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  موجز

 مفوضية األمـم املتحـدة    هو يلّخص أنشطة  و. ٤/١م هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان         يقدَّ  
االقتصادية واالجتماعيـة   ءات اخلاصة ذات الصلة باحلقوق      السامية حلقوق اإلنسان، وهيئات املعاهدات واإلجرا     

، وجلنة حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوتشمل األنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة املعنية باحلقوق . والثقافية
عـضوية  الطفل، واألنشطة اليت اضطلع هبا العديد من املكلفني بإجراءات خاصة وأنشطة الفريق العامل املفتوح ال              

كما يغطي . االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاملعين بالربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق 
التقرير أنشطة املفوضية املتعلقة باملساعدة والتعاون التقين املقدمني إىل الدول، ووكاالت األمم املتحدة، واجملتمع              

 ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ووفقاً خلطة اإلدارة االستراتيجية للفترة . ة اآلخرينلي الصاملدين وغريها من أصحاب املصلحة ذو
االقتـصادية  ت احلقـوق  املنجز يف جماالاليت تتضمن أولويات املفوضية، يعكس هذا التقرير زيادة هامة يف العمل            

  .ها، ويسلط الضوء على بعض اجملاالت الرئيسية لتعزيز قدرة املفوضية وإسهامواالجتماعية والثقافية
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   مقدمة- أوالً 
إىل اجمللس تقريراً سنوياً عن تنفيـذ        إىل األمني العام أن يقدم       ٤/١طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         - ١

وأشار اجمللس إىل أنشطة يف عدد من اجملاالت ذات الصلة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مع التركيز . ذلك القرار
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنـة حقـوق        املعنية ب لجنة  الاألنشطة املضطلع هبا يف إطار      باخلصوص على   

لى اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، ذات الواليات اليت تركز على حـق أو أكثـر مـن احلقـوق                    الطفل؛ وع 
  . ، وكذلك على واليات مواضيعية أخرى؛ وعلـى مفوضـية حقـوق اإلنـسان             االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

ا يف تنفيذ املنظور االستراتيجي      هب قامت، يتضمن هذا التقرير بعض األمثلة عن األنشطة اليت          باملفوضيةوفيما يتعلق   
 اليت وضعتها املفوضة السامية واليت جيـري تناوهلـا          ٢٠٠٧- ٢٠٠٦الوارد يف خطة اإلدارة االستراتيجية للفترة       

  .طابقةبإسهاب يف خطة العمل امل

   أنشطة هيئات املعاهدات- ثانياً 
  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية - ألف 

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو اليت بلغ عدد الدول اليت صادقت على العهد الدويل اخلاص   - ٢
 أثناء الفترة وميثل هذا الرقم زيادة بواقع دولتني طرفني. )١( دولة١٥٧، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١انضمت إليه حىت 
  .اليت يتناوهلا التقرير

، ٢٠٠٧ يف عام االقتصادية واالجتماعية والثقافيةعقدهتما اللجنة املعنية باحلقوق وأثناء الدورتني اللتني   - ٣
، على أساس التقارير اليت قدمتها تلك الدول واحلوار البناء الذي مت مع أطراف دول ١٠نظرت يف حالة تنفيذ العهد يف 

وباراغواي، وبلجيكا، وسان مارينو، وفنلندا، أوكرانيا، : ومت النظر يف تقارير الدول األطراف التالية، وهي. وفد كل منها
  ).جزر األنتيل(وكوستاريكا، والتفيا، ونيبال، وهنغاريا، وهولندا 

  / تشرين الثاين٢٣ إىل ٥واعتمدت اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني، املعقودة يف الفترة من   - ٤
لحق يف الضمان لن املضمون املعياري ي يبّي من العهد، الذ٩ على املادة ١٩، التعليق العام رقم ٢٠٠٧نوفمرب 

  .زامات الدول األطراف الناجتة عنهاالجتماعي والت

الذي أوضحت فيه  (E/C.12/2007/1)، اعتمدت اللجنة بياهنا السادس عشر ٢٠٠٧مايو / أيار١٠ويف   - ٥
يتعلق لذي ينشئ إجراء عناصر اليت تراعيها عندما تنظر يف بالغ مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد ا

  .ها املتاحةمواردما تسمح هبا أقصى بالبالغات الفردية، اليت تزعم عدم اختاذ دولة طرف خطوات ب

                                                      

لالطالع على قائمة الدول األطراف، وعلى معلومات بشأن حالة تقدمي التقارير واملالحظات اخلتامية              )١(
ة ثحمدَّح قائمة وتتا. (E/2007/22) ٢، امللحق رقم ٢٠٠٧ ، الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعيوثائقالللجنة، انظر 

عتراضات يف موقع مكتب الشؤون القانونية    اللدول األطراف، ومعلومات عن التحفظات، واالنسحابات واإلعالنات وا       ل
 .http://untreaty.un.org الشبكة العاملية على العنوان التايل لألمم املتحدة على
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ز االجتماع الذي وركّ. مايو أيضاً، عقدت اللجنة اجتماعاً مع الدول األطراف يف العهد/ أيار١٠ويف   - ٦
رح امللحق بالعهد، وحالة إصالح هيئات املعاهدات، ، على الربوتوكول االختياري املقتاً دولة طرف٥٩حضرته 

 الذي اختذه جملس حقوق اإلنسان بشأن تصحيح الوضع القانوين للجنة، واجلهود ٤/٧وآراء اللجنة بشأن القرار 
  .اليت تبذهلا ملراجعة أساليب عملها

ين من اللجنة وعضوين وعقد فريق اخلرباء املشترك املعين برصد احلق يف التعليم، والذي يتألف من عضو  - ٧
م والثقافة، جلستيه السادسة ظمة األمم املتحدة للتربية والعلمن اللجنة املعنية باالتفاقات والتوصيات التابعة ملن

 اً منهاوناقش فريق اخلرباء املشترك أمور.  على التوايل٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧مايو و/ أيار٩والسابعة يف 
 ومت التذكري بأن .اجليدلتزامات الرئيسية والتعليم اللزامي، مبا فيها اإل االبتدائي اجملاين وااملكونات الرئيسية للتعليم

تفادي اخللط، أن يقتصر الفريق يف مناقشاته ، وبأنه ينبغي لبتدائيالالتعليم األساسي هو مفهوم أوسع من التعليم ا
  .بتدائيالعلى التعليم ا

 املقررة للفريق العامل املفتوح - من ُبعد مع الرئيسة مغلقاً راً مايو، عقدت اللجنة مؤمت/ أيار١٤ويف   - ٨
 قدختياري ملحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالعضوية املعين بربوتوكول 

  .٣/١قرار  الجملس حقوق اإلنسانأبلغت اللجنة بالتقدم احملرز يف األنشطة اليت يضطلع هبا الفريق منذ اعتماد 

نوفمرب، عقد أعضاء اللجنة مشاورات غري رمسية مع ممثلي احلكومات العاملني يف / تشرين الثاين٢١ويف   - ٩
جملس استعراض السياسات التجارية واللجنة املعنية بالتجارة والتنمية التابعة ملنظمة التجارة العاملية، وكذلك مع 

 ومنظمة التجارة العاملية ملناقشة جماالت التفاعل املمكنة بني قوق اإلنسانالسامية حلفوضية املموظفني من 
  .استعراضات التجارة وحقوق اإلنسان على التوايل اليت تضطلع هبا منظمة التجارة العاملية ومنظومة األمم املتحدة

ات التابعة ة بتطبيق االتفاقيات والتوصيعنينوفمرب، عقدت اللجنة وجلنة اخلرباء امل/ تشرين الثاين٢٢ويف   - ١٠
وساعد االجتماع على توجيه إعداد . ملنظمة العمل الدولية اجتماعهما اخلامس غري الرمسي، من أجل تعزيز التعاون

وركز االجتماع . ، الذي اعتمد يف اليوم التايل)احلق يف الضمان االجتماعي( من العهد ٩التعليق العام على املادة 
منظمة معايري  وأوجه التكامل بني معايري منظمة العمل الدولية والنقابيةة رياحل) أ(غري الرمسي على مواضيع منها 
ه إلقامة  بالعهد واحلاجة املترتبة عليمشروع الربوتوكول االختياري امللحق) ب(األمم املتحدة يف هذا اجملال؛ و

املعنية باحلقوق االقتصادية تعاون وتنسيق وثيقني بني جلنة احلرية النقابية التابعة ملنظمة العمل الدولية واللجنة 
  .إذا ما ومىت ما بدأ نفاذ الربوتوكول االختياريواالجتماعية والثقافية 

وأثناء الفترة الفاصلة بني الدورتني، واصلت اللجنة املسامهة يف عدد من املبادرات الرامية إىل تعزيز أو   - ١١
، ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إىل ٢٨ويف الفترة من . االقتصادية واالجتماعية والثقافيةتوضيح أو حتسني رصد احلقوق 

