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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية،حقوق اإلنسانمجيع تعزيز ومحاية 

  ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف 

، *، بنما *، أوروغواي، أوكرانيا، الربازيل، الربتغال    *، أملانيا *، إكوادور *ستونياإ،  *سبانياإ    
، )فاريـة ي البول -مهوريـة   اجل(رتويال  ، فرنسا، ف  *، سلوفاكيا، سلوفينيا، غواتيماال   *بريو
، املكـسيك،   *، املغرب *ة، مالط *، لكسمربغ *، كوبا، التفيا  *، كرواتيا *، قربص *فنلندا

  مشروع قرار: نيكاراغوا، هنغاريا، اليونان، *النمساالنرويج، 

    ١٤.../  
متابعة : مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان        

  ٤/١قرار جملس حقوق اإلنسان 
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
جتماعية والثقافيـة املنـصوص      باملبادئ املتعلقة باحلقوق االقتصادية واال     إذ يسترشد   

عليها، يف مجلة أمور، يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق               
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 التطورات اهلامة األخرية والتحديات القائمة يف جمـال تعزيـز           وإذ يضع يف اعتباره     
  والثقافية على الُصعد الوطنية واإلقليمية والدولية، ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية 

 ٢٥ املـؤرخ    ١٠/١ و   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٣ املؤرخ   ٤/١ قراريه   وإذ يعيد تأكيد    
 بشأن مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيـع           ٢٠٠٩مارس  /آذار

  إلنسان بشأن هذه املسألة،البلدان، وإذ يشري إىل القرارات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق ا
__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 إىل اعتماد اجلمعية العامة للربوتوكول االختياري امللحق بالعهد         وإذ يشري مع التقدير     
ديـسمرب  / كـانون األول ١٠الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف     

 ٢٤يف  يع عليه دولة بالتوقيع على هذا الربوتوكول منذ فتح باب التوق٣٢ ، وإىل قيام ٢٠٠٨
  ،٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

 بتـصديق   مبكـر  حيز النفاذ يف وقت      الربوتوكول االختياري دخول   بأن   وإذ يسلم   
أداة هامة للمـساعدة يف تعزيـز ومحايـة احلقـوق االقتـصادية              سيشكل    دول عليه  عشر

  ،نطاق العاملواالجتماعية والثقافية على 
 بغية تنفيذ قرار جملـس حقـوق        إىل مجيع الدول اختاذ مجيع التدابري     يطلب    -١  
   بقصد حتسني إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛٤/١اإلنسان 
 مجيع الدول اليت مل تفعل ذلك بالنظر يف التوقيع والتـصديق علـى              يشجع  -٢  

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكي          
  يبدأ نفاذه يف وقت مبكر؛  

واليتني معنيـتني بـاحلقوق االقتـصادية       مبا مت مؤخراً من إنشاء       يرحب  -٣  
 مبسألة التزامات حقـوق     املعينفية، مها على وجه التحديد اخلبري املستقل        واالجتماعية والثقا 

 واخلـبري   اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الـصحي،          
  املستقل املعين باحلقوق الثقافية؛ 

 مع االهتمام باألعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة املعنية بـاحلقوق           حييط علماً   -٤  
قتصادية واالجتماعية والثقافية والرامية إىل مساعدة الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماهتـا            اال

مبوجب العهد، وحييط علماً يف هذا الصدد مبا قامت به اللجنة مؤخراً من اعتماد التعلـيقني                
ة،  بشأن عدم التمييز يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي٢١ و٢٠العامني رقم 

  وحق اجلميع يف املشاركة يف احلياة الثقافية؛ 
 مع االهتمام باألعمال اليت قامت هبا هيئـات املعاهـدات         حييط علماً أيضاً    -٥  

وآليات اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة يف جمال تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية            
  والثقافية يف إطار والية كل منها؛

فوضية السامية حلقوق اإلنسان تعزيز عملـها يف جمـال           مبواصلة امل  يرحب  -٦  
  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على الُصُعد القطري واإلقليمي والدويل؛

  
اإلجراءات  حلقوق اإلنسان، وهيئات املعاهدات، و      املفوضية السامية  يشجع  -٧  

 ذات الصلة، والوكاالت أو     اخلاصة التابعة للمجلس وغريها من هيئات وآليات األمم املتحدة        
مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز إعمال      تخصصة، يف حدود والية كل منها، على        الربامج امل 

  ؛الصدداحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على نطاق العامل، ودعم تعاوهنا يف هذا 
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ـ           علماً حييط  -٨   ال  بتقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عـن مـسألة إعم
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيـع البلـدان املقـدم إىل اجمللـس عمـالً                

  ؛)A/HRC/14/33 (١٠/١ بقراره
 إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان مواصلة إعداد تقريـر سـنوي            يطلب  -٩  

يع البلدان وتقدميه إىل اجمللس عن مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مج  
   من جدول األعمال؛٣يف إطار البند 

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  -١٠  

        
  


