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   اإلنسانالتقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق
   السامية واألمني العاموتقارير املفوضية

  تقرير األمني العام عن مسألة إعمال احلقوق االقتصادية
 ∗واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان

  موجز

وهو يلّخص أنشطة مفوضية األمـم املتحـدة      . ٤/١يقدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان           
باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة   فيما يتعلق راءات اخلاصة   السامية حلقوق اإلنسان، وهيئات املعاهدات واإلج     

وتشمل هذه األنشطة تلك اليت اضطلعت هبا اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،             . والثقافية
لفريـق  اصة وأنشطة ا  اخلجراءات  اإلوجلنة حقوق الطفل، واللجنة املعنية بالعمال املهاجرين، وأنشطة العديد من           

لعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         امللحق با العامل املفتوح العضوية املعين بالربوتوكول االختياري       
املساعدة والتعاون الـتقين إىل الـدول،   يف جمال تقدمي كما يغطي التقرير أنشطة املفوضية    . واالجتماعية والثقافية 

ومتاشياً مع خطة اإلدارة . ن اجلهات صاحبة املصلحة ذات الصلةووكاالت األمم املتحدة، واجملتمع املدين وغريها م
علـى  املتواصل   اليت تتضمن أولويات املفوضية، يعكس هذا التقرير التركيز          ٢٠٠٩- ٢٠٠٨االستراتيجية للفترة   

  .اركةواملشقدرة الاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مع تسليط الضوء على بعض اجملاالت الرئيسية لتعزيز 
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  مقدمة

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس تقريراً سنوياً عن تنفيـذ             ٤/١طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره        - ١
 اجمللس إىل األنشطة املضطلع هبا يف عدد من اجملاالت ذات الصلة بتعزيـز حقـوق اإلنـسان             وأشار. ذلك القرار 

أنشطة هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، وأنشطة املكلفني بواليات يف إطـار     ومحايتها، مع التركيز بصفة خاصة على       
 احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة   تركز والياهتم على حق أو أكثر منذين اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان وال    

وفيما يتعلق باملفوضية، يتضمن    . ، فضالً عن واليات مواضيعية أخرى، وأنشطة مفوضية حقوق اإلنسان         والثقافية
هذا التقرير بعض األمثلة التوضيحية املتعلقة باألنشطة املضطلع هبا يف تنفيذ الرؤية االستراتيجية الواردة يف خطـة                 

 اليت وضعتها املفوضة السامية واليت جيري تناوهلا بإسهاب يف خطـة            ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ية للفترة   اإلدارة االستراتيج 
  .تصلة هباالعمل امل

   أنشطة هيئات املعاهدات- أوالً 

   اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية- ألف 

ادية واالجتماعية والثقافيـة أو الـيت       باحلقوق االقتص بلغ عدد الدول اليت صدقت على العهد الدويل اخلاص            - ٢
 أثناء الفترة وميثل هذا الرقم زيادة بواقع دولتني طرفني. )١( دولة١٥٩، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١انضمت إليه حىت 
  .املشمولة بالتقرير

، ٢٠٠٨عـام   االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف      وأثناء الدورتني اللتني عقدهتما اللجنة املعنية باحلقوق          - ٣
 دول أطراف، على أساس التقارير اليت قدمتها تلك الدول والوثيقـة الـيت              ٩يف حالة تنفيذ العهد يف      اللجنة  نظرت هذه   

ودار حوار بناء مع    . ١٩٩٩تنفيذ العهد يف كوسوفو منذ عام       بشأن  قدمتها بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو         
وجرى النظر يف تقارير أنغوال وبنن وبوليفيا والسويد وفرنسا والفلبني          . مع وفد البعثة  وفد كل من تلك الدول األطراف و      

  .وكينيا ونيكاراغوا واهلند

  / تـشرين الثـاين  ٢١ إىل ٣واعتمدت اللجنة يف دورهتا احلادية واألربعني، املعقـودة يف الفتـرة مـن             - ٤
 يتعني على الـدول     يتلاة و عاهداملاصة ب اخلوثائق  اد ال إعدمبادئ توجيهيـة إلعداد التقارير تستخدم يف       ،  ٢٠٠٨نوفمرب  

وحتل هذه املبادئ التوجيهية حمل     ). E/C.12/2008/2( من العهد    ١٧و١٦األطراف أن تقدمها مبوجب أحكام املادتني       
قدمي ، وتأخذ يف احلسبان املبادئ التوجيهية املنسقة لت       (E/C.12/1991/1)املبادئ التوجيهية املنقحة إلعداد التقارير      

، وكذلك ممارسات اللجنة املتطورة فيما (HRI/GEN/2/Rev.5)التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان 
  .يتعلق بتطبيق العهد، على النحو الذي تعكسه املالحظات اخلتامية للجنة، وتعليقاهتا العامة وبياناهتا

 مناقشة  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧يف  داً  وحتديكذلك يف دورهتا احلادية واألربعني      أجرت اللجنة   و  - ٥
" مبدأ عدم التمييز والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        "عامة ملدة نصف يوم بشأن      

                                                      

)١( http://treaties.un.org. 
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قدم خالهلا خرباء من وكاالت متخصصة ومؤسسات أكادميية ومنظمات غري حكومية ومن املفوضـية الـسامية                
  . من العهد٢ من املادة ٢ت إلعداد تعليق عام على الفقرة حلقوق اإلنسان مسامها

، شارك أعضاء اللجنة يف مشاورة غري رمسية مع سفراء لدى منظمـة التجـارة             ٢٠٠٨مايو  / أيار ١ ويف  - ٦
بشأن تـأثري اتفاقـات     العاملية  العاملية وممثلني ملنظمات غري حكومية فضالً عن موظفي املفوضية ومنظمة التجارة            

لدولية يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك إلجراء املزيد من املناقشات املتعلقـة         التجارة ا 
، شارك أعضاء اللجنة ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠ويف . مبجاالت التفاعل احملتملة بني التجارة وحقوق اإلنسان

تستند اليت ميكن أن ة إمكانية وضع جمموعة من األسئلة يف مشاورة غري رمسية بشأن التجارة وحقوق اإلنسان ملناقش
 اللجنة يف حوارها مع الدول األطراف، هبدف تقييم مدى تأثري التجارة والسياسات املتصلة بالتجارة يف التمتع اإليه

  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 العامليـة   ء بيانـاً يتعلـق بأزمـة الغـذا         اعتمدت اللجنة يف دورهتا األربعني     ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٦ويف    - ٧
)E/C.12/2008/1 (         تعزيز الزراعـة   بسيما   حثت فيه الدول األطراف على التصدي لألسباب اهليكلية لألزمة، وال

املستدامة واالستثمار يف الزراعة الصغرية النطاق، وإعادة النظر يف النظام التجاري العاملي املعمول بـه يف إطـار                  
بدالً من أن     كايفالغذاء  اللعاملية، لضمان أن تكون قواعد التجارة معزِّزة للحق يف احلصول على            منظمة التجارة ا  

  .تكون القواعد مقوِّضة له، واالضطالع بعمليات تقييمٍ مسبقٍ ألثر السياسات املالية والتجارية واإلمنائية

اللجنـة  أعضاء  ألف من عضوين من     وعقد فريق اخلرباء املشترك املعين برصد احلق يف التعليم، والذي يت            - ٨
اجتماعيـه  جلنة االتفاقيات والتوصيات التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،           أعضاء  وعضوين من   

وناقش فريق اخلرباء املشترك أموراً     .  على التوايل  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥مايو و / أيار ٦الثامن والتاسع يف    
املة للحق يف التعليم، ووضع توصيات ترمي إىل ضمان حصول اجلميع على التعليم دون متييز أو                منها األبعاد الش  

  / تـشرين الثـاين    ٢٦ يف   ت عقد يت واألربعني ال  ةالثامنيف دورته   وقدم توصياته إىل املؤمتر الدويل للتربية       . استبعاد
  لسياسية للدول إلنفاذ األبعـاد الـشاملة        يف جنيف مع التركيز على االلتزام القانوين واملسؤولية ا         ٢٠٠٨نوفمرب  

  .للحق يف التعليم

   جلنة حقوق الطفل- باء 

، واصلت جلنة حقوق الطفل تناول قضية متتع مجيـع األطفـال بـاحلقوق االقتـصادية                ٢٠٠٨يف عام     - ٩
  .واالجتماعية والثقافية

 خالل دورهتا   ،٢٠٠٨تمرب  سب/ أيلول ١٩للمناقشة العامة يف    الذي خصصته اللجنة    اليوم السنوي   كان  و  - ١٠
احلق يف التعليم، ومها املادتان اللتان تعاجلان  من اتفاقية حقوق الطفل  ٢٩ و ٢٨املادتني  يتعلق ب  ،التاسعة واألربعني 

عدد كبري من املشاركني مـن      وجود  واستفادت اللجنة من    . مع التركيز على تعليم األطفال يف حاالت الطوارئ       
وبينت املناقشة يف مجلة مـسائل    . دولية واملنظمات غري احلكومية فضالً عن األفراد      الدول األطراف، واملنظمات ال   

