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 موجز

، ٢٠٠٥/٧١ ، بعد اإلشارة إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان       ٣/١٠٢قرر جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره       
تعزيز ومحاية حقـوق    من أجل   بشأن التعاون اإلقليمي     ٢٠٠٧الدعوة إىل عقد حلقة عمل إقليمية أخرى يف عام          

 حلقة العمل السنوية الرابعة عشرة املتعلقة بالتعاون يف وقت الحقوعقدت . اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
 ١٠ آسيا واحمليط اهلادئ يف بايل جبمهورية إندونيسيا يف الفترة من اإلقليمي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة

  .٢٠٠٧يوليه / متوز١٢إىل 

استعرضت قد و . حلقة العمل الرابعة عشرةاليت ختللتويركز هذا التقرير على العناصر الرئيسية للمناقشة 
ذلك يف اجملاالت األربعة املندرجة يف      حلقة العمل التقدم احملرز منذ حلقة العمل الثالثة عشرة املعقودة يف بيجني و            

  :، وهي)إطار طهران(إطار طهران لربنامج التعاون التقين اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ 

  خطط العمل الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان؛ )أ(

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ )ب(

  التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛ )ج(

  .قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاحلق يف التنمية واحل )د(

وإضافة إىل ذلك، أجريت مناقشات بشأن موضوع حقوق اإلنسان والفقر املدقع، وهو موضوع ُحدِّد يف 
 التحديات املقبلة ضمن قاش حول نوختلل حلقة العمل أيضاً .أولوية مشتركةبوصفه مشاورات بني الدول األعضاء 

واستعرض املشاركون مبادرات حقوق اإلنسان احلالية على الصعيد اإلقليمي  .ط اهلادئاإلطار اإلقليمي آلسيا واحملي
واختتمت حلقة العمـل     .ودون اإلقليمي يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، وحددوا بعض جماالت التعاون املمكنة           

   . مرفق هذا التقرير ترد يفاليت، "نقاط عمل بايل"باعتماد جمموعة نقاط شاملة تتعلق بأعمال املتابعة مسيت 
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  احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٤  ٣-  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة

  الفصل
  ٤  ٩-  ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استعراض احملاور األربعة إلطار طهران  - أوالً 
  ٥  ١٢- ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . املناقشات املواضيعية بشأن حقوق اإلنسان والفقر املدقع  - ثانياً 
قبلة، واعتماد  اخلطوات امل : مستقبل اإلطار اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ       - ثالثاً 

  ٦  ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نقاط العمل، واختتام حلقة العمل
  ٧  ١٦- ١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خامتة  - رابعاً 

  املرفق
حلقة العمل السنوية الرابعة عشرة إلطار التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف 

 ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
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  مقدمـة

تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف     من أجل   تعلقة بالتعاون اإلقليمي    ُعقدت حلقة العمل السنوية الرابعة عشرة امل        - ١
. ٢٠٠٧يوليـه   / متوز ١٢ إىل   ١٠يف بايل جبمهورية إندونيسيا يف الفترة من        ) حلقة العمل (منطقة آسيا واحمليط اهلادئ     

 دون   دولة عضوا من املنطقة، فضال عن ممثلي منظمـات         ٢٥ مشاركا يف اجملموع، منهم ممثلون عن        ٩٤حضرها  و
  .إقليمية، ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، ووكاالت وبرامج تابعة لألمم املتحدة، ومنظمات غري احلكومية

 وحتضرياً. "حقوق اإلنسان والفقر املدقع   "وكان املوضوع الذي اختارته الدول األعضاء حللقة العمل هو            - ٢
الدعوة إىل شخصني من أهـل  ) "املفوضية"(سان حللقة العمل، وجهت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلن      

الرأي واخلربة حبقوق اإلنسان والفقر املدقع، ومها السيد صديق عصماين والسيد راجيف ماهلوترا، لتيسري اجللسات 
  .  املوضوع هذااملواضيعية وتقدمي عروض بشأن

ن املتعددة األطـراف يف وزارة      كلمة كل من سعادة املدير العام للشؤو      ال  افتتاح حلقة العمل، تناول    يفو  - ٣
ية إندونيسيا، السيد رزالن عشار جيين، ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، السيدة         راخلارجية جبمهو 

لسمة احملورية حلقوق اإلنسان يف التجربة الوطنيـة إلندونيـسيا يف جمـال             عن ا  السيد جيين    دثوحت. لويز أربور 
واستعرضت املفوضة . قليمية حلقوق اإلنساناإللية اآلالقتصادية، والنقاش الدائر بشأن اإلصالح السياسي والتنمية ا

