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جملس حقوق اإلنسان
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الدورة التنظيمية
 6كانون األول/ديسمرب 2019
البند  1من جدول األعمال

بيان من الرئيس
بيااان ماان ال ارئيس يف ال ادورة التنظيميااة  :1/13تعزيااز اءااالة جملااس حقااوق
اإلنسان  -التصدي للقيود املالية وضيق الوقت
يف الدورة التنظيمية اليت عقدها جملس حقوق اإلنساان يف  6كاانون األول/ديسامرب ،2019
أدىل رئيس اجمللس ابلبيان التايل:

"إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة وبقراري اجلمعية العامة  251/60املارر 15
آذار/م ا ااار  2006و 281/65امل ا اارر  17حزيران/يونيا ا ا  ،2011وبقا ا اراري جمل ا ااس
حقوق اإلنسان  1/5و 2/5املاررني  18حزيران/يونيا  2007بشانن بناام مراساا
يف إ ااار اإلجا اراما ا ا ااة
اجملل ااس وبش اانن مدون ااة ملواع ااد ا االور امل ل ا ا ب ااو
للمجل ا ااس ،عل ا ااق الت ا ا اوايل ،وبق ا ا ارار  21/16امل ا اارر  25آذار/م ا ااار  2011بش ا اانن
ااتعراض عمل اجمللس وأدائ ،
وإذ يرحب مبا أبدا اجمللس من ك امة وجتااو وماا حققا مان إتاا ا يف أدام
وتن يااو و يت ا علااق النحااو الااوي ر ت ا اجلمعيااة العامااة يف ملرارهااا  ،251/60وإذ يساالم
بدور ال ريد من نوع ومليمت املضافة،
وإذ يرح ا ا ا ااب أيض ا ا ا ااا ابلتن ي ا ا ا ااو اجل ا ا ا اااري للت ا ا ا ااداب املبين ا ا ا ااة يف بي ا ا ا ااان الا ا ا ا ارئيس
 PRST OS/12/1ومبا هلاا مان أ ار علاق التصادي للقياود املالياة وضاي الوملاف فيماا يتصال
بعبم عمل ،
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وإذ يرحااب ك ااول ابلت ااداب
ذل ا تبااادل م اوجزا تقااارير امل ل ا
التقااارير يف الوملااف املنااااب وتشااجي
توجيا أاااولة وتعليقااا  ،مبااا يف ذلا
تقارير هر م،

املت ااوة م اارنيرا لتعزي ااز جلسااا التح اااور ،مب ااا يف
ابل او  ،وإذ يش ا إىل أ يااة ضاامان إ اادار
املشااارك يف جلسااا التحاااور علااق الت ا يف
اب اااتناد إىل
يف بيااا م ،إىل امل ل ا ابلاو

