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  جملس حقوق اإلنسان
  لسابعة عشرةالدورة ا
   من جدول األعمال٣ و٢البندان 

  نسانـدة السامية حلقوق اإلالتقرير السنوي ملفوضة األمم املتح
  مني العاموتقارير املفوضية السامية واأل

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن مسألة إعمـال احلقـوق               
  *واالجتماعية والثقافية يف مجيع البلدان االقتصادية

  موجز    
وهو يلخص أنشطة   . ١٤/١٣رير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان       يقدَّم هذا التق    

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات واملكلفني بـاإلجراءات          
كما يغطي التقريـر أنـشطة      . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  اخلاصة املتعلقة باحلقوق    

عدة والتعاون التقين إىل الدول ووكاالت وكيانـات        ة السامية املتعلقة بتقدمي املسا    ياملفوض
  .األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة ذات الشأن
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  مقدمة  -أوالً 
، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ١٤/١٣طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره   -١

أن تقدم إىل اجمللس تقريراً سنوياً عن مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             
ذات الصلة بتعزيز هذه احلقوق ومحايتها، مع ويشري هذا التقرير إىل األنشطة     . يف مجيع البلدان  

واليـات يف  التركيز بشكل خاص على أنشطة هيئات معاهدات األمم املتحدة، واملكلفـني ب    
يتـضمن هـذا    و. ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     إطار اإلجراءات اخلاصة، ومفوضي   

السامية، واجلهات   قر املفوضية اليت يضطلع هبا م    األمثلة التوضيحية لألنشطة      عدداً من  التقرير
  .والثقافية الوجود امليداين يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيةاليت تؤمن 

 احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة  شهد العام قيد االستعراض تطوراً مهماً يف جمال      -٢
اً اعترفت به   ، قرار ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٨فاجلمعية العامة لألمم املتحدة اختذت يف       . والثقافية

 ٣٠واعتمد جملس حقوق اإلنسان يف . املياه والصرف الصحياحلصول على ق اإلنسان يف حب
حق اإلنسان يف احلصول على مياه الـشرب        " قراراً باإلمجاع يؤكد أن      ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

املأمونة والصرف الصحي مستمد من احلق يف مستوى معيشي الئق ويرتبط ارتباطاً ال انفصام    
احلق يف أعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية، فضالً عن احلق يف احلياة               له ب 

مـن العهــد الدولـــي       ١١ مرسياً بذلك هذا احلق يف املادة        ،"ويف الكرامة اإلنسانية  
، ٢٠١٠ نـوفمرب /ويف تشرين الثاين  . اخلـاص باحلقوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافية    

نية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، يف دورهتـا اخلامـسة           اعتمدت اللجنة املع  
واألربعني، بياناً عن احلق يف الصرف الصحي، شددت فيه على احلاجة إىل اعتراف الـدول               

اخلبرية املـستقلة املعنيـة     وباإلضافة إىل الدعم الذي حظيت به       . األطراف الكامل هبذا احلق   
املأمونـة   الشربذات الصلة باحلصول على مياه      ق اإلنسان   حقويف جمال   لتزامات  الامبسألة  

، ٢٠١٠ عـام    املفوضية الـسامية  القرارات املذكورة أعاله، أصدرت     ب و  الصحي والصرف
موئل األمم  (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية      بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية و     

  . تعزيز التوعية مبا يتضمنه هذا احلقة ، صحيفة وقائع بشأن احلق يف املياه بغي)املتحدة

  ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانيأنشطة مفوض  -ثانياً   

  القيادة يف جمال حقوق اإلنسان  -ألف   
املقـدم إىل    ٢٠١٠ للعـام    لمفوضة السامية حلقوق اإلنسان   ركّز التقرير السنوي ل     -٣

ة والثقافية للمهـاجرين يف البلـدان       احلقوق االقتصادي على  اجمللس االقتصادي واالجتماعي    
، عاهـدات وعمـل هيئـات امل    الصكوك الدولية   ويستند التقرير إىل    ). E/2010/89 (املضيفة

 الدوليـة   الـسوابق القـضائية     ، باإلضافة إىل  واليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة    ب واملكلفني
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، مبن  ملهاجرينميع ا  جل ناإلنساقوق  ما يتعلق حب  لدول في االتزامات  واإلقليمية، وهو يركّز على     
  .الشرعيني غري املهاجرونفيهم 

، ٢٠١٠ يف النصف الثـاين مـن عـام          ة السامية حلقوق اإلنسان   يملفوض ا ترأستو  -٤
لنهج قائم على حقوق اإلنسان يف التعامل مع        ، ورّوجت   اجتماع الفريق العاملي املعين باهلجرة    

وعملت على تعميم هـذا النـهج،       قضايا اهلجرة، ضمن منظومة األمم املتحدة وخارجها،        
الفريـق  اعتمد رؤساء   و. مسهمة بذلك يف تعزيز جتاوب اجملتمع الدويل مع حقوق املهاجرين         

بشأن حقوق اإلنسان بياناً مشتركاً هاماً ، ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠، يف العاملي املعين باهلجرة  
ت الدول باحترام احلقوق    يشدد على مبدأ عدم التمييز وعلى التزاما       الشرعينيللمهاجرين غري   

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، من مجلة أمور أخرى، للمهـاجرين ومحايتـها وإعماهلـا         
والغـذاء   بلوغ أعلى مستوى ممكن من الـصحة،      مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك حق        

  .يف العمل يف ظروف عادلة ومؤاتيةالكايف، والسكن الالئق، واحلق 
 كذلك دراسة تتناول حقـوق األطفـال        السامية حلقوق اإلنسان  ة  يوأجرت املفوض   -٥

 ومل مشلهم بأسرهم، ورفعتها الالئقاملهاجرين، مبا يف ذلك حقهم يف الصحة والتعليم والسكن 
دعمت املفوضية السامية حلقـوق     ،  ٢٠١٠مارس  /ويف شهر آذار  . إىل جملس حقوق اإلنسان   

املنظمة ن الذي نظمته منظمة الصحة العاملية و      التشاور العاملي بشأن صحة املهاجري    اإلنسان  
  .سبانيا، وشاركت فيهة، املنعقد يف مدريد يف إالدولية للهجر

 على حنو فّعال    السامية حلقوق اإلنسان  ة  ي، شاركت املفوض  بأزمة الغذاء ما يتعلق   وفي  -٦
وسامهت .  العام ألمنيل التابعة  العاملة ستوى بشأن أزمة الغذاء العاملية    عمل رفيعة امل  الفرقة  يف  

ة السامية، على وجه اخلصوص، يف حتديث إطار العمل الـشامل بوصـفه إطـاراً               ياملفوض
استراتيجياً مشتركاً بني وكاالت األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية ومنظمة التجـارة            

اإلنسان وأقر إطار العمل الشامل احملّدث باحلق يف الغذاء وبالنهج القائم على حقوق             . العاملية
وُيـدرج إطـار   . كنقطة عبور استراتيجية حنو معاجلة مسألة األمن الغذائي والتغذية يف العامل  

مسائل شـاملة   العمل الشامل احملّدث يف توصياته االعتبارات املرتبطة حبقوق اإلنسان لكوهنا           
   .لعدة قطاعات

 لتعزيـز   تمؤشرا استخدام   دفاعها عن  السامية حلقوق اإلنسان  ة  يوواصلت املفوض   -٧
سياسات حقوق اإلنسان ومراقبة النظم اخلاصة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة           

 ٢٠(ناسبة اليوم العاملي األول لإلحـصاءات       ومب. على املستويات القطرية واإلقليمية والدولية    
سلّطت املفوضة السامية الضوء على كيفية إتاحة البيانـات         ) ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

روجياً ومراقبة وتنفيذاً أكثر فعالية ملعايري حقوق اإلنسان، وأشارت إىل أن اإلطار الذي أعدته   ت
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يوفر معلومات دقيقة وحمّدثة تساعد الدول على تقيـيم          )١(ة السامية حلقوق اإلنسان   ياملفوض
  .يق حقوق اإلنسان وبناء القدراتالتقدم احملرز يف جمال تطب

، واصـلت   ٢٠٠٨ية اليت اعتمدهتا هيئات املعاهدات عـام        واستناداً إىل هذه املنهج     -٨
على تدعيم قـدرة    العمل   واملكسيك ونيبال  إكوادور الوجود امليداين يف     اجلهات اليت تؤمِّن  

إعمال احلقـوق االقتـصادية     تستخدم كأداة لرصد     مؤشرات   تطويرالسلطات الوطنية على    
املعهد الـوطين   و،   يف املكسيك  ،فوضية امل حققتوعلى سبيل املثال،    . واالجتماعية والثقافية 

، تقدماً بارزاً يف عمل هذه اجلهات على        لإلحصاء واجلغرافيا واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     
وقد صّدق على املؤشـرات املتعلقـة   . ما خيص الصحة والتعليمتطوير املؤشرات، ال سيما في  

ؤسسات حكومية ومنظمات    خبرياً، مبا يف ذلك م     ٧٠باحلق يف الصحة جمموعة من أكثر من        
حتـسني املؤشـرات     من اجملتمع املدين وجلان حملية معنية حبقوق اإلنسان، سامهت مجيعها يف          

 دعم احلكومة   ، يف نيبال  ، املفوضية توواصل. وأتاحت رصداً أكثر منهجية إلعمال هذا احلق      
 املؤشـرات   واملؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع الوطين على حتديد         

ومن بني .  ووضعها يف السياق اخلاص بنيبالاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاملتعلقة ب 
نتائج هذه اجلهود إدماج مؤشرات حقوق اإلنسان يف خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان              

ك ، يف عدد من اجملاالت، مبا يف ذل       ٢٠١٢-٢٠١٠اليت حتدد خطط احلكومة وأولوياهتا لفترة       
 للمجموعات املهمـشة  برامج هادفة العدل وبناء املؤسسات، وتتناول   وإقامةالصحة والتعليم   

واملعهـد   املفوضية مع وزارة العدل وحقوق اإلنـسان         تويف إكوادور شارك  . واملستضعفة
 ووكـاالت األمـم     وأمني املظامل  واألمني الوطين للخطة والتنمية    الوطين لإلحصاء والتعداد  

داد خطة وطنية لتطوير استخدام املؤشرات لتعزيز ورصـد إعمـال حقـوق             املتحدة، يف إع  
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاحلقوق اإلنسان، مبا فيها 

