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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

، * اجلمهوريـة التـشيكية    ،*، بلجيكا، تايلنـد   *، إندونيسيا، الربتغال  *، أستراليا *إسبانيا    
، *، قطر، كمبوديـا   *، الفلبني، فييت نام   *، سنغافورة *مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   

  مشروع قرار :، هنغاريا، هولندا، اليابان*، نيوزيلندا*، نيبال*، ملديف*الكويت

    ١٤.../  
يف منطقـة آسـيا     ومحايتـها   التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز حقوق اإلنسان        

  اهلادئ يطواحمل
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ١٩٩٣مـارس   / آذار   ٩ املؤرخ   ١٩٩٣/٥١ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       إذ يشري   

  ،الترتيبات اإلقليمية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاب املتعلقةوقراراهتا الالحقة 
 ٢٠٠٦ديـسمرب   / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/١٠٢  اجمللس  إىل مقرر  أيضاًوإذ يشري     

 تـشرين   ١ املـؤرخ    ١٢/١٥ و ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ املؤرخ   ٦/٢٥ مقرريه   وإىل
  ،٢٠٠٩أكتوبر /األول

 التزام الدول يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بتنمية ودعم القدرات           بتقدير يالحظوإذ    
طار طهران لربنامج التعاون التقين اإلقليمـي       الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وفقاً إل      

   ، واحمليط اهلادئآلسيا

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 باجلهود اليت تبذهلا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إلقامة           وإذ يرحب   
لدول املنطقة يف جمال     النهوض بالقدرات الوطنية     الرامية إىل تنفيذ أنشطتها   من أجل   شراكات  

  ؛ ومحايتهاتعزيز حقوق اإلنسان
حلقة العمل الرابعة عشرة املتعلقة      بنقاط عمل بايل اليت ُوضعت يف إطار         وإذ يرحب   

، املعقودة يف   اهلادئآسيا واحمليط    منطقة يف    ومحايتها اإلنسان حقوق بالتعاون اإلقليمي لتعزيز  
أساساً للتأمل فيما حتقق    اليت أتاحت   لقة  احل، وهي   ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٢ إىل   ١٠رة من   الفت

 إطار آسيا واحمليط اهلادئ، مبا يف ذلك حماور طهـران األربعـة،             يف ظل من تقدم وإجنازات    
  ولتحديد املزيد من األولويات للتعاون اإلقليمي من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،

أن الترتيبات اإلقليمية تؤدي دوراً هاماً يف تعزيـز حقـوق           حقيقة   جمدداً   وإذ يؤكد   
 يف على النحو املعتـرف بـه     ،  العاملية قوق اإلنسان  وأهنا ينبغي أن تعزز ح      ومحايتها، اإلنسان

  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛ 
إنشاء اللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم          ب وإذ يرحب   

ويشجعها على أن تؤدي دوراً فعاالً يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها             جنوب شرق آسيا،  
  آسيا،يف منطقة جنوب شرق 

التعاون اإلقليمي  ب املتعلقة عشرة   امسةحلقة العمل السنوية اخل    بعقد   أيضاًوإذ يرحب     
 ٢١، يف الفترة من     بانكوكيف   اهلادئآسيا واحمليط    منطقة يف    ومحايتها اإلنسان حقوقلتعزيز  

  ؛بانكوك وباعتماد نقاط عمل ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٣إىل 
 تقريـراً  عـدّ تأن  سامية حلقوق اإلنسان     ال  األمم املتحدة  فوضةم إىل   طلبي  -١  

تعزيـز  لالتعاون اإلقليمـي    ب املتعلقة عشرة   امسةاخلالسنوية  حلقة العمل   يتضمن استنتاجات   
أن تقدمه إىل اجمللس لينظر فيـه يف         يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، و      ومحايتها اإلنسانحقوق  

  ؛دورته اخلامسة عشرة
التعـاون اإلقليمـي    ب املتعلقةالسنوية  قة العمل   لحل عقد الدورة املقبلة     ُيقرر  -٢  

  .٢٠١٢عام يف  مبلديف  يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئومحايتها اإلنسانتعزيز حقوق ل

        