حاالت الطوارئ؛ وأن التعليم جيب أن يف رئيسية أن جودة التعليم حق من حقوق اإلنسان اليت ال يفقدها األطفال 
ثة، وأنه جيب احترام املعـايري      يشكل جزءاً ال يتجزأ من كل استجابة إنسانية ويتعني توفريه منذ بداية تدابري اإلغا             
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وقائية لضمان احلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ حيثمـا          إجراءات  وأبرزت املناقشة أيضاً ضرورة اختاذ      . الدنيا
  .يكون ذلك ممكناً

   اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين-  جيم

ال املهاجرين وأفراد أسرهم باحلقوق واصلت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين تناول مسألة متتع مجيع العم  - ١١
ـ         . ٢٠٠٨االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام         دتني يف  وونظرت اللجنة يف دورتيها الثامنـة والتاسـعة املعق

وأوصت اللجنة عند النظر يف .  يف التقارير اليت قدمتها بوليفيا واجلمهورية العربية السورية والسلفادور٢٠٠٨عام 
أن تتخذ الدول األطراف التدابري الضرورية، مبا يف بألطراف، وبصفة خاصة يف مالحظاهتا اخلتامية، تقارير الدول ا  

 لضمان متتع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة    ،ذلك إجراء تعديالت تشريعية   
ىل ذلك أعربت اللجنة عن قلقها إزاء حالة  وإضافة إ . سيما احلق يف تكوين نقابات واالنضمام إليها       والثقافية، وال 

أطفال أسر املهاجرين، وأوصت الدول األطراف بأن جتري دراسات شاملة فيما يتعلق حبالتهم من أجـل وضـع          
استراتيجيات مناسبة لضمان محايتهم ومتتعهم الكامل حبقوقهم، ويشمل ذلك احلق يف التعليم وغريه من احلقـوق               

ودعت اللجنة أيضاً، عند نظرها يف تقارير الدول األطراف، تلك الـدول إىل             . لثقافيةاالقتصادية واالجتماعية وا  
. يـة املرتلاخلدمة  الزراعة و جمايل   يف   ،لعمال املهاجرين، وبوجه خاص املهاجرات    لكفالة حتقيق املساواة يف املعاملة      

. يةاملرتلاخلدمة الزراعة وجمايل  يف املهاجرينالعمال وهلذا الغرض حثت اللجنة على اختاذ تدابري فعالة لرصد ظروف 
عمال املومسيني باحلق يف تلقي املعاملة نفسها اليت يتلقاها العمال الوطنيون،           الوُسلط الضوء أيضاً على مسألة متتع       

ويف هذا اخلصوص، طلبت اللجنة إىل الدول األطراف أن تكفل          . وبوجه خاص فيما يتعلق باألجر وظروف العمل      
  .المتثال للمعايري الدوليةلمنهجي برصد ختصة قيام السلطات امل

  اصةاخلجراءات اإل أنشطة -  ثانياً
والية املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئـق  أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، قرر جملس حقوق اإلنسان متديد           - ١٢

يف دورته السابعة  عني اجمللسو. ٦/٢٧مبوجب قراره كعنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي مناسب، 
ويف أعقـاب   . ٢٠٠٠اص منذ عـام     اخلقرر  املكان يشغل منصب    راكيل رولنيك لتخلف ميلون كوثاري الذي       

جملتمع املدين وغري ذلك من األطراف املؤثرة األخرى املهتمة هبذه          ااملناقشات اليت دارت مع عدد من الدول وممثلي         
 وهو  يف الدورة الثالثة والستني للجمعية العامة(A/63/275)ول  األتقريرهاالوالية، عرضت املقررة اخلاصة اجلديدة 

وبوجه خاص، حددت املقررة اخلاصة، املسائل      .  يف املستقبل  آراءها عن اجتاهات الوالية   تعرض فيه   الذي  التقرير  
ناسبات املنظيم العالقة بني ت: وهيالية و بالاملكلف اسلفهاليت وضعها األولويات التالية كأولويات إضافة إىل تلك 

كربى ووضع سياسات اإلسكان، واحلق يف السكن الالئق خالل التعمري يف فترة ما بعد الرتاعات والكـوارث،                 ال
وناقـشت املقـررة    . وآثار تغري املناخ يف احلق يف السكن الالئق، واهلجرة واإلسكان ومسائل الدمج االجتماعي            

ويف الفترة . يف السنوات املقبلةسيجري وضعها شاريع مشتركة كلفني بواليات معدد آخر من امل   اخلاصة أيضاً مع    
 حضرت املقررة اخلاصة املنتدى احلضري العاملي الرابع الذي عقـد يف            ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ إىل   ٣من  

  .ناجنينغ بالصني، وشاركت فيه كمتحدثة رئيسية
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ق يف التعليم، فرنور مونيوس فيالّلوبـوس،       وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قام املقرر اخلاص املعين باحل         - ١٣
سيما فيما يتعلق مبوضـوع تقريـره    وشارك يف عدة مؤمترات وحلقات دراسية، وال    . بزيارة قطرية إىل غواتيماال   

ويف هذا السياق، حضر يوم املناقشة .  الذي خصصه للحق يف التعليم يف ظل حاالت الطوارئ٢٠٠٨السنوي لعام 
وحضر أيضاً املؤمتر الدويل للتربية الذي استضافته اليونـسكو         . هلذه املسألة خصص  فل امل العامة للجنة حقوق الط   
احملفل املعين بقضايا األقليات الذي نظمه اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات           كما حضر   واملكتب الدويل للتعليم    

خمتلفة مع العديد من اجلهات الفاعلـة       وأجرى املقرر اخلاص أيضاً مشاورات      . واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان   
 . الذي سريكز على حق احملتجزين يف التعليم٢٠٠٩جلمع املعلومات املناسبة لتقريره السنوي لعام 

وقام املقرر اخلاص السابق املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن الـصحة البدنيـة                    - ١٤
ـ وقد خَ . ث كالين، وهي شركة لصناعة األدوية يف لندن       والعقلية، بول هنت ببعثة إىل شركة غالكسو مسي        ف لَ

شارك هذا  ،  ٢٠٠٨أغسطس  /و يف آب  . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١بول هنت يف    املقرر اخلاص اجلديد عنان غروفر      
 قدم تقريـراً إىل     ،أكتوبر/ويف تشرين األول  .  الذي عقد يف مكسيكو    املقرر اخلاص يف املؤمتر الدويل املعين باإليدز      

ويتناول التقرير أمهية وجود آليات للمساءلة تكون فعالة وشفافة . كان قد أعده سلفه) A/63/263(عامة اجلمعية ال
ويتـضمن مرفـق    . ومستقلة، وميكن الوصول إليها، فيما يتعلق باحلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة             

عة األدوية فيما يتعلق باحلـصول علـى        املعدة لشركات صنا  والتقرير، املبادئ التوجيهية املتصلة حبقوق اإلنسان       
واسعة النطاق جرت على مدى مخس سنوات،       ومشاورات  األدوية، وهذه املبادئ التوجيهية هي نتاج مناقشات        

تغطي مسائل مثل الشفافية، واإلدارة، واملساءلة، وبراءات االختراع، وإصدار التراخيص، والتسعري يف سـياق              و
 .احلصول على األدوية

تر، جلّ اهتمامه ألزمة الغذاء العاملية منـذ        وشدي  ييه  ر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، أوليف      وكرس املقر  - ١٥
وبوجه خاص، قام املقرر اخلاص بدارسة مدى مراعاة احلـق يف الغـذاء يف      . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١توليه منصبه يف    

 الدعوة إىل دورة استثنائية جمللس وشجع أيضاً الدول على. عمليات التصدي لألزمة على املستويني الدويل والوطين
وقدم املقرر اخلاص تقريـراً     . ٢٠٠٨مايو  /أيار ٧اليت عقدت يف    هي الدورة   حقوق اإلنسان بشأن أزمة الغذاء و     

 حيث كلف برصد تنفيذ عمليات التـصدي        ٢٠٠٨سبتمرب  /بشأن أزمة الغذاء يف دورة اجمللس املعقودة يف أيلول        
وشارك املقرر اخلاص أيضاً يف املؤمتر . ٢٠٠٩سبتمرب /مي تقرير عن ذلك يف أيلول وتقدطينلألزمة على املستوى الو

 حتديات تغري املناخ والطاقة األحيائية الذي نظمته منظمة األغذيـة           : العاملي الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي    
د من أصـحاب   شاورة مع عد  موعقد املقرر اخلاص أيضاً     . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥ إىل   ٣من   يف الفترة    والزراعة

 ملناقشة الطريقة اليت ميكن هبا للمبادرات املتخذة لـدعم          ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٦ و ١٥املصلحة يومي   
 .القطاع الزراعي يف أفريقيا هتيئة بيئة متكينية الحترام احلق يف الغذاء ومحايته وإعماله

