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(A)     GE.07-14299    250907    250907 

                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة السادسة

                 من جدول األعمال  ١٠      البند 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات

 )باسم جمموعة الدول اآلسيوية( وسري النكا *أستراليا
 ع قرارمشرو*: ونيوزيلندا

  التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ-/...٦

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                       وقراراهتا الالحقة بشأن     ١٩٩٣      مارس   /         آذار    ٩          املؤرخ     ٥١ /    ١٩٩٣                                    إىل قـرار جلـنة حقوق اإلنسان                  إذ يشـري   
                                               الترتيبات اإلقليمية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛

  ؛    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ٥        املؤرخ    ١٠٢ / ٣           إىل املقرر             ً وإذ يشري أيضاً 

                                           ً     ً                                                على أن الترتيبات اإلقليمية ميكن أن تؤدي دوراً هاماً يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وأهنا                             ً       وإذ يؤكـد جمـدداً     
      سان؛                                                                             ينبغي أن توطد املعايري العاملية حلقوق اإلنسان، كما وردت يف الصكوك الدولية حلقوق اإلن

                                                                                                   باجلهود اليت تبذهلا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إلقامة شراكات لتنفيذ أنشطتها                         وإذ يرحـب   
         من أجل (E/CN.4/1998/50/Annex II)                                                                      املندرجة يف إطار برنامج التعاون التقين اإلقليمي يف منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ 

               حقوق اإلنسان؛                                    النهوض بالقدرات الوطنية لتعزيز ومحاية

                                                      

  .                             دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان *
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    يف       اإلنسان      حقوق                                                                         بعقد حلقة العمل السنوية الرابعة عشرة بشأن التعاون اإلقليمي لتعزيز ومحاية              ً  وإذ يرحب أيضاً  
                         وباعتماد نقاط عمل بايل؛    ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ١٢     إىل   ١٠                     ، يف بايل، يف الفترة من      اهلادئ           آسيا واحمليط        منطقة

          عة يتضمن     ساب            يف دورته ال              لينظر فيه            ً   تقريراً          قدم إليه  ت    أن        نسان                             املفوضـة السامية حلقوق اإل           إىل        طلـب  ي - ١ 
                         يف منطقة آسيا واحمليط           اإلنسان                    تعزيز ومحاية حقوق     ل                                 عشرة بشأن التعاون اإلقليمي           رابعة  ال         السنوية                  حلقة العمل             استنتاجات

        القرار؛                                           اهلادئ، ومعلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا 

     يف        اإلنسان                    تعزيز ومحاية حقوق     ل                        بشأن التعاون اإلقليمي             السنوية              لقة العمل    حل                        عقد الدورة املقبلة   ُ      ُيقـرر  - ٢ 
  .    ٢٠٠٨        يف عام                       منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

- - - - - 


