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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة العشرون 

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
سان األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنالتقرير السنوي ملفوضة 

  لعاموتقارير املفوضية السامية واألمني ا
واالقتصادية  املدنية والسياسية ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن مسألة إعمال              
  جتماعية والثقافية يف مجيع البلداناحلقوق االقتصادية واال

  موجز    
وهو يلخص أنشطة   . ١٤/١٣ذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان        ُيقدَّم ه   

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

دمي املساعدة إىل الدول وإىل وكاالت األمم املتحدة وكياناهتا         املفوضية السامية املتعلقة بتق   
  .ومنظمات اجملتمع املدين وغريها من اجلهات املعنية، وبالتعاون التقين معها
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  مقدمة  -أوالً  
حلقوق اإلنسان   إىل املفوضة السامية     ١٤/١٣طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١

تقدمي تقرير سنوي إىل اجمللس عن مسألة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف             
ويشري هذا التقرير إىل األنشطة ذات الصلة بتعزيز هذه احلقوق ومحايتها، مـع             . مجيع البلدان 

يـات يف   التركيز بشكل خاص على أنشطة هيئات املعاهدات لألمم املتحدة، واملكلفني بوال          
ويتـضمن هـذا    . إطار اإلجراءات اخلاصة، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        

 ومكاتبـها   يضطلع هبا مقر املفوضية السامية     التقرير عدداً من األمثلة التوضيحية لألنشطة اليت      
  .امليدانية يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ة اجلديدةأدوات احلماية الدولي    
، الربوتوكـول   ٢٠١١ديـسمرب   /كـانون األول   ١٩اعتمدت اجلمعية العامة، يف       -٢

وحـال دخـول هـذا      . االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغـات        
الربوتوكول حيز النفاذ، ستكون لدى جلنة حقوق الطفل صالحية تلقـي الـشكاوى مـن               

تعلق باالنتهاكات املزعومة ألي حق من احلقوق املنـصوص         األطفال أو بالنيابة عنهم فيما ي     
ـ عليها يف اتفاقية حقوق الطفل ويف بروتوكوليها االختياريني بـشأن            راك األطفـال يف    إش

املنازعات املسلحة، وبشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، على             
ياري، الذي يوفر وسيلة إضافية ملعاجلـة الـشكاوى         وميثل اعتماد الربوتوكول االخت   . التوايل

املتصلة بانتهاكات حقوق اإلنسان، خطوة هامة يف تعزيز محاية اجملموعة الكاملـة حلقـوق              
وسوف يعزز اعتماد الربتوكول االختياري احلماية القانونية الدولية حلقوق الطفـل           . الطفل

 اإلقرار اجلازم بإمكانية التقاضي بشأن      االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويساعد يف ترسيخ     
  .)١(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان

  أنشطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   -ثانياً  

  القيادة يف جمال حقوق اإلنسان  -ألف  
قليات، اليت نظمت املفوضية السامية     ُعقدت الدورة الرابعة للمحفل املعين بقضايا األ        -٣

تـشرين   ٣٠ و ٢٩حلقوق اإلنسان، حتضرياً هلا، إحاطة إعالمية ملمثلي األقليـات، يـومي            
وحبث احملفل تدابري وتوصيات عملية هتدف إىل ضمان حقوق نـساء           . ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

قـدها احملفـل    واستهدت الدورة يف ذلك بأعمال الدورات الثالث السابقة اليت ع         . األقليات
__________ 

 ).د(١١، الفقرة )٢٠١١(١٣التعليق العام رقم  )١(
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 على حقوق نساء األقليات وفرصهن يف احلصول علـى          تزفركوبالتوصيات الصادرة عنها    
التعليم ويف املشاركة الفعالة يف احلياة االقتصادية، والوصول إىل أسواق العمل، واملـشاركة             