اإلنسان والفقر املدقع من أرجون سينغوبتا إىل ماغدالينا وانتقلت والية اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق   - ١٦
، قدمت اخلبرية املستقلة تقريرها األول ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف تشرين األول  . ٢٠٠٨مايو  /سيبولفيدا كارمونا يف أيار   

          تـشرين    ١٥     إىل   ١٠                 ويف الفتـرة مـن     .                                   وشرحت فيه بالتفصيل برنامج عملها  ،(A/63/274)إىل اجلمعية العامة    
 حيث مجعت معلومات عن حالة األشخاص الذين                                       ، قامت اخلبرية املستقلة بزيارة إىل إكوادور    ٢٠٠٨      نوفمرب  /     الثاين

وبدأت اخلبرية املستقلة أيضاً وضع تقريرهـا       . يعيشون يف فقر مدقع وعن السياسات االجتماعية الرئيسية املتبعة        
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استبيان عن وزع ل مجع املعلومات املتاحة وتاملواضيعي األول الذي سريكز على برامج التحويالت النقدية من خال
  . الدول األعضاءلىهذه الربامج ع

 املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية         السابق اخلبري املستقل ، قدم   ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار   -١٧
وع مبادئ توجيهية عامة جيب     بريناردز مودهو إىل جملس حقوق اإلنسان مشر      على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان،       

وأعاد جملس حقـوق اإلنـسان      . برامج اإلصالح االقتصادي وختفيف عبء الديون يف البلدان النامية        طبيق  اتباعها عند ت  
 حتديد والية اخلبري املستقل حبيث تركز على ما للديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدوليـة   ٧/٤مبوجب القرار   

 احلقـوق االقتـصادية     وخاصةالدول من آثار على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان،           على عاتق    عقاليت ت املتصلة هبا   
ويف القرار نفسه، طلب اجمللس إىل املكلف بالوالية مواصلة إجراء مشاورات بشأن مشروع املبادئ              . واالجتماعية والثقافية 

، ببعثات إىل بروكسل    ٢٠٠٨مايو  / أيار ١لومينا الذي توىل مهامه يف      وقام اخلبري املستقل اجلديد سيفاس      . التوجيهية العامة 
وباريس ولندن وواشنطن لكي يناقش مع املؤسسات الدولية الرئيسية الصلة بني الديون اخلارجيـة وحقـوق اإلنـسان،                  

  .ويلتمس املزيد من التعليقات على مشروع املبادئ التوجيهية

ة املدافعني عن حقوق اإلنسان، مارغريت سيكاغيا، يف تقريرها األول     ووضعت املقررة اخلاصة املعنية حبال      - ١٨
.  رؤيتها فيما يتعلق بتنفيذ واليتها، وحددت أولوياهتا يف هـذا الـشأن            ،(A/63/288)املقدم إىل اجلمعية العامة     

ألكثـر تعرضـاً    احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الفئة ا     املعنيني ب ت املدافعني عن حقوق اإلنسان      اعتربو
 حيتاجون إىل محاية خاصة ومعززة إضافة إىل جهود هادفة نياملدافعهؤالء "وذكرت أن   واالنتهاكات،  لالعتداءات  

  ." وقبوالً ومتكيناًجلعل البيئة اليت يعملون فيها أكثر أمناً

مكافحة اإلرهاب، وواصل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق   - ١٩
، الذي ركز على احلقـوق االقتـصادية   A/HRC/6/17) (٢٠٠٧مارتني شاينني، يف أعقاب تقريره السنوي لعام        

لة جبميع حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة       صواالجتماعية والثقافية يف سياق مكافحة اإلرهاب، رصد املسائل املت        
سياسات واجلهود املبذولة لبناء القدرات فيما يتعلق بـاحلقوق  اليف جمال اإلرهاب، مبا يف ذلك التطورات األخرية     

وشارك املقرر اخلاص أيضاً يف حلقة دراسية للخرباء بشأن تأثري التدابري املتعلقة            . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
اليت نظمهـا يف     وهي احللقة باإلرهاب ومبكافحة اإلرهاب على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

 الفريق العامل املعين حبماية حقوق اإلنسان يف سـياق مكافحـة   ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين  ٧ إىل   ٥  من الفترة
  .اإلرهاب التابع لفرقة عمل األمم املتحدة املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب

درو ديسبوي، يف تقريره السنوي املقـدم إىل        ناوتناول املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، لي         - ٢٠
 الروابط القائمة بني إمكانية اللجوء إىل القـضاء واحلقـوق االقتـصادية             (A/HRC/8/4) جملس حقوق اإلنسان  

التارخيي بني احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        أشار املقرر اخلاص إىل التباين      و. ثقافيةواالجتماعية وال 
أكد األمهية احلامسة إلمكانية اللجوء إىل القضاء وتوافر سبل االنتصاف فيما يتعلـق    وة والسياسية،   واحلقوق املدني 

  .بالتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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   أنشطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان-  ثالثاً
ضمن أولوياهتـا    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨جية للفترة   إلدارة االستراتي اوخطة  املفوضة السامية   حددت خطة عمل      - ٢١

سـيما علـى     ، وال القتصادية واالجتماعية والثقافية  تعزيز اخلربة املواضيعية للمفوضية السامية يف جمال احلقوق ا        
  .املستوى القطري

، واصلت املفوضية عملها من أجل تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ٢٠٠٨ويف عام   - ٢٢
. واسعة من األنشطة املضطلع هبا على املستويني القطري واإلقليمي وعلـى مـستوى املقـر              جمموعة  طريق  عن  

واسترشدت املفوضية يف عملها املتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بوجه خاص باألولويات التالية             
تعزيز املشاركة  :  وهي ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ترة  ، واليت تكررت يف خطة اإلدارة للف      ٢٠٠٥احملددة يف خطة العمل لعام      

قوق اإلنسان على أرض الواقع، وتعزيز الدور الريادي للمفوضة السامية          الدولية حل عايري  امل لضمان تنفيذ    ةالقطري
وتوثيق الشراكات مع اجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة، وحتقيق مزيد من أوجه التآزر مع هيئات حقـوق                 

  .م املتحدةاإلنسان التابعة لألم

هتا املفوضية يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية نفذ الفروع الواردة أدناه بعض األنشطة اليت ضحوتو  - ٢٣
وليس اهلدف من ذلك تقدمي حملة عامة شاملة عن أعمال املفوضية املتعلقـة             . والثقافية من منظور هذه األولويات    

ل تقدمي بعض األمثلة على النهج املتبعة وبعـض عمليـات التـدخل       باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ب    
  .القطري واإلقليمي وعلى مستوى املقرني الرئيسية على املستوي

   للمفوضية تعزيز املشاركة القطرية- ألف 

، جهود مشاركتها القطرية عن طريق أنشطة الرصد واالضطالع ٢٠٠٨عززت املفوضية السامية، يف عام   - ٢٤
قضايا حمددة والتعاون واملساعدة التقنيني والتعاون مع شىت أصحاب املصلحة، فضالً عن تعزيز نشر ببحوث بشأن 

  .موظفي حقوق اإلنسان يف البلدان واملكاتب اإلقليمية وبعثات حفظ السالم

 جمال توسيع املشاركة القطرية املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أعماالً يفوسائل ومشلت   - ٢٥
الفقر واحلد من الفقر، ومكافحة اإلفالت من العقاب، والعدالة االنتقالية، واحلماية القانونيـة، وعـدم التمييـز          

كما أن التركيز على فئات معينة، منها الفقراء والنساء واألطفال واملـشردون داخليـاً والالجئـون                . واملساواة
ير أنشطة ومشاريع حمـددة تتعلـق بـاحلقوق االقتـصادية     واملهاجرون والشعوب األصلية واألقليات، أتاح تطو    

واحلوار مع عادية وإضافة إىل ذلك، أُدجمت األعمال املتعلقة هبذه احلقوق يف أنشطة الرصد ال. واالجتماعية والثقافية
، إىل دمج محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية       ٢٠٠٨كما سعت املفوضية، خالل عام      . شىت أصحاب املصلحة  

ثقافية يف هنجها إزاء التحديات اخلمسة اليت تواجه التمتع حبقوق اإلنسان، وهي التحديات احملـددة يف خطـة               وال
مكافحة اإلفالت من العقاب، والفقر وأوجـه عـدم         : أي،  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اإلدارة االستراتيجية لفترة العامني     

  .دميقراطي وضعف املؤسساتاملساواة يف العامل، والتمييز، والرتاعات املسلحة والعنف، والعجز ال

وقد شدد ممثلون عديدون للوجود امليداين، يف هنجهم إزاء احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على   - ٢٦
لتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلقوق املدنيـة        الذي مييز ا   للتجزئة   يةالقابلالترابط وعدم   طابع  
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ليشيت على أمهية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         -  و الوجود امليداين يف تيمور    وأكّد ممثل . والسياسية
ويف كمبوديا، تناولت املفوضية أمهية احلقوق      . لعملية اإلعمار ولضمان سيادة القانون واستقالل القضاء وفعاليته       

ية التجمع والتعبري يف سـياق حـاالت        سيما احلق يف االحتكام إىل القضاء فضالً عن حر         املدنية والسياسية، وال  
  .اإلخالء القسري

