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الدورة الرابعة والسبعون
البند ( 70ب) من جدول األعمال
تعزيز حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ااان وحاااي ااا مس ا ا ا ا ا ااا ا حقوق
اإلنس ا ا ااانذ كا ل ل ال ا ُ ج البديلة ل حس ا ا ااع ال م
الفعلي حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية

قرار اختذته اجلمعية العامة ل  18كانون األول/ديسمرب 2019
[بناء على تقرير اللجنة الثالثة (])A/74/399/Add.2

 - 155/74تعزيز ال وزي اجلغرال العادل ل عضوية اهليئات امل شأة كوجب معاهدات حقوق اإلنسان
إن اجلمعية العامةذ
إ تشري إىل قراراهتا السابقة املتعلقة هبذه املسألة،
وإ تؤكد من جديد أمهية هدف التصديق العاملي على صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،
وإ ترحب ابلزايدة الكبرية يف عدد التص ـ ـ ــديقاو على ص ـ ـ ــكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنس ـ ـ ــان
واقرتاب بعض املعاهداو من حتقيق هدف التصديق العاملي عليها،
وإ تكرر أتكيد أمهية األداء الفعال للهيئاو املنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة اوجح صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك األمم املتحدة حلقوق
اإلنسان من أجل تنفيذ تلك الصكوك على حنو كامل وفعال،
وإ تسا الم أبن التوزيع اجلغرايف العادل يف العضـ ــوية ـ ــر ل أاـ ــااـ ــي لفعالية أداء ا يئاو املنشـ ــأة
اوجح معاهداو،
وإ تشا ااري إىل أن اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنس ـ ــان الس ـ ــابقة ا ـ ــلمتا ،فيما يتعلق ابنت اب
أعض ـ ـ ــاء ا يئاو املنش ـ ـ ــأة اوجح معاهداو حقوق اإلنس ـ ـ ــان ،أبمهية إيالء االعتبار يف عض ـ ـ ــويتها للتوزيع
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اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني ومتثيل النظم القانونية الرئيسية وأمهية مراعاة انت اب األعضاء وتوليهم
مناصبهم بصفتهم الش صية وحتليهم أبخالق رفيعة ونزاهة وكفاءة معرتف هبما يف ميدان حقوق اإلنسان،
وإ تؤكد من جديد أمهية اخلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي الوونية واإلقليمية وتتلخي اخللفياو التار ية والثقافية
والدينية ،وكذلك أمهية تتلخي النظم السيااية واالقتصادية والقانونية،
وإ حتيط علما بتقرير األمني العام(،)1
وإ تس الم أبن األمم املتحدة تشــجع تعدد اللغاو ابعتباره واــيلة لتعزيز تنوا اللغاو والثقافاو
ومحايته واحملافظة عليه عامليا ،وأبن تعدد اللغاو احلقيقي يعزز الوحدة يف ظل التنوا والتفاهم الدويل،
وإ تش ا ا ا ااري إىل أن اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان الس ـ ـ ـ ـ ــابقة ـ ـ ـ ـ ــجعتا الدول األوراف
يف معاهداو األمم املتحدة حلقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ــان على النظر ،منفردة وعن وريق اجتماعاو الدول األوراف،
يف كيفية إعمال مبادئ ،منها مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل يف عض ـ ــوية ا يئاو املنش ـ ــأة اوجح معاهداو،
بصورة أفضل،
وإ تعرب عن قلق ا إزاء اختالل التوازن اإلقليمي يف التكوين احلايل لعضـ ـ ـ ــوية ا يئاو املنشـ ـ ـ ــأة
اوجح معاهداو حقوق اإلنس ــان الذط يعألي األفض ــلية بش ــكل خاا ملمثلي األعض ــاء من دول أورواب
الغربية ودول أخرى ،على النحو املشار إليه واملؤكد يف تقرير األمني العام،
وإ تعيد ال أكيد على أمهية مضاعفة اجلهود ملعاجلة ذلك االختالل،
واق ااعاا م اا أبن ا ــدف من التوزيع اجلغرايف العــادل يف عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويــة ا يئــاو املنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة اوجــح
افق متاما مع ضرورة حتقيق التوازن بني اجلنسني ومتثيل النظم القانونية الرئيسية
معاهداو حقوق اإلنسان متو ل
يف تلك ا يئاو وحتلي أعضائها أبخالق رفيعة ونزاهة وكفاءة معرتف هبما يف ميدان حقوق اإلنسان وأبنه
ميكن إعماله وحتقيقه على حنو كامل ومتسق مع هذه الضرورة،
 - 1تكرر أتكيااد ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أن تراعي الــدول األوراف يف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك األمم املتحــدة حلقوق
اإلنسان ،يف تر يحها أعضاء للهيئاو املنشأة اوجح معاهداو حقوق اإلنسان ،أن تتألخي هذه اللجان
من أ ـ ـ اا يتحلون أبخالق رفيعة وكفاءة معرتف هبا يف ميدان حقوق اإلنس ــان ،مع مراعاة الفائدة من
مشاركة األ اا من ذوط اخلربة القانونية ،ومراعاة املساواة يف متثيل النساء والرجال ،وأن يتوىل األعضاء
مناص ــبهم بص ــفتهم الشـ ـ ص ــية ،وتكرر أيض ــا زكيد أن يراعى ازم ،يف انت اابو ا يئاو املنش ــأة اوجح
معاهداو حقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،التوزيع اجلغرايف العادل للعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ومتثيل تتلخي أنواا احلض ـ ـ ـ ـ ـ ــاراو والنظم
القانونية الرئيسية؛
 - 2حتث الدول األوراف يف ص ـ ــكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنس ـ ــان ،اا يف ذلك أعض ـ ــاء
املكاتح ،على إدراج هذه املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألة يف جدول أعمال كل اجتماا و أو مؤمتر للدول األوراف يف تلك
الص ــكوك من أجل فتب ابب النقاش بش ــأن الوا ــائل واألا ــاليح الالزمة لكفالة التوزيع اجلغرايف العادل يف
عضـ ـ ــوية ا يئاو املنشـ ـ ــأة اوجح معاهداو حقوق اإلنسـ ـ ــان ،بناء على توصـ ـ ــياو جلنة حقوق اإلنسـ ـ ــان
السابقة واجمللس االقتصادط واالجتماعي وأحكام هذا القرار؛
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 - 3تشا ا ا الدول األوراف يف صـ ـ ــكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسـ ـ ــان على أن تنظر يف
اختاذ إجراءاو ملمواـ ـ ـ ــة ،اا فيها إمكانية وضـ ـ ـ ــع نظم لتوزيع احلصـ ـ ـ ــي حسـ ـ ـ ــح املناوق اجلغرافية بغر
انت اب أعضـ ـ ــاء ا يئاو املنشـ ـ ــأة اوجح معاهداو ،وأن تت ذ تلك اإلجراءاو ،اا يكفل حتقيق ا دف
األاااي املتمثل يف التوزيع اجلغرايف العادل يف عضوية هيئاو حقوق اإلنسان تلك؛
 - 4توص ا ا ا ااي ،عند اث إمكانية ختص ـ ـ ـ ـ ــيي مقاعد على أا ـ ـ ـ ـ ــا إقليمي يف كل هيئة من
ا يئاو املنشأة اوجح معاهداو ،بتألبيق إجراءاو مرنة تشمل املعايري التالية:
جيح أن ختص ـ ـ ــي لكل موعة من اجملموعاو اإلقليمية اخلمس اليت أنش ـ ـ ــأهتا اجلمعية
(أ)
العامة مقاعد يف كل هيئة من ا يئاو املنشـ ـ ـ ـ ـ ــأة اوجح معاهداو تعادل نسـ ـ ـ ـ ـ ــبة عدد الدول األوراف يف
الصك من تلك اجملموعة؛
(ب) يتعني اختاذ الرتتيباو الالزمة إلجراء تنقيحاو دورية لت صـ ـ ـ ـ ــيي املقاعد بغية اإلعراب
عن التغرياو النسبية يف مستوى التصديق على املعاهدة يف كل موعة إقليمية؛
(ج)