  . الكاملة يف احلياة االجتماعية والثقافية والسياسية
ساسياً من العديد من املسائل االجتماعية واإلمنائيـة        تزال قضايا األراضي جزءاً أ     وال  -٤

واإلنسانية كما أن الرتاعات حول األراضي تتسبب يف أغلب األحيان بـصراعات وتعرقـل             
ففي اآلونة األخرية، أدت القضايا العاملية الناشئة، مثل األمن الغذائي          . إحالل السالم املستدام  

لتوسع احلضري السريع، إىل تأجيج املنافـسة علـى         العاملي، وتغري املناخ، وندرة الطاقة، وا     
 من أجـل تفـادي      بعنايةالقوانني والسياسات والربامج    وتنفيذ  وال بد من وضع     . األراضي

وبعد مشاورات ُعقـدت    . أشكال إدارة األراضي اليت تؤدي إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان        
حالياً على حتليل اإلطار املعياري      بني املفوضية واخلرباء امليدانيني، تعمل املفوضية        ٢٠١٠ عام

 األراضي وحقوق اإلنسان وعلـى حتديـد الثغـرات يف           قضاياالدويل القائم واملطبق على     
السياسات والتوجيهات والتحليالت من أجل مساعدة أصحاب املصلحة املهتمني يف معاجلة           

لياً بوضـع   ويف هذا السياق، تقوم املفوضية حا     . قضايا األراضي من منظور حقوق اإلنسان     
كما توفر املفوضية املشورة التقنية يف وضع املبادئ التوجيهيـة          . عدد من الوثائق واألدوات   

 املسؤولة حليازة األراضي والغابات ومصائد األمسـاك، الـيت جيـري            دارةالطوعية بشأن اإل  
ذية والزراعة  التفاوض بشأهنا حالياً حتت رعاية اللجنة املعنية باألمن الغذائي العاملي، ومنظمة األغ           

  .املعايري الدولية حلقوق اإلنسانالتابعة لألمم املتحدة لضمان اتساق هذه املبادئ التوجيهية مع 
وواصلت املفوضية الدفاع عن حقوق الشعوب األصلية يف األراضـي يف خمتلـف               -٥

 ٩تناول البيان الـذي أدلـت بـه املفوضـة الـسامية يف              وعلى وجه اخلصوص،    . احملافل
ألة ضـرورة   بالتحديـد، مـس    ة يف العامل   مبناسبة يوم الشعوب األصلي    ٢٠١١أغسطس  /آب

ستنرية فيما يتعلـق    املسبقة و املرة و احل تهااحلصول على موافق  التشاور مع الشعوب األصلية و    
كما قدمت املفوضية الدعم آللية اخلرباء املعنيـة    . االستخراجية واملشاريع اإلمنائية  بالصناعات  

 بشأن الـشعوب  ٢٠١١ فيما تواصل تعزيز الدراسة اليت أجرهتا عام حبقوق الشعوب األصلية  
، مـع التركيـز علـى الـصناعات         ٢٠١٢األصلية واحلق يف املشاركة يف صنع القرار عام         

  . يف مناقشة عملها يف هذا اجملال٢٠١٢وسوف متضي آلية اخلرباء يف دورهتا لعام . االستخراجية
ينبغي، لتعزيز التمتع باحلقوق االقتـصادية      " أنه   ويشري إعالن وبرنامج عمل فيينا إىل       -٦

واالجتماعية والثقافية، دراسة هنوج إضافية من قبيل نظام مؤشرات لقياس التقدم احملـرز يف              
. )٢("إعمال احلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

لدعم واملنهجية بناًء على طلب عدد متزايـد مـن          ويف هذا الصدد، تواصل املفوضية تقدمي ا      
اجلهات الفاعلة احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، فضالً عن منظمات اجملتمـع            
املدين العاملة يف جمال تعزيز وضع واستخدام املؤشرات من أجل تعزيز إعمال وقياس احلقوق              