 إىل الدول   االقتصادية واالجتماعية والثقافية  وانطالقاً من طلب اللجنة املعنية باحلقوق         -٩
وطنية ذات الصلة لكل من احلقـوق       األطراف حتديد مؤشرات إحصائية وغريها من املعايري ال       

ة حلقات عمل تدريبية بشأن اإلطـار املفـاهيمي         ياملنصوص عليها يف العهد، نظمت املفوض     
بناء علـى طلـب   ، واملنهجي للمؤشرات اليت جرى وضعها باالشتراك مع هيئات املعاهدات      

قوق اإلنسان ، مبا يف ذلك احلكومات واملؤسسات الوطنية املعنية حبأصحاب املصلحة الوطنيني 
 مساعدة تقنية بشأن مؤشرات حقوق       السامية ةيوقدمت املفوض . وأفرقة األمم املتحدة القطرية   

وشـرعت  . غواتيماال وكينيا واململكـة املتحـدة      من بينها     من البلدان،  إىل عدد اإلنسان  
ية ة السام ي ونظمت املفوض  .استنباط أدوات عملية لتيسري استخدام اإلطار املعتمد      يف  ة  ياملفوض

اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق      ، اجتماعاً للخرباء حضره أعضاء مـن        ٢٠١٠ هيوني/يف حزيران 
ملـصادقة علـى    االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها من هيئات املعاهدات، أسهم يف ا         

__________ 

 .HRI/MC/2008/3يعرض يف الوثيقة  )١(
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وسامهت املنهجية اليت تتبعهـا     . املشروع األويل لدليل عملي يتناول منهجية تطوير املؤشرات       
امية يف تطوير مؤشرات حقوق اإلنسان كذلك يف إطار العمل الذي وضعته فرقة   ة الس ياملفوض

العمل رفيعة املستوى املعنية بأزمة الغذاء العاملية، اليت وفّرت مؤشـرات توضـيحية لقيـاس             
  .  ورصدها وتقييمهااألمن الغذائي والتغذويحاالت 

دراسـة  لـسامية   ة ا يأعدت املفوض ،  ١١/٨وعقب قرار جملس حقوق اإلنسان رقم         -١٠
 وحقوق اإلنسان   اليت ميكن الوقاية منها    الوفيات واألمراض النفاسية   حاالتعن  مواضيعية  

. ٢٠١٠ يونيـه / حزيران ١٤ة مناقشة عقدت يف     حلقُنظر فيها يف    ) A/HRC/14/39الوثيقة  (
 بلدان يف ختام حلقة املناقشة بياناً مشتركاً طلب إىل املفوضة الـسامية رفـع               ١٠٨وأصدر  

اسة إىل االجتماع العام الرفيع املستوى بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية ألجـل عـرض              الدر
 ٥احلاجة إىل دمج منظور حقوق اإلنسان يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ال سيما اهلدف     

، بتوافق اآلراء، قـراراً     ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠واعتمد اجمللس يف    . املتعلق بصحة األمهات  
ة السامية إعداد جتميع حتليلي حول املمارسات اجليـدة      يبالتقرير وطلب إىل املفوض   رّحب فيه   

ودلّ هذا الطلب، الذي حظي    . والفعالة يف جمال مكافحة حاالت الوفيات واألمراض النفاسية       
مسألة كانت يف السابق ُتطرح       جهة راعية، على جتاوب اجملتمع الدويل املتزايد مع        ٩٦بدعم  

  . إلنسانخارج نطاق حقوق ا
، األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      منعطفاً هاماً يف عملية حتقيق       ٢٠١٠وشكّل العام     -١١

املرتبطة ارتباطاً وثيقاً باإلعمال التدرجيي حلقوق اإلنسان، مبا فيهـا احلقـوق االقتـصادية              
ري ة السامية على حنو كب    يوسامهت املفوض . واالجتماعية والثقافية، واليت تشكّل أداة من أدواته      

قمة األمم  (يف االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية            
قـوق  حل تأييـداً عرب الدعوة إىل موقف أكثر صالبة       ) املتحدة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية    

بط اإلنسان، خالل مداوالت االجتماع ويف نتائج القمة، وتعزيز فهم أفضل للصالت اليت تر            
 اإلنسان، كجـزء    قة السامية حلقو  يوطّورت األمم املتحدة واملفوض   . حقوق اإلنسان بالتنمية  

جيتهما اخلاصة باالتصاالت، أدوات اتصال متكاملة ومترابطة تتضمن مواقع على          يمن استرات 
، ُنشر مقـال بـشأن حقـوق اإلنـسان          ٢٠١٠أغسطس  /ويف شهر آب  . )٢(شبكة الويب 

 املفوضـة   بقلـم " الوقت ينفد : األهداف اإلمنائية لأللفية  "ية بعنوان   واألهداف اإلمنائية لأللف  
وجنحت هذه اجلهـود يف     .  لغات خمتلفة  بثماين بلداً   ١٣ وسيطة إعالمية يف     ١٦السامية، يف   

كسب اعتراف رؤساء الدول باألمهية املركزية حلقوق اإلنسان يف حتقيق أهداف األلفية، من             
 حبقوق اإلنسان بتعابري ملموسة توّضح كيفية ترمجـة هـذه           خالل حتديد االلتزامات املتعلقة   

وتسلط هذه االلتزامات الضوء على اآلثار العملية للمبادئ األساسـية          . االلتزامات إىل أفعال  

__________ 

 /http://www.un.org/en/mdg/summit2010من قبيل  )٢(

  .http://www.ohchr.org/EN/Issues/MDG/Pages/MDGIndex.aspxو
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حلقوق اإلنسان، كاملساواة وعدم التمييز واملشاركة واملساءلة والشفافية، يف اسـتراتيجيات           
وعّبرت الوثيقة اخلتاميـة    . ن أجل التنمية على حد سواء     التنمية الوطنية والشراكات الدولية م    

للقمة بوضوح عن مواءمة غايات األهداف اإلمنائية لأللفية مع جمموعات حمددة من معـايري              
اعـاة   ومر مشـوالً  أكثر   إمنائيةحقوق اإلنسان، بوصفها شرطاً مسبقاً لصياغة استراتيجيات        

  .حلقوق اإلنسان وتنفيذها
 ببياهنا خالل الـدورة     ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠لسامية يف   وأدلت املفوضة ا    -١٢

اخلامسة والستني للجمعية العامة، تطرقت فيه إىل االهنيار املايل والركود االقتـصادي وقمـة     
ما يتعلق هبذه القمة، أشارت املفوضـة       وفي. لأللفية، من مجلة أمور أخرى    األهداف اإلمنائية   

تنجم حني ُتنتـهك    دوماً ما   إطاراً لسد الثغرات اليت     "ة حددت   السامية إىل أن الوثيقة اخلتامي    
  ". حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ـ ة السامية حتديد    يوخالل الفترة اليت يشملها االستعراض، واصلت املفوض        -١٣ االت اجمل
ـ . حليلحقوق اإلنسان إىل مزيد من التاليت حتتاج فيها     ة الـسامية عمليـة   يونظّمت املفوض
) ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩جنيف، من   (استشارية أوىل   

ملناقشة مسألة ملكية األراضي، وهي مسألة بدأت تثري قلقاً متنامياً، مـن منظـور حقـوق                
مظاهر التمييـز وعـدم     وغالباً ما ترتبط    .  السامية ةياإلنسان، والتعريف بعمل مكتب املفوض    

 ملكية األراضي وتؤثر بقوة على عدد كبري من حقوق اإلنسان، الكثري            املساواة والفقر مبسائل  
منها حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، وعلى حالة الكثري من اجملموعات املهمشة كالنساء            

  .رية والريفيةوالشعوب األصلية واألقليات واملشردين داخلياً والفقراء من املناطق احلض
داخـل  البحثي والتعبوي االستراتيجي     عملها   ٢٠١٠ة السامية عام    يوكثّفت املفوض   -١٤

كبار منظومة األمم املتحدة ومع أصحاب املصلحة اخلارجيني، هبدف لفت االنتباه إىل وضع             
ة الـسامية اجتماعـاً للخـرباء       يونظمت املفوض .  الصعب من حيث حقوق اإلنسان     السن

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة     بالتعاون مع   ) ٢٠١٠مايو  /أيار ٢٦-٢٥جنيف،  (
اجلمعية العامليـة   وسامهت يف التقرير الذي أعده األمني العام يف أعقاب  التابعة لألمم املتحدة،  

، الذي قدم نظرة شاملة عن الوضع االجتماعي لكبار الـسن           )A/65/157(الثانية للشيخوخة   
ة السامية  ياملفوضوشاركت  . تنمية وحقوقهم على الصعيد العاملي    ورفاههم ومشاركتهم يف ال   

كذلك يف تطورين بارزين يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن، مها             
إىل جملـس حقـوق     املقدم   اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع       تقرير  

 ٢٧التوصية العامة رقـم  ، و)A/HRC/14/31( وكبار السن   يةاعدعاشات التق املاإلنسان بشأن   
املعنية بالقـضاء علـى     ما هلن من حقوق اإلنسان املقدمة من اللجنة         بشأن املسنات ومحاية    

  .٢٠١٠أكتوبر /ت يف تشرين األول، اليت اعتمدالتمييز ضد املرأة
 ٦٥/١٨٢ار   القـر  ٢٠١٠ديـسمرب   /واختذت اجلمعية العامة يف شهر كانون األول        -١٥

 العضوية هبدف تعزيز محاية حقوق اإلنسان لكبار     باب فريق عامل مفتوح  الذي أنشئ مبوجبه    
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السن عن طريق النظر يف اإلطار الدويل القائم وحتديد الثغرات املمكنة وأفضل الطرق لسدها،             
  . التدابرياختاذ مزيد من  يف جدوى وضع مزيد من الصكوك و، عند االقتضاء،بسبل منها النظر

تـصادية  احلقوق االق ة السامية تنظيم دورات تدريبية متنوعة بشأن        يوواصلت املفوض   -١٦
 منوذجية تناولت االسـتراتيجيات واملهـارات       يةونظمت دورة تدريب  . واالجتماعية والثقافية 

 ومحايتها، اسـتفاد منـها موظفـو        تصادية واالجتماعية والثقافية  االقالالزمة لرصد احلقوق    
 أن  املزمـع ومن  . مجيع املناطق ومجيع أشكال الوجود امليداين، مبا يف ذلك املقر         املفوضية يف   

