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 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان"املعنون 

، أملانيا،  *، إكوادور، ألبانيا  *، إستونيا *، إسبانيا *رجنتني، أرمينيا االحتـاد الروسي، األ   
، *، بلغاريا *، بلجيكا *، الربازيل، الربتغال  *، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا   *أنغـوال 

، اجلمهورية التشيكية،   * ليشيت -، بولندا، بريو، تونس، تيمور      *البوسـنة واهلرسك  
، رومانيا،  *، جنوب أفريقيا، الرأس األخضر    *مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   

، غانا، غواتيماال، *، صربيا*، سويسرا، شيلي*، السويد*، سلوفينيا*زامبيا، سلوفاكيا
، املغرب،  *، مالطة *، ليتوانيا *، كوبا، كوستاريكا  *، كرواتيا *فرنسـا، فنلندا، قربص   

 ، *، النرويج * موناكو املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،      
 مشروع قرار: ١*، هولندا، اليونان*، هنغاريا*، نيكاراغوا*          النمسا

  مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان-/... ٤

 إن جملس حقوق اإلنسان،

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

 ٢٠٠٥، ونتائج مؤمتر القمة العاملي لعام       (A/CONF.157/23) بأن إعالن وبرنامج عمل فيينا       وإذ يذكِّر  
 الذي أنشئ مبوجبه جملس حقوق اإلنسان، كلها        ٦٠/٢٥١، وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة       )٦٠/١القرار  (
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يؤكـد أن مجـيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ويعزز بعضها بعضا، وأنه جيب                  
 معاملتها معاملة منصفة وعادلة، على قدم املساواة وبالقدر نفسه من االهتمام،

 حقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية لتعزيز          بالقرارات السابقة جمللس   وإذ يذكِّـر أيضاً    
ومحايـة حقـوق اإلنسان بشأن إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما قرار جملس حقوق                

ص  املتعلق بالفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري ُيلحق بالعهد الدويل اخلا١/٣اإلنسان 
 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 باجلهود اجلارية، مبا فيها اجلهود اليت يبذهلا هذا اجمللس، من أجل إعمال احلقوق االقتصادية         وإذ يرحـب   
واالجتماعية والثقافية، وإذ يشجع على بذل جهود إضافية لضمان إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 قبات اليت تعترض إعماهلا على مجيع املستويات،وإزالة الع

 :يؤكد -١ 

أنـه ال ميكـن، وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، بلوغ اهلدف املتمثل يف أن يكون البشر                  )أ( 
أحراراً يتمتعون بالتحرر من اخلوف والعوز إال إذا هيئت أوضاع ميكن فيها لكل فرد أن يتمتع حبقوقه االقتصادية                  

 اعية والثقافية، فضالً عن حقوقه املدنية والسياسية؛واالجتم

أن جلميع األشخاص يف البلدان كافةً احلق يف إعمال حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية              )ب( 
 اليت ال غىن عنها لصون كرامتهم ولتنمية شخصيتهم حبرية؛

املية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة     أن مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية هي حقوق وحريات ع          )ج( 
 ومتشابكة، وأن الدول كافة ملزمة بضمان تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا على أكمل وجه؛

أن التعاون الدويل مهم يف مساعدة احلكومات على الوفاء بالتزامها حبماية وتعزيز مجيع حقوق               )د( 
الجتماعية والثقافية، مع التشديد على أن املسؤولية األوىل عن تعزيز حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية وا

 اإلنسان ومحايتها إمنا تقع على عاتق الدول؛

أنه توجد صلة ال تنفصم بني االحترام الكامل للحقوق الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق                 )ه( 
 يتمثل غرضها الرئيسي يف حتقيق طاقات اإلنسان يف ظل          االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية وعملية التنمية اليت       

املشـاركة الفعالـة جلمـيع أفراد اجملتمع يف عمليات صنع القرار ذات الصلة باعتبارهم أطرافاً فاعلة يف التنمية                   
 ومستفيدين منها، وكذلك يف ظل التوزيع العادل لفوائدها؛

 : إىل مجيع الدوليطلب -٢ 

 قتصادية واالجتماعية والثقافية إعماالً كامالً؛أن ُتعمل احلقوق اال )أ( 
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أن تـنظر يف التوقيع والتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية واالقتصادية والثقافية،     )ب( 
فضالً عن الصكوك الدولية األخرى املتصلة بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والقيام بتنفيذها إذا 

