .أعضاء اجلمعية العامةبعرضه على 
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مــن شــأن هيكــل مــن هــذا القبيــل أن يتــيح وضــوحا بنيويــا         و. إياهــا ميثــاق األمــم املتحــدة   
غرضــني رئيســني آخــرين يســتهدفان ومفاهيميــا، نظــرا ألن األمــم املتحــدة لــديها فعــال جملســان 

 . األمن والتنمية:مها
تـاريخ  ب، وملحوظـة واطن قـوة  تتمتـع مبـ    جلنـة حقـوق اإلنسـان بشـكلها احلـايل         رغم أن    - ٢

كمــا ، بيــد أن قــدرهتا علــى أداء مهامهــا قــد جتاوزهتــا االحتياجــات اجلديــدة يـدعو إىل االعتــزاز 
وسيسـاعد قيـام جملـس جديـد حلقـوق اإلنسـان          .تسييس دوراهتا وانتقائيـة أعماهلـا     قوض كياهنا   

ــى بعــض املشــاكل     ــب عل ــى التغل ــة   عل ــة واملرتبطــة باللجن ــث    -املتنامي ــن حي ــوم ســواء م املفه
 مما يسمح بإعادة تقييم شامل لفعالية آليـة األمـم املتحـدة احلكوميـة الدوليـة مـن           -املضمون   وأ

 .أجل التصدي لشواغل حقوق اإلنسان
مـارس  /اقترح األمـني العـام إنشـاء جملـس حلقـوق اإلنسـان يف تقريـره املـؤرخ آذار                  قد  و - ٣

وب حتقيق التنمية، واألمـن، وحقـوق اإلنسـان         ص: يف جو من احلرية أفسح    �:  وعنوانه ٢٠٠٥
 :على ما يلياالقتراح وينص ). A/29/2005 (�للجميع

ــدر توقعــات الرجــال والنســاء يف كــل       �   ــى ق ــم املتحــدة عل حــىت تكــون األم
 وحىت تنهض املنظمة بقضية الـدفاع عـن حقـوق اإلنسـان بـنفس اجلديـة الـيت                   - مكان

ــا يف جمـــايل األمـــن والتنميـــة   نبغـــي أن توافـــق الـــدول األعضـــاء علـــى  ي -تعمـــل هبـ
. االستعاضة عن جلنة حقوق اإلنسان مبجلس دائم أصـغر حجمـا حلقـوق اإلنسـان              

إذا كانت تريد أن جتعل جملس حقـوق         وسوف يتعني على الدول األعضاء أن تقرر ما       
اإلنسان هيئة رئيسية من هيئات األمـم املتحـدة أو هيئـة فرعيـة تابعـة للجمعيـة العامـة،                    

تــا احلــالتني، تنتخــب اجلمعيــة العامــة أعضــاءه انتخابــا مباشــرا بأغلبيــة ثلثــي          ويف كل
ومن شأن إنشـاء هـذا اجمللـس أن يعطـي           . األعضاء احلاضرين واملشتركني يف التصويت    

حقــوق اإلنســان مرتلــة رفيعــة تتناســب واألولويــة الــيت حتظــى هبــا حقــوق اإلنســان يف   
األعضـاء تشـكيل اجمللـس ومـدة عضـوية          وينبغي أن حتدد الـدول      . ميثاق األمم املتحدة  

وينبغــي أن يتعهــد املنتخبــون لعضــوية اجمللــس بــااللتزام بــأرفع معــايري حقــوق  . أعضــائه
 ).A/29/2005 ١٨٢الفقرة ( .�اإلنسان

وســيكون جملــس حقــوق اإلنســان هيئــة دائمــة قــادرة علــى االجتمــاع بانتظــام يف أي     - ٤
بصــورة متعمقــة حقــوق اإلنســان يف قضــايا إلتاحــة النظــر وقــت للتصــدي لألزمــات احملدقــة و 

إىل حيـث تسـتغرق     ناقشـات حقـوق اإلنسـان       كمـا أن التحـول مب     . ومناسبة من حيث التوقيـت    
مزيدا من الوقـت    من شأنه أن يتيح كذلك      املشحونة سياسيا   ة  السّتسابيع  األدورة  تتجاوز  فترة  

