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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٣البند 

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 
 قافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والث

 تصحيح الوضع القانوين للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية 
 تقرير اللجنة: واالجتماعية والثقافية

 مذكرة مقدمة من األمانة

تصحيح الوضع القانوين للجنة املعنية " املعنون ٤/٧هذه املذكرة مقدمة عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان  -١
، الذي قرر فيه اجمللس الشروع يف عملية لتصحيح الوضع القانوين للجنة "القتصادية واالجتماعية والثقافيةباحلقوق ا

املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقاً للقانون الدويل، هبدف جعل تلك اللجنة نداً جلميع اهليئات               
ك القرار إىل اللجنة أن تقدم إليه يف دورته األخرية لعام    وطلب اجمللس يف ذل   . األخـرى املعنـية برصد املعاهدات     

 .  تقريراً توجز فيه آراًء ومقترحات وتوصيات بشأن هذه املسألة٢٠٠٧

 مبوجب قرار ١٩٨٥ونظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت أنشئت يف عام  -٢
 يف دورهتا الثامنة والثالثني     ٤/٧يف قرار جملس حقوق اإلنسان      ،  ١٩٨٥/١٧اجمللـس االقتصـادي واالجتماعي      

واستناداً إىل املناقشات اليت جرت يف تلك       . ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٨أبريل إىل   / نيسان ٣٠املعقـودة يف الفـترة من       
ىل  موجهة من رئيسها إ* بإبالغ آرائها إىل اجمللس من خالل رسالة٢٠٠٧مايو / أيار١٨الدورة، قامت اللجنة يف    

 . رئيس اجمللس

                                                      

 .مستنسخة كما وردت يف املرفق  *
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 املرفق

 رسالة موجهة من رئيس اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
 والثقافية إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨

 صاحب السعادة،

قرار  مبوجب ال١٩٨٥تعرب اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت أُنشئت يف عام  
 الصـادر عـن جملس األمم املتحدة االقتصادي واالجتماعي، عن ارتياحها للجهود اليت بذهلا جملس                ١٩٨٥/١٧

 .٤/٧حقوق اإلنسان لتصحيح وضعها، على حنو ما جاء يف قرار جملس حقوق اإلنسان 

 اليت تنص على ١٩٩٣وتؤكد اللجنة التزامها مببادئ املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املعقود يف فيينا يف عام  
وتنعكس هذه املبادئ يف طريقة عمل     . أن مجـيع حقـوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة           

ورغم أن تصحيح وضع اللجنة أمر مستصوب من أجل منح مجيع هيئات الرصد يف منظومة               . هيـئات املعاهدات  
لواقع هو أن اللجنة مل ُتعرقل حىت اآلن يف أداء مهامها بصفتها األمم املتحدة حلقوق اإلنسان معاملة متساوية، فإن ا

 . هيئة فرعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي وبصفتها هيئة خرباء مستقلة

كما ترى اللجنة أن هذا     . وترى اللجنة أن املسؤولية عن تصحيح وضعها تقع على عاتق الدول األطراف            
ذلك أن من شأن    . ملية الصياغة اجلارية لربوتوكول اختياري    اإلجـراء مناسـب التوقيـت ومستصوب نظراً لع        

بروتوكول اختياري أن ميكِّن اللجنة من تعزيز وحتسني عملها يف رصد تنفيذ العهد، وخاصة بدراسة تقارير الدول 
ضمان إال أن اللجنة تأمل أن ُتتخذ مجيع اخلطوات ل. األطراف من خالل إجراٍء يتناول البالغات الفردية واجلماعية

 . أال تقف اجلهود املبذولة لتصحيح وضعها عائقاًَ أمام اعتماد بروتوكول اختياري دون مزيد من التأخري

وتضـع اللجـنة نفسها حتت تصرف جملس حقوق اإلنسان للمشاركة يف حوار مع اجمللس خبصوص تصحيح                  
 .ميع حقوق اإلنسان، كلما دعت احلاجة إىل ذلكوضعها، استناداً إىل مبادئ العاملية وعدم التجزئة واملعاملة املتساوية جل

 وتفضلوا، صاحب السعادة، بقبول أمسى آيات االحترام والتقدير 

 فيليب تكسيه :)توقيع( 
 رئيس، 
 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 صاحب السعادة السيد لويس ألفونسو دي ألبا
 رئيس جملس حقوق اإلنسان

  واملمثل الدائم للمكسيكالسفري
 البعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

     وسائر املنظمات الدولية املوجودة يف سويسرا
 جنيف، سويسرا
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