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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة األوىل

  من جدول األعمال٤البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "نسانجملس حقوق اإل"واملعنون 

، *، بلغاريا*، بلجيكا*، الربتغال*، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا*األرجنتني، إسبانيا
، غواتيماال،  *، السنغال، شيلي  *، بـريو، تونس، جنوب أفريقيا، سلوفينيا      *بـنما 

 ،*، املكسيك، النرويج*، كوبا، ليسوتو  *فرنسـا، فنلـندا، الكـامريون، كرواتيا      
 مشروع قرار:       نيجرييا                            

 الفـريق العـامل املفـتوح العضوية املكلَّف بالنظر يف اخليارات املتعلقة            /...٢٠٠٦
 بصـياغة بـروتوكول اختـياري ُيلَحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق           
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 إن جملس حقوق اإلنسان، 

القتصادية واالجتماعية والثقافية الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق         باملبادئ املتصلة باحلقوق ا    إذ يسترشد  
 اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 بأن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان قد شّجع جلنة حقوق اإلنسان، يف إعالن وبرنامج عمل فيينا     وإذ يذكِّر  
، على مواصلة النظر يف وضع      (A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه  /ؤمتـر العاملي يف حزيران    اللذيـن اعـتمدمها امل    

 بروتوكوالت اختيارية ُتلحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

                                                      

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان *
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 العامل  ما ُعقد من مناقشات وما أُحرز من تقدم أثناء الدورات الثالث املاضية للفريقوإذ يضع يف اعتباره 
املفـتوح العضـوية املكلَّف بالنظر يف اخليارات املتعلقة بصياغة بروتوكول اختياري ُيلَحق بالعهد الدويل اخلاص                

 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 بـتقرير الفـريق العامل املفتوح العضوية املكلَّف بالنظر يف اخليارات املتعلقة بصياغة              يرحـب  -١ 
 ؛(E/CN.4/2006/47)ياري ُيلَحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بروتوكول اخت

 متديد الوالية املسندة إىل الفريق العامل لفترة سنتني بغية صياغة بروتوكول اختياري ُيلَحق              يقرر -٢ 
 هذا الشأن من رئيس الفريق العامل أن بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويرجو يف

يعمـد، واضعاً يف اعتباره كل ما أُبدي من آراء أثناء دورات الفريق العامل، إىل إعداد مشروع أول لربوتوكول                   
 اختياري ُيستخَدم أساساً للمفاوضات املقبلة؛

راً عن ذلك إىل     من الفريق العامل أن جيتمع لفترة عشرة أيام عمل سنوياً وأن يقدم تقري             يـرجو  -٣ 
 جملس حقوق اإلنسان؛

  دعوة ممثل للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل حضور هذه االجتماعات كَمرجع؛يقرِّر -٤ 

 . أن ُيبقي جملس حقوق اإلنسان هذه املسألة قيد نظرهيقرِّر -٥ 

- - - - - 