بواسـطة  خـاب أعضـاء اجمللـس       ومـن شـأن انت    . ألعمال املتابعة الفنية لتنفيذ املقررات والقرارات     
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جيعـل اهليئـة   فيمـا  مسـاءلة  جيعل أعضاء تلك اهليئـة أكثـر قابليـة لل   مجيع أعضاء اجلمعية العامة أن     
ــيالذاهتــا أوســع   ــة  مباشــرة كمــا أن انتخــاب أعضــاء اجمللــس   . متث ــة العام  - مــن جانــب اجلمعي

اللجنـة الـيت    سـلطة   ن   يعطي سلطة أوسع مـ     - اجلهاز التشريعي الرئيسي لألمم املتحدة    بوصفها  
وبالفعل، فإن امليثـاق يـنص      . هيئة فرعية تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي     ال تعدو كوهنا    

ــا        ــا فيه ــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي، مب ــام املوكل ــى أن مســؤولية االضــطالع بامله عل
ــة العامــة     ــة املطــاف إىل اجلمعي ــؤول يف هناي عــدد مث أن اختصــار . النــهوض حبقــوق اإلنســان، ت

سوف يتيح للمجلـس مزيـدا مـن التركيـز علـى مـا سـيدور علـى                  جملس حقوق اإلنسان    أعضاء  
 .ساحته من حوارات ومناقشات

يف جنيـف، ممـا يسـمح لـه         مقـره   جملـس حقـوق اإلنسـان       يتخـذ   األمـني العـام أن      يرى  و - ٥
 جملـس   وميثـل . مع مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـان       يف تعاون وثيق    باالستمرار يف العمل    

ــة العــاملي   ــة العامــة و   ) ١٩٩٥-١٩٧٤(األغذي ــم أنشــأته اجلمعي يتخــذ مقــره  ســابقة جمللــس دائ
كذلك األمر بالنسبة حملكمة العـدل الدوليـة يف الهـاي، وهـي بـدورها هيئـة                 و. خارج نيويورك 

ــورك وفيمــا      ــاق وتقــع خــارج نيوي ــات امليث ــف،   رئيســية مــن هيئ ــر اجمللــس يف جني ســيكون مق
ــه    ــاح ل ــة املفلســوف تت ــة الالزم ــة،   رون ــة دائم ــن أجــل  ، بوصــفه هيئ ــز� م  حضــوره يف �تعزي

عناصـر  عقد دورات خاصة يف نيويورك أو االحتفـاظ ب        املطروحة  وستشمل اخليارات   . نيويورك
يف نيويــورك لتحقيــق مزيــد مــن التفاعــل مــع اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن  منبثقــة عنــه فرعيــة 

 .واجمللس االقتصادي واالجتماعي
األمـني  أسـهب   أمام جلنة حقوق اإلنسان      ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٧ألقاه يف   طاب  ويف خ  - ٦

تتمثـل يف اسـتعراض أقـران يقـوم بـه جملـس             مقترحـة   رئيسية جديدة   العام يف احلديث عن مهمة      
منــربا ينبغــي أن توكــل إليــه مهمــة حمــددة بوضــوح تتمثــل يف كونــه   � : فقــالحقــوق اإلنســان

يف التزاماهتـا   ميـع   جبمجيـع الـدول     وفـاء   ألساسـية تقيـيم     وسـتكون وظيفتـه ا    . الستعراض األقـران  
أهنـا   القائم على أن حقوق اإلنسـان عامليـة و         أاملبدمما سوف جيسد عمليا      ،جمال حقوق اإلنسان  

احلقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة  يــالء وســيلزم إ. تجــزأيال كــل 
لـه  باالمكانـات الـيت تتـيح       اجمللس  يزود  وينبغي أن   . هتمامواحلق يف التنمية قدرا متساويا من اال      

املشـورة السياسـية للـدول وألجهـزة األمـم املتحـدة علـى        إسـداء  تقدمي املساعدة التقنية للدول و  
علـى  ويف إطـار هـذا النظـام، سـيكون باإلمكـان اسـتعراض حالـة كـل دولـة عضـو                      . حد سـواء  

ملا قد حيدث مـن     بة دون قيام اجمللس بالتصدي      بيد أنه ينبغي أال حتول هذه املناو      . دوريأساس  
بالفعل علـى اسـترعاء اهتمـام       قادرا  اجمللس  أن يكون   من مث ينبغي    و. انتهاكات جسيمة وسافرة  

 .�اجملتمع العاملي إىل األزمات امللحة
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وســـتكّمل آليـــة اســـتعراض األقـــران إجـــراءات اإلبـــالغ مبوجـــب معاهـــدات حقـــوق   - ٧
تنطوي على تـدارس    قانونية و التزامات  االل فهذه األخرية تنبع من      .اإلنسان، دون أن حتل حملها    