 رافاً فيها؛كانت أط

 أن تضمن ممارسة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية دون متييز من أي نوع كان؛ )ج( 

أن تسـعى تدرجيـياً، عن طريق سياسات التنمية الوطنية ومبساعدة وتعاون دوليني، إىل كفالة                )د( 
 خاص ملن يعيشون يف فقر مدقع،       اإلعمـال الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مع إيالء اهتمام         

 أفراداً كانوا أو جمتمعات، وبالتايل ألشدهم ضعفاً وحرماناً؛

أن ُتعزز املشاركة الفعالة والواسعة النطاق ملمثلي اجملتمع املدين يف عمليات صنع القرار املتصلة                )ه( 
ريق بذل اجلهود لتحديد وتدعيم     بـتعزيز ومحايـة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك عن ط            

 ممارسات احلكم الرشيد؛

 بالتصديقات الست األخرية على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           يرحب -٣ 
 :والثقافية ويطلب إىل الدول األطراف يف العهد

إعادة النظر أن تسحب التحفظات اليت تتعارض مع موضوع العهد واهلدف منه، وأن تعمل على  )أ( 
 يف التحفظات األخرى بغية سحبها؛

 أن تقدِّم تقاريرها إىل اللجنة بصورة منتظمة ومناسبة التوقيت؛ )ب( 

أن تشجع على بذل جهود وطنية متضافرة لضمان مشاركة ممثلي مجيع شرائح اجملتمع املدين يف                )ج( 
 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف تنفيذ       عملـية إعداد تقاريرها الدورية اليت ُتقدَّم إىل اللجنة املعنية         

 توصيات اللجنة؛

أن حتـرص عـلى مـراعاة العهد يف مجيع عملياهتا املتعلقة بوضع السياسات ذات الصلة على                  )د( 
 الصعيدين الوطين والدويل؛

تماعي بـأن الـتعاون الدويل على حل املشاكل الدولية ذات الطابع االقتصادي واالج            ُيذكِّـر    -٤ 
والـثقايف، وعـلى تعزيـز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع، هو أحد مقاصد األمم                 
املـتحدة، ويؤكـد أن مـن شأن توسيع نطاق التعاون الدويل أن ُيسهم يف إحراز تقدم دائم يف إعمال احلقوق                     

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

ي تضطلع به اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          العمل الذ  ُيالحظ باهتمام  -٥ 
بغية مساعدة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا، مبا يف ذلك عن طريق صياغة واعتماد تعليقات عامة من أجل 

والثقافية، وحييط املساعدة على توضيح مضمون ونطاق مواد العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
املساواة بني الرجل واملرأة يف  (٣ بشأن املادة ١٦علماً يف هذا الصدد باعتماد اللجنة مؤخراً للتعليقات العامة رقم 
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حق  (١٥من املادة ) ج(١ بشأن الفقرة ١٧، ورقم )حـق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
، ورقم )صاحل املعنوية واملادية املترتبة على أي إنتاج علمي أو أديب أو فين من تأليفهكل فرد يف أن يفيد من محاية امل

 ؛)احلق يف العمل (٦ بشأن املادة ١٨

اللجنة على مواصلة جهودها من أجل العمل على الصعيدين الوطين والدويل، على تعزيز             يشجع   -٦ 
قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإعماهلا إعماالً ومحاية احلقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحل

كامالً، مبا يف ذلك عن طريق صياغة املزيد من التعليقات العامة من أجل مساعدة الدول األطراف يف العهد على                   
يع مواصلة تنفيذ العهد وتعزيز هذا التنفيذ، وجعل اخلربة املكتسبة من فحصها لتقارير الدول األطراف متاحة جلم               

 الدول األطراف لكي تستفيد منها، وتنظيم حلقات عمل إقليمية للتشجيع على متابعة مالحظاهتا اخلتامية؛

 للعمل املتعلق بتعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإعماهلا ُيعرب عن تقديره  -٧ 
ة مبسائل ذات صلة بالعهد وهيئات األمم       الكامل الذي تضطلع به هيئات معاهدات حقوق اإلنسان األخرى املعني         

