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 ])A/62/439/Add.1( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 الدوليان اخلاصان حبقوق اإلنسان العهدان - ٦٢/١٤٧
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 وإىل٢٠٠٥مربـــديــس/انون األولــــــ ك١٦ؤرخـــــ امل٦٠/١٤٩  إىل قرارهــاإذ تــشري 
 ،)١(٢٠٠٤أبريل/ نيسان٢١ املؤرخ٢٠٠٤/٦٩رار جلنة حقوق اإلنسانــــق
يـشكالن أول )٢( أن العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنـسانوإذ تضع يف اعتبارها 

 مـع اإلعـالنشكالنيـو ،معاهدتني دوليتني شاملتني وملزمتني قانونا يف ميدان حقوق اإلنسان
  الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان،جوهر )٣(العاملي حلقوق اإلنسان

ــةوإذ تــشري  ــة والثقافي ــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعي ــدويل اخلــاص ب  )٢( إىل العهــد ال
تؤكـد مـن جديـد أن مجيـع حقـوقإذ، و)٢(والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية

، وينبغـي أن تعامـلوغري قابلة للتجزئـةومترابطة ومتشابكةاإلنسان واحلريات األساسية عاملية
 وأن تعزيـز ومحايـة،االهتمـامالقـدر مـن وعلى قدم املـساواة وبـنفسحنو متكافئرتاهة وعلىب

  احلقوق ال ينبغي مطلقا أن يعفي الدول أو حيلها من تعزيز ومحاية احلقوق األخرى،فئة من
احلقـوق قوق اإلنـسان وجلنـةاملعنية حبلجنةال بالدور املهم الذي تضطلع بهوإذ تسلم 

 الوفــاءوالثقافيــة يف دراســة مــا حتــرزه الــدول األطــراف مــن تقــدم يفاالقتــصادية واالجتماعيــة
تعهـد ـا يف العهـدين الـدوليني اخلاصـني حبقـوق اإلنـسان والربوتوكـولنيالـيت مت الااللتزاماتب

_______________

ــ:انظــر )١( ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،الوث ــم٢٠٠٤ائق الرمسي  ،(E/2004/23) ٣، امللحــق رق
 .ألفالفصل الثاين، الفرع

 .، املرفق)٢١ –د( ألف٢٢٠٠لقرارا )٢(
 ).٣ –د( ألف٢١٧القرار )٣(
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، ويف تقـدمي توصـيات)٤( بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةامللحقنياالختياريني
 ن تنفيذ تلك الصكوك،إىل الدول األطراف بشأ

جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـةوقوق اإلنسانحب  املعنيةلجنةال  قيام أنوإذ ترى 
ــهاوالثقافيــة ــة أمــربعمل ــصورة فعال ــهب ــدوليني اخلاصــني حبقــوقال غــىن عن ــذ العهــدين ال  لتنفي

 اإلنسان تنفيذا تاما وفعاال،
يح املركـز القـانوين للجنـة احلقـوقاملداوالت اجلارية بـشأن اقتـراح تـصحوإذ تالحظ 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
بوصـفهاأمهية الصكوك اإلقليمية حلقوق اإلنسان وآليات الرصد اإلقليميةب سلموإذ ت 

  حقوق اإلنسان، ومحايةلنظام العاملي لتعزيزمكملة ل
ــد - ١   بوصــفهما)٢( أمهيــة العهــدين الــدوليني اخلاصــني حبقــوق اإلنــسانتعيــد تأكي

ــات ــسان واحلري ــرام حقــوق اإلن ــز احت ــة إىل تعزي ــن اجلهــود الدوليــة الرامي ــسيني م جــزأين رئي
 األساسية ومراعاا على الصعيد العاملي؛

 مجيع الدول الـيت مل تـصبح بعـد أطرافـا يف العهـد الـدويل اخلـاصتناشد بقوة - ٢ 
ــة ــة والثقافيـ ــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـ ــدويل)٢(بـ ــد الـ ــة والعهـ ــاحلقوق املدنيـ ــاص بـ  اخلـ