 دورات التعليم والتدريب اليت تنظمها املفوضـية        يف منتظمة   مسةتشكل دورة التدريب هذه     
للموظفني وأصحاب املصلحة،كجزء من برنامج التدريب القائم على دليل املفوضية للتدريب           

احلقوق وتكتسي مراقبة امليزانية أمهية خاصة يف إطار رصد إعمال . على رصد حقوق اإلنسان
 ولذلك.  من حيث ضمان االستخدام األمثل للموارد املتوفرة       تصادية واالجتماعية والثقافية  االق

قامت املفوضية بإصدار جمموعات من الربامج التدريبية ودليالً بشأن رصد حقوق اإلنـسان             
 الربنامج الدويل للتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان لفائدة الدول          ومراقبة امليزانية، بالتعاون مع   

 موظفاً من املفوضية لدعم متابعة      ٢٨األعضاء وغريها من الشركاء الوطنيني، وتولت تدريب        
  . املبادرات على املستويني اإلقليمي والقطري

عرفـة  ة السامية منح األولوية إىل تطوير أدوات ومـواد تعـزز امل           يوواصلت املفوض   -١٧
وأصدرت . ، وإصدارها ونشرها على نطاق واسع     تصادية واالجتماعية والثقافية  االقباحلقوق  
 عدة صحف وقائع، مبا يف ذلك صحيفة وقائع بـشأن           ٢٠١٠خالل عام   ة السامية   ياملفوض

وتواصل املفوضية إصدار نشرة    . منظمة األغذية والزراعة  ، بالتعاون مع    احلق يف الغذاء الكايف   
اخلي عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وباشرت يف شـهر تـشرين            للتعميم الد 

وتصدر النشرة مـرتني يف الـشهر وتلخـص         .  توزيعها على العموم   ٢٠١٠أكتوبر  /األول
التطورات الرئيسية بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف العامل وتتـيح مـواد             

  .ذا اجملاليف هوسوابق قضائية مفيدة وأدوات 
ة السامية كذلك إىل اإلعالم للترويج للحقوق االقتصادية واالجتماعية         يوتلجأ املفوض   -١٨

ـ  . والثقافية يف أحناء العامل شىت وإلعالم خمتلف الفئات املستهدفة حبقوقها          ة يوأصدرت املفوض
اعيـة   تتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتم    مقالة ٣٧ صحفياً و  بياناً ٤٩،  ٢٠١٠السامية عام   

ألغراض مؤمترات صحفية،    عقدتوالثقافية، ونظمت إحاطات إعالمية وأجرت مقابالت و      
 اجلمعية العامة لألمم اليت ُترفع إىل تقارير املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصـةتشمل عرض 

  .املتحدة

  املشاركة القطرية والوجود امليداين  -باء   
تعزيز جهود مشاركتها القطرية عن طريق ة السامية   ياملفوض، واصلت   ٢٠١٠يف عام     -١٩

، والتعاون  الفنينيأنشطة الرصد، وأعمال البحث املتعلقة بقضايا حمددة، والتعاون واملساعدة          
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 حقـوق اإلنـسان يف البلـدان        يملصلحة، فضالً عن تعزيز نشر موظف      أصحاب ا  تلفخممع  
نيون العاملون يف جمـال     وقام موظفو املفوضية الف   . واملكاتب اإلقليمية وبعثات حفظ السالم    

 بعثـة   ٢٠، بأكثر من    ٢٠١٠احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املقر، خالل عام         
واجلهات لتقدمي املساعدة والدعم إىل احلكومات والربملانات واألفرقة القطرية لألمم املتحدة،           

 بلوغ أعلى مـستوى      الوجود امليداين واجملتمع املدين بشأن حقوق تشمل احلق يف         اليت تؤمن 
ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والسكن الالئق، والغذاء الكايف، والتعليم، وبشأن احلماية            

. القانونية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأهلية املقاضاة فيما يتصل هبذه احلقوق          
 ت الـيت تـؤمن    اجلهاويعرض هذا القسم، من دون احلصر، بعض األنشطة اليت تضطلع هبا            

  . ة السامية يف خمتلف أحناء العامليالوجود امليداين للمفوض
ة السامية احلكومة يف    ي للمفوض التابع، ساعد مستشار حقوق اإلنسان      مولدوفاويف    -٢٠

وواصـلت يف شـهر    . االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     عملية التصديق على    
فاقية بالتعاون مع وزارة العمل واحلماية االجتماعيـة        ، دعم تنفيذ االت   ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

، ساعدت املفوضـية    ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . واألسرة، ووزارة الصحة ومستشارية الدولة    
وزارة الصحة على إنشاء فريق عمل معين بالصحة وحقوق اإلنسان يتوىل استعراض القوانني             

وأنشئت يف مـا   . حلقوق اإلنسان والسياسات واملمارسات يف جمال الصحة من حيث امتثاهلا         
) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /بفريوس نقص املناعة البشري    بعد أفرقة فرعية معنية   

وخضع عدد من اللوائح يف هذا      . جنابية، والصحة العقلية  ومرض السل، والصحة اجلنسية واإل    
 باحتجاز املصابني مبـرض     ، مبا يف ذلك اللوائح املتعلقة     ٢٠١٠اجملال إىل املراجعة خالل عام      

متالزمـة  /صابني بفريوس نقص املناعة البـشري    السل والنفاذ إىل البيانات اخلاصة املتعلقة بامل      
ة السامية احملكمة العليـا بالتوجيهـات       يكما زّودت املفوض  ). اإليدز(نقص املناعة املكتسب    

ذي خيـضع لـه     ذات الصلة يف جمال القانون الدويل خبصوص استخدام الفحص اإللزامي ال          
متالزمة نقص املناعة املكتسب    /ابتهم بفريوس نقص املناعة البشري    األجانب للكشف عن إص   

ومّهد القرار الذي اختذته احملكمة العليا يف كـانون         . كسبب لرفض منحهم اإلقامة   ) اإليدز(
وفـضالً عـن ذلـك      . قانوين يف هذا اجملال   الصالح  اإل، الطريق أمام    ٢٠١٠ديسمرب  /األول

احلكومة على إعداد قانون شامل ملكافحة التمييز، وأسدت املشورة ة السامية ياملفوضساعدت  
إلعداد مشروع قانون خاص بالتعليم، وعملت مع مكتب العالقات بني اجلماعات العرقيـة             

كذلك خالل  مستشار حقوق اإلنسان     وعمل. ة عمل جديدة إلدماج الروما    على إعداد خط  
فريق األمم  املعنية حبقوق اإلنسان و   الوطنية   املولدويف واملؤسسات    هذه الفترة مع اجملتمع املدين    

 من خالل تنظيم    باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   املتحدة القطري على تعزيز املعرفة      
 دورات تدريب على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        

  . وعمليات رصد املعاهدة
، ٢٠١٠مـايو   / يف أيار  صربياة السامية حلقوق اإلنسان يف      ي املفوض ظم مستشار ون  -٢١

حلقة عمل بشأن احلق يف السكن الالئق وطبيعة التزامات الدولة علـى املـستويني احمللـي                
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فريق األمم والقطري، وذلك بالتعاون مع وزارة حقوق اإلنسان وحقوق األقليات وبدعم من       
وعقدت حلقتا العمل يف مدينة بلغراد يف       . املفوضية يف جنيف  و املتحدة املعين مبوضوع الروما   

هيئات حملية للحكـم    ن عن ستة    ، وكان من بني املشاركني ممثلو     ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٠ و ١٩
ونيش وفراجني وليسكوفاك ونويف ساد، وممثلني عن        يفوكراغويفاك وكرالي ، يف كل من     الذايت

مكتب أمني املظامل، والشركة الصربية العامة      الوزارات املختصة و  كمؤسسات وطنية خمتلفة،    
للطرقات، والفريق املعين باالستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، فضالً عن ممثلني عن مدينـة              

  . بلغراد
بعرض إطار مؤشرات    )٣(كوسوفوة السامية يف    يوقامت البعثة امليدانية التابعة للمفوض      -٢٢

حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، خالل دورة باحقوق اإلنسان، ال سيما تلك املتعلقة 
 مسؤوالً حكومياًً يعنون بوضع السياسيات اخلاصة حبقـوق اإلنـسان           ٥٠تدريب حضرها   

ورصدت . وتطبيقها، ودعت يف هذا السياق إىل تطبيق أكثر فعالية لقانون مكافحة العنصرية           
 شـخص مـن الرومـا    ٧٠٠  حاالت ما ينـاهز  ٢٠١٠ و ٢٠٠٥البعثة امليدانية بني عامي     

 يف مشال كوسوفو، الذين تـضرروا جـراء التـسمم           داخلياًوأشكلي، واملصريني املشردين    
يف نطـاق   ودعمـت املكلفـني بواليـات       أأْمن،  بالرصاص، ودعت إىل نقلهم إىل أماكن       

وأجنزت عملية نقل هؤالء األشخاص يف شـهر تـشرين          . سبيل رصد احلالة  يف  اإلجراءات  
، عقب حتركات مشتركة أو فردية من قبل وكاالت األمـم املتحـدة             ٢٠١٠أكتوبر  /األول

بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، واملؤسسات الكوسوفية واملفوضية األوروبية           و
  . واجلهات املاحنة الثنائية

 بترمجة عدد من الصكوك واألدوات      مكتب املفوضية اإلقليمي آلسيا الوسطى    وقام    -٢٣
إىل اللغات احمللية، مبا يف ذلك الربوتوكول االختياري للعهـد الدولــي اخلـاص           الدولية  

واملبادئ األساسية واخلطوط التوجيهية املتعلقة      باحلقوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافية،   
وتوىل املكتب طباعة الترمجات لتوزيعهـا علـى        . بعمليات اإلخالء والترحيل بدافع التنمية    

  . ومية والقضاة واملنظمات غري احلكومية واجلامعات ووكاالت األمم املتحدةاهليئات احلك
ة السامية العمل على زيادة الوعي بقضايا حقـوق اإلنـسان يف            يوواصلت املفوض   -٢٤

 من خالل إعادة طباعة املنشورات املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة  االحتاد الروسي 
واسع، واملشاركة يف رعاية أنشطة الترويج حلقوق اإلنـسان،         والثقافية وتوزيعها على نطاق     