السامية بعض منجزات اإلطار اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ، مثنية على الدول األعضاء على التقدم احملرز يف تنفيذ 
ـ  احملاور الترابط املوجود بني     إىلالسامية  وأشارت املفوضة   .  إلطار طهران  ة األربع احملاورعدة جوانب من      ة األربع
 مشروع املبـادئ    سلطت الضوء على  و.  يف التصدي للفقر املدقع    ة املتمثل ة املواضيعي واإلشكاليةللتعاون اإلقليمي   

قـوق اإلنـسان    السامية حل فوضية  املالتوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنسان واستراتيجيات احلد من الفقر الذي أعدته           
امة للدول األعضاء واهليئات اإلقليمية، مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا واجلهـات الفاعلـة يف                باعتباره أداة ه  

. وشجعت يف األخري اجلهود املبذولة يف املنظمات اإلقليمية لوضع مواثيق أو آليات حلقوق اإلنسان             . اجملتمع املدين 
سات حقوق اإلنسان الوطنية يف املنطقة، بتطورات مثل زيادة التواصل والتعاون بني مؤسالسامية وأشادت املفوضة 

  .  محاية حقوق اإلنسانعزيزوالتقدم احملرز على املستويات دون اإلقليمية صوب وضع آليات مالئمة لت

   إلطار طهرانة األربعاحملاور استعراض -  أوالً
 حددها إطـار    ُخصصت اجللسة األوىل من حلقة العمل الستعراض التقدم احملرز يف اجملاالت األربعة اليت              - ٤

طهران، وهي خطط العمل الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، والتثقيـف يف                
  .جمال حقوق اإلنسان، واحلق يف التنمية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

والدروس املستخلصة يف سياق كل وأتيحت للدول األعضاء فرصة اإلدالء ببيانات بشأن إجنازاهتا وخرباهتا   - ٥
  . إسهامات يف كل موضوعوقدم ممثلو املؤسسات الوطنية واجملتمع املدين أيضاً. حمور من احملاور األربعة

وفيما يتعلق خبطط العمل الوطنية، أبرزت عدة دول أعضاء جتربتها فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ مثل هـذه                   - ٦
 واسع النطاق من جانـب       اخنراطاً تتيح وجود عملية شاملة وتشاركية      ومشلت الدروس املستخلصة أمهية    .اخلطط

أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك القطاع اخلاص؛ وأمهية إضفاء طابع مؤسسي على اخلطة بتحديد وكالـة                 
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لى مستوى  على جلان إقليمية أو جلان ع      رائدة وإقامة آليات تنسيق مالئمة؛ وقيمة الُنُهج الالمركزية املعتمدة مثالً         
الدولة؛ ودور الزعامة الذي ميكن أن تقوم به املؤسسات الوطنية سواء فيما يتعلق بالصياغة أو التنفيذ؛ واالرتباط                 

 املعاهدات؛ وأمهية عمليات امليزانية اليت ميكن أن تكفل على حنو مناسب استدامة تنفيذ              مبوجببإجراءات اإلبالغ   
  .خطط العمل الوطنية

 عن استراتيجياهتا أو خطط عملها املتعلقة بالتثقيف يف جمال حقـوق            عضاء عروضاً وقدمت عدة دول أ     - ٧
يف جمال ومل يركَّز على التثقيف   .اإلنسان، وعن املؤسسات اليت أنشئت والقوانني اليت ُسنت من أجل هذه الربامج

لربملـانيني والقـضاة     على تثقيف فئات مستهدفة مثل ا      أيضاًمت التركيز   حقوق اإلنسان يف املدارس فحسب، بل       
 مع استراتيجيات متكينية أوسع، مثل برامج التوعية القانونية، أوجه ارتباطومت إجياد . واحملامني وأفراد إنفاذ القانون

نهج الوُشّدد على . احلد من الفقر التعبئة االجتماعيةاجلهود الرامية إىل األمر الذي ميكن أن يسهم يف توسيع نطاق 
، مثل مـشاركة    عليميةزيد من املشاركة يف صياغة الربامج الت       مب ي واملناد معلي حيال مسألة الت   قائم على احلقوق  ال

  .  عن أمهية التدريب العملي الذي يتجاوز مستوى املبادئ ويشجع على التغيري السلوكيالشعوب األصلية، فضالً

طائفة الواسعة من األنشطة اليت م يف جمال املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والهبوتدارس املشاركون جتار  - ٨
ومشلت التجارب مسائل متنوعة مثل تنظيم عمليات االستعالم على الـصعيد   . تضطلع هبا تلك اآلليات يف املنطقة     