 للمجلس ٤/١نظمت اللجنة حلقة العمل اإلقليمية األوىل املعنية مبتابعة املالحظات اخلتامية للجنة يف بيشكيك، وفقاً للقرار 
يف آثار ومكنت حلقة العمل األطراف الفاعلة الوطنية يف دول آسيا الوسطى من النظر . بدعم مايل من االحتاد الروسي

احلكومات، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بني ومجعت حلقة العمل . بلداهنال بالنسبةاملالحظات اخلتامية للجنة 
  .، ومنظمات غري حكومية، ووكاالت وبرامج األمم املتحدة)حيثما ُوجدت(
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، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ل يف وساهم أعضاء اللجنة أيضاً يف يوم املناقشة العامة الذي نظمته جلنة حقوق الطف  -١٢
 املتاحة؛ واألنشطة الوطنية واإلقليمية ها مواردبأقصى ما تسمح هبا من االتفاقية والتزام الدول باختاذ تدابري ٤بشأن املادة 

جورجيا، (قوق اإلنسان، مبا فيها حلقة العمل التدريبية الوطنية املعنية باإلبالغ مبوجب العهد السامية حلمفوضية لل
شيلي، (وحلقة إقليمية بشأن أهلية املقاضاة فيما يتصل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) ٢٠٠٧يوليه /زمتو

  ).٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

   جلنة حقوق الطفل- باء 

تناول قضية متتع مجيع األطفال باحلقوق االقتصادية ، يف جمال عملها، واصلت جلنة حقوق الطفل  - ١٣
 يف مالحظاهتا ال سيماوأولت اللجنة عناية خاصة، عند النظر يف تقارير الدول األطراف، و. والثقافيةواالجتماعية 

اخلتامية، إىل شرائح األطفال اليت تواجه صعوبات يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بسبب 
كوالت االختيارية امللحقة باتفاقية حقوق الطفل، وعند النظر يف تقارير مقدمة وفقاً للربوتو. خمتلف أشكال التمييز

ضحايا جرائم تغطيها م جسيم يتمثل يف وقوعهشددت اللجنة أيضاً على أن هؤالء األطفال يتعرضون إىل خطر 
الربوتوكوالت، وخباصة بيع األطفال، وبغاء األطفال، واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وجتنيد األطفال يف 

  .حة أو اجلماعات املسلحةالقوات املسل

، أثناء دورهتا ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ اللجنة يف نظمتهوُخصص يوم املناقشة العامة السنوي الذي   - ١٤
يف و، ها املتاحة مواردما تسمح بهقصى بأتزام الدول باختاذ تدابري الل من االتفاقية و٤لمادة لالسادسة واألربعني، 
التحضري وعند . ضمان إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ل عند اللزوم،إطار التعاون الدويل

سامهات طائفة واسعة من اجلهات الفاعلة، مبا فيها أعضاء مب اللجنة حظيتلمناقشة، وأثناء يوم املناقشة نفسه، ل
لتابعة لألمم املتحدة، اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخرباء من الربامج والصناديق ا

  .والبنك الدويل واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين

 على أمهية ختصيص املوارد إلعمال حقوق )٢(وشددت جمموعة التوصيات اليت اعتمدت يف يوم املناقشة  - ١٥
مة، وضمان ملخصصات املالئاليت تتناول اتشريعات إصدار الاالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها الطفل 

 للدول، وكذلك ساسيلتزام األالومت التركيز على ا. وارد ومشاركة األطفال يف العمليةتسليط الضوء على تلك امل
كما تناولت . القطاع االجتماعياإلنفاق على على حساب ال يتحقق و االقتصادي كون النمعلى أمهية ضمان 

 اللجنة إيالء العناية واصلوست. ة والبلدان النامية على السواءوالتزامات اجلهات املاحنالدويل املناقشة دور التعاون 
قضية ل تايلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألطفال، وستخصص يوم املناقشة العامة الإلالواجبة 

  .التعليم يف حاالت الطوارئ

 استضافت آخروقد  مالحظاهتا اخلتامية، كما سامهت اللجنة يف حلقات العمل دون اإلقليمية املعنية مبتابعة  - ١٦
والتحق خرباء من . نوفمرب يف واغادوغو/ تشرين الثاين٨ إىل ٦حكومة بوركينا فاسو يف الفترة من منها  حلقة

                                                      

: على العنوان التايلوبكة العاملية، الشعلى قوق اإلنسان السامية حلفوضية املتتاح التوصيات على موقع  )٢(
www2.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion.htm. 
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 بلدان ناطقة باللغة الفرنسية تابعة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا مثانيةاملنطقة باملشاركني اآلخرين من 
ونوقشت . يات واملمارسات اجليدة يف تعزيز متتع األطفال باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةملناقشة التحد

باخلصوص قضايا تتعلق بالصحة والتعليم، مبا فيها مواضيع جامعة مثل مجع البيانات، وامليزنة، وعدم التمييز ضد 
  .)٣(األطفال ومشاركتهم

  تصادية واالجتماعية والثقافيةاإلجراءات اخلاصة باحلقوق االق - ثالثاً 
أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، قام املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى   - ١٧

أبريل، حضر املقرر اخلاص /ويف نيسان. معيشي مناسب، السيد ميلون كوثاري، ببعثتني إىل جنوب أفريقيا وكندا
ويف .  مع خمتلف الشركاء يف القضايا ذات الصلة بواليتهمشاركة حثيثة، وشارك حمفالً عن السكن يف لواندا

سبتمرب، قام رفقة املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، رودلفو /أيلول
ائي يف منطقة ال باروتا مهركل اييم القضايا املتعلقة بتطوير السّدستافنهاغن، بزيارة خاصة مشتركة إىل املكسيك لتق

 وسائل. (A/HRC/4/18)لى جملس حقوق اإلنسان ع املقرر اخلاص، يف تقريره السنوي عرضو. يرو والية غّرمن
بشأن حاالت عامة ومبادئ توجيهية أساسية عديدة ملساعدة الدول على إعمال احلق يف السكن، مبا فيه مبادئ 

وواصل املقرر .  العملية بالترحيبالوسائلوتلقى أعضاء اجمللس هذه . تنميةاإلخالء والتشريد القائمة على أساس ال
تبادل الرسائل مع حكومات تتعلق حباالت على صعد مشلت ،  بوالياتاخلاص تعاونه الوثيق مع مكلفني آخرين

قوق  اللجنة املعنية باحلاكما واصل تعاونه مع هيئات املعاهدات، مبا فيه. مزعومة النتهاك حقوق اإلنسان
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل ومع اهليئات اإلقليمية املعنية بقضايا السكن، مثل جملس 

ذلك أثناء املناقشات املتعلقة ك أوضحه منظور يراعي نوع اجلنس يف عمله، وخيوواصل املقرر اخلاص ت. أوروبا
 ة املعنية اخلاصةمع املقرركذلك وواصل تعاونه . نساناجلنس يف عمل جملس حقوق اإلنوع بإدماج منظور يراعي 

  .مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه

لوبوس، بزيارتني إىل البوسنة واهلرسك فيالّونيوز ر مووقام املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، فرن  - ١٨
والتعليم لتعليم والعدالة االجتماعية، وشارك يف مؤمترات وحلقات تدارس تناولت مواضيع مثل نوعية ا. وماليزيا

 ٢٠٠٨وإضافة إىل ذلك، وحيث إن موضوع التقرير السنوي لعام . لمعوقني، والتمييز يف التعليمل جلامعا
سيخصص للحق يف التعليم يف حاالت الطوارئ، أجرى املقرر اخلاص مشاورات خمتلفة مع العديد من اجلهات 

 واملنظمات غري احلكومية الدولية وغريها من منظمات اجملتمع املدين، بغية مجع الفاعلة مثل وكاالت األمم املتحدة،
  .املعلومات املناسبة ومعاجلة القضايا ذات األولوية يف هذا اجملال

 تعريف للفقر وضعون سنغوبتا، على غوركز اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، أر  - ١٩
لصلة بني حقوق اإلنسان والفقر املدقع، ومتناوالً احلاجة إىل وضع إطار تنفيذي لتطبيق تعدد املدقع، مستكشفاً ا

كما نظر يف جتارب خمتلف البلدان . أبعاد الفقر يف وضع السياسات واقترح تدابري برناجمية للتخفيف من وطأة الفقر

                                                      

 : ستصدر توصيات حلقة العمل على صفحة موقع جلنـة حقـوق الطفـل علـى العنـوان التـايل                   )٣(
www2.ohchr.org/english/bodies/crc/follow-up.htm. 
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ألة الفقر املدقع وحقوق تناولت مسرباء ونظم اخلبري املستقل مشاورات على صعيد اخل. يف أفريقيا وآسيا وأوروبا
  .، ساعدته على إدماج بعض القضايا اليت متت إثارهتا يف إطار عمله٢٠٠٧فرباير /اإلنسان يف شباط