اليـوم  ة السامية يف إحياء     يويف موسكو، سامهت املفوض   . وإجراء مناقشات مع أمناء املظامل    
   .الالئق وقدمت عرضاً تناول احلق يف السكن العاملي للموئل

مشاركته  ٢٠١٠وكثّف مكتب املفوضية اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ خالل عام            -٢٥
بقضايا حقوق اإلنسان والتجارة وساهم يف إبراز الصلة اليت تربط حقوق           يف األنشطة املتعلقة    

__________ 

 .١انظر املرجع يف الصفحة  )٣(
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اإلنسان بالتجارة يف منطقة احمليط اهلادئ، واليت تؤثر على عدد مـن احلقـوق االقتـصادية                
 فيجـي  كما ساعد املكتب اإلقليمي فريقي األمم املتحدة القطريني يف        . واالجتماعية والثقافية 

 حكومـة يف    ١٤وساموا على إعداد استراتيجية بشأن حقوق اإلنسان وتطبيقها بالتعاون مع           
إجناز استراتيجية بشأن حقوق اإلنسان أعـدها       عملية  وتوىل املكتب اإلقليمي تنسيق     . املنطقة

وتضمنت االسـتراتيجيتان تعزيـز     . ٢٠١٠يناير  /فريق قطري، واعتمدت يف كانون الثاين     
 دعوات لزيـارة سـلطات      توجيهتصادية واالجتماعية والثقافية، ومتخضت عن      احلقوق االق 

جمموعـة  إنـشاء   ودعم املكتب اإلقليمي    . الدولة لعدة مكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة     
ووفّر املكتـب   .  وعمل بفعالية على زيادة عضويتها      منطقة احمليط اهلادئ    يف احلماية اإلنسانية 

احلماية يف حاالت الطـوارئ يف ثالثـة        ء آخرين، تدريباً على     اإلقليمي، بالتعاون مع شركا   
ودعم املكتـب اإلقليمـي     . بلدان، ودعم إدماج حقوق اإلنسان يف اخلطط يف أربعة بلدان         

كذلك إنشاء أفرقة عاملة معنية حبماية حقوق اإلنسان يف ساموا وفيجي، ودعـا إىل تـوفري                
يف (ان وبابوا غينيا اجلديدة، وسيـصدر       لنازحني يف جزر سليم   طويلة األمد ألوضاع ا    حلول
رصد إعمال حقوق اإلنـسان املتعلقـة       " :تقريراً عن الدراسة التجريبية املعنونة    ) ٢٠١١عام  

  ". ٢٠٠٩باألشخاص املشردين داخلياً من جراء التسونامي الذي شهدته ساموا عام 
، ببعثة تقييم ٢٠١٠ يوليه/ يف شهر متوز، املفوضيةاضطلعت، بابوا غينيا اجلديدةيف و  -٢٦

فريق وأجرى  .  وغوروكا ومادانغ والى   يف السكن الالئق يف كل من بورت موريسيب       للحق  
يف بابوا غينيا  حقوق اإلنسان ومستشاراملؤلف من املمثل اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ، البعثة 
ني ي وخبري يف حقوق السكن من مقر املفوضية، مشاورات مع املـسؤولني احلكـوم             اجلديدة

وعقدت يف كـل موقـع      . املعنيني على املستويني الوطين واحمللي، ومنظمات اجملتمع الوطين       
ما خيـص احلـق   ة املعنيني باملعايري الدولية فيحلقات عمل لزيادة الوعي بني أصحاب املصلح    

وأجـرى أعـضاء    . بالسكن الالئق مع التركيز بشكل خاص على حاالت اإلخالء القسري         
 يف مجيع املدن للتشاور مـع ضـحايا اإلخـالء القـسري             املستوطنات زيارات إىل    البعثة

وعرضت النتائج اليت خلصت إليهـا      . واألشخاص الذين يعيشون يف مستوطنات غري نظامية      
 على فريق األمم املتحدة القطري الذي عزز منذ ذلك احلني حواره مع احلكومة هبـذا                البعثة
 اقتراحاً لوضع برنامج بشأن عمليات اإلخـالء      ويصار حالياً إىل إعداد تقرير يتضمن     . الصدد

وساهم مستشار حقوق اإلنسان يف . ٢٠١١القسري واحلق يف السكن الالئق اعتباراً من عام         
يف تنظيم مهرجان لألفالم واملناقـشات      مسامهة نشطة   ،  ٢٠١٠ديسمرب  /شهر كانون األول  

لثقافية واحلـق يف الـسكن      تناول، من مجلة أمور أخرى، احلقوق االقتصادية واالجتماعية وا        
  . وكان عدد كبري من احلضور من سكان املستوطنات غري النظامية. الالئق
 اللمسات األخرية على خطتها الوطنية للتنمية االسـتراتيجية          ليشيت -تيمور  وتضع    -٢٧

 املقبلة بعد أن أجرت مشاورات يف مجيع األقاليم الفرعية وحددت جمموعـة             العشرللسنوات  
يات الوطنية تتماشى مع التزام احلكومة بالدفع قدماً باألهداف اإلمنائية لأللفية، مع            من األولو 

التشديد بشكل خاص على احلقوق االقتصادية واالجتماعية، ال سيما القضاء على الفقـر،             
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 /وُنظـم يف تـشرين الثـاين      . واألمن الغذائي، والسكن، واملاء والصرف الصحي، والعمالة      
لته املفوضية لالحتفال باليوم الدويل للطفل، ناقش خالله ممثلـون          ، حدث مو  ٢٠١٠ نوفمرب

عن وزارت الصحة والتعليم والتضامن االجتماعي وعضو من الربملان ومشاركون آخـرون            
 كذلك، أجنز قـسم  ٢٠١٠نوفمرب /ويف تشرين الثاين. بشكل نشط، موضوع احلق يف الغذاء     

 ليشيت -بع لبعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور  العدالة االنتقالية يف جمال حقوق اإلنسان التا      
دراسة استقصائية تناولت التحديات اليت تواجهها جهات التنسيق املعنية بالصحة العقليـة يف             

ليشيت، اليت أفادت بأهنا تتوىل الرعاية الطبية ألكثـر      -ر   يف تيمو  ١٦وزارة الصحة، وعددها    
وتشمل التحـديات   . يف خمتلف أحناء البالد    شخص من ذوي اإلعاقات العقلية       ٣ ٠٠٠من  

الرئيسية اليت تواجهها جهات التنسيق هذه، النقص يف التدريب واملعلومـات املتخصـصة،             
 الوصول إىل أطباء أخصائيني يف املقاطعات، ونقص وسـائل   وصعوبةونقص املوارد البشرية،    

ائالت اللجوء إىل العالج    النقل وأجهزة االتصاالت األساسية، وعدم توفر األدوية، ورفض الع        
  .الطيب احلديث بدالً من الطب التقليدي

 حلقوق اإلنسان خالل جلسة استثنائية      الدويلليشيت باليوم    - واحتفل برملان تيمور    -٢٨
ُخصصت للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، شدد خالهلا املتحدثون، ومن بينـهم            

 األحزاب، على أمهية إعمال احلقوق االقتـصادية        رئيس اجلمهورية ورئيس الربملان ورؤساء    
وقّدم قسم العدالة االنتقالية يف جمال حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم           . واالجتماعية والثقافية 

 منح صـغرية لـسبع       ليشيت، خالل الفترة اليت يغطيها التقرير،      -املتحدة املتكاملة يف تيمور     
ليشيت، من ضمن مشروع املفوضية للتعـاون الفـين          - ع املدين يف تيمور   منظمات من اجملتم  

ومبساعدة هذه املـنح    . ملساعدهتا على رصد احلق يف التعليم والصحة والسكن الالئق والغذاء         
أعدت املنظمات املعنية تقارير تستخدم يف أنشطة الدعوة لدى احلكومة على املستويني احمللي             

 حقوق اإلنسان كذلك، مـشروعاً منوذجيـاً   وأطلق قسم العدالة االنتقالية يف جمال  . والوطين
بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف قرية نائية يف مقاطعة بوبوناال، هبدف تعزيز        
قدرات اجلماعة احمللية على املطالبة حبقوقها وقدرات اجلهات املسؤولة على إعمـال هـذه              

ت املشروع، أولوياهتا وبدأ العمـل  وحددت اجلماعة احمللية، اليت واكبت كل خطوا   . احلقوق
وسيتواصل هذا املـشروع حـىت منتـصف        . على حتسني شبكة الصرف الصحي يف القرية      

  . ٢٠١١ عام
، تقريراً يستند إىل حبـث ميـداين        ٢٠١٠مارس  / آذار ٣٠وأصدرت املفوضية يف      -٢٩

علـى أمهيـة    ويشدد التقرير   ". أفغانستانأبعاد حقوق اإلنسان املرتبطة بالفقر يف        ":بعنوان
إدماج شواغل حقوق اإلنسان، كتلك املرتبطة باحلق يف الغذاء والصحة والـسكن الالئـق              

جيات اليت تتبعها أفغانستان ملكافحة يوالتعليم، من بني حقوق أخرى، يف السياسات واالسترات    
ـ       .  من جذوره  الفقر، وذلك هبدف معاجلة الفقر     ة يويف إطار متابعة هذا التقرير، جتري املفوض

بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان أحباثاً موسعة حول احلق    لسامية بالتعاون مع    ا
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يف الصحة تركّز على مبادئ حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك املـساواة وعـدم التمييـز، يف                  
  . السياسات والربامج اخلاصة بقطاع الصحة

 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     ، بالتعاون مع  ٢٠١٠ عام   نيبال املفوضية يف    تونظّم  -٣٠
ثالث حلقات عمل حول رصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حضرها مسؤولون    

وجنم عن حلقات العمل هذه إنشاء      . حكوميون ومنظمات من اجملتمع املدين وجمموعات أهلية      
 خمتلـف   لثقافيـة يف  شبكات حملية لرصد انتهاكات احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة وا         

 كذلك إىل تعزيز محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية        ودعت املفوضية السامية  . املقاطعات
والثقافية يف الدستور اجلديد من خالل توفري مدخالت ومالحظات إىل جلنة احلقوق األساسية       

املفوضية يف نيبال رصد حاالت اإلخـالء        توواصل. واملبادئ التوجيهية للجمعية التأسيسية   
القسري لألشخاص الذين ال ميلكون أرضاً يف املنطقة الغربية القصوى، فضالً عن عمليـات              