وأعطيـت  . الوطين واحلوارات واجتماعات املائدة املستديرة ومؤمترات القمة من أجل إبراز املسائل ذات األولوية      
ني جمموعات من مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية فيما يتعلق بالتحديات املـشتركة،            أمثلة عن التعاون الوثيق ب    

والحظت مؤسسات وطنية أن فعالية عالقات العمل مـع         . وأنشطة بناء القدرات اليت تقوم هبا بعض املؤسسات       
  . اإلدارات احلكومية األخرى أمر يكتسي أمهية كربى

ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مت التركيز على مواضـيع         ويف سياق مناقشة احلق يف التنمية واحلقو        - ٩
تشمل أمهية ربط خطط العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان باستراتيجيات احلد من الفقر والتنميـة الوطنيـة،                 

إىل أمهيـة   وأشار املشاركون   . والقيمة املضافة للنهج القائمة على احلقوق يف حتديد إطار برامج املساعدة اإلمنائية           
والفئات املختلفة، والتركيز علـى     التفاوت بني    ب  الوطنية إقراراً  م اإلمنائية تناول مسائل اإلنصاف يف استراتيجياهت    

وأبرز . املساواة بني اجلنسني، وتدابري مكافحة التمييز، وأمهية متكني املرأة النشطة يف احلياة االقتصادية والسياسية             
 والالجـئني  ، والعمال املهـاجرين ، وحقوق غري املواطنني، والبيئة،قوق الثقافية بعض املشاركني مسائل محاية احل    

  . واألشخاص املشردين داخليا، إضافة إىل أمهية مكافحة الفساد

   املناقشات املواضيعية بشأن حقوق اإلنسان والفقر املدقع-  ثانياً
، وهو  "ق اإلنسان والفقر املدقع   حقو"ركزت عروض ومناقشات اليوم الثاين من االجتماع على موضوع            - ١٠

وقدم اخلبريان  .أولوية مشتركة بالنسبة للمنطقةبوصفه مع الدول األعضاء أجريت  مشاورات خاللد ّدموضوع ُح
من أهل الرأي املختاران للتحدث عن املوضوع، ومها السيد صديق عصماين والسيد راجيف ماهلوترا، عرضـني                

وتناول العرض األول هنج احلد من الفقر القائم على حقوق اإلنسان وكيفيـة              . للمناقشة اًشاملني وشافيني متهيد  
إمنا واستند العرض إىل فرضية منطقية مؤداها أن الفقر          .إدماجه يف استراتيجيات احلد من الفقر ووضع السياسات       

على املشاركة  متكني الفقراء عن طريق استراتيجيات تركز         الفقر جيب  لحد من لقوق اإلنسان، و  إنكاراً حل يشكل  
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األمر الـذي يـشمل تعزيزهـا       ( إىل التزامات الدولة باحترام حقوق اإلنسان وإحقاقها         وتطرق أيضاً  .واملساءلة
 عن مسائل اإلعمال التدرجيي وآليات املساءلة، مثل اآلليات الرمسية وغـري الرمسيـة              ومحايتها، فضالً ) وإتاحتها

   .والقضائية وغري القضائية

 .ثاين على مبادرات األمم املتحدة املتعلقة باحلد من الفقر من منظور حقـوق اإلنـسان              وركز العرض ال    - ١١
، وهـي   "'حقوق الفقراء : الفقر املدقع وحقوق اإلنسان   'مشروع مبادئ توجيهية    "وتناول العرض الوثيقة املعنونة     

بادئ التوجيهية على أن وتشدد امل .وثيقة جيري تعميمها من أجل التعليق عليها لعرضها على جملس حقوق اإلنسان
ز مشاركة الفقراء يف مجيع املبادرات الرامية إىل القضاء على          الفقر والفقر املدقع مها انتهاك حلقوق اإلنسان، وتعزِّ       

 العرض يوضحو .الفقر، وتؤكد أن حقوق اإلنسان كل متداخل ال يتجزأ، وتربز التزامات الدولة يف مكافحة الفقر
وق اإلنسان يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك نظام هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات            آليات حق  ت كيف ركز  أيضاً

  .اخلاصة، واخلرباء املستقلون، على احلد من الفقر يف سياق عملها

 بأن استراتيجيات مت التسليمو . العروض مناقشة نشطة بشأن موضوع حقوق اإلنسان والفقر املدقعتلتو  - ١٢
وُشـّدد   .ال تكفي، بل حتتاج إىل أن تصاحبِها تنمية اجتماعية وتطور قـانوين      دها  وححتقيق النمو يف حد ذاهتا و     

