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(A)     GE.07-12251    290307    290307 

               لس حقوق اإلنسان جم
               الدورة الرابعة

                 من جدول األعمال ٢      البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "إلنسانجملس حقوق ا"املعنون 

                     ، اجلزائر، اجلماهريية    *         ، بيالروس  *         ، بلجيكا  *          ، الربتغال ∗                                   االحتـاد الروسي، إندونيسيا، أنغوال    
  ، *        ، ليسوتو *                           ، الصني، فنلندا، كوبا، كينيا *                              ، جنوب أفريقيا، جيبويت، زمبابوي *               العربية الليبية

   **          مشروع قرار  :         ، نيجرييا *                           مايل، املغرب، املكسيك، النرويج 

 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  تصحيح وضع -/...٤

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                           ُ                                     يف اعتـباره أن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد أُنشئت مبوجب قرار اجمللس                        إذ يضـع   
          ُ                                    ، فيما أُنشئت مجيع هيئات املعاهدات األخرى          ١٩٨٥      مايو   /       أيار   ٢٨          املؤرخ     ١٧ /    ١٩٨٥                     االقتصادي واالجتماعي   

                                   مبوجب أحكام نصت عليها تلك املعاهدات،

                     اليت تنص على أن مجيع     ١٩٩٣                                                        مبادئ املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان الذي عقد يف فيينا يف عام         وإذ يؤكد 
                                                                                                   حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وعلى وجوب التعامل معها على قدم املساواة وعلى 

    ية،                نفس القدر من األمه

                                                      

  .                              دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان ∗
ُ       هذه الوثيقة نسخة منقحة من مشروع املقرر الذي ُعمم يف  ∗∗                                      الدورة الثانية جمللس حقوق اإلنسان بوصفه                                            
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  :ُ     ُيقرر 

                                                                                   ً   الشروع يف عملية لتصحيح الوضع القانوين للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقاً    ) أ ( 
                                                                        ً                                     للقـانون الـدويل، وخباصة قانون املعاهدات الدولية، وذلك هبدف جعل تلك اللجنة نداً جلميع اهليئات األخرى                 

               لرصد املعاهدات؛

                                                                   ادية واالجتماعية والثقافية، يف السياق أعاله، أن تقدم إىل اجمللس                                      الطلب إىل جلنة احلقوق االقتص      ) ب ( 
ٍ                                                تقريراً توجز فيه آراًء ومقترحاٍت وتوصياٍت بشأن هذه املسألة بغية املساعدة على                 ٢٠٠٧                       يف دورته األخرية لعام              ٍ          ً             ً       

                     بلوغ اهلدف آنف الذكر؛

                       لى آراء الدول وآراء                                                                         الطلـب إىل املفوضـية السامية حلقوق اإلنسان أن تسعى إىل احلصول ع              ) ج ( 
                                                     ً                       ً                                 اجلهات األخرى صاحبة املصلحة يف هذه املسألة، وأن تعد تقريراً يتضمن هذه اآلراء ومسامهةً من إدارة الشؤون                 

  ؛    ٢٠٠٧                                                          القانونية يف هذا الصدد، لتقدميها إىل اجمللس يف دورته األخرية لعام 

                  ُ      ّ           وأهدافها، على أن ُتربز أمهّية                                                                          إجـراء حـوار تفاعلي يف الدورة ذاهتا بشأن العملية آنفة الذكر             ) د ( 
                                                                                                                 مـبادئ العاملية وعدم التجزئة وأولوية التعامل مع مجيع حقوق اإلنسان على قدم املساواة، هبدف البت يف وجهة                  

  .                     هذه العملية يف املستقبل

----- 


