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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة

  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان"املعنون 

 العام عن حالة الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانتقرير األمني 

 مذكرة من إعداد األمانة

، إىل األمني العام أن ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٧٣طلبت جلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها        -١
اية حقوق اإلنسان، وأن يضع     ُيقـدم، يف دورهتا الثالثة والستني، تقريراً عن حالة الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومح            

اقتراحات وتوصيات ملموسة بشأن سبل ووسائل تعزيز التعاون بني ترتيبات األمم املتحدة والترتيبات اإلقليمية يف 
 .ميدان حقوق اإلنسان، وأن يضّمن تقريره نتائج اإلجراءات املتخذة لتنفيذ القرار

، إىل  ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٦رخ   املؤ ٢/١٠٢وطلـب جملـس حقوق اإلنسان، مبوجب مقرره          -٢
مواصلة االضطالع بأنشطتها، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة          "املفوضية السامية حلقوق اإلنسان     

ويف املسألة احلالية املتعلقة بالترتيبات اإلقليمية لتعزيز      ". حقوق اإلنسان، وحتديث التقارير والدراسات ذات الصلة      
. ، إىل اللجنة يف دورهتا احلادية والستني      )E/CN.4/2005/104(حقوق اإلنسان، قُدم تقرر سنوي شامل       ومحايـة   

 يبقي على الدورة السابقة لتقدمي التقارير  ٢/١٠٢وتفهم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن املقرر          
 .مرة كل سنتني بشأن هذه املسألة إىل أن يقرر اجمللس خالف ذلك

، إىل األمني العام أن يقدم، يف       ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٢ املؤرخ   ٥٩/١٩٦وطلبـت اجلمعـية العامة، يف قرارها         -٣
وقدِّم هذا التقرير إىل اجلمعية     . دورهتـا احلادية والستني، تقريراً عن حالة الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            

بعد تقدمي التقرير املشار إليه أعاله، طرأت بعض املستجدات اليت يتناوهلا           و). A/61/513 (٢٠٠٦سبتمرب  /العامة يف أيلول  
التقرير املقّدم من املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومتابعة املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان إىل الدورة الرابعة                 

اء مكاتب إقليمية للمفوضية السامية حلقوق      وتتعلق هذه املستجدات أساساً بإنش    ). A/HRC/4/49(جمللس حقوق اإلنسان    
 وترد معلومات إضافية ذات صلة يف مذكرة وجهتها األمانة العامة إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة                 . اإلنسـان 

)A/HRC/4/90(               مث  ، بشأن الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقيت آسيا واحمليط اهلادئ، وال يبدو من 
 .ضرورياً تقدمي تقرير كامل عن حالة الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
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