واألنظمة واملمارسات فيمـا يتعلـق بأحكـام حمـددة          انني  تقوم به أفرقة خرباء مستقلني للقو     دقيق  
اإلجـراءات الـالزم    حامسـة بشـأن     وتـتمخض عـن ذلـك توصـيات حمـددة و          . من تلك املعاهدات  

عملية تقوم الـدول األعضـاء طوعـا يف إطارهـا بـإجراء             أما استعراض األقران فسيكون     . اختاذها
واملسـؤوليات  ، اسـتنادا إىل االلتزامـات       يف بلـدها  كـل   مناقشات حول مسـائل حقـوق اإلنسـان         

ر عنـها يف اإلعـالن      امللقاة علـى عاتقهـا بتعزيـز ومحايـة تلـك احلقـوق الناشـئة عـن امليثـاق واملعبَّـ                    
، مـع  تعاونيـا باعتبـاره مشـروعا   املتحصـلة   النتـائج    تنفيـذ تطـوير   وينبغي  . العاملي حلقوق اإلنسان  

 . يف هذا املضمارتقدمي املساعدة للدول من أجل تطوير قدراهتا
أن مبعـىن   بالنسـبة السـتعراض األقـران،       جوهريـة   وتكتسي فكرة التدقيق الشـامل أمهيـة         - ٨

م مـن جانـب   خيضع أداء مجيع الدول األعضاء فيما يتعلق جبميع التزامات حقوق اإلنسان لتقيـي           
وسيســـاعد اســـتعراض األقـــران، قـــدر املســـتطاع، علـــى تفـــادي التســـييس   . الـــدول األخـــرى

جممـل  وينبغي أن يطـال اسـتعراض األقـران       . يسمان جبالء النظام احلايل للجنة    ئية اللذين   واالنتقا
. حقــوق اإلنســان، أي احلقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة منظــور 
قـران يكـون نزيهـا      األستعراض  الضمان وضع نظام    حباجة إىل   جملس حقوق اإلنسان    ون  كوسي

ومـن  . علـى أسـاس معـايري واحـدة    يتم يف إطـاره اسـتعراض أداء الـدول         لوشفافا وقابال للتطبيق    
نوعية وكمية املعلومات املستخدمة كنقطـة مرجعيـة        على  أجل  قيام نظام نزيه، سيلزم االتفاق        

ا الصـدد، ميكـن ملفوضـية حقـوق اإلنسـان أن تضـطلع بـدور مركـزي يف           ويف هـذ  . لالستعراض
. مجيــع حقــوق اإلنســان  زاء إجتميــع تلــك املعلومــات وضــمان اتبــاع هنــج شــامل ومتــوازن        

اليت يقوم هبا جملس حقوق اإلنسان اجملتمـع الـدويل          األقران  وستساعد نتائج عمليات استعراض     
ستسـاعد، عـالوة علـى      كمـا   . سـية علـى حنـو أفضـل       على تقدمي املساعدة التقنية واملشورة السيا     

 .ذلك، على مساءلة األعضاء املنتخبني عن التزاماهتم يف جمال حقوق اإلنسان
 

 ٢٠٠٥سبتمرب / مؤمتر قمة أيلولللنقاش قبل مطروحة مسائل   
مـؤمتر  عـدد مـن املسـائل قبـل موعـد           حباجـة إىل االتفـاق علـى        الدول األعضاء   ستكون   - ٩

املشاورات مـع املفوضـة السـامية،      وف تشكل   وس. ٢٠٠٥سبتمرب  /قده يف أيلول  عاملقرر  القمة  
األمـني العـام، علـى    يـرى  و. بطبيعة احلال، جزءا من العملية، وهي على استعداد ملـد يـد العـون          

إىل اتفـاق بشـأن جملـس حقـوق اإلنسـان فيمـا يتعلـق بعـدد مـن           ضرورة التوصـل  وجه التحديد 
 .املسائل املبينة أدناه
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 الوالية واملهام  
مبوجب قـراري اجمللـس االقتصـادي       بالفعل  إضافة إىل مهام اللجنة ومسؤولياهتا القائمة        - ١٠

ــة    )٤٨-د (١٥٠٣و) ٤٢-د (١٢٣٥واالجتمــاعي  ، ســينظر جملــس حقــوق اإلنســان يف حال
وريثمـا  . مجيع حقوق اإلنسان يف مجيع البلدان بناء علـى نظـام اسـتعراض األقـران املـبني أعـاله                  