، أعطى عدة ممثلون للوجود امليداين األولوية لتعزيـز ومحايـة احلقـوق االقتـصادية               ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٧
وقد وضعت املفوضـية    . أنشطتهم يف هذا اجملال   ادة  واالجتماعية والثقافية، فيما أعرب آخرون عن اهتمامهم بزي       

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملوظفيها يف امليدان، من أجل دعم مساعي ممثلـي              وحدة تدريبية بشأن  
وُعقدت أول حلقة عمل تدريبية بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف . الوجود امليداين يف هذا الصدد

كمـا  . ابع لبعثة األمم املتحدة يف ليبرييا     حقوق اإلنسان واحلماية الت   فرع   ل ٢٠٠٨أكتوبر  / يف تشرين األول   ليبرييا
 إىل العديد من أشكال الوجود امليداين لتطوير مشاريع أو برامج حمـددة معنيـة               ٢٠٠٨قّدم املقر الدعم يف عام      

فقد عمل املقر، على سبيل املثال، مع املكتب اإلقليمي آلسيا الوسطى           . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
 لتحديـد   ييتحقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم املتحدة يف ها       فرع  كما عمل مع    . حلق يف السكن الالئق   يف تناول ا  

املمكنة لتصميم وتنفيذ استراتيجية تعىن باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخباصة يف ما يتعلق             ئل  اوسال
ماعية والثقافية، واحلق يف املياه والغذاء والتعليم،       ق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجت       يصدتبال

  .واعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان إزاء التدهور البيئي وتأثري الكوارث الطبيعية

ومشلت األنشطة املضطلع هبا ميدانياً يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أنشطة الرصـد،                - ٢٨
ددة، واحلماية القانونية واإلصالح القانوين، ودعم وضع سياسات وبـرامج وطنيـة            والبحوث املتعلقة بقضايا حم   

  .وتنفيذها، وبناء القدرات والتوعية

.  وقام عدة ممثلون للوجود امليداين برصد حاالت انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافيـة               - ٢٩
ليشيت والسودان وكمبوديا واملكسيك ونيبال التمتع باحلق  -  ورصد ممثلو الوجود امليداين يف آسيا الوسطى وتيمور
حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية التابع لبعثـة       فرع  وصّمم  . يف الغذاء والسكن الالئق والتعليم والصحة والعمل      

اء البلد، ليشيت أداة رصٍد الستعراض حالة التمتع باحلق يف الغذاء يف خمتلف أحن   -  األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور    
عّدلت واستناداً إىل عملية الرصد اليت قامت هبا املفوضية،         . مبا يف ذلك توزيع إعانات األرز يف خمتلف املقاطعات        

هذا مستبعدة يف الفئات األضعف اليت كانت  ليشيت نظام توزيع األرز املدعوم إلتاحة الوصول إىل -  حكومة تيمور
 يف آسيا الوسطى على رصد التمتـع بـاحلق يف الـسكن الالئـق يف                ودأب املكتب اإلقليمي للمفوضية   . النظام

ويف السودان، اسـتمر    . طاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان، مركزاً على حاالت اإلخالء القسري والتشرد        
بناء بسبب   اًواإلخالء قسر النقل  بعثة األمم املتحدة يف السودان يف رصد حاالت         يف  املعين حبقوق اإلنسان    عنصر  ال
. ّدين كبريين إلنتاج الطاقة الكهرمائية يف املنطقة الشمالية من وادي النيل، ويف إعداد تقارير بشأن هذه احلاالتس

. وما برح مكتب املفوضية يف املكسيك يرصد حاالت انتهاكات احلق يف الصحة واحلق يف التعليم واحلق يف العمل    
برصد وتقصي  املكتب  قوم   بشأن احلق يف السكن الالئق، ي      ويف إطار العمل املتواصل ملكتب املفوضية يف كمبوديا       

واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين يف ما يتعلق        ات احمللية   حاالت التهديدات واالعتداءات املوجهة ضد أفراد اجملتمع      
 القـسري   حباالت اإلخالء املتصلة  قضايا  دافعني عن ال  املرتبطة باألراضي وحماكمات األفراد امل    نضالية  باألنشطة ال 
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واضطلعت املفوضية يف نيبال برصد حاالت التمييز الطبقي ضد فئات معينة، كاهلاليا والكامايا، مبا يف               . واألراضي
ذلك حاالت اإلخالء القسري وعدم احلصول على مياه الشرب املأمونة، وركزت خاصةً على التمييز من منظور                

  .إمكانية االحتكام إىل القضاء

. يات تقييم تتعلق بالتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف بلدان عديدةوأجريت حبوث وعمل  - ٣٠
  حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية التابع لبعثة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف             فرع   أصدر   ،ليشيت -  ففي تيمور 

تعرض التقرير اإلطار القانوين    واس. ٢٠٠٨ديسمرب  /ليشيت تقريراً بشأن احلق يف الغذاء يف كانون األول         -  تيمور
القائم حلماية احلق يف الغذاء والتحديات اليت تواجه تنفيذه، ال سيما تلك املتعلقة بتوفر الغذاء وإمكانية الوصول                 

ويضطلع مكتب املفوضية يف أوغندا ببحوث عن اإلسكان واألراضي وإعادة املمتلكات يف مشال أوغندا، وهي . إليه
تعلق بإعادة املمتلكات، فضالً عن جوانب عملية إعادة املمتلكات يف          فيما ي  القانوين القائم    حبوث تنظر يف اإلطار   

  .مشال أوغندا يف فترة ما بعد الرتاع

كما دعم ممثلو الوجود امليداين املعنيون حبقوق اإلنسان عمليات احلماية القانونية واإلصالح التشريعي املرتبطـة                 -٣١
سالفية السابقة، ساعد مستشار حقـوق      وففي مجهورية مقدونيا اليوغ   .  واالجتماعية والثقافية  بالتمتع باحلقوق االقتصادية  

اإلنسان وزارةَ العمل والسياسات االجتماعية يف صياغة قانون شامل ملكافحة التمييز يغطي بـشكل خـاص احلقـوق                  
الذي يعّدل احلق يف اإلضراب ومـشروع       مكتب املفوضية يف كولومبيا القانون      راجع  و. االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

هلا تـأثري  اليت قضائية القرارات داً من الكما تابع املكتب عد. القانون الذي يهدف إىل إدراج احلق يف املياه ضمن الدستور       
ت تقدم تعليقااملفوضية ما برحت ويف أوغندا، . االجتماعيالضمان احلق يف الصحة واحلق يف على التمتع باحلق يف العمل و

كما . باحلق يف السكن الالئق   فيما يتعلق   على مشروع تعديل قانون األراضي يف ضوء االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان            
التشريعات الوطنية املتعلقة بالصحة العقلية من منظور اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي            مراجعة  ساهم مكتب أوغندا يف     ي

 صياغة مقترح إصالح دستوري من منظور حقوق اإلنسان يتضمن فصالً وشارك مكتب املفوضية يف املكسيك يف. اإلعاقة
  .واالجتماعية والثقافيةخاصاً باحلقوق االقتصادية 

كما ساعد ممثلو الوجود امليداين يف وضع وتنفيذ سياسات عامة وطنية تتـصل بـاحلقوق االقتـصادية                   - ٣٢
عثة األمم املتحدة يف السودان حلقة عمل ألربعـني         حقوق اإلنسان التابع لب   فرع  فقد نظم   . واالجتماعية والثقافية 

 بشأن اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان يف وضع      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ و ٨برملانياً يف اخلرطوم يومي     
، فقـد   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ومبا أن الربملانيني كانوا قد تلقوا تدريباً عاماً يف هذا املوضوع مرتني يف عامي               . امليزانية
.  حلقة العمل على احلق يف الصحة واحلق يف التعليم، بناء على طلب جلنة حقوق اإلنسان التابعة للربملـان             ركزت

وتضمنت حلقة العمل توعية املشاركني مبسؤولياهتم جتاه إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن طريق 
، تعهد الربملانيون بتخصيص حصة أكرب من       ٢٠٠٨عام  وبعد حتليل ميزانية    . ضمان رصد أموال كافية يف امليزانية     

وقدمت املفوضية . األموال للتعليم والصحة وبضمان توزيع منصف وكاٍف لألموال ضمن هذين البندين يف امليزانية
  .يف كولومبيا املشورة إىل وزير التعليم بشأن اخلطة الوطنية للتثقيف بشأن حقوق اإلنسان

الوجود امليداين تقدمي الدعم لبناء القـدرات يف جمـال احلقـوق االقتـصادية              وواصل العديد من ممثلي       - ٣٣
وشارك يف حلقات العمل مسؤولون حكوميون، . واالجتماعية والثقافية، عن طريق حلقات العمل التدريبية خاصةً

طات حملية، وبرملانيون، ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات غري حكومية ومنظمـات جمتمعيـة،              وسل
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يف مهنيون وموظفون من األمم املتحدة وممثلون للقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم، ومدافعون عن حقوق اإلنسان، و
وضية يف كولومبيا برناجماً يهدف     ونفذت املف . أكادميية، ونقابات وطلبة  ؤسسات  القطاعني القانوين والصحي، وم   