وإذ يشا ا إىل تزاي ااد حج اام عم اال اجملل ااس والص ااعواب ال اايت تعرتضا ا  ،و ا ااة
القيود املتعلقة ابمليزانية اليت أبلغ عنها م تب األمم املتحدة يف جنيف فيماا صات تقاد
ا دما اباتمرار إىل مجي اجللسا اليت يعقادها اجمللاس علاق مادار السانة ،وإذ يركاد
من جديد عزم علق النظر يف اختاذ تداب دف إىل جعل عمل أكثر ك امة وفعالية،
وإذ حي اايم علم ااا بقلا ا ابملعلوم ااا ال اايت مل اادمتها امل ااديرة العام ااة مل ت ااب األم اام
املتحا ادة يف جني ااف يف را ااالتها املررني ااة  25تشا ارين الث ااارب/نوفمرب  2019املوجه ااة إىل
رئيس جملس حقوق اإلنسان،
وإذ يساالم بضاارورة اختاااذ تااداب إضااافية تتماشااق م ا جمموعااة تااداب املتعلقااة ببنااام
املراس ااا م اان أج اال تعزي ااز ك ام ااا م اان ني اايل التص اادي للقي ااود املالي ااة وض ااي الومل ااف،
وإذ يرح ااب ابملش اااورا اا ا الر ي ااة ال اايت عق ااد لبح ااا ه ااو املس اانلة بقي ااادة م تبا ا احل ااايل
وم اتب السابقة ،واليت اارتشد مببادئ الش افية والشمول والتنبر واإلمجاع وعدم ا نتقائية،
وإذ يس االم بض اارورة اعتم اااد الت ااداب الا اواردة يف ه ااوا البي ااان ما ا ت ه اام م ااا يل اازم م اان
انضباط لت طيم بر مج عمل جملاس حقاوق اإلنساان بطريقاة ت ال ا متثاال لقارار اجلمعياة
العامة  242/56املرر  24كانون األول/ديسمرب ،2001
 -1يقرر موا لة مناملشة ما يواجه من ملياود مالياة وضاي الوملاف فيماا صات
عملية ا اتعراض الدوري الشامل؛
 -2يقرر أيضا موا لة تن ياو التاداب املبيناة يف بياان الارئيس ،PRST OS/12/1
مب ااا يف ذل ا ب اار مج العم اال الثي ا الس اانوا  ،وحص اار م اادة حلق ااا النق ااا يف ا اااعت ،
والرتشيد الطوع للمبادرا والنتائج ذا الصلة ،وتبادل املعلوما ؛
 -3يدعو املديرة العامة مل تب األمم املتحدة يف جنياف إىل أن توا ال تقاد
معلومااا مساات ملة وشاااملة ،ش ا و ونيطيااا ،يف الاادورة التنظيميااة الاايت تعقااد كاال ااانة يف
كاانون األول/ديساامرب ،بشانن املاوارد ال علياة واملتونياااة املتصالة اادما املارررا املقدمااة إىل
جملس حقوق اإلنسان؛
 -4يرحب ابجلهود املبوولة لتن ياو التاداب املتعلقاة اباات دام الت نولوجياا
احلديث ااة ،املبينا ااة يف املرف ا ا الثا ااارب ما اان بيا ااان ال ا ارئيس  ،PRST OS/12/1و اا اايما نظا ااام
 ،e-deleGATEويشااج بشاادة التن يااو املسااتمر والتاادرك وال اماال لتااداب الت نولوجيااا
احلديثة من أجل حتس ك امة جملس حقوق اإلنسان؛
 -5يرحااب أيضااا ابختاااذ تااداب جدياادة ماان أجاال التصاادي للتحااد الاايت
تواجهه ا ااا وف ا ااود البل ا اادان الصا ا ا ة والنامي ا ااة ،و ا ا اايما ال ا اادول اجلزري ا ااة الصا ا ا ة النامي ا ااة
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وأملاال البلاادان اوا ،وماان هااو التااداب م تااب املساااعدة التاااب جمللااس حقااوق اإلنسااان،
كما يرحب ابجلهود اليت تبوهلا األمانة من أجل حتديد مواعيد املشاورا ا الر ياة دون
تدانيل ،ويشج علق موا لة هو التداب ؛
 -6يقرر عقد مناملشا عامة نييل دورتي اللت تعقدان يف آذار/ماار
ويف أيلول/ااابتمرب بشاانن مجي ا بنااود جاادول أعمال ا وعاادم إج ارام أي مناملشااا عامااة
نييل دورت اليت تعقد يف حزيران/يوني ؛
 -7يقاارر أيضااا عقااد جلسااة حتاااور ااانوية بشاانن التقرياار الساانوي مل ااوض
األمم املتحدة السام حلقوق اإلنسان أ نام دورت اليت تعقد يف حزيران/يوني ؛
 -8يقاارر كااول أن تتب ا مجي ا جلسااا التحاااور الطرائ ا القائمااة وأن تعقااد
كل واحدة علق حدة وأن حتصار مادة التحاديف يف مجيا مادانيي أ احا املصالحة يف
دمليقة ونصف؛
 -9يق اارر ختص اايت  20دمليق ااة جلمي ا امل ل ا ا بو ت ا وممثلا ا آليات ا أ ن ااام
جلسا التحاور ،م ختصيت دمليقت إضافيت ل ل تقريار عان الاز را القطرياة و/أو أي
تقرير آنير يطلب تقدمي ؛
 -10يقاارر أيضااا تن يااو التااداب ال اواردة يف هااوا البيااان علااق أاااا جت اري ملاادة
عااام واحااد ،ويطلااب إىل رئاايس جملااس حقااوق اإلنسااان أن ياانظم اجتماعااا تقييمااا ا ا ر ا
لتقياايم أ اار تن يااوها بعااد دورت ا ا امسااة واألربع ا وملباال اجللسااة التنظيميااة املزم ا عقاادها يف
كانون األول/ديسمرب 2020؛
 -11يقرر كول إبقام املسنلة مليد نظر ال عل .".
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