__________ 
 .٩٨الفقرة  )٢(
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 التقنية إىل البلدان واجلهات املعنية مبا يف        وقُدمت املساعدة . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
ذلك إكوادور، وبوليفيا، وصربيا، وكوسوفو، وكينيا، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا          

، سُتصدر املفوضية دليالً عملياً من شأنه       ٢٠١٢ويف عام   . يرلندا الشمالية، ونيبال  آالعظمى و 
ملؤشـرات، ال سـيما احلقـوق االقتـصادية         أن يساعد يف نشر وتفعيل املنهجية اخلاصة با       

واستناداً إىل املنهجية املوضحة يف هذا الدليل، أُصـدرت منـشورات        . واالجتماعية والثقافية 
طرية تناولت املؤشرات ذات الصلة باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          جديدة مببادرات قُ  

  .والثقافية وذلك يف املكسيك واململكة املتحدة ونيبال
، تنسِّق املفوضية الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان          ٢٠٠٥  عام ومنذ  -٧

.  وذلك يف مجيـع القطاعـات      ،الذي يهدف إىل النهوض بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان        
 مبا فيها احلقوق املدنيـة      ،حبقوق اإلنسان " النهوض   ، يف مجلة أمور،   ويتوخى الربنامج العاملي  
واالجتماعية والثقافية واحلق يف التنمية، باعتبارها حقوقـاً مترابطـة          والسياسية واالقتصادية   

علـى  ) ٢٠١٤-٢٠١٠(وتركز املرحلة احلاليـة     . )٣("ومتشابكة وعاملية وغري قابلة للتجزئة    
التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العايل، وعلى برامج تدريب املدرسـني واملـربني     

  .املكلفني بإنفاذ القانون والعسكرينيواملوظفني املدنيني واملوظفني 
ويف جمال األعمال اإلنسانية، قدمت املفوضية الدعم يف وضع قوائم مرجعية إلدماج              -٨

حقوق اإلنسان يف قطاعات أخرى من برامج العمل اإلنساين، مبا يف ذلك الربامج الـصحية               
ة ميدانياً مبا يف ذلـك      واملائية والصرف الصحي، يف عدد من األماكن اليت توجد فيها املفوضي          

ويف إطار اجملموعة العامليـة للحمايـة،       . األراضي الفلسطينية احملتلة، وفيجي، وهاييت، ونيبال     
أسهمت املفوضية يف وضع املواد التدريبية املتعلقة باإلسكان واألراضي وامللكية وتوفري احلماية  

  .يف حاالت الكوارث الطبيعية
. مصدر قلق متزايد يف العديد من جمتمعـات العـامل         ويشكل التمييز املتصل بالسن       -٩

وتشري االجتاهات احلالية إىل أن هذا النوع من التمييز سيزداد انتشاراً ألن اجملتمعات باتـت               
، اعتمـدت   ٢٠١٠ديـسمرب   /ويف كانون األول  . يف التاريخ مل يسبق هلا مثيل     تشيخ بسرعة   

 فريق عامل مفتوح باب العضوية بشأن  الذي قررت فيه إنشاء٦٥/١٨٢اجلمعية العامة القرار 
والفريق العامل مكلف بالنظر . الشيخوخة يهدف إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسان لكبار السن    

 ثغرات وأفـضل الطـرق       ما قد يشوبه من    يف اإلطار الدويل القائم حلقوق اإلنسان وحتديد      
وألقت . من التدابري يف جدوى وضع مزيد من الصكوك واختاذ مزيد ، بسبل منها النظرلسدها

 الضوء على عدة عوائـق      ٢٠١١ املداوالت اليت جرت يف جلسيت العمل األوىل والثانية عام        
 فيما يتعلق بـاحلق يف      وخاصة ،حتول دون التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

__________ 
، )A/HRC/15/28(خطة عمل املرحلة الثانية من الربنامج العاملي للتثقيـف يف جمـال حقـوق اإلنـسان                  )٣(