كذلك على أمهية وجود بيئة اقتصادية عاملية تيسر إحراز تقدم يف جمال احلق يف التنمية وحقوق اإلنسان على نطاق 
يق العامل املعين بـاحلق يف      واستعرض االجتماع مناقشات فرقة العمل املعنية بإعمال احلق يف التنمية والفر           .أوسع
 ُيتبـع يف    .املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية لنهج يرتكز على حقوق اإلنـسان         "ونوقش املنشور املعنون     .التنمية

، الصادر عن املفوضية، باعتباره أداة مفيدة لواضعي السياسات، وهو منشور يعرض            "استراتيجيات احلد من الفقر   
اج معايري واستراتيجيات وأهداف رئيسية ومؤشرات حمددة يف جمال حقوق اإلنسان           مبادئ توجيهية ترمي إىل إدر    

    .من أجل رصد وإعمال حقوق معينة من حقوق اإلنسان ذات صلة مباشرة بالقضاء على الفقر

طوات  اخل :مستقبل اإلطار اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ       - ثالثاً 
   العملاملقبلة، واعتماد نقاط العمل، واختتام حلقة

تطوير إطار تعزيز ومحاية حقوق     : استكشاف الفرص املتاحة  "  معنوناً قدم السيد فيتيت مونتربورن عرضاً      - ١٣
على التحديات املقبلة لإلطار اإلقليمي آلسـيا واحملـيط         العرض  كز  ور ."اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ     

 منظمات إقليمية، مثل رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا،           ؤخراً يف االعتبار املبادرات اليت اختذهتا م      اهلادئ، واضعاً 
هبدف بلورة ترتيبات دون إقليمية وإصالحات لنظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وتعميم منظور حقوق اإلنسان        

وأجريـت   . عن توسيع احلضور امليداين للمفوضية يف املنطقةيف سياق وضع الربامج القطرية لألمم املتحدة، فضالً       
، اليت من شأهنا 'املرحلة الالحقة -  حلقة العمل' ذلك مناقشة تفاعلية أيد خالهلا العديد من املشاركني مفهوم عقب

 من التحضري واحلوار واملتابعة يف الفترات اليت تفصل شكال االجتماعات ومزيداًأل ملزيد من التجريب أن تتيح جماالً
  . م عام لزيادة االتصال وإشراك املنظمات اإلقليمية يف العملية وجود دعوتبني من املناقشات أيضاً. الدوراتبني 
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  خامتة -  رابعاً
صيغت نقاط عمل بايل بعد إجراء مشاورات غري رمسية بني الدول األعضاء هبدف جتسيد االسـتنتاجات              - ١٤

 يفاملواضـيعية   وأقرت نقاط العمل بالقيمة املضافة للمناقـشات        . اخلطوات املقبلة بشأن  املتفق عليها والتوصيات    
الترابط بني حقوق اإلنسان واملبادرات والسياسات الرامية إىل القـضاء          أوجه  حلقات العمل، كما سلمت بأمهية      

 ١٢ يف   توافـق اآلراء   وإدخال بعض التنقيحات عليها، اعتمـدت ب       ة نقاط العمل  وبعد مناقش . على الفقر املدقع  
  . ٢٠٠٧يوليه /متوز

يصادف الذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والذكرى اخلامسة        س ٢٠٠٨وأُشَري إىل أن عام       - ١٥
الـذكرى  وعشرة لعملية التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ،                

ات منتظمة جتريها  على أن تعقد الدول األعضاء مشاورواُتفق أيضاً. العاشرة إلطار طهران للتعاون التقين اإلقليمي
بعثاهتا الدائمة لدى األمم املتحدة يف جنيف هبدف استعراض التقدم يف تنفيذ نقاط العمل السالفة الذكر واألنشطة     

  .  اجلارية ضمن اإلطار اإلقليمياألوسع نطاقاً

ـ يعرض وطُلب إىل املفوضية تقدمي موجز      - ١٦ رز يف التوصيات املقدمة منذ أول حلقة عمل سنوية والتقدم احمل
تنفيذها؛ وإعداد سجل مبا هو متاح من مواد مرجعية وأشخاص من أهل الرأي للمساعدة يف تنفيذ أنشطة اإلطار                  
اإلقليمي؛ وإعداد جتميع للوثائق اخلتامية حللقات العمل دون اإلقليمية األربع املخصصة للقضاة واحملامني واملتعلقة              

  . ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لضمان نشرها على حنو فعالاحلقوالرجوع إىل احملاكم فيما يتصل ببأهلية 
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  املرفـق
حلقة العمل السنوية الرابعة عشرة إلطـار التعـاون         