 يف االنـضمام إىل الربوتوكـولني، األولويـةسـبيل على،بذلك، وأن تنظرتقومأن )٢(والسياسية
ويف إصـدار اإلعـالن )٤( بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسيةامللحقنياالختياريني

 تعتـرف، وإذدنيـة والـسياسيةالدويل اخلاص باحلقوق امل  من العهد٤١ املنصوص عليه يف املادة
بأن دوال أخرى أصبحت يف اآلونة األخرية أطرافا يف هذه الـصكوك، تطلـب إىل األمـني العـام

 ؛ سنويا بشأن املعاهداتتقامأن يواصل هلذا الغرض تقدمي الدعم للمناسبة اليت
 حلقــوق اإلنــسان إىل تكثيــف اجلهــودة األمــم املتحــدة الــسامية مفوضــتــدعو - ٣ 

 تشجيع الدول على أن تـصبح أطرافـا يف العهـدين الـدوليني اخلاصـني حبقـوقمن أجلمةاملنتظ
يف ميدان حقـوق اإلنـسان، مبـساعدة  طريق برنامج اخلدمات االستشاريةاإلنسان والقيام، عن

 امللحقـنيوالربوتوكـولني االختيـاريني التصديق علـى العهـدينيفهذه الدول، بناء على طلبها،
  هــدفبغيــة حتقيــقاالنــضمام إليهــا وأاخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسيةبالعهــد الــدويل

 االنضمام العاملي إىل هذه الصكوك؛

_______________

 .، املرفق٤٤/١٢٨ والقرار، املرفق)٢١ –د( ألف٢٢٠٠لقرارا  انظر)٤(
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لتزامات اليت تعهـدت ـا أدق وجه باالإىل الوفاء على الدول األطرافتدعو - ٤ 
صمبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلـا

بالعهــد الــدويل اخلـــاصامللحقـــنيبــاحلقوق املدنيــة والـــسياسية، والربوتوكــولني االختيــاريني
 ؛حيثما يكون ذلك منطبقا باحلقوق املدنية والسياسية

 ملكافحــةهتخــذت تــدبري أن تتقيــد يف أيأنــه يــتعني علــى الــدول علــىتــشدد - ٥ 
 العهــدينوجــب التزاماــا مبهـا في القـانون الــدويل ذي الــصلة، مبــاوجــبالتزاماــا مبباإلرهـاب

 املقـرر اخلـاصاليت قـدمها، وحتيط علما مع التقدير بالتقاريرالدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان
 ؛)٥(املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

هوتـذكر بأنـ،هاتفاديـا لتـداعي االنتقاص من حقوق اإلنسانعدم أمهيةتؤكد - ٦ 
 أن الظـروف، وتؤكـد علـىكانـت أياأن بعض احلقوق ال ميكن االنتقاص منهابمن املسلم به

ؤقـت وضـرورة أن يكـونمسـتثنائي واطـابعأي انتقاص من تلك احلقوق ينبغـي أن يكـون ذا
ــصوص عليهــا يف ااصتقــنهــذا اال ــدويل٤ملــادة وفقــا للــشروط واإلجــراءات املن  مــن العهــد ال
 مـع مراعـاة احلاجـة إىل قيـام الـدول األطـراف بتقـدمي أوىفاحلقوق املدنية والـسياسية،اخلاص ب

 التـدابري مالءمـة املعلومـات أثنـاء حـاالت الطـوارئ حـىت يتـسىن تقيـيم مـربراتقدر ممكن مـن
 الـذي اعتمدتـه٢٩املتخذة يف تلك الظروف، وحتيط علما يف هذا الصدد بـالتعليق العـام رقـم

 ؛)٦(حبقوق اإلنساناللجنة املعنية
تقدمها الدول األطراف على أن تنظر يف احلد من نطاق أي حتفظاتتشجع - ٧ 

بالعهـدامللحقـنيالربوتوكـولني االختيـارينيوالعهدين الدوليني اخلاصـني حبقـوق اإلنـسانعلى
تقدمها بأقصى قدر ممكـن أي حتفظاتصوغوأن ت،الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

ــة ــدف ســحبهاتحفظــات تلــك التــستعرض بانتظــاموأن،الدقــة والتحديــدمــن  عــدملكفال
  مع هدف املعاهدة ذات الصلة والغرض منها؛تعارضها