 ).أ(٩ الفقرة
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 يف  يف ذلك السكن والغذاء واحلـق       مبا ،الضمان االجتماعي واحلق يف مستوى معيشي الئق      
  . التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية

، اهتمت املفوضية بدعم الفريق العامل املفتوح باب العـضوية          ٢٠١١ وخالل عام   -١٠
كما أسهمت املفوضية يف إعداد تقرير األمني العـام إىل اجلمعيـة            .  أمانتها بوصفه جزءاً من  

وكما يشري التقريـر، تـرتبط أصـعب        . )٤( السن العامة الذي يتناول حقوق اإلنسان لكبار     
التحديات اليت تواجه كبار السن ارتباطاً وثيقاً حبماية حقوقهم االقتـصادية واالجتماعيـة              

 بتقـدمي   ٢٠١٢  املفوضية خالل الربع الثاين من عام      موتقوس. والثقافية وبتمتعهم الفعلي هبا   
  .وق اإلنسان لكبار السنتقرير إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي حول حالة حق

: مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان     "، ستنشر املفوضية    ٢٠١٢ ويف عام   -١١
للمساعدة يف تفسري املبادئ التوجيهية بشأن األعمـال التجاريـة وحقـوق            " دليل تفسريي 

ها يقصد من الدليل تغيري أحكام املبادئ التوجيهية أو التوقعات الـيت حتـدد          وال. )٥(اإلنسان
بل إن الغرض منه هو تقدمي املزيد من املعلومات األساسية بغية إتاحة فهم       . لشركات األعمال 

  .أكثر مشوالً للمبادئ التوجيهية
احلماية القانونية الدولية حلقـوق     "دراسة بعنوان    ٢٠١١ يف عام وأصدرت املفوضية     -١٢

إلنسان والقـانون اإلنـساين     التكامل بني قانون حقوق ا     تبّين" اإلنسان يف الرتاعات املسلحة   
الدويل، فضالً عن التزامات السلطات الوطنية واجلهات اإلنسانية الفاعلة وغريها يف أوقـات             

وتويل الدراسة بـشكل بـارز      . الرتاعات املسلحة، كل يف جمال حقوق اإلنسان اخلاص به        
وف احملدودة الـيت    اهتماماً كبرياً للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ولتطبيقها وللظر       

  .ُتسمح فيها االستثناءات
، واصلت املفوضية جهودها إلدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         أخرياً  -١٣

االنتـهاكات ويف   عملها املتعلق بتوثيـق     ضمن جماالت حقوق اإلنسان اليت ترصدها، ويف        
قوق اإلنـسان الـذي     ويشمل ذلك إنتاج فصل جديد من دليل رصد ح        . وظائفها اإلبالغية 
 شـامل   مـسرد ، ووضع   ")رصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ("أعدته املفوضية   

بانتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وتنظيم دورة متخصصة           
  . أو دورات حمددة حول رصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية/و

   والوجود امليداينبلدانركة المشا  -باء  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت املفوضية بذل جهود منسَّقة لتعزيز إعمـال              -١٤

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل مكاتبها امليدانية كما واصلت عملها مع            
__________ 

)٤( A/66/173. 
 . يف وقت قريب )٥(
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ـ  . السلطات واجلهات املعنية األخرى على املستوى القطري       ذه الغايـة، عملـت     وحتقيقاً هل
املفوضية، كما يبني هذا اجلزء مبزيد من التفصيل، على طائفة واسعة من القـضايا تـشمل                
الدعوة إىل التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية            

 قـائم    وإدماج هنج  ،واالجتماعية والثقافية، ورصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
وركَّزت املفوضية جهدها، على وجه اخلصوص،      . على حقوق اإلنسان يف وضع السياسات     

وعززت املفوضية من خالل توفري الدعم      . على توفري الدعم التقين، وبناء القدرات والتدريب      
للمكاتب امليدانية، إدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف خطط عمـل هـذه             