وواصل املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، جان زيغلر، العمل عن كثب مع احلكومات، ووكاالت   - ٢٠
 ٢٩، زار املقرر اخلاص بوليفيا يف الفترة من ٢٠٠٧ويف عام . حول العاملاألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية 

 تشرين ٦أكتوبر إىل / تشرين األول٢٨ وكوبا يف الفترة من (A/HRC/4/30/Add.2)مايو / أيار٦أبريل إىل /نيسان
املي كما واصل املقرر اخلاص العمل عن كثب مع برنامج األغذية الع. (A/HRC/7/5/Add.3)نوفمرب /الثاين

 باعتباره يوم أكتوبر/ تشرين األول١٦ورحب املقرر اخلاص بتخصيص . ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
بادرات يف أوروبا لالحتفال املنشطة والعديد من األوشارك يف . وضوع احلق يف الغذاءمل يكرس، األغذية العاملي
سألة سوء مب ذا الصلةر اخلاص عمل اللجنة الدائمة للتغذية  املقرتابعماية حق الطفل يف الغذاء، حلو. بذلك اليوم

ويف الوقت نفسه، واصل املقرر اخلاص متابعة احلركات االجتماعية . أيضاً السمنة واملشاكل املتصلة هباوالتغذية، 
باحترام واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان والتنمية والعمل معها حول العامل، ويف النهوض 

  .كما واصل املقرر اخلاص تعاونه الوثيق مع الدوائر األكادميية بشأن مسائل تتصل بواليته. احلق يف الغذاء

وقام املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة العقلية والبدنية، بول                   - ٢١
مـايو، وكولومبيـا يف     /فرباير، وإكوادور يف أيـار    /طإىل أوغندا يف شبا   : ٢٠٠٧هانت، ببعثات عديدة يف عام      

وقدم املقرر اخلاص تقريراً إىل اجلمعية العامة عن أولويات التدخالت . نوفمرب/سبتمرب واهلند يف تشرين الثاين/أيلول
من للت مجيعها ُحهي أولويات ، و(A/62/214) الصحية، ومسألة تقييمات األثر يف جمال الصحة واملياه واإلصحاح

 إىل جملـس حقـوق اإلنـسان        اًكما قدم تقرير  . يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة      نظور صلتها باحلق    م
)(A/HRC/4/28    حركة الصحة وحقوق اإلنسان يف العقود املاضية، مبا فيهـا  يف، أبلغ فيه عن بعض التقدم احملرز 

 ١٩ويف  . ة بالـصحة  لنسان ذات الص  العديد من احملاكم حقوق اإل    وتطبيق  عينات من حاالت تربز كيفية تفسري       
شاورة عامة بشأن إعداد مشروع مبادئ توجيهية لشركات األدوية         مب القيامسبتمرب، بادر املقرر اخلاص إىل      /أيلول

احلـصول علـى    تيسري  تعزيز  أساساً عن   املسؤولة  هي   الدول   ورغم أن . سري احلصول على األدوية   فيما يتعلق بتي  
اً بالغاً، إجيابياً وسلبياً، يف قدرة احلكومات على إعمال حق كل إنسان يف ريأثتة أيضاً األدوية، فإن لشركات األدوي

ضعت املبادئ التوجيهية ملساعدة شركات األدوية واهليئات اليت تتابع         وُو. التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة     
ال املقرر جيري مـشاورات     وال يز . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١لتعليق عليها حىت    وهي متاحة ل  أنشطتها،  

وشارك املقرر اخلـاص يف     . رمسية وغري رمسية مع شركات األدوية، واملنظمات غري احلكومية والدوائر األكادميية          
الدوليـة  بادرة امل انطالق موعدأكتوبر، / تشرين األول١٩ املعقود يف لندن يف "Women deliver"بعنوان مؤمتر 

 من كوارث   ككارثةوكان أحد أهداف املبادرة عرض وفيات األمهات        .  وحقوق اإلنسان  ومةبشأن وفيات األم  
  .  للحد منهااملبذولةحقوق اإلنسان وتعزيز اجلهود 

وقامت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، هينا جيالين، يف تقريرهـا                  - ٢٢
، بالتركيز على حالة املـدافعني عـن        ١/١٠٢حقوق اإلنسان   ، املقدم وفقاً ملقرر جملس      (A/HRC/4/37)السابع  

وقدمت يف تقريرها عرضاً عن السياق . حقوق اإلنسان العاملني يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
القانوين ألنشطة هؤالء املدافعني، سلطت فيه الضوء على انتهاكات حقوقهم بالنظر إىل اإلعالن املتعلـق حبـق                 
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). ٥٣/١٤٤قرار اجلمعية العامة    (سؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان           وم
وركزت على املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يتعرضون باخلصوص إىل اخلطر بسبب دفاعهم عـن حقـوق                 

واحملولني جنـسياً وحـاملي صـفات     اجلنس يالسكان األصليني واألقليات، والسحاقيات واملثليني جنسياً وثنائي   
ويف اخلتام، قدمت املمثلة اخلاصة بعض التوصيات إىل األمم املتحـدة،           . اجلنسني واملدافعات عن حقوق اإلنسان    

والدول، واملنظمات احلكومية الدولية، ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، واملنظمات غري احلكومية واملدافعني             
  . املدافعني عن حقوق اإلنسان العاملني يف هذا اجملالعن حقوق اإلنسان، بشأن حالة 

وركز اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية يف التمتع الكامل جبميع   - ٢٣
حقوق اإلنسان، برناردز مودهو، على صياغة مبادئ توجيهية عامة ُتتبع يف تطبيق إصالحات اقتصادية وبـرامج                

 ٢٠٠٧يوليـه  / متـوز ١٠ و٩ونظمت مشاورة على صعيد اخلرباء يومي  . ف من الديون يف البلدان النامية     التخفي
وحضر تلك املشاورة ممثلون عن صندوق النقد الـدويل،         . إلدماج آرائهم يف املشروع احلايل للمبادئ التوجيهية      

نة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والبنك الدويل، ووكاالت األمم املتحدة، ومنظمة التجارة العاملية، واللج
كما قام اخلبري املستقل بزيارة إىل بوركينا فاسو يف      . والثقافية، والدوائر األكادميية وأفراد ينتمون إىل اجملتمع املدين       

ري ، حيث اطلع على حالة الديون اخلارجية وآثارها يف قدرة البلد على االمتثال لقواعد ومعاي              ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
وشدد، أثناء مشاوراته مع أصحاب املصلحة، على أمهية عنصري املشاركة القوية واملساءلة أثناء             . حقوق اإلنسان 

وقدم أيضاً تقريراً حمدثاً إىل . إعداد ورقات استراتيجية احلد من الفقر وعمليات اختاذ القرار بشأن الديون اخلارجية
  . شروع املبادئ التوجيهية العامةاجلمعية العامة عن التقدم احملرز يف إجناز م

وقام أوكيتشوكو إيبانو، املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات والنفايـات الـسمية                 - ٢٤
واخلطرية بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق اإلنسان، بتركيز تقريره املقدم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان                  

(A/HRC/7/21)   وحلّل يف تقريره   .  املسلحة يف التعرض للمنتجات والنفايات السمية واخلطرية        على أثر الرتاعات
الُبعد املتعلق حبقوق اإلنسان يف هذه القضية يف سياق الرتاع املسلح، وخباصة احلقوق اليت ميكن أن تتـأثر سـلباً                    

مـل، واملعلومـات    بذلك، مثل احلق يف احلياة، وبأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة، والغذاء الكـايف، والع              
. (A/HRC/7/21/Add.2)، قام املقرر اخلاص بزيارة إىل أوكرانيا ٢٠٠٧ويف عام . واملشاركة واحلق يف االنتصاف  

وال يزال يشارك يف العديد من املؤمترات وحلقات التدارس، وأدىل ببيان أخرياً يف اجتماع فريق للخرباء تابع لألمم 
وحدد أمهيـة الـوعي   . سك، يف االحتاد الروسيفية البيئة املعقود يف خابارواملتحدة معين بالسكان األصليني ومحا    

واقترح حلّ يتمثَل يف إدماج أصـحاب       . ومقاومة آثار تدهور البيئة يف سبل عيش السكان األصليني حول العامل          
  . املصلحة ذوي الصلة يف عمليات اختاذ القرارات املتعلقة هبذه القضايا

املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، السيد رودولفو          وواصل املقرر اخلاص      - ٢٥
وخـصص  . استافنهاغن، التركيز بصفة خاصة على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للسكان األصليني          

 الشعوب األصلية   تقريره املواضيعي السنوي يف هذا الصدد لنهج التنمية الذي يستند إىل حقوق اإلنسان يف سياق              
(A/HRC/6/15) .             وأوضح املقرر اخلاص يف التقرير وجود فجوة عريضة يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية

والثقافية بني األهداف املعلنة للحكومات والتجربة اليومية اليت يعيشها السكان األصليون، وهي فجوة ما انفكت               
أبريل، كما شارك يف زيـارة  / يف نيسان  (A/HRC/6/15/Add.2)يفيا  وزار املقرر اخلاص بول   . تتسع بدل أن تزول   
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سبتمرب رفقة املقرر اخلاص املعين بالسكن، وأوىل عنايـة  /ملشروع سّد ال باروتا الكهرمائي يف املكسيك، يف أيلول 
املقرر اخلاص وإضافة إىل ذلك، واصل . خاصة لآلثار النامجة عن املشروع يف اجملتمعات احمللية املتضررة أو املشردة         

التركيز يف رسائله إىل احلكومات على حالة جمتمعات حملية حمددة بشأن التمتع بتلك احلقوق، مع التركيز بـصفة         
  . خاصة على حالة أراضي السكان األصليني ومواردهم الطبيعية

فحة اإلرهاب،  املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكاكّرسو  - ٢٦
لقضية املواضيعية الرئيسية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف سـياق          لمارتني شاينني، تقريره السنوي     

وأشار يف التقرير إىل اإلطار املعياري وقدم معلومات عن العمل الذي أجنزته            . (A/HRC/6/17)مكافحة اإلرهاب   
ات اخلاصة وغريها من مؤسسات األمم املتحدة، مثل حمكمـة العـدل            إىل حد اآلن اهليئات التعاهدية، واإلجراء     

، بّين املقرر   قطرية حمّددة واستناداً إىل أمثلة مواضيعية وأمثلة      . الدولية، وكذلك اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان     
ادية واالجتماعيـة  التمتع باحلقوق االقتصيف بري مكافحة اإلرهاب أن تنتج عن تدا اخلاص اآلثار السلبية اليت ميكن      

قدم توصيات لتعزيز هذه احلقوق يف تناول ومكافحة الظروف اليت تؤدي إىل انتشار اإلرهـاب ويف                و ،والثقافية
 ١٠ إىل   ٣ بزيارة إىل إسرائيل يف الفترة مـن      اخلاص  كما قام املقرر    . ة األجل صياغة استراتيجيات مستدامة طويل   

 يف تقريره، الشواغل املتعلقة     حبتو. (A/HRC/6/17/Add.4) احملتلة    األراضي الفلسطينية  ، وزار ٢٠٠٧يوليه  /متوز
 بصفة خاصة، تناول املقرر     ،وفيما يتعلق باجلدار احلاجز   . إنشاء اجلدار احلاجز يف الضفة الغربية     بوباحلالة يف غزة    

  . قافيةاخلاص شرعيته وتأثريه يف السكان الفلسطينيني وآثاره يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والث

قـوق اإلنـسان    األمم املتحدة السامية حل   أنشطة مفوضية     - رابعاً 
  لتعزيز وإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 تعزيـز اخلـربة     ٢٠٠٧- ٢٠٠٦حددت خطة عمل وخطة املفوضة السامية لإلدارة االستراتيجية للفترة            - ٢٧
، ٢٠٠٧ويف عام . قتصادية واالجتماعية والثقافية كأولوية قصوىاحلقوق االجمال  يف  الساميةاملواضيعية للمفوضية

عملها لتعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن طريق طائفة واسعة من السامية عززت املفوضية 
متزايـد  على حنو السامية علماً    املفوضية   أحاطتو. األنشطة على الصعيدين القطري واإلقليمي وعلى صعيد املقر       

خـدمات  احلرمان من احلصول علـى  حباالت حرجة مثل عمليات اإلخالء، والتشريد القسري، ورد األراضي، و        
 به الدول، واملنظمات غري ت، وكان ذلك نتيجة العمل الذي قامةومرافق الصحة والتعليم وظروف العمل املتدهور

  .ا من أصحاب املصلحة ذوي الصلةاحلكومية، ووكاالت األمم املتحدة، والدوائر األكادميية وغريه

  : ، حددت املفوضية أولويات يف اجملـاالت اخلمـسة التاليـة          سّد الفجوات على مستوى التنفيذ    وسعياً ل   - ٢٨
تعزيز املشاركة والوجود القطريني على الصعيد امليداين، مبا يف ذلك التعاون القطـري، والتـدريب وبنـاء                 ) أ(

توثيق الشراكات مع اجملتمع ) ج(لمفوضة السامية يف جمال حقوق اإلنسان؛ ل يريادالدور التعزيز ) ب(القدرات؛  
وهيئات السامية   يف العالقة القائمة بني املفوضية       التآزرمزيد من أوجه    حتقيق  ) د(املدين ووكاالت األمم املتحدة؛     

روع التالية بعض األنشطة    وتتناول الف . تعزيز إدارة وختطيط املفوضية   ) ه(حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة؛ و     
  . اليت مت إجنازها يف هذه اجملاالت
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   تعزيز املشاركة القطرية- ألف 

، جهود مشاركتها القطرية، عن طريق أنشطة املتابعة، والتعاون         ٢٠٠٧، يف عام     السامية عززت املفوضية   - ٢٩
إيفاد لدان، واملكاتب اإلقليمية، و   واملساعدة التقنيني، وتوثيق احلاالت، وتعزيز نشر موظفي حقوق اإلنسان يف الب          

. بعثات حفظ السالم، وحتديد والية واضحة تتمثل يف تعميم مراعاة منظور حقوق اإلنسان على مجيع املستويات               
واختذ الدعم املقدم للدول والوجود امليداين شكل القيام بتحقيقات، وإصدار منشورات، وتقارير، وبناء القدرات              

تطوير أو إصالح التشريعات والـسياسات العامـة،   جمال تقدمي املشورة واملساعدة يف     يف جمال حقوق اإلنسان، و    
  . وتعزيز اخلربة املواضيعية والعمل يف جمال العدالة االنتقالية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ، وذلكة والثقافية حاالت انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعي    رصد   الوجود امليداين    أمكن، بفضل و  - ٣٠
حيث تعلق   ليشيت، والسودان، وطاجيكستان، والكامريون، وكمبوديا، واملكسيك، ونيبال         -  يف أنغوال، وتيمور  

  ذلك وإدارة األراضي والتشريد فيما يتصل باحلق يف مستوى معيشي مالئم، مبا يفاألمر حباالت اإلخالء القسري،
يف كمبوديـا   السامية   الوجود امليداين للمفوضية     مسحعلى سبيل املثال،    و. احلق يف السكن الالئق واحلق يف الغذاء      

، يالتمييز القائم على أساس طبق    برصد  يف نيبال   املفوضية  اضطلعت  و. حاالت اإلخالء القسري يف بنوم بنه     برصد  
  .  العدالة، وخباصة من منظور الوصول إىلإىل الداليتحاالت اإلخالء القسري واحلصول على املياه بالنسبة ومشل 

ويف جمال بعثات السالم، والعمل املتعلق بالرتاع وفترة ما بعد الرتاع يف سرياليون، تابع فـرع حقـوق                    - ٣١
املـواد  من توفر ما ياإلنسان وسيادة القانون التابع لبعثة األمم املتحدة يف سرياليون، إعمال احلق يف التعليم بتقييم    

 املدرسي، على ضوء السياسة التعليميـة       الطفالت والتسرب حلمل لدى   املوظفني، وكذلك نسب ا   من  التعليمية، و 
 القطاعتوفر األدوية والعاملني يف مدى كما مت رصد املستشفيات واملراكز الصحية بغية تقييم . اليت تتبعها احلكومة

قوق لوحدة املعنية حبا تصدرأو. الطيب وتقدمي الدعم التقين املتعلق باملعايري الدولية اخلاصة بسياسات الصحة العامة
االستفادة : حقوق اإلنسان يف مزارع املطاط يف ليبرييا" لبعثة األمم املتحدة يف ليبرييا تقريراً معنوناً ةالتابعواإلنسان 

 التوصيات الواردة تقوم الوحدة املذكورة مبتابعةو. ق فيه ظروف العمل والعيش يف مزارع املطاط، وثّ"من املستقبل
 عن حبوثاً وأعدت تقريراً     ، بالتعاون مع جلنة حقوق اإلنسان األوغندية      ، أوغندا، أجرت املفوضية   ويف. يف التقرير 

  .  األراضي بالنسبة إىل العائدين من املشردين داخلياً إىل مشال أوغندارّدالسياسات املتبعة يف جمال امللكية و

ونية وإصالح التشريعات املتعلقة باحلقوق     كما دعم الوجود امليداين حلقوق اإلنسان عمليات احلماية القان          - ٣٢
يف كولومبيا  السامية  للمفوضية  التابعة   ة امليداني بعثة ال توعلى سبيل املثال، قدم   . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

التابعة  ة امليدانيبعثة الت حقوق اإلنسان، وساعدكافةاملساعدة على صياغة مشروع قانون ملكافحة التمييز، يتناول 
ـ البعثة ت دعم،ويف السودان. غواتيماال على صياغة تشريعات تتعلق باحلق يف الغذاء       يف  السامية  للمفوضية    ة امليداني

 املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان،  مبوجبالتزامات البلد   و الوطنيةالقوانني  للتنسيق بني   بناء قدرات اجلمعية الوطنية     
  . االنتقايلقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبوجب الدستور الوطين مبا فيها املعاهدات ذات الصلة باحلقوق اال

 أيضاً على وضع وتنفيذ سياسات عامة وطنية تتصل بـاحلقوق االقتـصادية             البعثات امليدانية  توساعد  - ٣٣
لوطنيني ا من الشركاء اوتعاونت املفوضية يف بوروندي وسرياليون مع وزاريت التعليم وغريمه. واالجتماعية والثقافية

  .  حقوق اإلنسانللتثقيف يف جمالتنفيذ السياسة الوطنية على 
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وشددت البعثة امليدانية التابعة للمفوضية السامية يف املكسيك على تناول السياسات اخلاصة باملرأة وباجملتمعـات               
، ٢٠١٢- ٢٠٠٧وساعدت، تبعاً لذلك، على إدماج منظور حلقوق اإلنسان يف خطة التنمية الوطنية للفترة . احمللية

ويف السودان، مت تقدمي    .  معيشي مالئم واحلق يف العمل     مشل احلق يف التعليم، واحلق يف الصحة، واحلق يف مستوى         
كما قدمت الوحـدة    . الدعم لبناء القدرات يف جمال حتليل عملية وضع امليزانية العامة من منظور حقوق اإلنسان             

املعنية حبقوق اإلنسان والتابعة لبعثة األمم املتحدة يف السودان املساعدة التقنية على وضع إطار سياسات يتعلـق                 
. بإعادة التوطني، يهدف إىل توفري احلماية املتزايدة للمشردين داخلياً والفقراء احلضريني من إعادة التوطني القسري

وأسهمت البعثة امليدانية التابعة للمفوضية السامية يف أوغندا يف استعراض السياسات الوطنية، مبا فيها مـشروع                
  .السياسات الوطنية يف جمال األراضي

ت متابعة مشاريع اهلياكل األساسية وتطويرها على نطاق واسع، وخباصة بالنظر إىل األثر السليب              كما مت   - ٣٤
وعلى سبيل املثال، علّقت    . احملتمل يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألفراد اجملتمع املهّمشني والفقراء         

 الصناعية  - أن يكون للمزارع ولالمتيازات الزراعية      البعثة امليدانية للمفوضية يف كمبوديا على األثر الذي حيتمل          
وباملثل، تابع مكتب   . يف حق السكان األصليني يف امتالك األراضي واملوارد، مما يؤدي إىل الطرد وإعادة التوطني             

 شـخص وأن يطمـر      ٢٠ ٠٠٠املكسيك أثر مشروع سد بوالية غّريرو يف حقوق اإلنسان، ميكن أن يتأثر منه              
ويف السودان، تابعت الوحدة املعنية حبقوق اإلنسان يف بعثة         .  جمتمعاً حملياً  ٢٠قيم فيها ما يربو على      املناطق اليت ي  

األمم املتحدة يف السودان وأبلغت عن إعادة التوطني القسري وعمليات الطرد بسبب بناء سـّدين كهرمـائيني                 
  . كبريين يف املنطقة الشمالية من وادي النيل

وتشمل بعض األمثلة، مكتب املفوضية     . ات تقييم حلقوق اإلنسان يف بلدان خمتلفة      وأجريت حبوث وعملي    - ٣٥
السامية يف املكسيك، الذي أصدر وثائق عديدة تتعلق بوصول النساء من السكان األصليني إىل نظام العدالة، أو                 

. صادية والسياسية واالجتماعيةبالعنف والتمييز، مع التركيز على التكافل القائم بني احلقوق املدنية والثقافية واالقت
ويف . وتتضمن الوثائق استنتاجات وتوصيات بشأن كيفية حتسني احترام ومحاية حقوق النساء من السكان األصليني

نيبال، قامت املفوضية السامية ببعثة تناولت احلد من الفقر واالستبعاد االجتماعي لتحليل االستراتيجيات الوطنية              
ها السياسات االجتماعية واالقتصادية وسياسات اإلدارة الرشيدة، مـن منظـور حقـوق             للحد من الفقر، مبا في    

وجتري البعثة امليدانية للمفوضية السامية يف أوغندا حبوثاً تتعلـق    . وصدرت نتائج البعثة يف تقرير مفصل     . اإلنسان
كما . ا بعد انتهاء الرتاع   حبقوق اإلنسان للمعوقني، مع التركيز على حقوق املصابني بأمراض عقلية يف حاالت م            

شاركت البعثة املذكورة مع اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان يف إعداد تقرير عن السياسات املتعلقـة بـاحلق يف       
  . األرض، واسترداد العائدين من املشردين داخلياً إىل املناطق الشمالية ممتلكاهتم

 تقدمي الدعم لبناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان، وواصلت العديد من البعثات امليدانية حلقوق اإلنسان  - ٣٦
ونظّمت املفوضية السامية على الصعيد القطري حلقات عمل        . مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

تدريبية للتركيز على معايري حقوق اإلنسان الدولية، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لـصاحل               
األقليات العرقية واجملتمعات احمللية األصلية، واملعوقني، واألطفال، والنـساء، والالجـئني، واملـشردين داخليـاً               

وشارك يف حلقات العمل مسؤولون حكوميون، ومسؤولون عن الـسلطات احملليـة، وبرملـانيون،              . والعائدين
معية، وموظفون من األمم املتحدة وممثلون عن واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية واجملت
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القطاع اخلاص وعن وسائط اإلعالم، ومدافعون عن حقوق اإلنسان، والعاملون يف القطاعني القانوين والصحي،              
وإضافة إىل ذلك، مت تعزيز آليات أخرى للنهوض باحلقوق االقتـصادية           . والدوائر األكادميية، والنقابات والطلبة   

وعلى سبيل املثال، افتتحت البعثة امليدانيـة للمفوضـية يف          . ثقافية على الصعيدين احمللي والوطين    واالجتماعية وال 
 ٤٠٠ ليشيت، مركز موارد عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعامة اجلمهور، وأتيحت زهاء              - تيمور  

 عقدت البعثة امليدانية يف أوغندا مبـشاركة        وعلى الصعيد اإلقليمي،  . وثيقة باإلنكليزية واإلندونيسية ولغة التيتون    
املفوضية السامية يف جنيف حلقة عمل دون إقليمية لصاحل أفريقيا الشرقية تناولت استخدام مؤشـرات حقـوق                 

وتضمنت حلقة العمل جلسة ضمَّت . اإلنسان يف ختطيط وتعزيز ومتابعة تنفيذ االلتزامات يف جمال حقوق اإلنسان       
قطاع الصحي وخمطِّطي التنمية الوطنية املعنيني مبؤشرات احلـق يف الـصحة واسـتخدام     واضعي السياسات يف ال   

ديسمرب، ُنظِّمت حلقة عمل إقليمية بـشأن آليـة         /ويف كانون األول  . املؤشرات يف استراتيجيات احلد من الفقر     
انية للمفوضية السامية يف شيلي املقاضاة فيما يتصل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية استضافتها البعثة امليد

  .بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  تعزيز الدور الريادي للمفوضية السامية يف جمال حقوق اإلنسان - باء 

 على الدور الريادي الذي تضطلع به املفوضـة         ٢٠٠٧- ٢٠٠٦تشدد خطة اإلدارة االستراتيجية للفترة        - ٣٧
السامية عن طريق تعزيز التفاعل مع هيئات األمم املتحدة وجهاهتا الفاعلة ذات الصلة، يف حتديد وحتليل مشاكل                 

وسعياً لالضطالع هبذا الدور، تناولت املفوضـية       . حقوق اإلنسان واقتراح حلول لردم الفجوة يف إعمال احلقوق        
واالجتماعية والثقافية، مع التركيز علـى احلمايـة        السامية جماالت للعمل ذات أولوية تشمل احلقوق االقتصادية         

القانونية والدعوة، وإنشاء وحدة ُتعىن باملرأة ونوع اجلنس وتعزيز اخلربة املواضيعية يف عدد من اجملاالت مثل فريوس 
 اخلطة  كما تركِّز . اإليدز، واملؤشرات، واحلق يف التنمية وحقوق األقليات واملشردين داخلياً        /نقص املناعة البشرية  

على الدور الريادي الذي تضطلع به املفوضة السامية يف اجلهود اليت تبذهلا للحد من الفقر ولتحقيـق األهـداف                   
  .اإلمنائية لأللفية

 دراسة عن حقوق    ٢٠٠٧، قدمت املفوضية السامية يف عام       ٢/١٠٤ووفقاً ملقرَّر جملس حقوق اإلنسان        - ٣٨
 واستعرضت املفوضية السامية يف الدراسة االلتزامات الدولية املتعلقـة          .اإلنسان واالستفادة من املياه واإلصحاح    

حبقوق اإلنسان يف جمال توفري املياه الصاحلة للشرب واإلصحاح، وناقشت أبعادها وحمتواها، وطبيعتها ومتابعتها،              
ت لزيادة تعزيـز    واختتمت الدراسة باستنتاجات وتوصيا   . وأشارت إىل اجملاالت اليت حتتاج إىل تعميق النظر فيها        