العمـال   (والكامايا) عمال مستعبدون يعملون كحّراث لألراضي     (اهلالياحترير وإعادة تأهيل    
ات غري احلكومية احمللية يف      احلكومة ودعم املنظم   مناشدةمن خالل   ) املستعبدون من األطفال  

ومـن بـني    . جهودها لتحسني استفادة هذه اجملموعات من العدالة واخلدمات األساسـية         
التطورات اإلجيابية يف هذا اإلطار استكمال احلكومة لإلحصاءات الوطنية الرمسيـة بـشأن             

  . ٢٠٠٩ يف أعقاب الدراسة االستقصائية اليت أجريت عام اهلالياالسكان من فئات 
، بالتعاون مع   مكتب املفوضية اإلقليمي لغرب أفريقيا    ، نظم   ٢٠١٠مايو  /ويف أيار   -٣١

ة يومني حول أهلية دمكتب منظمة العمل الدولية اإلقليمي يف منطقة الساحل، مؤمتراً إقليمياً مل        
ما يتصل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حضره برملانيون وممثلون عن          املقاضاة في 

 من املدينلة واملؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان ونقابات العمال ومنظمات اجملتمع  الدو
ذا املؤمتر، دعم املكتب اإلقليمـي      هل متابعةًو. بوركينا فاسو والرأس األخضر ومايل والسنغال     

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق    مقصدعملية إصدار منشورات تفّسر     
حلقات دراسية على   من خالل تنظيم    عليه   التصديق وشجع   دية واالجتماعية والثقافية  االقتصا

املستوى الوطين، من بني أنشطة أخرى، يف كل من مـايل وبوركينـا فاسـو يف كـانون                  
 دورات تدريبيـة    ٢٠١٠أكتوبر  / املفوضية يف تشرين األول    تووفّر. ٢٠١٠ديسمرب  /األول

 دويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة  لعهد ال احول تقدمي التقارير مبوجب     
أنشطة تدريب وتوعية ملوظفي ب اضطلعت املفوضيةكما . يف كل من السنغال والرأس األخضر

املفوضية والشركاء اخلارجيني يف غرب أفريقيا بغية تعزيز املعرفة بالقضايا األساسية اليت تؤثر             
 ومشاركتها يف صنع  االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلقوقو العدالة إىل النساء   وصولعلى  
تعمـيم  وُنظمت يف نيامي، يف النيجر، حلقة عمل تدريبية تناولت حقوق اإلنسان و           . القرار

 شريكاً  ٢٠مراعاة املنظور اجلنساين، حضرها عشرة رؤساء بعثات ميدانية يف غرب أفريقيا و           
  . أممياً ووطنياً
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مجهوريـة الكونغـو   دة املشترك حلقـوق اإلنـسان يف       وواصل مكتب األمم املتح     -٣٢
 واالسـتغالل غـري     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     رصد انتهاكات    الدميقراطية

كما . الشرعي للموارد الطبيعية، مع إيالء اهتمام خاص حلالة االغتصاب اجلماعي يف واليكايل
احلكومية وغري احلكومية يف هذا الـشأن،       نفّذ املكتب أنشطة لبناء القدرات للجهات الفاعلة        

 الشبكة  مبشاركة ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦ و ٢٥تضمنت مائدة مستديرة ُعقدت يف      
مكتب األمـم املتحـدة     باإلضافة إىل ذلك، نظم     . الربملانية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها    

ؤمتر الدويل بشأن ، بالتعاون مع امل٢٠١٠أغسطس / آب١٨ و١٧املشترك حلقوق اإلنسان يف 
 احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     منطقة البحريات الكربى، حلقة عمل تناولت       

وأولت حلقة العمـل اهتمامـاً      . مجهورية الكونغو الدميقراطية  واستغالل املوارد الطبيعية يف     
.  الـبالد  خاصاً للعالقة بني استغالل املوارد الطبيعية والرتاع الدائر يف اجلزء الـشرقي مـن             

 مكافحة اإلفالت من العقـاب     مجهورية الكونغو الدميقراطية  وأوصت حلقة العمل بأن تعزز      
  .بالتتبعإصدار الشهادات وب الربوتوكولني املتعلقنيوتصّدق على 

التابع للمفوضية الـسامية   املكتب اإلقليمي للشرق األوسط ومشال أفريقياوواصل    -٣٣
العمل يف لبنان من خالل مشاركته يف الفريق العامـل  يف  نيأنشطة الدفاع عن حق الفلسطيني  

 وتعاونه مـع   املتكامل املعين بالشؤون الفلسطينية والفريق العامل املعين باحلماية يف مشال لبنان          
القرار الـذي    ٢٠١٠يف عام   ومن أوىل اخلطوات اإلجيابية     . جلنة تشغيل الفلسطينيني يف لبنان    

 الالجئني الفلسطينيني من قانون حيصر ممارسة بعض املهن         إعفاءباختذته وزارة العمل اللبنانية     
  . باملواطنني اللبنانيني

  الشراكات مع اجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة  - جيم  
شراكتها وتعاوهنا الوثيقني مع شىت وكاالت األمم املتحدة        السامية  ة  يواصلت املفوض   -٣٤

ومنظمات اجملتمع املدين اليت تتناول يف عملها املسائل        سان  واهليئات اإلقليمية املعنية حبقوق اإلن    
املتعلقة بتعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واألهداف اإلمنائية لأللفيـة،           

  .واحلد من الفقر
جلسة االستماع املواضيعية اليت عقدهتا ة السامية، بصفة حماور، يف      ي املفوض توشارك  -٣٥

 حول موضوع التمييز ضد     ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٣ يف   ن األمريكية حلقوق اإلنسان   جلنة البلدا 
باإلضافة إىل ذلك، شـاركت     . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  املرأة يف ممارستها حلقوقها     

، يف اجتماع العمل الذي عقدته      ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الثاين  ١٩ و ١٨ة السامية يف    ياملفوض
تخطي العقبات اليت حتـّد يف      الكفيلة ب  لتحديد السبل    حلقوق اإلنسان جلنة البلدان األمريكية    

  .  يف البلدان األمريكيةاالقتصادية واالجتماعية والثقافيةالوقت الراهن من حقوق املرأة 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على دمج حقوق       ة السامية العمل مع     يوتواصل املفوض   -٣٦

. عم جهود املنظمات األخرى لدمج حقوق اإلنسان يف عملها        اإلنسان يف التعاون اإلمنائي ود    
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هنج ختطيط قائم   " : املفوضية يف إصدار دليل صندوق األمم املتحدة للسكان املعنون         توسامه
، الذي يوفر أدوات تتيح ربط مبـادئ       "معلومات عملية ومواد تدريبية   : على حقوق اإلنسان  

حة اجلنسية واإلجنابية واملساواة بني اجلنسني ومعايري حقوق اإلنسان بالتخطيط يف جماالت الص 
  . والشباب، من بني أمور أخرى

 شراكتها مع منظمـة الـصحة العامليـة         ٢٠١٠يف عام   السامية  املفوضية  وعززت    -٣٧
فرقة العمل املعنيـة    وتشمل جماالت التعاون اجلديدة     . معهااملتبادل  ووسعت جماالت التعاون    

برنامج األمـم   منظمة الصحة العاملية و    تشترك يف رئاستها   ، اليت حقوق اإلنسان ومبرض السل   
) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /ملعين بفريوس نقص املناعة البشري    املتحدة املشترك ا  

على بصورة متزايدة    املفوضية، واليت تركّز     ا انضمت إليه  اليت )الربنامج املشترك املعين باإليدز   (
ووفرت منظمـة الـصحة العامليـة       . ور مرتبط حبقوق اإلنسان   األمراض غري املعدية من منظ    

مدخالت وإرشادات فنية بشأن عدد من القضايا، مبا يف ذلك املعاشات التقاعديـة وكبـار               
السن، وتقرير املفوضة السامية بشأن الوفيات واألمراض النفاسية، وتقرير جملـس حقـوق             

ن يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن        املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسا     الذي أعده   اإلنسان  
 السلوك اجلنسي بني شخصني من نفس اجلنس وامليـل          موالذي جيرِّ  الصحة البدنية والعقلية،  

، )A/HRC/14/20الوثيقـة    (، ونقل فريوس نقص املناعة البشري     اجلنسي، واالشتغال باجلنس  
القتـصادية واالجتماعيـة    ايوم املناقشة العامة الذي نظمته اللجنة املعنية باحلقوق         فضالً عن   
ة السامية مـسامهة قّيمـة يف       يكما سامهت املفوض  .  حول الصحة اجلنسية واإلجنابية    والثقافية

عمل منظمة الصحة العاملية احلايل إلعداد دليل لقانون الصحة العامة، ويف املشاورات الـيت              
 )٤( بني الوكاالت  ستدوم سنة كاملة واليت تقودها منظمة الصحة العاملية إلعداد بيان مشترك          

وصدر عدد . بشأن اختيار نوع اجلنس املتحيز جنسانياً، فضالً عن عدد من الدورات التدريبية
هنج قائم على حقوق اإلنسان     بشأن   صحيفة معلومات من املنشورات املشتركة، مبا يف ذلك       

يات حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنـسني يف اسـتراتيج        " :يف جمال الصحة ووثيقة بعنوان    
، أعدت بالتعاون الوثيق مع الوكالـة الـسويدية         " تقييم اتساق السياسات   -قطاع الصحة   

صات من  اللتنمية الدولية، الستخدامها بشكل أساسي من قبل الفرق الوطنية املتعددة االختص          
 والعـاملني يف جمـال حقـوق    ات القراروعن اختاذ املسؤولني عن التخطيط يف جمال الصحة       

  . اإلنسان
ملعـين  رنامج األمم املتحدة املشترك ا    بة السامية شراكتها الوثيقة مع      يتابعت املفوض و  -٣٨

الربنامج املشترك املعين   ) (اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /بفريوس نقص املناعة البشري   
 سياق فـريوس    ماية حقوق اإلنسان يف   حبالتقرير اخلاص    وغريه من الشركاء إلعداد      )باإليدز

 ١٢/٢٧، وذلك عمالً بالقرار     )اإليدز( ومتالزمة نقص املناعة املكتسب      عة البشري نقص املنا 
__________ 

جهاز ف و ي واليونيس صندوق األمم املتحدة للسكان   ة السامية حلقوق اإلنسان و    يتشمل الوكاالت املفوض   )٤(
 . ومنظمة الصحة العامليةاألمم املتحدة املعين بشؤون املرأة