 اإلجراءات املواضـيعية   م جملس حقوق اإلنسان، بعد إنشائه، باالستعراض الشامل لوالياتيقو
والقطرية واألفرقة العاملة احلكومية الدولية واللجنة الفرعية، سيطلب إليها أن تقـدم تقـارير إىل    

ــادة دراســتها و   مــن مث و. جملــس حقــوق اإلنســان  صــقلها ســيقوم جملــس حقــوق اإلنســان بإع
وميثـل جملـس حقـوق      . دول أعماله وأساليب عمله   طبقا جل سب اختصاصاته هو و   تعديلها ح  أو

منظومـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان الـيت       عناصـر  واحـدا فقـط مـن    عنصرا اإلنسان املقترح   
ويف إطـار حتديـد واليـة     . تشمل والية املفوض السامي ومهام األمانة العامة وهيئات املعاهـدات         

وجـه  فضـل  ينبغـي النظـر يف املهـام الـيت ميكـن أن تـؤدى علـى أ                ومهمة جملس حقـوق اإلنسـان،       
فضـال عـن    على مستوى حكومي دويل، مع األخذ بعني االعتبار التكامل مع اهليئات األخـرى              

تـدابري سياسـية   بللتوصية وينبغي جمللس حقوق اإلنسان أن يتمتع بالسلطة الالزمة   . جتربة اللجنة 
 .يت ميكن أن تساعد يف عملية التنفيذأجهزة األمم املتحدة األخرى التتخذها 

ــوق         - ١١ ــس حق ــي أيضــا جملل ــاله، ينبغ ــبني أع ــرح وامل ــران املقت ــتعراض األق وإضــافة إىل اس
 :باملهام التاليةضطلع اإلنسان أن ي

خطـرية يف جمـال   إجـراءات عنـد نشـوء حـاالت     تمع وتتخذ للدول األعضاء أن جت  يتاح   � 
تتعلـق  اخليـار باختـاذ قـرارات       لك ألن أمامهـا     بـذ اللجنة القيام   بوسع  و. نساناإلحقوق  
 - ومع أن هذه الصالحية قد وصلت درجـة غـري صـحية مـن التسـييس               . حمددةببلدان  

 - أن تعاجلهـا مهمـة اسـتعراض األقـران املقترحـة جمللـس حقـوق اإلنسـان        وهو ما يلزم  
ــي ا  ــه ينبغ ــى  إال أن ــاء عل ــرية    إلبق ــة التصــدي للحــاالت اخلط ــذه   إمكاني ــد ه ــل وجتدي ب

إذا مـا وافقـت   ، جيـوز للجنـة أن جتتمـع يف دورة اسـتثنائية     ذلـك وإضافة إىل  . إلمكانيةا
أغلبية أعضائها على ذلك؛ وينبغي جمللس حقوق اإلنسـان أن حيـتفظ هبـذه الصـالحية،                

ــكله امل  ــث إن ش ــارج نطــاق      نشــود سيســهل  حي ــة خ ــر يف احلــاالت العاجل ــه النظ علي
املفوض السامي من إمكانية طلـب اختـاذ        وفضال عن هذا، سيستفيد     . الدورات العادية 

هيئـة دائمـة مـن هيئـات األمـم املتحـدة، هلـا سـلطة         جانـب  دعم مـن  لقي ال إجراءات وت 
بــني الــدول فيمــا علــى منتــدى للحــوار اإلبقــاء وينبغــي .  الصــالحياتجملــس متكامــل

ن وسـيمكّ . فيـه اجملتمـع املـدين     علـى أن يشـارك      األعضاء بشأن مسائل حقوق اإلنسان      
ــاء التعــاطي  مــن احلــوار ــا يف اآلراءاجملــاالت الــيت تشــهد  مــع البن ــق  اختالف ، ومــن حتقي
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ســـيما مشـــاكل حقـــوق  ال واجلديـــدة والناشـــئةملعاجلـــة القضـــايا اســـتجابات مبتكـــرة 
املنظمـات غـري    م دور   ويتسـ . اإلنسان اليت يكتنف الغمـوض معايريهـا الدوليـة السـائدة          

ــة  ــة يف تقــدمي مــدخالت و  باحلكومي ــة جوهري ــدان إىل  ح طــرأمهي آراء سياســية مــن املي
فقــد أدت األمهيــة واحلميــة املتزايــدة ســواء     وعلــى نفــس املنــوال،   . الــدول األعضــاء 

