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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية
  ية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقاف

، *أوكرانيـا، آيرلنـدا   أوروغواي،  أملانيا،  ،  *إكوادور،  *إستونيا ،*إسبانيااالحتاد الروسي،   
، *، تونس *بريوبوليفيا،  البوسنة واهلرسك،   ،  * بنما ،*، بلغاريا *، بلجيكا * الربتغال ،*إيطاليا

، *لوفاكيا، سلوفينيا، شيلي، صربيا   ، زامبيا، س  *، رومانيا *، جيبويت، الربتغال  *اجلبل األسود 
، الكـامريون،   *، قـربص  *، فنلنـدا  )* البوليفارية - مجهورية  (، فرنسا، فرتويال    *غواتيماال
  ، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا    *، مالطة *، لكسمربغ، ليتوانيا  *، كوبا، التفيا  *كرواتيا

  مشروع قرار: *، اليونان*دا، هولن*هنغاريا، *النمسا    العظمى وآيرلندا الشمالية،   

 يف  والثقافيـة مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية        /...١٠
  ٤/١متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان : مجيع البلدان

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 يف  باملبادئ املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها، يف مجلة أمور،إذ يسترشد  
  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 التطورات اهلامة األخرية والتحديات القائمة يف جمال تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية وإذ يضع يف اعتباره  
  ة، واالجتماعية والثقافية على الُصعد الوطنية واإلقليمية والدولي

 وإذ يشري إىل القرارات اليت اعتمـدهتا جلنـة   ٢٠٠٧مارس / آذار٢٣ املؤرخ ٤/١ قراره وإذ يعيد تأكيد   
  حقوق اإلنسان بشأن مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان،

                                                      

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  *
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 بقـصد   ٤/١نـسان    إىل مجيع الدول اختاذ مجيع التدابري بغية تنفيذ قرار جملس حقوق اإل            يطلب  - ١  
  حتسني إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

احلقوق االقتصادية ب بالزيادة اليت حدثت يف عدد الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص     يرحب  - ٢  
  واالجتماعية والثقافية ويذكِّر الدول األطراف بالتزاماهتا مبوجب العهد؛

معية العامة، مبناسبة الذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق          قيام اجل  يالحظ مع االهتمام    - ٣  
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، باعتباره باإلنسان، باعتماد الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص 

   العامل؛أداة هامة للمساعدة على تعزيز محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على نطاق

 مجيع الدول األطراف إىل املشاركة يف احتفال فتح باب التوقيع على الربوتوكول االختياري،   يدعو  - ٤  
 أثناء مناسبة التوقيع على املعاهدات وإيداعها، وإىل النظر يف ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤والذي سيعقد يف نيويورك يف   

  التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري أو االنضمام إليه كي يدخل حيز النفاذ يف وقت مبكر؛

باألعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          حييط علماً مع االهتمام       - ٥  
  الرامية إىل مساعدة الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب العهد، وحييط علماً يف هـذا الـصدد             والثقافية و 

 بشأن احلق يف الضمان االجتماعي واملبادئ التوجيهية  ١٩مبا قامت به اللجنة مؤخراً من اعتماد التعليق العام رقم           
  من العهد  ١٧ و ١٦دمها الدول األطراف مبوجب املادتني      املنقحة بشأن الوثائق املتعلقة باملعاهدة اليت ينبغي أن تق        

  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

 باألعمال اليت قامت هبا هيئات املعاهدات وآليـات اإلجـراءات           حييط علماً أيضاً مع االهتمام      - ٦  
  ية يف إطار والية كل منها؛اخلاصة ذات الصلة يف جمال تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف

 ألنشطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف ميـدان احلقـوق             يعرب عن تقديره    - ٧  
وخاصة يف معرض تيسري التعاون، يف حدود واليتها، وتعزيز خربهتـا الفنيـة             ،  االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 واإلقليمي، وكذلك يف معرض إيالء اهتمام خاص لقضايا مثـل           املواضيعية يف هذا اجملال على الصعيدين القطري      
  احلماية القانونية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

 املفوضية السامية، وهيئات املعاهدات، وآليات اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس وغريها مـن             يشجع  - ٨  
و الربامج املتخصصة، يف حدود والية كل منها، مبواصلة جهودها          هيئات وآليات األمم املتحدة ذات الصلة، والوكاالت أ       

  الرامية إىل تعزيز إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على نطاق العامل، ودعم تعاوهنا يف هذا الصدد؛

 يف   بتقريري األمني العام عن مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          حييط علماً   - ٩  
  ؛٤/١، املقدمني إىل اجمللس عمالً بقراره )A/HRC/10/46 وA/HRC/7/58يف الوثيقتني (مجيع البلدان 

 إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان مواصلة إعداد تقرير سنوي وتقدميه إىل اجمللس عـن               يطلب  - ١٠  
   من جدول األعمال ؛٣إطار البند مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان يف 

  .إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر   - ١١  
  ـ ـ ـ ـ ـ