إىل إدماج احلق يف الصحة واملياه والعمل والتعليم يف خطط التنمية البلدية، مقدمة املشورة هبذا الشأن إىل السلطات 
مكتب املفوضية يف نيبال    نظم  كما  .  بلدية ومقاطعتني من مقاطعات بوغوتا     ٢٠احمللية ومنظمات اجملتمع املدين يف      

كوميني وللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين، تتناول التمييز ومحاية        وظفني احل للمحلقات عمل   
وركزت حلقـات   . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فضالً عن املؤشرات املتعلقة هبذه احلقوق ورصدها          

وواصـل  . إلنسان واحلق يف الغذاء   على مؤشرات حقوق اإلنسان وُنهج التنمية القائمة على حقوق ا         هذه  العمل  
القضاء واملنظمات غري احلكومية وبناء قدراهتم يف قطاع ني احلكوميني وظفومكتب املفوضية يف غواتيماال تدريب امل

ونظم ممثلو الوجود امليداين يف قريغيزسـتان حلقـة   . جمال تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
واحد بشأن حقوق اإلنسان واحلق يف الصحة، حضرها ممثلون لسلطات الدولة ووكاالت األمم             ملدة يوم   دراسية  

ة تدريبية للصحفيني بشأن احلق يف الـصحة،    دورونظمت املفوضية يف إكوادور     . املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين   
بعة لبعثة األمم املتحدة للمساعدة وما برحت الوحدة املعنية حبقوق اإلنسان التا. بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية

يف أفغانستان تدعم مشروع اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسان بشأن احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة،               
ويف . بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة واليونيـسيف             

مع التركيـز  ة الشكاوى،    اإلقليمي آلسيا الوسطى حلقة عمل ألمني املظامل بشأن معاجل         قريغيزستان، نظم املكتب  
وأدمج مركـز األمـم     . بشكل خاص على الشكاوى املتعلقة بالتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         
قتـصادية واالجتماعيـة    املتحدة دون اإلقليمي حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف أفريقيا الوسطى محاية احلقوق اال           

  .والثقافية يف مجيع أنشطته التدريبية املوجهة للصحفيني والربملانيني

كما عمل ممثلو الوجود امليداين على توعية العديد من أصحاب املصلحة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     - ٣٤
كتب املفوضية يف املكسيك مهرجاناً     ففي إطار الذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، نظم م         . والثقافية

كما وضع مكتب املفوضية يف نيبال قائمة أسئلة . سينمائياً يتناول قضايا احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
وأجوبة بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باللغة النيبالية، هدفها اإلجابة عن األسئلة املتكررة املتعلقة 

  .تمتع هبذه احلقوقبال

   تعزيز الدور الريادي للمفوضية يف جمال حقوق اإلنسان- باء 

 على الدور الريادي الذي تضطلع به املفوضـة         ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ تشدد خطة اإلدارة االستراتيجية للفترة        - ٣٥
.  هذه احلقـوق   لول لسد الثغرات يف إعمال    احلالسامية يف حتديد وحتليل املشاكل املتعلقة حبقوق اإلنسان واقتراح          

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  العمل يف جمال     ااهتأولويضمن  املفوضية  حددت  ولالضطالع هبذا الدور    
  .الدفاع عن احلقوقمع التركيز على احلماية القانونية و

 األمني العام إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومحلة الدعوة اليت أطلقهالصدور اوقد كانت الذكرى الستون   - ٣٦
ملفوضية على ألن تؤكد ا لتستمر سنة كاملة احتفاالً هبذه املرحلة اهلامة فرصةً ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٠يف 

عاملية مجيع حقوق اإلنسان وتكاملها وترابطها، وعلى تساوي احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة مـع               
 إطار االحتفال هبذه الذكرى، دعت املفوضية مجيع شركائها إىل إيـالء            ويف. احلقوق املدنية والسياسية يف األمهية    
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اهتمام خاص للحقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية لألشخاص احملرومني من حريتـهم يف              
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٢ إىل ٦من املمتد السجون وغريها من أماكن االحتجاز، وخباصة خالل األسبوع 

وكان هدف املبادرة هو التشديد على أمهيـة احلقـوق      ". أسبوع الكرامة والعدالة للمحتجزين   "الذي أُطلق عليه    
 ةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمحتجزين، وخباصة يف سياق احتجاز النساء والبنات واألطفال وذوي اإلعاق            

 احلكومات اعتماد تدابري مالئمة تكفل جلميـع        وشددت املفوضية بشكل خاص على أن من واجب       . واملهاجرين
  .احملتجزين القدرة على التمتع حبقوقهم يف الصحة والغذاء واملاء والتعليم

 بعدة مبـادرات أخـرى يف ميـدان احلقـوق االقتـصادية      ٢٠٠٨كما اضطلعت املفوضية خالل عام     - ٣٧
، وتأثري تغري املناخ    اإلرهابي العاملية، ومكافحة    واالجتماعية والثقافية، وباألخص يف ما يتعلق بأزمة األمن الغذائ        

  .يدزإلا/مرأة، وفريوس نقص املناعة البشرياإلنسان للعلى اإلنسان، واألهداف اإلمنائية لأللفية، وحقوق 

عمليـات  ويف سياق أزمة األمن الغذائي العاملية دعت املفوضة السامية إىل إدماج حقوق اإلنـسان يف                  - ٣٨
ببيان السابعة جمللس حقوق اإلنسان والدورة االستثنائية وقد أدلت املفوضة السامية ببيان يف . زمةاالستجابة هلذه األ

حتديات تغري املناخ والطاقة األحيائية، الذي عقدته منظمة        : يف املؤمتر الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي العاملي       
ة السامية الضوء يف بيانيها على التأثري السليب ألزمـة   وسلطت املفوض . ٢٠٠٨يونيه  /األغذية والزراعة يف حزيران   

الغذاء العاملية على التمتع باحلق يف الغذاء، وعلى أمهية إدماج إعمال احلق يف الغذاء يف االستجابة العامليـة هلـذه              
حقوق دف إدماج هنج قائم على هبكما دعمت املفوضية صياغة استجابة على نطاق املنظومة ألزمة الغذاء . األزمة

فرقة العمـل الرفيعـة     ليست عضواً يف    ورغم أن املفوضية    . اإلنسان، وال سيما احلق يف الغذاء، إزاء هذه األزمة        
 العاملية اليت شكلها األمني العام، فإهنا قد أسهمت بنشاط، بالتعاون مع املقرر             املستوى املعنية بأزمة األمن الغذائي    

كما اشتركت املفوضية مع . إطار العمل الشامل الذي وضعته فرقة العملاخلاص املعين باحلق يف الغذاء، يف صياغة 
 بنيويورك بشأن اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان         ٢٠٠٨أغسطس  /اليونيسيف يف عقد مشاورة خرباء يف آب      

  .إزاء أزمة الغذاء

 علـى التمتـع   ونظمت املفوضية حلقة دراسية للخرباء بشأن تأثري اإلرهاب وتدابري مكافحة اإلرهـاب    - ٣٩
، وذلك بوصـفها    ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ إىل   ٥من  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الفترة       

عمل األمـم   فرقة  عضواً بارزاً يف الفريق العامل املعين حبماية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب التابع ل              
وكان هدف هذه احللقة الدراسية هو مناقشة تأثري اإلرهـاب          . إلرهاب املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة ا      املتحدة

إىل حتليل الطرق اليت    كما سعت احللقة     .وتدابري مكافحة اإلرهاب على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
  .لإلرهاب" بيئة مواتية"هتيئة إىل احلرمان من هذه احلقوق أن يؤدي هبا ميكن 

وأعّدت املفوضية، عمالً بقـرار     . ة يف حتليل أبعاد تغري املناخ املرتبطة حبقوق اإلنسان        واستمرت املفوضي   - ٤٠
 آراء  ها، دراسة حتليلية عن العالقة بني حقوق اإلنسان وتغري املناخ، آخذة يف اعتبار            ٧/٢٣جملس حقوق اإلنسان    

افت املفوضية، يف إطار عملية واستض.  اآلخرينواملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة وأصحاب املصلحةول الد
 تـشرين   ٢٢يف  ،   العالقة بني تغري املناخ وحقـوق اإلنـسان        بشأنالتشاور، اجتماعاً تشاورياً مفتوح العضوية      

واسعة من أصحاب املصلحة، مبا يف      فريدة جملموعة    وقد أتاح هذا االجتماع فرصة       . جبنيف ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
ية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية، ملناقـشة          ذلك الدول واملنظمات احلكومية الدول    
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وسينظر اجمللس يف تقرير االجتماع يف دورته العاشـرة         . اجلوانب الرئيسية للصلة بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان       
ملؤمتر األطراف وسُتتاح الدراسة، جنباً إىل جنب مع ملخص مناقشة اجمللس، . ٢٠٠٩مارس /املقرر عقدها يف آذار