A/HRC/17/24 

GE.11-12174 16 

وحدد التقرير الثغرات يف جمال احلماية والشواغل املرتبطة        . الذي اختذه جملس حقوق اإلنسان    
وس نقص املناعة   حبقوق اإلنسان اليت تتطلب استجابة برناجمية للحد من معدالت اإلصابة بفري          

كما سلط التقرير الضوء    . استفادة عادلة من اخلدمات املتعلقة هبذا الفريوس       وضمان   البشري
 ،صابني بفريوس نقص املناعة البشري    املعلى احلاجة إىل متكني اجملتمعات احمللية وإىل مشاركة         

وعلى صعيدي تنمية القدرات    . وجمموعات السكان املتأثرة به، مشاركة جمدية يف صنع القرار        
 ومتالزمة نقص املناعة املكتـسب     ليل عن فريوس نقص املناعة البشري     دع  والتوعية، مت توزي  

 مؤسسة وطنية معنية حبقوق اإلنسان يف كل من آسـيا           ٣٥ وحقوق اإلنسان على     )اإليدز(
وأمريكا الالتينية والشرق األوسط وأفريقيا الوسطى والغربية، وذلك يف إطار سلـسلة مـن              

ة الـسامية   يركي حلقوق اإلنسان برعاية ودعم املفوض      العمل اليت نظمها املعهد الدامن     حلقات
متالزمة نقـص املناعـة     /ملعين بفريوس نقص املناعة البشري    رنامج األمم املتحدة املشترك ا    بو

  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائيو) الربنامج املشترك املعين باإليدز) (اإليدز(املكتسب 
ية مع منظمة الزراعة والتغذيـة يف       ، شاركت املفوض  ٢٠١٠سبتمرب  /ويف شهر أيلول    -٣٩

تنظيم حلقة مناقشة حول احلق يف الغذاء، على هامش الدورة اخلامسة عشرة جمللس حقـوق               
اآلثار العملية اليت تترتب على إعمال احلـق يف         بوهدفت املناقشة إىل زيادة الوعي      . اإلنسان

  . املعنينيب املصلحة األدوات املتوفرة ألصحاوالتشارك يفالغذاء على املستوى القطري، 
 وغالباً ما كان يتم التعاطي مع حقوق اإلنسان والتنمية يف خطني متوازيني، وبطريقـة               -٤٠

إعالن احلـق  منفصلة وحىت متناقضة يف بعض األحيان تتعارض والرؤية الشاملة اليت يتضمنها          
ـ وتزايد يف الوقت عينه، منـذ       . إعالن األلفية  و ١٩٨٦ الصادر عام    يف التنمية   اء مبـدإ  إرس

 وشـركائها    األمم املتحـدة القطريـة     أفرقةاالستعراض الدوري الشامل، الطلب على قيام       
تقـود  الـسامية   وعليه، فما فتئت املفوضية     . الوطنيني بتعزيز دعمهم لتنمية القدرات الوطنية     
 يف الوثيقةالواردة مع التزامات الدول األعضاء اجلهود املشتركة بني الوكاالت، على حنو يتفق 

األهداف اإلمنائية  بشأن  قمة  ال والوثيقة اخلتامية ملؤمتر     ٢٠٠٥اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام      
من أجل حتديد اهليكلية اجلديدة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية         وذلك   ،٢٠١٠لأللفية يف عام    

جتانـساً  لتعميم منظور مراعاة حقوق اإلنسان استجابة للطلب املتزايد العتماد هنج أكثـر             
لذلك ستجهد املفوضـية يف     . وتنسيقاً يف جمال حقوق اإلنسان داخل منظومة األمم املتحدة        

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وغريه من وكاالت األمم املتحدة،         السنوات املقبلة، بالتعاون مع     
قيـق  لتشغيل هذه اآللية بشكل كامل وضمان التنفيذ الفعال ألولوياهتا وخطط عملها بغية حت            

للمنـسقني  وسيتضمن ذلك، من مجلة أمور أخرى، توفري الدعم الـالزم           . املزيد من النتائج  
  .األمم املتحدة القطريةوأفرقة املقيمني 

يف  ترمـي،  ، الـيت Global Pulseوتشارك املفوضية السامية يف مبادرة األمني العام   -٤١
 وضع نظام رصد يتـيح تعقبـاً        أعقاب أزمات الغذاء والوقود واألزمات املالية األخرية، إىل       

  .ألزمات على السكان املستضعفنيأفضل آلثار تراكم ا
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  حبقوق اإلنساناألمم املتحدة املعنية العمل مع هيئات   - دال  
 حمفالً اجتماعياً ١٣/١٧ة السامية، عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان      ينظّمت املفوض   -٤٢

، ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٦ إىل   ٤من  بشأن تغّير املناخ وحقوق اإلنسان يف الفترة        
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة أفضى إىل توصيات تتعلق باحلق يف احلياة والتمتع ب 

ر تغيُّر املنـاخ علـى      اثي اختاذها من أجل التصدي آل     ينبغاليت  جراءات  اإلتدابري و فضالً عن ال  
  . الوطين واإلقليمي والدويلالتمتع الكامل حبقوق اإلنسان على الصعيد احمللي و

 مـشاورة   ١٢/٢٤، عقب قرار جملس حقوق اإلنـسان        ة السامية ياملفوض وعقدت  -٤٣
، شددت على مسألة احلـصول علـى        ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١١نيف يف   جبللخرباء  

األدوية كعنصر أساسي من عناصر احلق يف الصحة، فضالً عن املسائل الناشئة والعقبات اليت              
وسامهت املشاورة يف مجع آراء اخلرباء      . فري احلصول على األدوية واخلطوات املستقبلية     تعيق تو 

حول هذه املسائل وسلطت الضوء على احلاجة إىل املزيد من التجانس يف الـسياسات بـني             
التزامات حقوق اإلنسان وغريها من جماالت صنع القرار اليت تتوالها احلكومة، فضالً عـن              

دة إمكانيات  لشركات العاملية والتنسيق املؤسسي والعمل اجلماعي بغية زيا       احلاجة إىل تعزيز ا   
  .احلصول على األدوية

للجنة االستشارية جمللس حقوق  دعمها ٢٠١٠ خالل عام املفوضة الساميةوواصلت   -٤٤
ومت، . االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة  للدفع قدماً بعملها املعياري املتعلق باحلقوق     اإلنسان

عالن األمم املتحدة للتثقيف    ، إعداد مشروع أويل إل    ٦/١٠الً بقرار جملس حقوق اإلنسان      عم
باإلضافة إىل .  اجمللس يف دورته السادسة عشرةفيه، لينظر   والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان    

، أعدت اللجنة االستشارية    ١٢/٧ و ٨/١٣ذلك، واستناداً إىل قراري جملس حقوق اإلنسان        
القضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني      بادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة ب    جمموعة من امل  

وأحاط جملس حقوق اإلنسان مع التقدير باملبادئ واخلطوط التوجيهية         . باجلذام وأفراد أسرهم  
احلكومات ومنظومة األمم املتحـدة واملنظمـات       وشجعت اجلمعية العامة    ) ١٥/١٠القرار  (

ت املعنية حبقوق اإلنسان على إيالء االعتبار الواجب هلذا املوضوع          الدولية األخرى واملؤسسا  
  ). ٦٥/٢١٥القرار (يف صياغة السياسات وتنفيذها 

  أنشطة هيئات املعاهدات  -ً ثالثا  

  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - ألف  
وق االقتصادية واالجتماعيـة  بلغ عدد الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلق    -٤٥

 طرفاً، وعددها يعكس التصديقات      دولة ١٦٠،  ٢٠١١فرباير  / شباط ٧والثقافية، حىت تاريخ    
 كـانون   ١٠اعتمدت اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة، يف          و. ٢٠١٠اليت متت لغاية عام     
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ة ختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادي      االربوتوكول  ، ال ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
وحىت . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤ة الذي فُتح للتوقيع والتصديق عليه يف        واالجتماعية والثقافي 

  .  دولة موقعة٣٢، كان هناك ثالث دول أطراف يف العهد و٢٠١١فرباير / شباط٧تاريخ 
، ٢٠١٠ عـام    االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة   وعقدت اللجنة املعنية باحلقوق       -٤٦

أفغانـستان واجلزائـر    : نفيذ العهد يف البلدان األطراف العشرة التالية      دورتني، ونظرت يف ت   
 وموريـشيوس وكولومبيـا   وكازاخستان   وسري النكا وسويسرا   اجلمهورية الدومينيكية و

 يوم مناقشة عامة    ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥وعقدت اللجنة يف    . وهولندا وأوروغواي 
 خالله تبادل اآلراء ومجع رؤى متعمقـة حـول       حول احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية، مت      

وتلقت املبادرة دعم املكتب برمته، وُدعي إىل       . املسألة من جهات عاملة وخرباء يف هذا اجملال       
املشاركة فيها خرباء من األمم املتحدة وهيئات اجملتمع املدين واألوساط اجلامعية، كأعضاء يف             

واسعة من اآلراء    املناقشات عارضني جمموعة     حلقة النقاش، وساهم الكثري من املشاركني يف      
  . يف هذا اجملال

  اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  - باء  
اتفاقية حقوق األشخاص   بلغ عدد الدول اليت صدقت على       ،  ٢٠١١فرباير  /يف شباط   -٤٧
ول ، يف حني بلغ عدد الـد       دولة ١٤٧عدد تلك اليت وقعتها      دولة طرفاً، و   ٩٨اإلعاقة   ذوي

 دولة وعدد   ٩٠ اإلعاقة تفاقية حقوق األشخاص ذوي   املوقعة على الربوتوكول االختياري ال    
 إىل  ٢٠١٠وأفضى التزايد السريع لعدد التصديقات خالل عـام         .  دولة ٦٠الدول املصدقة   

 يف نيويورك ورفعت عدد     ٢٠١٠سبتمرب  /توسيع اللجنة اليت أجرت انتخابات ثانية يف أيلول       
  .  عضوا١٨ً  إىل١٢أعضائها من 

االقتـصادية  وتؤثر مسألة إمكانية الوصول على جوانب عديـدة مـن احلقـوق               -٤٨
 ٧ للمناقـشة العامـة يف       اً اللجنة خالل دورهتا الرابعة، يوم     وكرست. واالجتماعية والثقافية 