وتنفيذ االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان ذات الصلة بتلك اجملاالت، مبا فيها توصية تعترب احلصول على املاء الصاحل 
  . للشرب واإلصحاح حقاً من حقوق اإلنسان

 مـسألة  وحللت املفوضية السامية، يف إطار أنشطتها الريادية، أبعاد حقوق اإلنسان يف تغري املناخ، وهي               - ٣٩
وفيما ركزت التحاليل السابقة لتغري املناخ عادة علـى         . ٢٠٠٧أساسية متثل مصدر قلق للمجتمع الدويل يف عام         

آثاره االقتصادية والبيئية، تتيح معايري وقواعد حقوق اإلنسان إطاراً للنظر يف أبعاده اإلنسانية، وتسلِّط الضوء على 
وساعد إعداد وثيقة أساسية والدعم املقدم حلضور نائبة املفوضـة          . قادمةاألثر احملتمل له يف األجيال احلاضرة وال      

 على تقدمي نظرة شاملة لُبعد حقوق اإلنسان يف تغري املنـاخ،          ٢٠٠٧ديسمرب  /السامية مؤمتر بايل يف كانون األول     
  .ومتهيد الطريق حنو نقاش ضروري بشأن التدابري اليت جيب على اجملتمع الدويل أن يتخذها
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على مبدأ  ) E/2007/82(كزت املفوضة السامية يف تقريرها املقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي           ور  - ٤٠
، مستكشفة معانيه وكيفية متكني املعاهدات من اإلعمال التدرجيي على مّر الزمن للحقـوق              "اإلعمال التدرجيي "

كما . ب من الدول األطراف تنفيذها فوراًاالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويف الوقت نفسه فرض التزامات تتطل
ناقشت املفوضة السامية يف التقرير بعض القضايا النامجة عن التنفيذ الفعلي لاللتزامات اخلاضعة لإلعمال التدرجيي       

وصـّب يف نفـس    . معلّقة على التدابري واالستراتيجيات الوطنية للمضي قدماً حنو اإلنفاذ التدرجيي لتلك احلقوق           
استناداً إىل الكلمة اليت    " العدالة االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات اليت متر مبرحلة انتقالية       "اهلا املعنون   االجتاه مق 
 يف احملاضرة السنوية الثانية للعدالة االنتقالية اليت استضافها مركز كلية           ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥ألقتها يف   

وتـسعى  . اإلنسان والعدالة العاملية واملركز الدويل للعدالة االنتقاليـة احلقوق التابع جلامعة نيويورك املعين حبقوق  
املفوضية السامية، بإصدارها سلسلة من هذه التقارير واملقاالت، لتعميق استيعاب مفاهيم هذه احلقوق وإلتاحـة               

  .أدوات لتحسني إعماهلا

وانتهاكات حقوق اإلنسان ميكن . وموالفقر هو أحد أخطر حتديات حقوق اإلنسان اليت يواجهها العامل الي  - ٤١
أن تؤدي إىل الفقر وتعمقه، واألشخاص الذين يعيشون يف حاالت الفقر هم بدورهم من بني الشرائح الـسكانية                

، ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ويف فترة الـسنتني     . املعرضة أكثر من غريها النتهاك حقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
 وحتديد كيفية تعزيزها عمل منظومة األمم املتحدة الرامي إىل التصّدي للفقر مـن              قامت املفوضية السامية بتقييم   

ويتيح النظر يف الفقر املتعدد األبعاد ويف األهداف اإلمنائية لأللفية من هذا املنظور، التحليل . منظور حقوق اإلنسان
عة للتمييز الذي يؤثر يف أكثـر الـشرائح         املتبّصر ألسباب الفقر اجلذرية املباشرة، مع التركيز على احملاور املتقاط         

وينبغي أن تكون احلقوق املدنية والسياسية هي الدعامة الرئيسية الستراتيجيات احلد من الفقر، شـأهنا               . هتميشاً
 ٣٠ إىل   ٢٨ويف الفترة من    . كشأن االلتزامات امللزمة قانوناً واملرتبطة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

، نظمت املفوضية السامية اجتماعاً الستعراض مسألة الفقر حبضور زمالء ميـدانيني ودعـت       ٢٠٠٧س  مار/آذار
خرباء ملناقشة وحتديد مداخل املشاركة القطرية االستراتيجية للمفوضية عند تناول القضايا املرتبطة بالفقر وحقوق     

، برئاسة )غواتيماال، وليبرييا، ونيبال(نية  واستعرضت أثناء االجتماع تقارير عن ثالث بعثات تقييم ميدا        . اإلنسان
  . وجتري متابعة نشطة حلالة ليبرييا. فريق من اخلرباء يف اقتصاد التنمية وحقوق اإلنسان والرتاع

، أعدت  ٢٠٠٧ويف عام   . ومت إيالء عناية خاصة لقضية املرأة واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           - ٤٢
منها ورقة موقف قانوين بشأن استخدام التدابري املؤقتة اخلاصة ذات          : جهزت وثائق عديدة  املفوضية السامية حبثاً و   

الصلة بإتاحة احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف الدول يف فترة ما بعد الرتاع، بغية ضمان متّتع الشرائح املستضعفة 
ية شاملة عن القوانني اليت متيز ضد       بسبب الرتاع بتلك احلقوق، وخباصة ضحايا العنف اجلنسي؛ ودراسة استقصائ         

املرأة، مبا فيها حقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وورقة ستستخدم كمرفق للتقارير اليت يعدها املقـرران           
  . اخلاصان املعنيان بالعنف ضد املرأة والسكن، والربط بني جمموعيت احلقوق ومسؤولية الدولة يف هذا الصدد

اإليدز /ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ارتباطاً وثيقاً بانتشار فريوس نقص املناعة البشريةوترتبط احلقو  - ٤٣
وأثره يف األفراد واجملتمعات احمللية حول العامل، حيث يغذي عدم احترام كافة حقوق اإلنسان انتشار املرض ويفاقم 

وتربز . دز التقدم احملرز يف إعمال حقوق اإلنسان      اإلي/أثره؛ ويف الوقت نفسه، يقّوض فريوس نقص املناعة البشرية        
  ويف . هذه الصلة يف تفاوت اإلصابة هبذا املرض وانتشاره يف الفئات الضعيفة، مثل النساء واألطفـال والـشباب                
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اإليدز واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وصدر أثناء       /، أُجنز دليل عن فريوس نقص املناعة البشرية       ٢٠٠٧عام  
  أغـسطس، يف  / آب٢٣- ١٩دويل الثامن لإليدز يف منطقة آسيا واحملـيط اهلـادي املعقـود يف الفتـرة          املؤمتر ال 

ويف تلك املناسبة، استضافت املفوضية السامية، وبرنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمات األمم             . سري النكا 
إزالـة  " طريق التابع االصطناعي عنوانـه       املتحدة ملكافحة اإليدز، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي حدثاً نظّم عن         

، سعياً إلسهام املؤسسات    "دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    : احلواجز وإتاحة الوصول على النطاق العاملي     
  . اإليدز والنهوض باملساءلة/الوطنية يف التصّدي لفريوس نقص املناعة البشرية

، نظمت املفوضية مناقشة    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢١العنصري يف   وإحياًء لليوم العاملي للقضاء على التمييز         - ٤٤
ركزت فيه على أمور منها أثر " عوائق التنمية: العنصرية والتمييز العنصري"لفريق رفيع املستوى يف جنيف بعنوان 

ي والحظ املشاركون أثناء املناقشات أن ضحايا التمييز، مبا فيه التمييـز العنـصر  . العنصرية يف النمو االقتصادي  
يهمشون يف جمتمعاهتم وينكر عليهم تساوي الفرص يف احلصول على منافع اجتماعية وغريها من املنافع واملرافـق               

  والحظ املشاركون أيـضاً أنـه      . واخلدمات اليت تؤثر يف إمكانات إسهامهم على حنو كامل يف النمو االقتصادي           
ال ميكن حتقيقها يف حد ذاهتا دون املشاركة الواسـعة          ال ميكن حتقيق النمو االقتصادي دون اإلدارة الرشيدة، اليت          

  .جلميع اجملتمعات احمللية واجملموعات دون متييز

  توثيق الشراكات مع اجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة -  جيم

، إىل إقامة أو تعزيز شراكات مع وكاالت وبـرامج األمـم            ٢٠٠٧بادرت املفوضية السامية، أثناء عام        - ٤٥
وبذلت جهود تعاونية لتناول قضايا .  واجملتمع املدين، يف ما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاملتحدة

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن طريق أفرقة عمل، وفرق عاملة وأفرقة قطرية، وال سيما مع وكاالت 
، تتعاون البعثة امليدانية للمفوضية السامية يف أنغوال مـع          وعلى سبيل املثال  . األمم املتحدة على الصعيد القطري    