قوق اإلنسان املقدمني إىل اجلمعيةاملعنية حبلجنةل ن السنوينيتقريريال بترحب - ٨ 
يط علمـا بالتعليقـات العامـة الـيت وحتـ،)٨(والثانية والـستني )٧(احلادية والستنيالعامة يف دورتيها

_______________

)٥( A/60/370و A/61/267و A/62/263و A/HCR/4/26و Add 1-3و E/CN.4/2006/98و Add.12. و 
 الــد،(A/56/40) ٤٠للجمعيــة العامـة، الــدورة الــسادسة واخلمـسون، امللحــق رقــمالرمسيــةالوثـائق )٦(

 . املرفق السادساألول،
 .ل والثاين، الدان األو(A/61/40) ٤٠، امللحق رقماحلادية والستون الدورة،املرجع نفسه )٧(
 .(A/62/40) ٤٠امللحق رقم،الدورة الثانية والستوناملرجع نفسه، )٨(
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 بـشأن احلـق يف املـساواة أمـام٣٢ أحـدثها، وهـو التعليـق العـام رقـمهـا، مبـا فياعتمدا اللجنة
 ؛)٩(احملاكم ويف حماكمة عادلة

ــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة عــن أيــضاترحــب - ٩   بتقــارير جلن
 ودورتيهــا الــسادسة والــثالثني والــسابعة)١٠(ثالثنيالرابعــة والــثالثني واخلامــسة والــهــايدورت

أحــدثها، ومهــاهـا، مبــا في، وحتــيط علمــا بالتعليقـات العامــة الــيت اعتمـدا اللجنــة)١١(والـثالثني
مـن محايــة املـصاحل املعنويــة واملاديــةاالســتفادة بــشأن حـق كــل فـرد يف١٧التعليـق العــام رقـم

 بشأن احلـق يف١٨، والتعليق العام رقم)١٢(يقوم به النامجة عن أي إنتاج علمي أو فين أو أديب
 ؛)١٣(العمل

  مبـا عليهـا مـن إزاء عـدم وفـاء عـدد مـن الـدول األطـرافتعـرب عـن أسـفها - ١٠ 
 مبوجــب العهــدين الــدوليني اخلاصــني حبقــوق اإلنــسان فيمــا يتعلــق بتقــدمي التقــارير،لتزامــاتا

 الوقــت املناســب، وتــدعوها إىلوحتــث الــدول األطــراف علــى الوفــاء بتلــك االلتزامــات يف
 التقـارير مبوجـب املعاهـدات الدوليـة حلقـوقتقـدمياملبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة باستخدام

اإلنــسان، مبــا فيهــا املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بتقــدمي وثيقــة أساســية موحــدة ووثــائق خاصــة
حلـضور واملـشاركة يف النظـر يف لدى تقدمي التقارير، وحتث الدول على ا،)١٤(مبعاهدات بعينها

ــةالتقــارير الــيت تقــدمها اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان وجلنــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعي
  عندما يطلب منها ذلك؛والثقافية

 يفسب نـوع اجلـنسحـ صنفة مـبيانـاتاستخدامالدول األطراف على حتث - ١١ 
الـدوليني اخلاصـني حبقـوق تنفيـذ العهـدينيف ملنظـور اجلنـساينمراعـاة ا أمهيةوتؤكد،تقاريرها
 التقارير الوطنية اليت تقدمها الدول األطـراف ويفيف ذلك يفعلى الصعيد الوطين، مبااإلنسان
 قوق اإلنسان وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛املعنية حبلجنةالأعمال

 الـدول األطـراف الـيت مل تقـدم بعـد وثـائق أساسـية إىل مفوضـيةتشجع بقوة - ١٢ 
 املبـادئ التوجيهيـةوتـدعوها إىل االسـتفادة مـناألمم املتحدة حلقوق اإلنسان أن تفعـل ذلـك،

إىل اســتعراض وثائقهــا  مجيــع الــدول األطــرافأيــضاوتــدعو التقــارير،تقــدمياملنــسقة املتعلقــة ب
_______________

