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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة

  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
 وتقريرا املفوضية واألمني العام

 مني العام عن حالة الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانتقرير األ

 مذكرة من إعداد األمانة

، يف دورهتا الثالثة  إليها إىل األمني العام أن ُيقدم،٢٠٠٥/٧٣ قرارهاطلبـت جلـنة حقوق اإلنسان، يف       -١
، وأن يضع اقتراحات وتوصيات     ها ومحايت والسـتني، تقريراً عن حالة الترتيبات اإلقليمية لتعزيز حقوق اإلنسان         

ملموسـة بشـأن سـبل ووسائل تعزيز التعاون بني ترتيبات األمم املتحدة والترتيبات اإلقليمية يف ميدان حقوق        
 .اإلنسان، وأن يضّمن تقريره نتائج اإلجراءات املتخذة لتنفيذ القرار

تحدة السامية حلقوق اإلنسان ، إىل مفوضة األمم امل٢/١٠٢وطلب جملس حقوق اإلنسان، مبوجب مقرره  -٢
مواصلة االضطالع بأنشطتها، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وحتديث التقارير              "

، قُدم   ومحايتها ويف املسألة احلالية املتعلقة بالترتيبات اإلقليمية لتعزيز حقوق اإلنسان        ". والدراسـات ذات الصلة   
ـ تقر وقُدم تقرير عن املوضوع    . ٢٠٠٥/٧٣إىل اللجنة يف دورهتا احلادية والستني عمالً بالقرار         ر سنوي شامل    ي

 يبقي على   ٢/١٠٢وتفهم مفوضية حقوق اإلنسان أن املقرر       . ٥٩/١٩٦مؤخراً إىل اجلمعية العامة عمالً بالقرار       
 .جمللس خالف ذلكالدورة السابقة لتقدمي التقارير مرة كل سنتني بشأن هذه املسألة إىل أن يقرر ا

، يف دورهتا احلادية والستني،     إليها ، إىل األمني العام أن يقدم     ٥٩/١٩٦وطلبت اجلمعية العامة، يف قرارها       -٣
وقدِّم هذا التقرير إىل اجلمعية العامة يف       .  ومحايتها تقريـراً عـن حالة الترتيبات اإلقليمية لتعزيز حقوق اإلنسان         

قاً بعض املستجدات اليت يتناوهلا التقرير املقّدم من املفوضة السامية حلقوق           وطرأت الح . )١(٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول
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وتتعلق هذه املستجدات . )٢(إلنسان ومتابعة املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان إىل الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسانا
تقرير  يف    هبذا املوضوع  لةوترد معلومات إضافية ذات ص    . أساساً بإنشاء مفوضية حقوق اإلنسان مكاتب إقليمية      

 األمني العام إىل     قدمه  آسيا واحمليط اهلادئ   ة يف منطق   ومحايتها الترتيبات اإلقليمية لتعزيز حقوق اإلنسان    حالة   عن
 .)٣(جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة

 األمم املتحدة   من مفوضة  رجا اجمللس   املتعلق بترتيبات تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،      ٦/٢٠ويف القرار    -٤
 لتبادل اآلراء بشأن املمارسات السليمة هلذه       ٢٠٠٨السامية حلقوق اإلنسان أن تدعو إىل عقد حلقة عمل يف عام            

الترتيـبات اإلقليمية وقيمتها املضافة والتحديات اليت تواجهها، مبشاركة ممثلني جلميع الترتيبات اإلقليمية ودون              
ختلفة، واخلرباء، فضالً عن مجيع الدول األعضاء املهتمة هبا، واملراقبني،          اإلقليمـية ذات الصـلة مـن املناطق امل        

واملؤسسـات الوطنية حلقوق اإلنسان وممثلي املنظمات غري احلكومية، استناداً إىل ترتيبات، مبا فيها قرار اجمللس                 
 ، رجا ٦/٢٠ار  ويف ذات القر  .  وممارسات كانت تتبعها جلنة حقوق اإلنسان      ١٩٩٦/٣١االقتصادي واالجتماعي   

 .أيضاً من املفوضية السامية أن تقدم إليه موجزاً عن مناقشات حلقة العمل يف وقت يتفق مع برنامج عمله اجمللس

 قصد مجع معلومات وجيهة بشأن ٢٠٠٨، ستنظم املفوضية حلقة عمل يف عام ٦/٢٠وطبقاً لقرار اجمللس  -٥
 تقريراً مفصالً عن النتائج     ٢٠٠٨ وستقدِّم إىل اجمللس يف عام       الترتيبات اإلقليمية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     

وال يبدو من مث ضرورياً يف هذه املرحلة تقدمي تقرير كامل عن حالة الترتيبات              . الـيت ستخلص إليها حلقة العمل     
 .اإلقليمية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
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