ويف بوروندي،  . صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة واليونيسيف يف تناول صحة األم والطفل وحقوق اإلنسان            
 متتع املتلقني تتعاون البعثة امليدانية حلقوق اإلنسان وبرنامج األغذية العاملي على تقييم أثر أداء املساعدة الغذائية يف              

ويف أوغندا، بادرت املفوضية ومنظمة الصحة العاملية إىل إنشاء جلنة توجيهية معنية . لتلك املساعدة حبقوق اإلنسان
بالصحة وحقوق اإلنسان، تترأسها وزارة الصحة، وجتمع بني العاملني يف القطاع الصحي ويف جمال حقوق اإلنسان 

حلقات عمل مشتركة لتناول قضايا الفقر وحقوق اإلنسان، وذلك على         وُعقدت مؤمترات و  . وواضعي السياسات 
، ومع صندوق األمـم     )يف منطقة أفريقيا الوسطى   (سبيل املثال، مع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة والفاو          
يف العديد من   و). يف شيلي ملنطقة أمريكا الالتينية    (املتحدة للسكان، واليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي        

حلقات العمل التدريبية املعقودة على الصعيد القطري، اشتركت البعثات امليدانية حلقوق اإلنسان مع وكـاالت               
األمم املتحدة األخرى، مثل منظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمات األمـم املتحـدة       

منظمة الصحة للبلدان األمريكية، وصندوق األمم املتحدة       /لعامليةملكافحة اإليدز، واليونيسيف، ومنظمة الصحة ا     
  .للسكان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

، شـاركت   ٢٠٠٧أكتوبر  /ويف تشرين األول  . ومت تعزيز التعاون مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         - ٤٦
اإلنسان املعقود يف كيغايل الذي تناول موضـوع        املفوضية السامية يف املؤمتر السادس للمؤسسات الوطنية حلقوق         

وأعاد ". دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف محاية الالجئني، واملشردين داخلياً واألشخاص عدميي اجلنسية"
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 تشرين  ١٠اإلعالن الذي اعتمده املؤمتر تأكيد التزام املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بإعالن أبوجا الصادر يف               
  ، والذي تضمن ما ورد يف القرارات اليت اعتمدهتا املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان                ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين

وشكل املؤمتر السادس أرضية للمشاركني لعرض األعمال       . فيما يتصل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
قافية، ويف تنفيذ إعالن أبوجا الصادر يف املـؤمتر         اليت أجنزهتا بلداهنم يف تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والث        

وقدمت عروضاً موضوعية مؤسساُت حقوق اإلنسان من توغو، واجلزائر، ومجهورية ترتانيـا املتحـدة،              . السابق
وتضمن إعالن . وجنوب أفريقيا، ورواندا، وغانا، والكونغو، ومدغشقر، واملغرب، ومالوي، وموريتانيا ونيجرييا      

ُتمد يف املؤمتر السادس تعهداً بضمان مورد الرزق املستدام لالجئني فيما يتصل بالصحة والتعليم من كيغايل الذي اع
وأبرمت البعثة امليدانية للمفوضية السامية يف املكسيك اتفاقاً مع املؤسسات الوطنية املكسيكية            . بني قضايا أخرى  

 مؤشرات عن حقوق اإلنـسان يف املكـسيك،         حلقوق اإلنسان لتنفيذ مشاريع مشتركة، مبا فيها مشروع لتطوير        
وسينطلق املشروع مبؤشرات عن احلق يف      . بالتعاون أيضاً مع املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا وجتهيز املعلومات        

كما متّ التعاون التقين مع منتدى آسيا واحملـيط         . الصحة واحلق يف التعليم، وكذلك حقوق األشخاص املسجونني       
  .لوطنية حلقوق اإلنسان يتعلق بالبحث املوضوعي املعين حبقوق اإلنسان والبيئة يف تلك املنطقةاهلادئ للمؤسسات ا

وأصدرت . وأصدرت املفوضية السامية، نتيجة هلذا التعاون الوثيق، وثائق عديدة لنشرها على نطاق واسع              - ٤٧
 السكن واملمتلكات لالجئني واملشردين     دليل رد املفوضية السامية، بالتعاون مع العديد من الشركاء، منشوراً بعنوان          

   واجلـاهزة لإلصـدار يف بدايـة        ٢٠٠٧ومن املنشورات األخرى ذات الصلة اليت مت إعدادها يف عـام            . )٤(ًداخليا
بشأن احلق يف الصحة، واملنشورة بالتعاون مع منظمة الـصحة العامليـة؛             ٣١هي صحيفة الوقائع رقم      ٢٠٠٨عام  
اليت توفر أداة للدعوة حلقوق اإلنسان يف التنمية وحتّدد إطاراً عمليـاً            " ية وحقوق اإلنسان  األهداف اإلمنائية لأللف  "و

واضحاً لواضعي السياسات والعاملني يف جمال التنمية عن كيفية ربط اجلهود الرامية إىل بلوغ األهـداف اإلمنائيـة                  
، وهي نـشرة    "تراتيجيات احلد من الفقر   الصحة، وحقوق اإلنسان واس   "لأللفية مبعايري والتزامات حقوق اإلنسان؛ و     

مشتركة بني املفوضية السامية ومنظمة الصحة العاملية، تتناول أساساً العاملني يف قطاع الصحة العامـة وواضـعي                 
  .السياسات، وتتضمن ردوداً على العديد من األسئلة اليت أثارها هنج احلد من الفقر الذي يستند إىل حقوق اإلنسان

 البعثات امليدانية حلقوق اإلنسان مع شركاء وطنيني آخرين، مثل اجملتمع املدين، واملؤسـسات              كما تعاونت   - ٤٨
وعلى سبيل املثال، تدعم البعثات امليدانية حلقوق اإلنسان أنـشطة املنظمـات غـري              . األكادميية واجلماعات املهنية  

لضحايا اإلخالء القـسري والعنـف املـرتيل        احلكومية اليت تتابع احلق يف السكن الالئق وتقدم املساعدة القانونية           
؛ ) ليشيت- تيمور (، وتساعد على إنشاء شبكات املنظمات غري احلكومية املعنية باحلق يف السكن الالئق )قريغيزستان(

ويف الصني، أبرمت املفوضية اتفاقاً لتقدمي منحة إىل معهد القانون ). السودان(وتدعم مشروعاً لتحليل امليزانية الوطنية 
التابع لألكادميية الصينية للعلوم االجتماعية لدعم أهلية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألن ينظـر فيهـا                

وتتعاون املفوضية السامية يف املكسيك مع جامعات ومنظمات حقوق اإلنسان لصياغة مقتـرح             . القضاء يف الصني  
ور املكسيك ومعايري حقوق اإلنسان الدولية، مبا فيها املعايري يتعلق باإلصالح الدستوري بغية حتقيق االتساق بني دست
  .ذات الصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                      

ــة    )٤( ــشبكة العاملي ــى ال ــسامية عل ــية ال ــع املفوض ــاح مبوق ــايل مت ــوان الت ــى العن :  عل
www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf. 
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وشاركت املفوضية السامية يف العديد من األحداث، وحلقات التدارس واحملافل اليت نظمتـها الـدول،                 - ٤٩
على سبيل املثال، ويف احملفل التاسع للمنظمـات غـري          و. والنظم والتحالفات اإلقليمية للمنظمات غري احلكومية     

احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان ذات الصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف سياسـات االحتـاد                
األورويب، يف لشبونة، شاركت املفوضية السامية يف أفرقة معنية باملؤشرات، واملدافعني عن حقوق اإلنسان واحلماية 

ونظمت احلدث الرئاسةُ الربتغالية لالحتاد األورويب بالتعاون       . قانونية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ال
  .مع املفوضية األوروبية

  تعزيز التآزر مع هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان -  دال

عين بربوتوكول اختياري يلحق بالعهـد      واصلت املفوضية السامية دعم الفريق العامل مفتوح العضوية امل          - ٥٠
وأجرى الفريق العامل القراءة األوىل ملشروع الربوتوكول . الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وإىل جانب تلـك الـدورة،      . ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٧ إىل   ١٦االختياري يف دورته الرابعة املعقودة يف الفترة من         
  .سامية أنشطة أخرى ذات صلة، مثل املشاورات غري الرمسية ذات الصلة بالفريق العاملدعمت املفوضية ال

ودعمت بنشاط البعثات امليدانية حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة واليات املكلفني باإلجراءات اخلاصة               - ٥١
ودعمت الوفود امليدانيـة    . إلنسانذات الصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت أنشأها جملس حقوق ا          

الزيارات القطرية للمكلفني بواليات، وتابعت التوصيات الصادرة عنهم، وحققت يف احلاالت املزعومـة النتـهاك               
وعلـى  . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو تابعتها، وهي احلاالت اليت ُوجه إليها انتباه املكلفني بواليات             