 . املرجع نفسه، الد األول، املرفق السادس)٩(
 .(E/2006/22) ٢، امللحق رقم٢٠٠٦ الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، )١٠(
 .E/2007/22) (٢، امللحق رقم٢٠٠٧املرجع نفسه، )١١(
 .، املرفق التاسع(E/2006/22) ٢، امللحق رقم٢٠٠٦املرجع نفسه، )١٢(
 .املرجع نفسه، املرفق العاشر )١٣(
)١٤( HRI/GEN/2/Rev.4الفصل األول ،. 
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، مع مراعاة املناقـشة احلاليـة بـشأن إعـداد وثيقـة أساسـية بصورة منتظمةاستكماهلااألساسية و
 ؛موسعة

ــذ أحكــامحتــث - ١٣  ــدى تنفي ــار الواجــب، ل ــالء االعتب ــى إي ــدول األطــراف عل  ال
لجنـةال أثنـاء نظـراملقدمـةواملالحظـات العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، للتوصيات

، ولـآلراء يف تقاريرهـاة واالجتماعيـة والثقافيـةقوق اإلنسان وجلنة احلقـوق االقتـصادياملعنية حب
ــةالالــيت اعتمــدا ــةلجن  امللحــققــوق اإلنــسان مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري األولحب  املعني

 ؛)٢(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
مجيع الدول على أن تنشر بأكرب عدد ممكن من اللغـات احملليـة نـصوصحتث - ١٤ 

 بالعهـد الـدويلامللحقـني والربوتوكولني االختيارينياإلنسان حبقوقني اخلاصني الدوليينالعهد
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وأن تقوم بتوزيعها والتعريف ـا علـى أوسـع نطـاق ممكـن

 ؛لدى مجيع األفراد املوجودين داخل أراضيها واخلاضعني لواليتها
 التقارير الـيت قدمتـها إىلنشراهتمام خاص لإيالء كل دولة طرف علىحتث - ١٥ 
 علـى الـصعيدقـوق اإلنـسان وجلنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـةاملعنيـة حبلجنةال

 اللجنتـان بعـدقدمتـهاالـيتملالحظاتوا  للتوصياتالنص الكاملترمجةعلىكذلك و،الوطين
 ألفــراد املوجــودين داخــل أراضــيهاجلميــع ا وعلــى نــشره وإتاحتــهالنظــر يف تلــك التقــارير،

 على أوسع نطاق ممكن؛وبالوسائل املناسبةواخلاضعني لواليتها
لجنـةلها أعـضاء الـدول األطـراف يف ترشـيح تراعـيأنضرورة تكرر تأكيد - ١٦ 

قوق اإلنسان وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن تتـألف اللجنتـان مـناملعنية حب
 ومشهود هلم بالكفاءة يف ميدان حقوق اإلنسان، مع مراعاة الفائـدةخلق رفيعأشخاص ذوي

يف اـال القـانوين، ومراعـاة التمثيـل املتـساوياخلـربةمن مشاركة بعض األشخاص مـن ذوي
 أن يراعـى، يفتكـرر أيـضا تأكيـدللرجال والنساء، وأن يعمل األعضاء بصفتهم الشخـصية، و

 ومتثيل خمتلف أشكال احلضارات والـنظملألعضاء اجلغرايف العادل، التوزيعاللجنتني اتانتخاب
 القانونية الرئيسية؛

قـوق اإلنـسان وجلنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـةاملعنيـة حبلجنةال تدعو - ١٧ 
والثقافية إىل أن تواصال، عند نظرمها يف تقارير الدول األطـراف، حتديـد االحتياجـات اخلاصـة

اإلدارات والــصناديق والــربامج والوكــاالت املتخصــصة التابعــة لألمــم املتحــدة،الــيت قــد تلبيهــا
اونالتعـلخـدمات االستـشارية ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان لبرنـامج بطرق منها

 ؛التقين
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 ضرورة حتسني التنسيق بني آليات وهيئـات األمـم املتحـدة ذات الـصلةتؤكد - ١٨ 
ــدول األطــراف،يف ــاءدعــم ال ــىبن ــدوليني اخلاصــني حبقــوق عل ــدين ال ــذ العه ــها، يف تنفي طلب