الدول األطراف واملنظمـات احلكوميـة      ، قدمت خالله بعض     ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 
.  غري احلكومية وجامعيون وخرباء مستقلون، مسامهات وبيانات خطيـة         الدولية، واملنظمات 

ومن مث أنشأت اللجنة فريقاً عامالً سيتوىل يف الوقت املناسب إعداد مشروع تعليقات عامـة               
  . بشأن إمكانية الوصول

  جلنة مناهضة التعذيب  - جيم  
نـة مناهـضة    ، واصـلت جل   النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف      يف سياق     -٤٩

قهم االقتـصادية    مبن فيهم النساء واألطفـال، حبقـو       التعذيب معاجلة مسألة متتع احملتجزين،    
 خيص حقوق األقليات والشعوب األصلية والعمـال املهـاجرين          فيماواالجتماعية والثقافية،   
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جتار، وغريهم من األشخاص واجملموعـات الـيت     واطنني وطاليب اللجوء، وضحايا اال    وغري امل 
جراء التمييز أو التهميش، والذين هم األكثر عرضة خلطـر التعـذيب أو   ت مستضعفة  أضح

وأعادت اللجنة التذكري بأن تسهيل ممارسة هـذه احلقـوق ومحايـة هـؤالء     . سوء املعاملة 
كما كررت اللجنة التعبري    . األشخاص والسكان يشكالن جزءاً من التزامات الدول األطراف       

قتصادية واالجتماعية والثقافية على حق ضحايا التعذيب وغريه من   عن قلقها لتأثري العوامل اال    
أشكال العنف، مبا يف ذلك النساء والبنات، يف تقدمي الشكاوى والنظر يف قضاياهم بـسرعة               
ودقة ونزاهة وإنصافهم وحصوهلم على تعويضات عادلة وكافية، مبا يف ذلك إعادة التأهيـل              

لتذكري بضرورة أن تتخذ الدول تدابري إجيابية لـضمان         وأعادت اللجنة ا  . والدمج يف اجملتمع  
  . محاية هؤالء األشخاص واجملموعات

  األنشطة املنجزة يف إطار اإلجراءات اخلاصة  - رابعاً  
 يف التقرير السنوي الذي رفعته إىل       بالسكن الالئق املقررة اخلاصة املعنية    شددت    -٥٠

من خالل النظـر يف احملـصلة اإلجيابيـة         ،  املناسبات الكربى جملس حقوق اإلنسان على أثر      
لألحداث الرياضية الكربى، من قبيل دورات األلعاب األوملبية وكأس العامل لكـرة            والسلبية  

كمـا  . اختيار املدن والبلدان املضيفة للمناسبات    والدور الذي تلعبه اجلهات الراعية يف       القدم  
لديف والواليات املتحدة، فضالً    ملارير عن بعثات أرسلت إىل جزر ا      قدمت املقررة اخلاصة تق   

.  بعثات سابقة إىل كل من الربازيل وكمبوديا وكينيا        هاعن متابعة التوصيات اليت متخضت عن     
 بزيارتني إىل كل من كرواتيا وكازاخستان، وزارت البنك ٢٠١٠وقامت املقررة اخلاصة عام 

ارث وسياسـات الـسكن     الدويل ملناقشة مسائل تتعلق بإعادة اإلعمار بعد الرتاعات والكو        
وُخصص تقرير املقررة اخلاصة الذي رفعته      . وحتديد ملكية األراضي وإعادة التوطني القسري     

 ملوضوعي ٢٠١٠أكتوبر / للجمعية العامة املعقدة يف تشرين األولنيالدورة اخلامسة والستإىل 
التقريـر،  كما قادت املقررة اخلاصة، خالل الفترة الـيت يـشملها           . اهلجرة والسكن الالئق  

عادة اإلعمار بعد الكوارث وبعد الرتاعات هبدف تقييم استراتيجيات إعادة          مشروعاً يتعلق بإ  
إعمار املنازل يف البلدان اليت تضررت من الكوارث والرتاعات خالل فترة السنوات العشر إىل          

  . اخلمس عشرة سنة األخرية
وق اإلنسان املتعلقة باحلـصول     اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حق     وعرضت    -٥١

 بياناً أمام اجلمعية العامـة يف تـشرين         الصرف الصحي  الشرب املأمونة وخدمات     مياهعلى  
 تناول كيفية مسامهة املياه والصرف الصحي يف حتقيق األهداف اإلمنائية       ٢٠١٠أكتوبر  /األول
ـ وشددت اخلبرية املستقلة يف التقرير الذي رفعته إىل جملـس ح          . لأللفية وق اإلنـسان يف    ق
 على مسالة قيام هيئات غري حكومية بتوفري خدمة امليـاه والـصرف             ٢٠١٠ يونيه/حزيران

الصحي يف حماولة منها ملعاجلة اجلدل احلامي الذي يدور حالياً يف األوساط املعنيـة بامليـاه                
ثري ص توفري هذه اخلدمات األساسية وتأ     والصرف الصحي حول تويل جهات من القطاع اخلا       
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ويتضمن التقرير حتليالً لواقع توفري خـدمات امليـاه والـصرف           .  على حقوق اإلنسان   ذلك
  . الصحي انطالقاً من التزامات الدول ومسؤوليات القطاع اخلاص

 يف تقريرهـا األول إىل جملـس        احلقوق الثقافية اخلبرية املستقلة يف جمال     وعرضت    -٥٢
 أفكارهـا   بلورت و اليتهالوقانوين  المي و بشأن اإلطار املفاهي  حقوق اإلنسان رؤيتها األولية     

 إعماهلا، احلقوق الثقافية و   وإقرارالتفاعل بني مبدأ عاملية حقوق اإلنسان،        على أساس    األولية
 قائمة من القـضايا ذات       أيضاً ة املستقل ة اخلبري تاختارو. واحلاجة إىل احترام التنوع الثقايف    

قوق الثقافية، وعوملة التبادالت واملعلومـات،      احللربنامج عملها، مبا يف ذلك قضايا       األولوية  
  . ، دون أي متييز فيهاها واملسامهةواالستفادة مناملشاركة يف احلياة الثقافية و ،وعمليات التنمية

الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية       اخلبري املستقل املعين بآثار     وقدم    -٥٣
جبميع حقـوق اإلنـسان، وخاصـة احلقـوق االقتـصادية           املتصلة هبا على التمتع الكامل      

 تقريراً إىل الدورة الرابعة عشرة جمللس حقـوق         ٢٠١٠أبريل/ يف نيسان  واالجتماعية والثقافية 
وأصدر اخلبري املستقل، قبل نشر التقرير، . اإلنسان تناول الصناديق االنتهازية وحقوق اإلنسان

 ليبريياكمة الربيطانية العليا الذي جيب مبقتضاه على        بياناً صحفياً أعرب فيه عن أسفه لقرار احمل       
وأدرجت منظمات اجملتمع املدين يف     .  لصندوقني انتهازيني  ١٩٧٨ إىل عام    يعودأن تسدد ديناً    

اململكة املتحدة هذا البيان يف أنشطتها املرتبطة بالدعوة حلث برملان اململكة املتحـدة علـى               
 الذي حيظر اسـتغالل الـصناديق       )البلدان النامية (يون  قانون ختفيف أعباء الد   املصادقة على   

ورفع اخلبري املستقل كذلك إىل الدورة اخلامسة والستني للجمعية العامة بـشأن             . االنتهازية
التجارة الدولية والديون وحقوق اإلنسان تقريراً حذّر فيه من النهج احلايل الذي تتبعه منظمة              

ما خيص التجارة والديون، مبـا أنـه ال يراعـي            في زومؤسسات بريتون وود  التجارة العاملية   
  . التزامات حقوق اإلنسان ومن شأنه أن يعيق التنمية البشرية يف البلدان النامية

 تقريراً إىل الـدورة اخلامـسة والـستني         الغذاءاملقرر اخلاص املعين باحلق يف      وقدم    -٥٤
 واحلـق يف الغـذاء،      احلصول على األراضي   بشأن   ٢٠١٠ أغسطس/آبللجمعية العامة يف    

 الـشعوب   ويركز علـى  التهديدات اليت تفرضها الضغوط املتزايدة على األراضي        يدرس فيه   
رعـاة  ال املاشـية و   مـريب األصلية، وأصحاب احليازات الصغرية، ومجاعات خاصة من قبيل         

ـ            . والصيادين س ويأيت هذا التقرير والتقرير الذي قدمه املقرر اخلاص إىل الدورة الثالثني جملل
جمموعة من  : عمليات حيازة واستئجار األراضي على نطاق واسع      " :حقوق اإلنسان املعنون  

استجابة للـشواغل   " املبادئ الدنيا والتدابري للتصدي للتحدي الذي تطرحه حقوق اإلنسان        
  . الناشئة بشأن قضايا حيازة األراضي ويعطي بعض التوجيهات من منظور احلق يف الغذاء

 الصحةخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من            املقرر ا وقدم    -٥٥
 ٢٠١٠ أغـسطس /آب تقريراً إىل الدورة اخلامسة والستني للجمعية العامة يف     البدنية والعقلية 

بشأن مراقبة املخدرات واحلق يف الصحة، يطرح أسئلة حول اجلهود الدولية احلالية ملراقبـة              
، بشكل  قتصرمن خالل وسائل ت   خال من املخدرات،      عامل على إنشاء املخدرات اليت تركز    
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يقتـرح املقـرر    و .استخدام سياسات إنفاذ القوانني والعقوبات اجلنائية      على   شبه حصري، 
بعض القـوانني  جترمي لغاء وإ املخدرات تعاطي اليت حتد من األضرار املرتبطة باخلاص أن الُنهج 

تعـاطون  األشـخاص الـذين ي  ورفاه ني صحة   يؤديا إىل حتس   قدمراقبة املخدرات   تنظم  اليت  
 وقدم كذلك تقريراً إىل الدورة الرابعة عشرة جمللـس          .ويعودا بالفائدة على اجملتمع   املخدرات  

السلوك اجلنسي بني شخصني من نفـس       حقوق اإلنسان يركّز على احلق يف الصحة وجترمي         
  . ة البشريعاجلنس وامليل اجلنسي، واالشتغال باجلنس، ونقل فريوس نقص املنا

 دراسـة   والفقـر املـدقع   املعنية مبسألة حقوق اإلنسان     وواصلت اخلبرية املستقلة      -٥٦
وشدد التقرير املواضيعي الذي رفعته إىل جملس       . السياسات العامة يف جمال احلماية االجتماعية     