م األنشطة ذات الصلة، مبا يف ذلك يف آسيا الوسطى وأفريقيا اجلنوبية وغرب             املكاتب وتعمي 
  .أفريقيا وأمريكا اجلنوبية

، قدمت املفوضية املساعدة التقنية إىل حكومـات وإىل منظمـات           ٢٠١١ ويف عام   -١٥
جمتمع مدين وغريمها من اجلهات املعنية، بناًء على طلبها، وذلك يف إدماج معـايري ومبـادئ        

اإلنسان يف تقييم وصوغ ورصد خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات احلد من الفقـر    حقوق  
وقُدِّم الدعم، على وجه اخلصوص، لكل مـن إكـوادور، واجلمهوريـة            . وامليزانيات العامة 

التشيكية، وكينيا، وليبرييا، واملكسيك، ونيبال، وسبعة بلدان ناطقة بالفرنسية يف منطقة وسط 
ونتيجة هلذه . لبعثات التقنية، وحلقات العمل التدريبية، واملناسبات اإلقليميةأفريقيا من خالل ا

 أشخاص ميثلون حكومات ومنظمات جمتمـع مـدين         ١٠٧جمموعه    ما  توعية اجلهود، متت 
رصـد  جماالت  هم على اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان يف          دريبواألمم املتحدة كما مت ت    

  .حليالت والدعوةالسياسات وامليزانيات وإجراء الت
ووضعت األمانة الوطنية للتخطيط والتنمية يف إكوادور، مبساعدة تقنية من املفوضية،             -١٦

واعُتمد الدليل على مستوى جملس الوزراء وأرسى . دليالً وطنياً لصوغ سياسات القطاع العام 
وتقـوم  . اعـه هنجاً قائماً على حقوق اإلنسان ُيلزم مجيع القطاعات واإلدارات التنفيذية باتب          

املفوضية، عن طريق املتابعة، بدعم احلكومة يف جتريب هذا الدليل يف قطاع املياه والـصرف               
  . توقع أن تكون النتائج مرضيةالصحي، وي

كما واصل املكتب دعم األفرقة القطرية لألمم املتحدة يف اتباع هنـج قـائم علـى       -١٧
اعدة اإلمنائية ويف عمليات الربجمة     حقوق اإلنسان لدى صوغ إطار عمل األمم املتحدة للمس        

القطرية املشتركة، مبا يف ذلك من خالل عقد حلقات عمل تدريبية للبلدان اليت بدأ فيها تنفيذ          
األمـم  منظومـة   إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية باالشتراك مع كلية مـوظفي            

يبية وتعريفية موجهـة إىل     وعالوة على ذلك، أسهمت املفوضية يف عدة برامج تدر        . املتحدة
املنسقني املقيمني وقادة األفرقة القطرية لألمم املتحدة، وهي تدريبات وبرامج تنظمها كليـة             

ونتيجـة  . األمم املتحدة ومكتب األمم املتحدة لتنسيق العمليات اإلمنائيـة        منظومة  موظفي  
 ٢٠١١دة عـام     من املنسقني املقيمني ورؤساء وكاالت األمم املتح       ١٧٠ مت تدريب    ،لذلك

  .على القيادة والتنسيق يف جمال حقوق اإلنسان
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ونظمت املفوضية حلقة عمل إقليمية حول اتباع هنج قائم على حقوق اإلنـسان يف                -١٨
وشاركت يف هذه احللقة وفود     . ٢٠١١ديسمرب  /عملية امليزنة يف الكامريون يف كانون األول      

التخطيط واملؤسسات الوطنية حلقـوق     من سبعة بلدان ضمت مسؤولني من وزارات املالية و        
ـ اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين تعرفوا خالهلا على         خل وإجـراءات متابعـة حمـددة       ادم

الربامج اإلمنائية الوطنيـة    يف   حقوق اإلنسان    على صعيد تساعدهم يف حتقيق املزيد من التقدم       
  . والسياسات العامة واألطر املالية لبلداهنم

