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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة

  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "حقوق اإلنسانجملس "بعنوان 

 تقرير األمني العام عن حالة الترتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
 يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

 مذكرة من األمانة

مل يتم خالل الدورة الثانية والستني للجنة حقوق اإلنسان تقدمي أي قرار بشأن التعاون اإلقليمي من أجل  -١
سان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ وذلك بالنظر إىل أن مسؤوليات اللجنة ووظائفها قد              تعزيز ومحاية حقوق اإلن   

آلت إىل جملس حقوق اإلنسان وإىل عدم التمكن من حتديد بلد مضيف لعملية التشاور السنوية التالية خالل حلقة 
م حلقة العمل السنوية الرابعة     وبالتايل فإن تنظي  . ٢٠٠٥العمـل السنوية الثالثة عشرة املعقودة يف بيجني يف عام           

 . بانتظار صدور قرار عن جملس حقوق اإلنسان٢٠٠٧عشرة قد أرجئ إىل عام 

 بشأن التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاية حقوق         ٣/١٠٢وقد قرر جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره         -٢
لعمل بشأن التعاون اإلقليمي لتعزيز ومحاية      اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، أن ُتعقد الدورة التالية حللقة ا           

 . مع تفضيل عقدها يف النصف األول من تلك السنة٢٠٠٧ يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف عام اإلنسان حقوق

وعلى أساس هذا املقرر، سوف تتشاور األمانة مع الدول األعضاء من أجل حتديد البلد الذي سيستضيف  -٣
آسيا واحمليط   منطقة يف   اإلنسان حقوقعة عشرة بشأن التعاون اإلقليمي لتعزيز ومحاية        حلقـة العمل السنوية الراب    

 .٢٠٠٧ اليت سُتعقد يف النصف األول من عام اهلادئ
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 يف اإلنسان حقوقويف سياق مشروع التعاون التقين اخلاص بإطار التعاون اإلقليمي من أجل تعزيز ومحاية  -٤
حقوق مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع جلنة          ، قامت   اهلادئآسـيا واحمليط    مـنطقة   
ندوة وحلقة عمل للقضاة واحملامني بشأن إمكانية التقاضي يف جمال          " يف فيجي وأمانة الكمنولث بتنظيم       اإلنسـان 

 ٣ إىل   ١من  يف سوفا، فيجي، يف الفترة      " احلقـوق االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية يف منطقة احمليط اهلادئ          
وقد .  قاضياً وأربعة حمامني من اثين عشر بلداً من املنطقة        ٢١وقد شارك يف هذا االجتماع      . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران

حبـث املشاركون النهج الذي يتبعه القضاة واحملامون يف عدد من الواليات القضائية فيما يتصل باحلقوق املدنية                 
، وخباصة يف العهد الدويل     اإلنسان قوقليها يف املعاهدات الدولية حل    والثقافية والسياسية واالجتماعية املنصوص ع    

كما نظر املشتركون يف فقه هيئات اخلرباء اإلقليمية والدولية  . اخلـاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
لذي سيقدم إىل جملس وسوف يتم تقدمي معلومات أكثر تفصيالً يف التقرير السنوي التايل ا. فيما يتعلق هبذه احلقوق

 .اإلنسان حقوق
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