ىل ولفتت كذلك االنتباه إ   . حقوق اإلنسان على كبار السن والفقر وأمهية احلماية االجتماعية        
وتناول التقريـر   . ظاهرة الشيخوخة واحلاجة إىل وضع سياسات حتمي كبار السن من الفقر          

الذي رفعته إىل اجلمعية العامة مسامهة احلماية االجتماعية يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية             
 وقدمت  . احلماية االجتماعية  يف توخي اخلصائص األساسية لنهج قائم على احلقوق       وعرضت  

املبادئ التوجيهية بشأن حقوق     تقريراً تناول    ٢٠١٠سبتمرب  /ة املستقلة كذلك يف أيلول    اخلبري
، تقريراً عن بعثتها إىل زامبيـا       ٢٠١٠ عام   ،مت اخلبرية املستقلة   وقد .الفقر املدقع  و اإلنسان

  . شي املعنية باملياه والصرف الصحي إىل بنغالداخلبرية املستقلةوآخر عن البعثة املشتركة مع 
 تقريره السنوي الذي رفعه إىل الدورة       التعليماملقرر اخلاص املعين باحلق يف      وخصص    -٥٧

الرابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان ملسألة حق املهاجرين والالجـئني وطـاليب اللجـوء يف            
ويرمي التقرير إىل إعالم احلكومات واألطراف املهتمة ومساعدهتا يف جهودها املبذولة  . التعليم

غري مكفول يف الوقـت     ضمان التمتع باحلق    ل األمور وتنمية املمارسات الفضلى      ملعاجلة هذه 
 وتناول املقرر اخلاص يف تقريـره إىل        .مهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء   يف التعليم لل  الراهن  

أوجه الترابط القائم بني احليـاة اجلنـسية،        التربية اجلنسية، مبا يف ذلك      اجلمعية العامة مسألة    
 وناقش .تعليم، وعالقة هذا احلق حبقوق أخرى من منظور جنساين مراع للتنوع          والصحة وال 

وقـام  . حلق يف التربية اجلنسية يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان         اكذلك  املقرر اخلاص   
  .  ببعثة إىل املكسيك،املقرر اخلاص، خالل الفترة املشمولة بالتقرير

وإلقاء املنتجـات والنفايـات     ار الضارة لنقل    املقرر اخلاص املعين باآلث   واستعرض    -٥٨
، يف تقريره األخري إىل ون على التمتع حبقوق اإلنسان، السيد أوكيشوكوو إيبي  السمية واخلطرة 

واملعايري واملبادئ املعتمدة يف ميـدان      الوالية اخلاصة بالقواعد    نطاق  جملس حقوق اإلنسان،    
 وأوصى املقرر   .نفايات السمية واخلطرة وإدارهتا    إنتاج املنتجات وال   الذي ينظّم القانون البيئي   

، برصـد اآلثـار الـضارة       ذه الوالية ه  وتعزيز املنوطة به والية  التوسيع نطاق   ل سعياًاخلاص  
 ،لةً، من إنتاجهـا إىل الـتخلص منـها   للمنتجات والنفايات اخلطرة خالل دورة حياهتا كام     

قائمة على حقوق اإلنسان الالزم اتباعها      إعداد جمموعة من املبادئ التوجيهية بشأن النُّهج ال       و
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ُعّين السيد كاالن جورجسكو     وقد   .يف اإلدارة السليمة للمنتجات والنفايات السمية واخلطرة      
  . مقرراً خاصاً خالل الدورة الرابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان

ين بقضايا  احملفل الثالث املع   أعمال   بقضايا األقليات اخلبرية املستقلة املعنية     ووجهت  -٥٩
، عمالً بقرار جملس حقـوق      ٢٠١٠ديسمرب  /ولاأل كانون   ١٥ و ١٤ الذي عقد يف     األقليات
" األقليات واملشاركة الفعالة يف احليـاة االقتـصادية    "وكان موضوع احملفل    . ٦/١٥اإلنسان  

وتناول قضايا من قبيل حيازة األراضي، وحقوق امللكية والسكن، واحلق يف العمل والضمان             
ي، واستشارة األقليات ومشاركتهم اجملدية يف خطط التنمية االقتصادية، وختصيص          االجتماع

امليزانية الوطنية، واألهداف اإلمنائية لأللفية، واستراتيجيات التنمية الوطنيـة، مبـا يف ذلـك              
   .العمل اإلجيايب يف أماكن العملورقات استراتيجية احلد من الفقر، و

،  املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه      الرقنية بأشكال   املقررة اخلاصة املع  ونظّمت    -٦٠
العبودية املرتلية، شكّلت مـادة لتقريرهـا       ، مشاورة للخرباء حول     ٢٠١٠ يونيه/يف حزيران 

وسلط التقرير الضوء على الطرق املختلفة اليت يتعرض من خالهلـا           . ٢٠١٠املواضيعي للعام   
احات بشأن كيفية مكافحة العبودية املرتليـة        لالستغالل االقتصادي وقدمت اقتر    خدم املنازل 

وقدمت املقررة اخلاصة مـسامهة     . من خالل إعمال احلقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية      
. خلدم املنـازل  بشأن العمل الالئق    قيمة يف إطار إعداد مشروع اتفاقية منظمة العمل الدولية          

 على أساس   خدم املنازل بعدم التمييز ضد    وقدمت املقررة اخلاصة عدداً من التوصيات املتعلقة        
وشددت املقررة  .  أو الطبقة االجتماعية   أو لون البشرة  العرق  اإلثنية أو   اخللفية  اجلنس أو   نوع  

  .  نفس حقوق العاملني يف قطاعات أخرىخدم املنازلاخلاصة على ضرورة منح 
نوي إىل جملس    تقريره الس  للمهاجريناملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان      وخصص    -٦١

ق احلو حقوق اإلنسان ملسألة متتع املهاجرين حبق الوصول إىل أعلى مستوى ممكن من الصحة            
ويهدف التقرير إىل توفري املعلومات للحكومـات واألطـراف املعنيـة           . السكن الالئق يف  

. ومساعدهتا يف جهودها الرامية إىل معاجلة هذه املسائل وضمان متتع املهاجرين هبذه احلقوق            
تناول التحديات الرئيسية الـيت     ار القانوين الدويل املعمول به و     باإلطوقد ذكّر املقرر اخلاص     

ن  ألوضاع املهـاجري   اًخاصوأوىل اهتماماً   يواجهها املهاجرون يف سياق التمتع هبذين احلقني        
عدد مـن املمارسـات     على  الضوء  املقرر اخلاص   سلط   كما. من النساء والفتيات واألطفال   

  . توصياتال قدم عدداً منواجليدة 

  االستنتاجات والتوصيات  - خامساً 
االقتـصادية  ي اجملتمع الـدويل بأمهيـة احلقـوق         وعأن  يشري هذا العرض إىل       -٦٢

القرارات األخرية املتخذة بشأن احلق يف      على غرار ما أظهرته     ،   متنام االجتماعية والثقافية 
ة إىل زيادة دمج حقوق اإلنسان      املياه والصرف الصحي، من ضمن أمور أخرى، والدعو       
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 للجمعيـة   لالجتماع العام الرفيع املستوى   يف األهداف اإلمنائية لأللفية يف الوثيقة اخلتامية        
  . األهداف اإلمنائية لأللفيةالعامة بشأن 

 شهدت أحداثاً مأساوية، ال سيما يف أفريقيا الشمالية،         ٢٠١٠بيد أن هناية العام       -٦٣
حبـاط الـيت    بالذات ليدلل على حالة اليأس واإل     التضحية  حيث جاء عدد من حاالت      

. االجتماعيـة والثقافيـة  واالقتصادية   يعيشها الكثريون حول العامل بسبب إنكار حقوقهم
أن حرية التعبري ووجود منظمات جمتمع مدين مستقلة واحلق         عن   هذه األحداث    وتكشف

لها أمور ضـرورية بالنـسبة      لة ومكافحة الفساد، ك    املشاركة يف صنع القرار واملساء     يف
ل عدداً من التدابري، مبـا يف       لذلك، فثمة حاجة قصوى ألن تتخذ الدو      . حلقوق اإلنسان 

  :ذلك
االقتـصادية  على الدول معاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلقوق             -٦٤
 االجتماعية والثقافية، وال سيما االنتهاكات املرتبطة بالتزامـات الـدول ذات األثـر            و

االجتماعيـة والثقافيـة،    والفوري، اليت تشمل التمييز يف التمتع باحلقوق االقتـصادية          
  . االعتداءات على املدافعني عن حقوق اإلنسانو

على الدول اختاذ خطوات فورية وملموسة لوضع أطر قانونية وسياساتية هتـدف              -٦٥
ديد املسؤوليات بشكل   االجتماعية والثقافية، وحت  وإىل اإلعمال التام للحقوق االقتصادية      

واضح، ووضع مقاييس ومؤشرات حمددة األجل لقياس التقدم احملرز، وتـوفري أقـصى             
  . ميكن من املوارد لتطبيق هذه القوانني والسياسات واالستراتيجيات ما
توفري سـبل االنتـصاف     وينبغي أن تضع الدول حداً ألشكال عدم املساواة يف            -٦٦

االجتماعية والثقافية من خالل اختاذ مجلـة       واالقتصادية  حقوق  وتعزيز احلماية القانونية لل   
جيعلها حقوقاً ميكـن املقاضـاة      من التدابري، من بينها، االعتراف قانوناً هبذه احلقوق، مما          

احملاكم، وبناء قدرات املؤسسات القضائية وغريها مـن املؤسـسات،          الفعلية بشأهنا أمام    
االجتماعيـة  واالقتـصادية   ملتعلقة بـاحلقوق    لبت يف الشكاوى ا   لووضع آليات خمتلفة    

الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد الـدويل     واإلسراع يف التصديق على  والثقافية،
  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ 

ويتعني كذلك على الدول كفالة استشارة أصحاب احلقوق وإشراكهم يف إعداد             -٦٧
االجتماعية والثقافية، واعتمـاد  واالقتصادية  ملتعلقة بإعمال احلقوق    القوانني والسياسات ا  

هذه القوانني والسياسات وتنفيذها ورصدها، مبا يف ذلك عرب ضمان املشاركة احلـرة يف              
  .النقاش العام وعمليات صنع القرار

        

 