يتعني توخي القيام بتنقيحاو دورية آلية جتنبا لتعديل ني الصك عند تنقيب احلصي؛

 - 5تؤكد أن العمليــة الالزمــة لتحقيق هــدف التوزيع اجلغرايف العــادل يف عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويــة ا يئــاو
املنشـ ــأة اوجح معاهداو حقوق اإلنسـ ــان ميكن أن تسـ ــاهم يف التوعية أبمهية التوازن بني اجلنسـ ــني ومتثيل
النظم القانونية الرئيسية ومبدأ انت اب أعضاء ا يئاو املنشأة اوجح معاهداو وتوليهم مناصبهم بصفتهم
الش صية وحتليهم أبخالق رفيعة ونزاهة وكفاءة معرتف هبما يف ميدان حقوق اإلنسان؛
 - 6تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الس ـ ـ ـ ــادا ـ ـ ـ ــة والس ـ ـ ـ ــبعني،
ابلتش ــاور مع مفوض ــية األمم املتحدة حلقوق اإلنس ــان ،تقريرا مس ــتكمال و ــامال يف هذا الص ــدد ،يتض ــمن
معلومــاو عن أط خألواو تت ــذهــا الــدول األوراف يف االجتمــاعــاو أو املؤمتراو اليت تعقــدهــا الــدول
األوراف للتصـ ـ ــدط ملسـ ـ ــألة التوزيع اجلغرايف العادل يف عضـ ـ ــوية ا يئاو املنشـ ـ ــأة اوجح معاهداو حقوق
اإلنسان ،وأن يقدم كذلك توصياو حمددة بشأن تنفيذ هذا القرار؛
 - 7تقرر مواصـ ـ ــلة النظر يف املسـ ـ ــألة يف دورهتا السـ ـ ــاداـ ـ ــة والسـ ـ ــبعني يف إوار البند املعنون
”تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها“.
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