ــاريني بالعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــةامللحقـــنياإلنـــسان والربوتوكـــولني االختيـ
 مواصلة اجلهود يف هذا االجتاه؛علىوالسياسية، وتشجع

ــة حبقــوقتعــرب عــن تقــديرها - ١٩  ــة املعني ــها حــىت اآلن اللجن ــيت بذلت للجهــود ال
ــةنــساناإل مــن أجــل حتــسني كفــاءة أســاليبوجلنــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافي

عملهما، وتشجع اللجنتني على مواصلة جهودمهـا، وترحـب، يف هـذا الـصدد، باالجتماعـات
كفــاءةحــول كيفيــة تعزيــزالـيت عقــدا اللجنتــان والــدول األطـراف مــن أجــل تبــادل األفكـار

جع الــدول األطــراف كافــة علــى مواصــلة مــسامهتها يف احلــوارأســاليب عمــل اللجنــتني، وتــش
 ؛اقتراحات وأفكار عملية وحمددة حول سبل حتسني فعالية عمل اللجنتنيتقدميب
 بتقريـر الفريـق العامـل املعــين مبواءمـة أسـاليب عمــلحتـيط علمـا مـع التقــدير - ٢٠ 

 ت يف هذا الصدد؛ وتتطلع إىل مزيد من املداوال)١٥(معاهداتوجباهليئات املنشأة مب
 بتقريـر الفريـق العامـل املفتـوح بـاب العـضويةحتـيط علمـا مـع التقـدير أيـضا - ٢١ 

ــاري للعهــد ــةاملعــين بوضــع بروتوكــول اختي ــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعي الــدويل اخلــاص ب
، وتــشجع مجيــع األطــراف علــى املــشاركة الفعالــة يف الــدورة)١٦( عــن دورتــه الرابعــةوالثقافيــة

 ة؛اخلامس
 الوكاالت املتخصصة اليت مل تقدم بعد تقاريرها عـن التقـدم احملـرز يفتشجع - ٢٢ 

مراعاة االلتزام بأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، وفقـا
 من العهد، على تقدمي تلك التقارير، وتعـرب عـن تقـديرها للوكـاالت الـيت قامـت١٨للمادة
 بذلك؛

 األمني العام على االستمرار يف مساعدة الـدول األطـراف يف العهـدينتشجع - ٢٣ 
بوسائل منـها عقـد يف الوقت املناسب،الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان على إعداد تقاريرها

حلقات عمل على الصعيد الوطين لتدريب املـسؤولني احلكـوميني القـائمني حلقات دراسية أو
  بناء على طلـب الـدول، مـن قبيـل اإلمكانيات األخرى املتاحةحبث وعلى إعداد تلك التقارير

 يف ميدان حقوق اإلنسان؛ن التقينواوالتعبرنامج اخلدمات االستشارية

_______________

)١٥( HRI/MC/2007/2و Add.1. 
)١٦( A/HRC/6/8. 
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 إىل األمني العام أن يكفل قيام مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسانتطلب - ٢٤ 
 صادية واالجتماعيـة والثقافيـة علـىقوق اإلنـسان وجلنـة احلقـوق االقتـحب  املعنيةلجنةالمبساعدة

 توفري مـوارد كافيـة مـن مـوظفيها تنفيذ الوالية املنوطة بكل منهما، بوسائل منحنو فعال على
  ذات الصلة؛األمانة العامة وخدمات املؤمترات وغريها من خدمات الدعم

 نيدالـة العهـحب  علمعلى  اجلمعية العامةبقيي إىل األمني العام أن أيضاتطلب - ٢٥ 
 بالعهـد الـدويل اخلـاصامللحقـني حبقوق اإلنسان والربوتوكولني االختيـارينيني اخلاصنيالدولي

ــع التحفظــات واإلعالنــات ــك مجي ــسياسية، مبــا يف ذل ــة وال ــع األمــمعــرب،بــاحلقوق املدني  مواق
 .اإلنترنتاملتحدة على شبكة

 ٧٦اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨

 