 املتحدة ووكاالهتا أو براجمها املتخصصة، ويشجعها على مواصلة هذا العمل؛

 للعمل املتعلق بتعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         ُيعـرب أيضاً عن تقديره     -٨ 
باإلجراءات اخلاصة يف جملس حقوق اإلنسان،      وإعماهلـا الكـامل الـذي يضطلع به مجيع املعنيني من املكلفني             

 ويشجعهم على مواصلة هذا العمل؛

عـلى تعزيـز التعاون، وعند االقتضاء، على زيادة التنسيق بني اللجنة املعنية باحلقوق         يشـجع    -٩ 
وق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا أو براجمها املتخصصة وآليات جملس حق             

اإلنسـان وهيـئات معـاهدات حقـوق اإلنسان األخرى اليت تضطلع بأنشطة ذات صلة باحلقوق االقتصادية                 
 واالجتماعية والثقافية، على حنو حيترم الوالية املتميزة لكل منها ويعزز سياساهتا وبراجمها ومشاريعها؛

ة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان  بإدراج مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافييرحب -١٠ 
)A/CONF.189/12 و Corr.1(                 اللذيـن أكـدت فـيهما الـدول، يف مجلة أمور، احلاجة إىل وضع وتعزيز وتنفيذ ،

اسـتراتيجيات وبرامج وسياسات وتشريعات مالئمة، على الُصعد الوطنية واإلقليمية والدولية، ميكن أن تشمل تدابري               
بالتنمية االجتماعية املتساوية وإعمال احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية        خاصـة وإجيابـية، مـن أجـل النهوض          

 واالجتماعية والثقافية جلميع ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

الثقافية باملبادرات اإلقليمية الرامية إىل تعزيز إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية و         يرحـب    -١١ 
 ويشجع هذه املبادرات؛

باملسامهات اهلامة اليت تقدمها املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية يعترف  -١٢ 
 ملسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتمتع هبا، ويشجع هذه املسامهات؛

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف        لألنشطة اليت تضطلع هبا      ُيعـرب عن تقديره    -١٣ 
تعزيـز احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما عن طريق التعاون التقين، وعمل مكاتبها امليدانية،                
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وتقـدمي التقارير ذات الصلة إىل هيئات األمم املتحدة، وتطوير خرباهتا الداخلية، وإصدار املنشورات والدراسات               
 ن املسائل ذات الصلة؛بشأ

 : مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان علىيشجع -١٤ 

مواصـلة تقـدمي أو تيسـري الدعـم العملي اهلادف إىل بناء القدرات من أجل إعمال احلقوق                )أ( 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية إعماالً كامالً؛

األخرى كجزء من إدماج احلقوق االقتصادية      مواصـلة تعاوهنـا مـع وكاالت األمم املتحدة           )ب( 
 واالجتماعية والثقافية داخل منظومة األمم املتحدة؛

تعزيـز قدراهتـا البحثية والتحليلية يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتقاسم              )ج( 
 خرباهتا بطرق منها عقد اجتماعات للخرباء؛

 قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛تعزيز دعم اللجنة املعنية باحل )د( 

مواصلة أنشطتها املتعلقة بتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتوعية هبا، مبا يف ذلك   )ه( 
 عن طريق دعم املبادرات اإلقليمية املتصلة بإعمال العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

 بتقرير األمني العام املتعلق مبسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية         ط عـلماً باهتمام   حيـي  -١٥ 
 من  ١٦ وبالفقرة   ٢/١٠٢، املقدم عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان        )A/HRC/4/62(والثقافـية يف مجيع البلدان      
االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ، مبا يف ذلك جزء التقرير املتعلق باحلقوق         ٢٠٠٥/٢٢قرار جلنة حقوق اإلنسان     

 يف جمتمعات الصراع وما بعد الصراع؛

  إىل األمني العام أن يقدِّم إىل اجمللس تقريراً سنوياً عن تنفيذ هذا القرار؛يطلب -١٦ 

 أن ُيبقي هذه املسألة قيد نظره، وأن ينظر يف اختـاذ مزيد من اإلجراءات من أجل تنفيذ              ُيقـرر  -١٧ 
 .هذا القرار

- - - - - 

 