ت البعثات امليدانية يف نيبال حتقيقات بشأن االنتهاكات املزعومة حلق جمتمع حملي للسكان األصليني  سبيل املثال، أجر  
يف الغذاء وحق جمتمع حملي يف الصحة يعيش قرب مدفنة نفايات ّمسية، وهي حاالت ُوجه إليهـا انتبـاه املكلفـني                     

ة العاملية زيارات قطرية قام هبا املقرر اخلاص        ويف أوغندا، دعمت املفوضية السامية ومنظمة الصح      . بواليات املعنيني 
املعين باحلق يف الصحة؛ ونظما خالل زيارته اجتماعات مع وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العاملية وهيئـة التنميـة                  

  .٢٠٠٥الدولية السويدية الستعراض التقدم احملرز منذ الزيارة األخرية اليت قام هبا املقرر اخلاص يف عام 

. مت البعثات امليدانية الدعم آلليات رصد هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحـدة             كما قد   - ٥٢
ويف كولومبيا، تسدي البعثة امليدانية املشورة التقنية للحكومة، وللمجتمع املدين وملنظومة األمم املتحدة فيما يتصل               

قتصادية واالجتماعية والثقافيـة وللمكلفـني بواليـات        مبتابعة التوصيات اليت تقدمت هبا اللجنة املعنية باحلقوق اال        
ويف أوغندا، تنتدب البعثة امليدانية خـرباء   . اإلجراءات اخلاصة فيما يتصل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

 عمل اللجنة   وتسهم البعثة امليدانية يف نيبال يف     . وطنيني لدعم إعداد احلكومة تقرير الدولة الطرف املقدم إىل اللجنة         
وتساعد البعثة امليدانية يف سرياليون حكومة البلد على        . املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بطلب منها      

االمتثال اللتزاماهتا يف جمال اإلبالغ جتاه اهليئات الدولية لرصد املعاهدات، مبا فيها اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية                
ونظم املكتب اإلقليمي للمفوضية الـسامية      . ثقافية، عن طريق بناء القدرات وتقدمي املشورة التقنية       واالجتماعية وال 

  .ملنطقة آسيا الوسطى بالتعاون مع اللجنة، حلقة عمل إقليمية بشأن متابعة املالحظات اخلتامية للجنة

 بشأن مؤشرات رصد (HRI/MC/2006/7) ٢٠٠٦وباستخدام اإلطار املفاهيمي واملنهجي الصادر يف عام   - ٥٣
االمتثال لصكوك حقوق اإلنسان الدولية، وضعت املفوضية السامية قوائم مؤشرات تتصل باحلق يف الغذاء، واحلق            
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يف الصحة، واحلق يف السكن الالئق، واحلق يف التعليم، واحلق يف العمل والضمان االجتماعي، بالتشاور مع فريق                 
.  واملقررين اخلاصني، ووكاالت األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املـدين         خرباء، يشمل أعضاء هيئات املعاهدات،    

وتربز املؤشرات احملددة تقييماً للخطوات اليت تتخذها الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا، بدءاً بقبول املعـايري                
الرئيسية، والدولة، من أجل    ومروراً باجلهود اليت تبذهلا اجلهة املسؤولة       ) مؤشرات البنية (الدولية حلقوق اإلنسان    

، وانتهاًء بنتائج تلك اجلهود من وجهـة نظـر          )مؤشرات العملية (الوفاء بااللتزامات اليت تنشأ عن هذه املعايري        
وجرت املصادقة على اإلطار، الذي يعتمد هنجاً مشتركاً لرصد احلقـوق           ). مؤشرات النتيجة (أصحاب احلقوق   

ياسية، عن طريق حلقات عمل ومشاورات على الصعيد القطري مع أصـحاب            املدنية والثقافية واالقتصادية والس   
املصلحة على الصعيد الوطين يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وواضـعو                

وُنظِّمت حلقتـا عمـل دون   . السياسات، ووكاالت اإلحصاء، ومنظمات اجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة    
  .٢٠٠٧يميتني يف اهلند وأوغندا وعقدت حلقة تدارس وطنية بشأن مؤشرات حقوق اإلنسان يف الربازيل يف عام إقل

، نظمت البعثة امليدانية للمفوضية السامية يف نيبال سلسلة من االجتماعات يف            ٢٠٠٧أبريل  /ويف نيسان   - ٥٤
 االجتماعات املقرر اخلاص املعين باألشكال      وحضر. هذا البلد تناولت االستبعاد االجتماعي والتمييز طويل العهد       

املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، دودو ديان؛ واملقرر اخلاص              
املعين حبقوق الشعوب األصلية، رودلفو ستافنهاغن؛ وخبريان من اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان،               

وكانت زيارة اخلرباء بصفتهم الشخصية هتدف حتديداً إىل مساعدة البعثـة امليدانيـة             . يوكوتاشني شانغ ويوزو    
للمفوضية السامية يف نيبال على حتسني سياستها واستراتيجيتها يف التصدي لقضايا االستبعاد االجتماعي، والتمييز 

جراء حوار مع املقـررين اخلاصـني     وعدم املساواة، وإتاحة فرصة ملختلف الشركاء احملليني وأصحاب املصلحة إل         
وأثريت خالل املناقشات قضايا تتصل باحلقوق . واخلرباء بشأن مسائل تكتسي أمهية وتتعلق باملساواة وعدم التمييز

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما املشاكل اليت يواجهها الداليت فيما يتصل برفع األمية، وااللتحـاق               
  .لة، والصحة والتغذية والسكن، حيث تكون النسب املئوية دون املعدالت الوطنية بكثريباملدارس، والعما

   االستنتاجات- خامساً 
 علـى مجيـع      االقتصادية واالجتماعية والثقافية   املاضية أسباب االلتزام األكرب باحلقوق    السنة  هيأت    - ٥٥

ات وشراكات وقدرات جديدة يف عمل      وفيما مت تعزيز بعض جماالت العمل السابقة، أثرت عملي        . املستويات
وعززت هيئات املعاهدات عملها فيمـا يتـصل بـاحلقوق          . مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن طريق عملية اإلبالغ الدوري، وإعداد التعليقات العامـة والبيانـات              
  .وتكريس أيام للمناقشة العامة

االقتـصادية   املكلفون باإلجراءات اخلاصة ذات الصلة بواليات مواضيعية تغطي احلقـوق            وواصل  - ٥٦
باإلضـافة إىل ذلـك، أوىل      .  رصد تنفيذ هذه احلقوق واحترامها يف مجيع أحناء العـامل          واالجتماعية والثقافية 

وجتـدر  . ت ورسائل املكلفون اآلخرون بإجراءات خاصة عناية فائقة هبذه احلقوق وكّرسوا هلا تقارير وزيارا           
مالحظة أن املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان صاغت تقريراً نظرت فيه يف                 

االقتـصادية  املخاطر والظروف احملددة اليت يواجهها املدافعون عن حقوق اإلنسان العاملون يف جمال احلقوق              
قرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف          وباملثل، قام امل  . واالجتماعية والثقافية 
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االقتصادية واالجتماعية  سياق مكافحة اإلرهاب بتكريس تقريره السنوي للقضية املواضيعية املتعلقة باحلقوق           
هدات  يف سياق مكافحة اإلرهاب، وضمَّنه معلومات عن العمل الذي أجنزته إىل حد اآلن هيئات معا               والثقافية

حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، واملكلفون بإجراءات خاصة وغريهم من مؤسسات األمـم املتحـدة،               
وقام املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية         . وكذلك اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان    

  . للشعوب األصليةاالجتماعية والثقافيةاالقتصادية وللسكان األصليني بالتركيز بصفة خاصة على احلقوق 

وعززت املفوضية السامية خربهتا املواضيعية يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة علـى                - ٥٧
. ٢٠٠٧- ٢٠٠٦الصعيدين القطري واإلقليمي وعلى مستوى املقر مبا يوافق خطة اإلدارة االستراتيجية للفترة             

اليت أعدها األمني العام بشأن مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           ومقارنة بالتقارير السابقة    
يف مجيع البلدان، تتميز دورة إعداد التقارير احلالية بالنمو الكبري يف األنشطة املتعلقة هبذه احلقوق، على مستوى                 

تلك األنشطة رصد انتهاكات احلقوق ومشلت . املقر وعلى مستوى البعثات امليدانية حلقوق اإلنسان على السواء
االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وتقدمي املساعدة التقنية للدول على تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة             
والثقافية، مبا فيها صياغة التشريعات؛ وتعزيز احلماية القانونية للحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة؛              

ل قضايا جديدة وتطرح حتديات ذات صلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مثل            وإعداد حبوث تتناو  
احلق يف احلصول على املاء، وتغري املناخ وحقوق اإلنسان؛ ومتابعة توصيات هيئات املعاهـدات واإلجـراءات                

و وغريها من املنظمـات     اخلاصة؛ وبناء وتعزيز شراكات مع منظمة الصحة العاملية، وموئل األمم املتحدة، والفا           
  .احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

 -  -  -  -  -  