ويتبني من دراسة   . ٢٠٠٩يف كوبنهاغن يف عام     يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ الذي سُيعقد           
من حقوق اإلنسان، وباألخص احلقـوق      جموعة  املفوضية أن تغري املناخ سيؤثر تأثرياً بالغاً على التمتع الفعلي مب          

  .ملتعلقة بالصحة والغذاء واملاء والسكناالقتصادية واالجتماعية والثقافية ا

 Claiming the MDGs: A human rights "، أصدرت املفوضية منشوراً بعنوان٢٠٠٨يونيه /ويف حزيران  - ٤١

approach" )    للمساعدة على صياغة هنج قائم ) هنج قائم على حقوق اإلنسان: حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
احلقوق االقتـصادية   عدد من   وحيلل هذا املنشور العالقة بني      . ألهداف اإلمنائية لأللفية  على حقوق اإلنسان إزاء ا    

ويسلط .  واألهداف اإلمنائية لأللفية   -  كاحلق يف التعليم والصحة والغذاء والسكن الالئق         - واالجتماعية والثقافية   
 يتصدى للمخاطر اليت تواجه جهود      لنهج قائم على حقوق اإلنسان أن     هبا  اليت ميكن   طريقة  املنشور الضوء على ال   

 تعزيز ومحاية   يفاألهداف اإلمنائية لأللفية    إمكانية مسامهة   التنمية املستندة إىل األهداف اإلمنائية لأللفية، وأن يعزز         
متابعة هذا املنشور، اجتمـاعني إقليمـيني، أحـدمها يف أفريقيـا            يف إطار   ونظمت املفوضية،   . حقوق اإلنسان 

واجهها األهداف اإلمنائية لأللفية    تالرئيسية اليت   التنفيذ  ، ملناقشة حتديات    )بانكوك(اين يف آسيا    والث) جوهانسربغ(
وستشكل نتائج هذين االجتمـاعني     . من منظور حقوق اإلنسان، مع التركيز على احلق يف الغذاء والصحة واملاء           

تابعة، على املستوى القطري خاصة،     استراتيجية للمفوضية وشركائها للشروع يف أنشطة م      داخل  أساساً لتحديد م  
  لدعم وتعزيز االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية املستندة إىل األهداف اإلمنائية لأللفية مـن منظـور قـائم علـى                  

  .حقوق اإلنسان

فقد . واستمرت املفوضية يف إيالء اهتمام خاص لقضية املرأة واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             - ٤٢
األمهية الفائقة ملبدأي ، على )E/2008/76(فوضة السامية، يف تقريرها إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي ركزت امل

. لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      بالنسبة  املساواة بني الرجل واملرأة وعدم التمييز ضد املرأة         
ى التمييز وكفالة املساواة بني الرجـل واملـرأة يف           بالقضاء عل  األطرافنطاق التـزامات الدول    وأوضح التقرير   

 للمرأةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية احلقوق أمهية التقرير  كما تناول .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
كمـا دعمـت املفوضـية، يف        .يف فترات ما بعد الرتاع    سياسات اإلعمار وإرساء الدميقراطية     برامج و يف سياق   

شارك ، املناقشة املواضيعية اليت عقدها جملس حقوق اإلنسان بشأن وفيات األمهات، واليت             ٢٠٠٨يونيه  /يرانحز
وقدمت املفوضية إىل حمكمة العدل العليا يف املكسيك مذكرة موجزة عن . املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحةفيها 

 هليئات معاهدات   ةالدوليالقرارات واآلراء   الضوء على   قوق اإلنسان واحلقوق اإلجنابية، مسلطة      الدويل حل قانون  ال
وتضمنت األنشطة  . األمم املتحدة واهليئات اإلقليمية حلقوق اإلنسان كمرجع ُيسترشد به يف تفسري هذه احلقوق            

 عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ٢٠٠٨ديسمرب /األخرى للمفوضية إصدار ورقة فنية يف كانون األول
أة يف فترات ما بعد الرتاع سلطت فيها الضوء على تأثري عدم متتع املرأة حبقوقها االقتـصادية واالجتماعيـة                   للمر

  .رباإلعمار واجلعلى والثقافية على إمكانية االحتكام إىل القضاء و

لبـشري  بانتشار فريوس نقص املناعـة ا     وترتبط احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ارتباطاً وثيقاً          - ٤٣
انتشار يؤدي عدم احترام حقوق اإلنسان كلها إىل زيادة         وتأثريه يف األفراد واجملتمعات احمللية حول العامل، حيث         
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ويف الوقت نفسه، يقّوض فريوس نقص املناعة البشري التقدم احملـرز يف إعمـال حقـوق                . هريأثتاملرض وتفاقم   
بني الفئات الضعيفة،   بشكل غري متناسب    ملرض وانتشاره   معدالت اإلصابة هبذا ا   من  هذه الصلة   تتضح  و. اإلنسان

يف مدى توفر األدوية، على النحو الذي أبرزه تقريـر األمـني العـام              تتضح  كالنساء واألطفال والشباب، كما     
)A/HRC/7/30 (         يّسرت املفوضية و. ٢٠٠٨مارس  /الذي قُّدم إىل الدورة السابعة جمللس حقوق اإلنسان يف آذار 

 عقد حلقات عمل تدريبية ملوظفي األمم املتحدة عن اعتماد هنجٍ قائم على حقوق اإلنسان يف ٢٠٠٨ يف عام أيضاً
أيضاً عضو واملفوضية . الروابط املذكورةت هذه احللقات تناولووضع الربامج املعنية بفريوس نقص املناعة البشري، 

اشتركت بطة بفريوس نقص املناعة البشري، اليت       املرتويف فرقة العمل الدولية املعنية بالقيود املفروضة على السفر          
يف املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البـشري        اجملتمع املدين واحلكومات وشركاء األمم املتحدة واألشخاص        مع  

املتعايشني مع فريوس نقص املناعة السفر املتعلقة بدخول تدابري حظر بشأن اخلطوات الالزمة إللغاء وضع توصيات 
إدماج حقوق اإلنسان يف بشأن وقدمت املفوضية أيضاً مشورة فنية .  البلدان ومكوثهم وإقامتهم فيهابعضالبشري 

  .القوانني اخلاصة بفريوس نقص املناعة البشري، وخباصة يف البلدان اليت تسعى إىل سّن هذه التشريعات

حلقـوق االقتـصادية    كما شاركت املفوضية خالل العام يف عدة اجتماعات تتعلق بتعزيـز ومحايـة ا               - ٤٤
واسعة مـن  جمموعة واالجتماعية والثقافية، مما أتاح هلا فرصة التوعية بشأن هذه احلقوق والدعوة إىل إعماهلا بني           

املعمـاريون  أصحاب املصلحة، مبن فيهم العاملون يف قطاع الصحة وقادة مؤسـسات األعمـال واملهندسـون                
ت نائبة املفوضة السامية، على سبيل املثال، خطاباً افتتاحياً بشأن فقد ألق. واملخططون احلضريون وأخصائيو التنمية

احلق يف الصحة أمام اجلمعية العامة للجمعية الطبية العاملية، سلطت فيه الضوء على االلتزامات الرئيسية املنبثقة من 
كرى الستني لإلعـالن    ويف مناسبة الذ  . هذا احلق والدور اهلام للعاملني يف قطاع الصحة يف ضمان فعالية إعماله           

العاملي حلقوق اإلنسان، ألقت املفوضة السامية خطاباً عن الصحة العامة وحقوق اإلنسان أمام أكادميية العلوم يف                
  .نيويورك وكلية بلومربغ للصحة العامة جبامعة جونز هوبكرت يف نيويورك

   توثيق الشراكات مع اجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة- جيم 

، على تعزيز الشراكات مع وكاالت وبرامج األمم املتحدة واجملتمع          ٢٠٠٨ملت املفوضية ، طيلة عام      ع  - ٤٥
  .قتصادية واالجتماعية والثقافيةاملدين يف ما يتعلق باحلقوق اال

وواصلت املفوضية تعاوهنا الوثيق مع خمتلف وكاالت األمم املتحدة العاملة يف قضايا تتعلق بتعزيز ومحاية                 - ٤٦
منظمة األغذية والزراعة، ومنظمـة الـصحة       ومشلت هذه الوكاالت    وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،     احلق

. العاملية، وموئل األمم املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري، واليونـسكو              
لنشرها على نطاق واسع بالتعاون مـع وكـاالت          وثائق عديدة أصدرهتا املفوضية      هذا التعاون الوثيق عن   سفر  وأ

ومـن  .  بشأن احلق يف الـصحة     ٣١فقد أصدرت املفوضية مع منظمة الصحة العاملية صحيفة الوقائع رقم           . أخرى
 صـحيفة وقـائع     ٢٠٠٩ وُيزمع نشرها يف مستهل عام       ٢٠٠٨املنشورات األخرى ذات الصلة اليت أُعّدت يف عام         

