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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البند  ٢من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  26أيلول/سبتمرب 2019
 -1/42تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يشيير إىل الفقي (5ز) ميين اي ام اةمالييم الاامييم  ٢5١/6٠املييخم  ١5آذام/مييام ،٢٠٠6
الي ق اي مه الييي اةمالييم أن ي ييول جملييس حقييوق اإلنسييان نييدوم ةنييم حقييوق اإلنسييان و سييخوللا ا
الما يتصل نامل مفوضلم األمم املتحد الساملم حلقوق اإلنسيان ،عليحن يو ميا ا مهيي اةماليم
ا امها  ١4١/48املخم  ٢٠كانون األول/ديسمرب ،١٩٩3
وإذ حييل علميا جبملي القي اماه ذاه الصيلم اليت اعتميد ا اةماليم الااميم وةنيم حقيوق
اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان نشأن ه ه املسألم،
وإذ يخكد من جديد أمهلم مواصيلم اةويود اةامييم ملااةيم ا يت ل التيوازن الميا يتاليل ملتم ليل
اإلاللمي ملوظفي املفوضلم الساملم ،ا ذلك مناصب اإلدام الاللا،
لي ال هيب هيو احلاجيم إىل أعليحن
وإذ يشدد علحن أن االعتبام األمسيحن هاليا امليوظفا
مسييتو ه الافيياا واةييدام والنواهييم ،وإذ ي ي اعتبييامه الفقي  3ميين امليياد  ١٠١ميين مل يياق
األمم املتحد  ،وإذ يا ب عن ااتناعي أبن ه ا اهلدف يتفل م مبدأ التوزي اةغ ا الاادل،
وإذ يسييلم أبن اللجنييم امامسييم هييي اللجنييم ال خلسييلم املعتصييم التاناييم للجمالييم الاامييم املاوييود
إللوا مملسخوللاه املتالقم نشخون اإلدام وامللوانلم،
 -١يولييب إىل مفوض يم األمييم املتحييد السيياملم حلقييوق اإلنسييان أن هواصييل ،حييدود
مسييخوللا ا اإلداميييم ،جوودهييا نغلييم هصييحلحل اال ييت ل احليياغ التاييوين اةغي ا ملي مييوظفي
املفوضييلم السيياملم ،مي إيي ا اهتميياى ييار ملسييتوا اإلدام الاللييا وللوظيياخ الييت ال ي ملبييدأ
التوزي اةغ ا ؛
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 -٢يشدد علحن أمهلم مواصلم إي ا اهتماى ار ملسألم حتقلل التيوازن نيا اةنسيا
هاوين م موظفي املفوضلم الساملم ،ويق ملتواى املفوضم الساملم ه ا الصدد؛
 -3يولب إىل املفوضم الساملم أن هقدى هق ي ا نشأن التاوين اةغي ا ملي
املفوضلم الساملم إىل جملس حقوق اإلنسان دومهي امامسم واألمناا؛
-4

ميوظفي

يق م أن يبقي املسألم الد نظ ه.

اةلسم 38
 ٢6أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
[اعتُميد نتصيويم مسيجل أبيلبليم  3٠صيوً مقانيل  ١3صيوً ،مي امتنيا  4أع ياا عين التصيويم.
وكانم نتلجم التصويم كما يلي:

املخيدون:
األمجنتا ،إميرت  ،أاغانستان ،أنغيوال ،أوموييواق ،مكسيتان ،البحي ين ،نينغ دي ،
نومكلنا ااسو ،نرو ،هويو ،هونس ،جوم البواما ،وومييم الاونغيو الدرق اةليم،
جنوب أا يقلا ،موانيدا ،السينغال ،الصيا ،الاي اق ،الفلبيا ،الجيي ،اوي  ،الايامرون،
كوم ،مص  ،املاسلك ،اململام الا نلم الساوديم ،نلبال ،نلجر  ،اهلند

املاامضون:
إسييبانلا ،أس يرتاللا ،أوك انلييا ،آيسييلندا ،إيواللييا ،نلغييام  ،هشييلالا ،الييدا  ،سييلوااكلا،
ك واهلا ،اململام املتحد لربيوانلا الاظمحن وأي لندا الشماللم ،النمسا ،هنغام

املمتناون:
الربازيل ،شللي ،الصومال ،اللامن].
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