  من أجل تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان يف          اإلقليمي
  منطقة آسيا واحمليط اهلادئ                

  ٢٠٠٧يوليه /ز متو١٢نقاط عمل بايل اليت اعتمدهتا الدول األعضاء يف 
  ،إن الدول األعضاء

تها حللقة العمل السنوية إلطار التعـاون       اف حلكومة مجهورية إندونيسيا على استض     إذ تعرب عن تقديرها   
اإلقليمي من أجل محاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية                 

  حلقوق اإلنسان؛

 ملمثلي مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، واملنظمات الدوليـة، واجملتمـع           ً أيضا قديرهاوإذ تعرب عن ت   
  ، على إسهاماهتم يف حلقة العملخلرباءاملدين، وا

 بالقيمة املضافة للمناقشات املواضيعية يف حلقيت العمل السنويتني الثالثة عشرة والرابعة عـشرة    وإذ تسلم 
 حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، اللتني عقدتا يف بيجني وبايل، إلطار التعاون اإلقليمي من أجل محاية

 استمرار املمارسـة اجليـدة املتمثلـة يف         وإذ تؤيد وخصصتا ملسأليت االجتار بالبشر والفقر املدقع، على التوايل،         
  ،املناقشات املواضيعية

ملي حلقوق اإلنـسان، والـذكرى       سيصادف الذكرى الستني لإلعالن العا     ٢٠٠٨ إىل أن عام     وإذ تشري 
اخلامسة عشرة لعملية التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ،                  

  ،والذكرى العاشرة إلطار طهران للتعاون التقين اإلقليمي

األنشطة اليت   ذلك    بأنشطة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان لدعم التعاون اإلقليمي، مبا يف          وإذ ترحب 
  ،بدعم من ندوة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف آسيا واحمليط اهلادئ واملفوضية السامية حلقوق اإلنسانتنفّذ 

 بشأن إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق ٢٠٠٧ إىل اقتراح املفوضية عقد حلقة عمل إقليمية يف عام وإذ تشري
  ،رساتاإلنسان هبدف تقاسم املعلومات وأفضل املما

 على مواصلة تقاسم وتوافق بأمهية الترابط بني حقوق اإلنسان وجهود التصدي للفقر املدقع، تقر  - ١
  التجارب واألفكار بشأن بلورة هذا الترابط؛

 على أن حلقة العمل املقبلة ينبغي أن تكون مناسبة خاصة لتدارس التقدم احملرز واإلجنازات توافق  - ٢
يط اهلادئ، مبا يف ذلك حماور طهران األربعة، وحتديد أولويات أخرى للتعاون اإلقليمي احملققة ضمن إطار آسيا واحمل

  من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛
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 للذكرى اخلامسة عشرة  إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعد، حتضرياًتطلب  - ٣
 ١٩٩١سنوية األوىل اليت ُعقدت يف مانيال بالفلبني يف عام           بالتوصيات املقدمة منذ حلقة العمل ال      للعملية، موجزاً 

  والتقدم احملرز يف تنفيذها؛

 للمساعدة يف تنفيذ أنشطة خرباء إىل املفوضية إعداد سجل مبا هو متاح من مواد مرجعية وتطلب  - ٤
  اإلطار اإلقليمي؛

إلقليمية األربع املخصصة   جتميع للوثائق اخلتامية حللقات العمل دون ا      إعداد   إىل املفوضية    طلبت  - ٥
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هبدف     الرجوع إىل احملاكم فيما يتصل ب     للقضاة واحملامني واملتعلقة بأهلية     

  ضمان نشرها على حنو فعال؛

 إىل املفوضية أن تشرع يف مشاورات مع الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية واملؤسسات             تطلب  - ٦
  تمع املدين وسائر أصحاب املصلحة بشأن متابعة أنشطة اإلطار اإلقليمي؛الوطنية واجمل

وكاالت األمـم املتحـدة     سائر   إىل املفوضية الشروع يف مشاورات للمتابعة واحلوار مع          تطلب  - ٧
والوكاالت اإلمنائية املتعددة األطراف هبدف استغالل مواردها لتحقيق تقدم ضمن اإلطار اإلقليمي، مبا يف ذلـك                

  يما يتعلق باالجتار بالبشر والفقر املدقع يف املنطقة؛ف

على أن تعقد الدول األعضاء مشاورات منتظمة جتريها بعثاهتا الدائمة لدى األمم املتحـدة يف               توافق    - ٨
  . ضمن اإلطار اإلقليميجنيف هبدف استعراض التقدم يف تنفيذ نقاط العمل السالفة الذكر واألنشطة األوسع نطاقاً

 -  -  -  -  - 

  

  