شـاركتها يف احلـوار     إىل أن اتسـمت م    املنظمات غري احلكوميـة      وأالوطنية  للمؤسسات  
 .بأمهية جوهريةالدائر بشأن حقوق اإلنسان 

طلع بــدور حمــوري يف اإلشــراف علــى  ينبغــي جمللــس حقــوق اإلنســان املقتــرح أن يضــ   � 
إن مكانـة القـانون      باعتبار   قانون حقوق اإلنسان الدويل واملسامهة يف تفسريه وتطويره       

ألمـم املتحـدة مـن أجـل محايـة           ملنظومـة ا   مركزيـة بالنسـبة   أمور  الدويل واملعايري الدولية    
 وضـعتها   جمموعة القواعد الدولية حلقوق اإلنسان اليت      وال شك يف أن      حقوق اإلنسان 

جملـس حقـوق اإلنسـان،      قـد يلـتمس     و. رياث هلـا  رمبا تكـون أعظـم مـ      حىت اآلن   اللجنة  
بصفته هيئة دائمة، سبل جتاوز التأخريات اليت تواجهها اللجنة حاليا فيما خيـص بعـض               

األعمـال  ومن شأن إنشاء جملس حلقوق اإلنسان أن يعـزز أيضـا            . أنشطة حتديد املعايري  
نظومــة هيئــات املعاهــدات الــيت ســامهت كــثريا يف تطــوير  ماجلوهريــة الــيت تضــطلع هبــا 

القانون الدويل على مدى السـنوات العشـرين املاضـية، وبإمكانـه أن يسـاعد يف عمليـة          
 .تبسيط وتعزيز املنظومة لالضطالع بواليتها على حنو أفضل

 
 شكيلالت  

بدال من انتخـاهبم    مة أعضاء جملس حقوق اإلنسان بأغلبية الثلثني،        انتخب اجلمعية الع  ت - ١٢
 وهو مـا سـيكون ممـاثال لعمليـة انتخـاب اهليئـات              -من جانب اجمللس االقتصادي واالجتماعي      

مـن شـأن   و. هليئـة املضـفاة علـى ا  سـيعكس األمهيـة   ، ممـا   املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة     
الـدول  لـى   وع. أمـام املنظمـة بكامـل أعضـائها       للمساءلة  أن خيضع على حنو أكرب      االقتراع العام   
وإذا . شأن فترة العضوية وكيفية انتخاب أعضاء اجمللس وتناوب األعضـاء         يف  بت  األعضاء أن ت  

ما اختـارت الـدول األعضـاء أن تنتخـب أعضـاء جملـس حقـوق اإلنسـان علـى أسـاس إقليمـي،                
 .اجملموعات اإلقليمية تناسبا مع متثيلها يف األمم املتحدةكل متثيل ينبغي 

 
 جماحل  

 عضـوا، أي أقـل بعضـو واحـد مـن      ٥٣حاليـا  دد أعضـاء جلنـة حقـوق اإلنسـان          بلغ ع ي -١٣
ومع أن أعضـاء اللجنـة كـانوا يف         . اجمللس االقتصادي واالجتماعي الذي ينتخب أعضاء اللجنة      

عضـوية  الن  وسـتمكّ . علـى مـر السـنني     ثري  بشـكل مـ   ظلـت تـزداد     ، إال أن عضـويتها      ١٨األصل  
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مـن شـأن ترفيـع      كمـا أن    . ز املناقشـات واحلـوار    على مستوى اجمللـس مـن تركيـ       حجما  صغر  األ
جمـالس األمـم املتحـدة    عضوية واحد من اللجنة إىل مستوى جملس أن يزيد من فرص الدول يف  

 .الثالثة
 

 هيئة رئيسية أم فرعية  
ا، أو باعتبـاره    جهـاز أساسـي   بوصـفه   قـوق اإلنسـان     حلهناك خياران الستحداث جملس      - ١٤

تأسـيس جملـس حقـوق اإلنسـان بصـفته جهـازا رئيسـيا مـن         ف. لعامـة هيئة فرعية تابعة للجمعيـة ا     
ــه أن ينــهض نظــريا  أجهــزة األمــم املتحــدة   ــيح ل ــا إىل جنــب مــع جملــس األمــن واجمللــس   يت جنب