وصحيفة وقائع بشأن احلق يف السكن      " أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    أسئلة يتكرر طرحها بش   "بعنوان  
منظمة صدرت باالشتراك مع موئل األمم املتحدة، وصحيفة وقائع بشأن احلق يف الغذاء صدرت باالشتراك مع الالئق 

  .األغذية والزراعة
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وئل األمم املتحدة، شاركت املفوضية وسامهت      بني املفوضية وم  بعيد  أمد  ستمر منذ   وفيما يتصل بالتعاون امل     - ٤٧
ويف هـذا  ". مدن متناغمة" حتت عنوان ٢٠٠٨نوفمرب /يف املنتدى احلضري العاملي الرابع الذي ُعقد يف تشرين الثاين      

نائبة املفوضة السامية على أمهية احلق يف السكن الالئق واحلماية من اإلخالء القسري يف عمليـات                أكدت  السياق  
يف القـوانني والـسياسات     كما شددت املفوضية على احلاجة إىل التصدي للتمييز ضد املرأة،           . حلضريالتخطيط ا 

املياه لكبار املسؤولني والية ، مع مبادرة ٢٠٠٨، يف عام  أيضاًتعاونت املفوضيةو. خاصةً، لضمان استدامة التحضر
  . املياه والدعوة إىل إدماجه يف هذه املبادرة، من أجل التوعية باحلق يفالتنفيذيني التفاق األمم املتحدة العاملي

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بواسطة األفرقة      قضايا  وبذلت املفوضية جهوداً تعاونية لتناول        - ٤٨
 يممثلالعديد من   كما استمر   . العاملة وفرق العمل واألفرقة القطرية لألمم املتحدة، على املستوى القطري خاصةً          

 امليداين يف بناء قدرات وكاالت األمم املتحدة وأفرقتها القطرية العتماد ُنُهج قائمة على حقوق اإلنسان                الوجود
فعلى سـبيل   . إزاء التنمية واحلد من الفقر وقضايا أخرى حمددة تشمل إدارة املياه ومحاية البيئة والغذاء والصحة              

ينية عدة حلقات تدريبية لألفرقة القطرية يف أوروغـواي  املثال، أجرى املكتب اإلقليمي للمفوضية يف أمريكا الالت      
ويف نيكاراغوا، تعـاون    . على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    مع التركيز   وإكوادور والربازيل وبنما،    

بلديات نيكاراغوا لتـدريب    رابطة  مستشار حقوق اإلنسان للفريق القطري مع وكاالت األمم املتحدة األخرى و          
 بلدية على اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان يف تناول قضايا ٥٤من اجملتمعات احمللية ني احلكوميني وقادة املوظف

كما أصدرت املفوضية بياناً مشتركاً مع برنامج األغذية العاملي للترحيب بقرار احملكمـة   . التغذية واألمن الغذائي  
  .العليا النيبالية بشأن احلق يف الغذاء

مكتب املفوضية اإلقليمي يف بانكوك مع منظمة العمل الدولية يف تنظيم اجتماع دون إقليمـي               واشترك    - ٤٩
توفري عمل الئـق لألشـخاص ذوي       : ، بشأن التشريعات املتعلقة باإلعاقة    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٤ و ٢٣يومي  
انني املعنية بالتمييز على     القضايا القانونية الرئيسية يف القو     ثحباالجتماع هو   من  غرض  الوكان  .  يف آسيا  ةاإلعاق

. أساس اإلعاقة ضمن إطار اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة، مع التركيز على احلق يف العمل والعمل الالئق خاصةً                
وقد حضر االجتماَع ممثلو مثانية بلدان وحمامون وقضاة وممثلون ملنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ورابطات العمال 

  .أصحاب األعمالو

 املفوضية يف كمبوديا مع موئل األمم املتحدة لصياغة موقف للفريـق القطـري إزاء حـاالت       وتعاونت  - ٥٠
اإلخالء القسري وإعادة التوطني غري الطوعية، وذلك باالستناد إىل القانون الكمبودي واملعايري الدولية املتعلقـة               

االت األمم املتحدة يف كمبوديا     كما تعاونت املفوضية مع وك    . باحلق يف السكن الالئق وحاالت اإلخالء القسري      
يف إجراء تقييم ألماكن إعادة التوطني وتقييم االحتياجات اخلاصة لألسـر املـصابة بفـريوس نقـص املناعـة                   

ويف . يـدز إلا/، بالتنسيق مع برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعـة البـشري        اإليدز/البشري
وقام مركز . شد الدعم يف إطار الفريق القطري ملساعدة املشردين أثناء الشتاءقريغيزستان، عملت املفوضية على ح

األمم املتحدة دون اإلقليمي حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف وسط أفريقيا، بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة العمل  
  .لتعليم والصحةالدولية، ببعثة ميدانية إىل شرق الكامريون تركز على حق أطفال السكان األصليني يف ا

 ١٦ففـي   . ، يف التعاون مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان       ٢٠٠٨واستمرت املفوضية، خالل عام       - ٥١
تناول دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف احلد من الفقر،          مناسبة ت ، نظمت املفوضية    ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
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. ة للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان        مبوازاة االجتماع السنوي العشرين للجنة التنسيق الدولي      
يف عمليات التنمية الوطنية، مع تركيـز       الوطنية حلقوق اإلنسان    املؤسسات  مشاركة  نقاشاً حول   املناسبة   توأثار

تنطوي عليها هذه العمليات بالنسبة هلذه      خاص على استراتيجيات احلد من الفقر وعلى التحديات والفرص اليت           
 ، اشتركت املفوضية مع االحتاد األيبريي األمريكي ألمناء املظامل وجامعـة          ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩ويف   .املؤسسات

يف تنظيم حلقة دراسية بشأن دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان يف محايـة احلقـوق االقتـصادية                  القلعة  
  .واالجتماعية والثقافية

، كـاجملتمع املـدين      آخرين وطنينيء  وق اإلنسان مع شركا   كما تعاون ممثلو الوجود امليداين املعنيون حبق        - ٥٢
فاستمروا مثالً  . واملؤسسات األكادميية والفئات املهنية، يف رصد ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

يـة  يف تعزيز قدرات منظمات اجملتمع املدين عن طريق التدريب على رصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف     
، وتيسري عملية التشاور بني ممثلي الشعوب األصلية فيما يتعلـق حبـق األقليـات يف التعلـيم                  )ليشيت -  تيمور(
، وتطوير شـبكة    )ليشيت -  تيمور(، ونشر دليل عن رصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          )كولومبيا(

سيما احلق يف الغذاء  ية واالجتماعية والثقافية، والمنظمات على الصعيدين احمللي والوطين لتعزيز احلقوق االقتصاد       
، وتنظيم حلقات عمل بشأن التزامات الدول األطراف يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية             )نيبال(والسكن  
  ).املكسيك(والثقافية 

عيـة  كما شاركت املفوضية يف اجتماع استراتيجيات الشبكة الدولية للحقـوق االقتـصادية واالجتما              - ٥٣
لحركات االجتماعية فضالً عن منظمات اجملتمع املدين الوطنية والدولية     مندوب ل  ٢٠٠والثقافية، الذي شارك فيه     

  وكان حمور االجتماع هـو حتـدي الفقـر والالمـساواة بواسـطة             .  بلداً ومن مجيع املناطق    ٥٠من أكثر من    
  .حقوق اإلنسان

  عنية حبقوق اإلنسان تعزيز التآزر مع هيئات األمم املتحدة امل- دال 

واصلت املفوضية السامية تقدمي دعم مواضيعي وتنظيمي للفريق العامل املفتوح العضوية املكلف بوضـع                - ٥٤
بني املعقودة بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ودعم املشاورات 

فربايـر  / شباط٨ إىل ٤ق العامل يف دورته اخلامسة املعقودة يف الفترة من        وقد اتفق الفري  .  يف هذا الشأن   الدورات
، على إحالة مشروع الربوتوكول االختياري إىل جملـس         ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٤مارس إىل   / آذار ٣١والفترة من   

ـ       . حقوق اإلنسان للنظر فيه، ومن مث إجناز الوالية اليت كُلّف هبا           ول واعتمد جملس حقـوق اإلنـسان الربوتوك
 بتوافق ، وأحال نّصه إىل اجلمعية العامة اليت اعتمدت٢٠٠٨يونيه /االختياري يف دورته الثامنة املعقودة يف حزيران

كما دعمت املفوضية االجتماع    . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠هذا الصك اجلديد حلقوق اإلنسان، يف       اآلراء  
 ١٠ و٩ري، الذي استضافته حكومة مصر يف القاهرة يومي التشاوري اإلقليمي األفريقي بشأن الربوتوكول االختيا

اجتماعات إقليمية أخرى مماثلة ُعقدت يف أمريكا الالتينية        الذي يلي   وهذا االجتماع   . ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
نظـر يف التجـارب      )٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٨- ٢٧فنلندا،  (ويف أوروبا   ) ٢٠٠٦مايو  / أيار ٣١- ٣٠املكسيك،  (

