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(A)     GE.07-14278    260907    260907 

 حقوق اإلنسانجملس 
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال١٠البند 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات

  قرارمشروع: ، السنغال واملكسيك*، بلجيكا*أرمينيا

 الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان/...  ٦

 وإىل قراراهتا الالحقة ١٩٧٧ديسمرب / كانون األول١٦ املؤرخ ٣٢/١٢٧إىل قرار اجلمعية العامة إذ يشري  
 كانون  ١٩ املؤرخ   ٦١/١٦٧بشـأن الترتيـبات اإلقليمـية لـتعزيز ومحايـة حقوق اإلنسان، وآخرها القرار               

 ،٢٠٠٦رب ديسم/األول

 وإىل قراراهتا ١٩٩٣مارس / آذار٩ املؤرخ   ١٩٩٣/٥١أيضـاً إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان        وإذ يشـري     
 الالحقة هبذا اخلصوص،

 اليت تقرر فيها أن يتعاون اجمللس يف        ٦٠/٢٥١من قرار اجلمعية العامة     ) ح(٥ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره    
 ية،العمل تعاوناً وثيقاً مع املنظمات اإلقليم

 ٢٥إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف              وإذ يضع يف اعتباره أيضاً     
 واللذين أعادا تأكيد مجلة أمور منها ضرورة النظر يف إمكانية وضع ترتيبات إقليمية ودون إقليمية                 ١٩٩٣يونيه  /حزيران

  هذه الترتيبات موجودة بالفعل،لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، حيثما ال تكون

 أن الترتيبات اإلقليمية تؤدي دوراً مهماً يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وينبغي أن تعزز               وإذ يؤكد من جديد    
 املعايري العاملية حلقوق اإلنسان، كما ترد يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،

                                                      

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان *
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بوضع ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز ومحاية       بالتقدم الذي أحرزته احلكومات فيما يتعلق       يرحب   -١ 
 حقوق اإلنسان ومبا أجنزته يف مجيع مناطق العامل؛

 ٢٠٠٨من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تدعو إىل عقد حلقة عمل يف عام                 يرجو   -٢ 
متها املضافة والتحديات اليت تواجهها، مبشاركة      لتبادل اآلراء بشأن املمارسات السليمة املتعلقة بالترتيبات اإلقليمية وقي         

ممثلني للترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية من املناطق املختلفة، واخلرباء فضالً عن مجيع الدول  األعضاء يف األمم املتحدة                   
 املهتمة هبا، واملراقبني، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وممثلي اجملتمع املدين؛

 من املفوضية السامية أن تقدم إىل اجمللس تقريراً عن نتائج حلقة العمل وغريها من العناصر                 يرجو أيضاً  -٣ 
 .ذات الصلة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار يف وقت يتفق مع برنامج عمل اجمللس

- - - - - 