أما إنشاء اجمللس كهيئة فرعيـة تابعـة   . يستدعي تعديال للميثاقوهذا االقتصادي و االجتماعي،   
ــا     ــديال للميث ــن يســتدعي تع ــة فل ــة العام ــالتني    ولكــن . قللجمعي ــا احل ــاظ يف كلت ــي االحتف ينبغ

ــا يف    ــهيئات املنصــوص عليه ــع لل ــاق واملباملســتوى الرفي ــة � يث ــة  �باملســائل اهلام ــة بأغلبي  املتعلق
 .الثلثني

 اختاذهاملطلوب قرار ال  
ؤيـد، مـن   تتتفق على أن بعد النظر يف املسائل الواردة أعاله، ميكن للدول األعضاء أن     - ١٥

قمـة  الـذي يصـدر عـن مـؤمتر          يف اإلعـالن اخلتـامي       ،نشاء جملس حلقـوق اإلنسـان     إحيث املبدأ،   
 :وينص مشروع الصيغة الوارد يف تقرير األمني العام على ما يلي. ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

حجمـا  صـغر   أعلى االستعاضة عن جلنة حقوق اإلنسان مبجلس دائـم          توافق  �  
هيئـة فرعيـة تابعـة      م املتحـدة أو     ألمـ ليكون جهازا رئيسيا مـن أجهـزة ا       حلقوق اإلنسان   
ــة العامــة  ــار أعضــائه   حبيــث للجمعي ــة العامــة باختي النتخــاب عــن طريــق اتقــوم اجلمعي

ـــ (٨املرفـــق، الفقـــرة (. �تنياملباشـــر بأغلبيـــة ثلثـــي األعضـــاء احلاضـــرين واملصـــوّ    )هـ
A/29/2005( 

 
 ٢٠٠٥سبتمرب /قمة أيلولمؤمتر مسائل تناقش بعد   

املبّينـة  كيفية أداء جملس حقـوق اإلنسـان للمهـام    بشأن  د من العمل    سيجرى القيام مبزي   - ١٦
ال شـك يف    و. وإنشاء اجمللس يف مرحلة ما بعـد القمـة        شكيل  لتفاصيل املتعلقة حبجم وت   لأعاله و 

لقبوهلـا  إمـا  ترك للمجلـس  مصري العديد من مهام اللجنة وإجراءاهتا وأفرقة عملها احلاليـة سـتُ   أن  
أمـا اإلجـراءات اخلاصـة وإشـراك املنظمـات غـري احلكوميـة فهمـا                . هاجتديدها أو التخلي عنـ     أو

 .جملس حقوق اإلنسان العمل هبماواصل اللجنة ينبغي أن يعمل جانبان من جوانب 
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وهنــاك جمموعــة أخــرى مــن املســائل تتطلــب مزيــدا مــن البحــث تتعلــق بــدور جملــس      - ١٧
ــه فيمــا خيــص     األمــم املتحــدة حلقــوق  منظومــةمــن األخــرى العناصــر حقــوق اإلنســان وواليت

سيما مفوضية حقوق اإلنسان، ووكاالت األمم املتحدة وبراجمهـا األخـرى املعنيـة              اإلنسان، ال 
حبقوق اإلنسان، وهيئات رصد املعاهدات، واجلمعية العامة وجملس األمن واجمللـس االقتصـادي           

ق اإلنسـان إىل    إنشـاء جملـس حقـو     فضـي   وسي. واالجتماعي وجلنة بناء السالم اجلديدة املقترحة     
وعلـى سـبيل    . تعزيز وتوطيد أعمـال تلـك العناصـر املكونـة األخـرى يف جمـال حقـوق اإلنسـان                  

التابعـة  جـدول أعمـال اللجنـة الثالثـة         رشـيد   جملس حقوق اإلنسان فرصـة لت     املثال فلسوف يتيح    
للجمعية العامة من خالل عمل جملس حقوق اإلنسان، إضـافة إىل تعزيـز قـدرة اجلمعيـة العامـة                   

ودمـج إجراءاهتـا يف صـلب       حقـوق اإلنسـان     اليت تشـوب باسـتمرار إقـرار        على حتليل الفجوات    
ميكـن  وعلـى نفـس املنـوال،       . إليهـا بأسرها مع اسـترعاء االهتمـام       منظومة األمم املتحدة    أنشطة  

وتوليــد املســامهات فيهــا  ، تربعــات للإنشــاء ودعــم صــناديق خمتلفــة للمجلــس أن يســاعد علــى  
 .دة البلدان الناميةمن أجل مساعوخاصة 

 