  .املناسبة لوضع بروتوكول اختياريليمية القطرية واإلق
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وقدم ممثلو الوجود امليداين لألمم املتحدة املعنيون حبقوق اإلنسان دعماً نشطاً لواليات اإلجراءات اخلاصـة             - ٥٥
قـام  فعلى سبيل املثـال،   . ذات الصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت أنشأها جملس حقوق اإلنسان          

بعثة اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والفقر املدقع وحـدد          بإعداد ودعم   وق اإلنسان يف إكوادور     مستشار حق 
املواضيع ذات األولوية اجلديرة باهتمام اخلبري املستقل واملتعلقة بتعزيز ومحاية احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة                

ات غري احلكومية واألوساط األكادميية واملقرر اخلـاص        ويف املكسيك، نظمت املفوضية حواراً بني املنظم      . والثقافية
كما ساعدت املفوضية ضحايا انتهاكات احلق يف الصحة واحلق يف السكن الالئق واحلق يف              . املعين باحلق يف الصحة   

  .العمل يف إرسال بالغاهتم إىل اإلجراءات اخلاصة املعنية التابعة جمللس حقوق اإلنسان

املفوضية عملية تشاور بني ممثلي اجملتمعات األصلية بشأن حق األقليات يف التعلـيم،             ويف كولومبيا يّسرت      - ٥٦
 ١٦ و١٥كمسامهة منها يف الدورة االفتتاحية حملفل األمم املتحدة املعين بقضايا األقليات اليت ُعقدت يف جنيف يومي 

  .٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

ففي كمبوديا دعمت املفوضية عمل     . ت معاهدات األمم املتحدة   كما قدم ممثلو الوجود امليداين الدعم هليئا        - ٥٧
كما دعم . إعداد وترمجة تقرير الدولة الطرف إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةيف احلكومة 

تدريب ومشورة ه من مبا وفر ،اللجنةهذه مكتب املفوضية يف كمبوديا منظمات اجملتمع املدين يف تقدمي مسامهاهتا إىل     
 العامل قبل الدورة املعقـود يف       ها وقّدم املكتب إىل اللجنة معلومات شفوية وخطية شاملة يف اجتماع فريق           .خاصةً

سالفية السابقة، دعمت املفوضية احلكومة واجملتمع املدين       وويف مجهورية مقدونيا اليوغ   . ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 
عن هيئات معاهدات خمتلفة من  حديثاً  ملالحظات اخلتامية الصادرة    ابعة مشتركة منسقة    والفريق القطري يف القيام مبتا    

املعين حبقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم      العنصر  ونظم  . بينها اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
التابع للحكومة السودانية، حلقة عمل مدهتا      املتحدة يف السودان، بالتعاون مع اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان          

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      مبوجب  ، بشأن تقدمي التقارير     ٢٠٠٨يونيه  /أربعة أيام يف اخلرطوم يف حزيران     
وكان من بني املشاركني يف حلقة العمـل        . االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريه من معاهدات حقوق اإلنسان       

شاري حلقوق اإلنسان وعدد من الوزارات، مبا فيها وزارة الشؤون القانونية وتطوير الدسـتور              أعضاء اجمللس االست  
. جبنوب السودان، ومفوضية حقوق اإلنسان جلنوب السودان، واملنظمات غري احلكومية املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان

لوزارات للمسامهة يف عملية صياغة     وكانت إحدى التوصيات املنبثقة من حلقة العمل هي إنشاء هيئة مشتركة بني ا            
  .التقرير املقدم إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، أعّدت املفوضية تقريراً لالجتماع املشترك بني جلان هيئات املعاهـدات يتنـاول             ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران   - ٥٨
). HRI/MC/2008/3(حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعزيز ورصد إعمال حقوق اإلنسان، مبا فيها المؤشرات 

من حيث الـسياق    طار املفاهيمي واملنهجي لتحديد املؤشرات الكمية وغريها من املؤشرات املناسبة           اإلالتقرير  عرض  وي
ج، ائوالنت اتالعمليمؤشرات   و يةؤشرات اهليكل املكما يصف التقرير تركيبة     . تعزيز ورصد إعمال حقوق اإلنسان كافة     ل
مبجموعة خمتارة من حقوق اإلنسان تشمل احلق يف الغذاء الكايف واحلق يف            التوضيحية املتعلقة   ملؤشرات  يقدم قائمة با  و

وقد وضعت املفوضية   . الصحة واحلق يف السكن الالئق واحلق يف التعليم واحلق يف العمل واحلق يف الضمان االجتماعي              
رباء يضم أعضاء هيئات املعاهدات واملقررين اخلاصني ومنظمات األمم املتحـدة           طار املذكور بالتشاور مع فريق خ     اإل

أي ،  الـوطنيني هذا اإلطار عن طريق حلقات عمل ومشاورات مع أصحاب املـصلحة            أُقر  ومنظمات اجملتمع املدين، و   



A/HRC/10/46 
Page 18 

  

ف، ووكاالت اإلحصاء تقارير الدول األطراإعداد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واهليئات احلكومية املسؤولة عن        
وُنظمت حلقة عمل ألمريكا الالتينية يف كولومبيا بشأن مؤشرات       . الوطنية، واألفرقة القطرية، واملنظمات غري احلكومية     

نوفمرب، على سبيل متابعة حلقات عمل دون إقليمية مماثلـة نظمتـها            / تشرين الثاين  ٢٦ و ٢٥حقوق اإلنسان، يومي    
كما ُعقدت حلقات عمل ومشاورات وطنية يف نيبال واملكسيك . ٢٠٠٧قيا خالل عام املفوضية يف كلٍ من آسيا وأفري

  .حلقوق اإلنسانوكولومبيا لدعم املبادرات املتعلقة بوضع مؤشرات 

   االستنتاجات- رابعاً 
يشكل اعتماد اجلمعية العامة الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية                - ٥٩

، تطوراً هاماً على صعيد تعزيـز ومحايـة هـذه    ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول  ١٠والثقافية يف   واالجتماعية  
وستكون العتماد هذا الربوتوكول االختياري انعكاسات هامة على الواليات القـضائية الوطنيـة             . احلقوق

  .د العاملياالقتصادية واالجتماعية والثقافية على الصعيوسيساعد يف تعزيز احلماية القانونية للحقوق 
 أيضاً التزام املفوضية املستمر بزيادة وتعزيز أعماهلا يف ميدان احلقوق االقتصادية            ٢٠٠٨عام  يربز  و  - ٦٠

ففي سياق محلة السنة الكاملـة لالحتفـال        . واالجتماعية والثقافية على الُصعد القطري واإلقليمي والدويل      
، كررت املفوضية تأكيدها على األمهيـة املتـساوية   بالذكرى الستني إلصدار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   

للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلاجة إىل محاية هذه احلقوق يف سياق أزمـة الغـذاء العامليـة                 
كما سلطت الضوء على أمهية احلقوق االقتصادية واالجتماعية        . ومكافحة اإلرهاب أو فيما يتعلق بتغري املناخ      

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، فضالً عن أمهيتها يف حتقيق املساواة بني اجلنسني والتصدي حلاالت والثقافية يف 
  .يدزإلا/التمييز املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري

خالل عملية  من  وعززت هيئات املعاهدات عملها يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             - ٦١
واستمرت اإلجراءات . لدورية وصياغة التعليقات العامة والبيانات وعقد أيام املناقشات العامةالتقارير اتقدمي 

اخلاصة ذات الواليات املواضيعية اليت تشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف رصد إعمال هـذه    
خرى يف االهتمام هبذه األاصة اخلجراءات اإلوإضافة إىل ذلك، استمرت . احلقوق واحترامها يف شىت أحناء العامل

  .لتها باحلقوق املدنية والسياسيةاحلقوق عن كثب وختصيص تقارير وزيارات وبالغات هلذه احلقوق وص
وواصلت املفوضية توسيع خربهتا املواضيعية يف احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة علـى                - ٦٢

ومشلت األنـشطة   . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ة االستراتيجية للفترة    الصعيدين القطري واإلقليمي، وفقاً خلطة اإلدار     
بحـوث  ال، وإجراء   االقتصادية واالجتماعية والثقافية   املضطلع هبا على هذا الصعيد رصد انتهاكات احلقوق       

بشأن قضايا حمددة، وتقدمي املساعدة التقنية إىل الدول لتعزيز هذه احلقـوق يف جمـاالت تـشمل صـياغة                   
ية القانونية هلذه احلقوق، ومتابعة توصيات هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة،          التشريعات، وتعزيز احلما  
  .مع وكاالت األمم املتحدةوبناء وتعزيز الشراكات 

يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عمليةٌ ال ختلو مـن           املشاركة  بيد أن زيادة وتعزيز       - ٦٣
فعيل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ميدانياً، وإدماج هذه وتشمل هذه التحديات خاصةً ت. حتديات

،  غري واجبة اإلنفاذ   هذه احلقوق وجود تصور بأن    ويف األولويات القائمة، و   عادي  احلقوق يف العمل امليداين ال    
  .موظفي املفوضية وغريهم من أصحاب املصلحة هبذه احلقوقدراية وعدم 

 -  -  -  -  -  