 بشري يف رعاية االجتماع اإلقليمي املعين بفريوس نقص املناعة ال         وشاركت املفوضية   -١٩
 يف داكار وحـضره وزراء      ٢٠١١فرباير  / شباط ٨ إىل   ٦والقانون، الذي ُعقد يف الفترة من       

العدل وقضاة من بلدان غرب ووسط أفريقيا، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة املشترك بني              
يدز، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واجلمعية األفريقيـة        منظمات األمم املتحدة ملكافحة اإل    
ـ واعتمد املشاركون يف االجتماع إعالن التزام ي      . للهيئات القضائية الفرانكفونية العليا     ضمنت

عدداً من التوصيات منها تعزيز وزارات العدل من خالل حتديد أهداف واضحة يف جمـاالت               
  . بشري نقص املناعة الالقانون وحقوق اإلنسان املتصلة بفريوس

 املؤشرات اخلاصة باحلقوق االقتـصادية      بشأنونظّمت املفوضية، فيما يتعلق بعملها        -٢٠
 ٢٠١١نوفمرب /واالجتماعية والثقافية، حلقة عمل دون إقليمية أوىل يف بلغراد يف تشرين الثاين         

اهـدات،  بشأن متابعة التوصيات اليت اعتمدهتا آليات حقـوق اإلنـسان، أي هيئـات املع             
. واإلجراءات اخلاصة، واالستعراض الدوري الشامل الذي ُيجريه جملس حقـوق اإلنـسان           

 اليت ضمت ممثلني عن احلكومات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان          ،وألقت حلقة العمل  
ومنظمات اجملتمع املدين واألمم املتحدة ومنظمات دولية أخرى الضوء على مـدى مالءمـة              

. اصة مبؤشرات تعزيز تنفيذ ومتابعة توصيات آليات حقـوق اإلنـسان          منهجية املفوضية اخل  
وشرعت املفوضية باملشاركة مع أمني املظامل يف صربيا، يف وضع مؤشرات تساعد يف اإلبالغ              

وتركز اجلهد يف   . عات الروما احمللية  اعن إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلم      
ة باحلق يف السكن الالئق؛ وتشمل عملية الرصد أيضاً استعراض          البداية على املؤشرات اخلاص   

القوانني والسياسات، وتقدم املفوضية توجيهات بشأن املعايري الدولية املعمول هبا، من بـني             
  .أمور أخرى

، أطلقت املفوضية تقريراً يف نيبـال بعنـوان      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٤ويف    -٢١
وهذا التقرير هو   ". إىل القضاء يف نيبال   ) الداليت(وء املنبوذين   إمكانية جل : فتح باب املساواة  "

مثرة أكثر من مخس سنوات من العمل ويستند إىل القضايا اليت حققت فيها املفوضية وتابعتها، 
وهو ُيحدد وُيحلل التحديات الـيت يواجههـا        .  يف املناطق الفقرية يف أقصى الغرب      وخباصة

 يتعلق بالتمييز القائم على أساس الطبقة االجتماعية ومبمارسات         الداليت يف حتقيق العدالة فيما    
سـيما    ال ،كما يدرس بالتفصيل إطار حقوق اإلنسان من أجل تأمني احلماية للداليت          . النبذ
، ويناقش التوصـيات    ةعالك اجلم تلنساء واألطفال منهم الذين ُيعتربون األضعف بني أفراد         ا
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اهدات فيما يتعلق باحلرمان مـن احلقـوق االقتـصادية          واملالحظات اليت قدمتها هيئات املع    
وُيقّدم التقرير توصيات ُمحددة للحكومة والقضاء واملؤسسات الوطنية   . واالجتماعية والثقافية 

حلقوق اإلنسان وغريها من أصحاب املصلحة يف نيبال فيما يتعلق مبساواة الداليت مع غريهم              
ي ميكن أن يساعد يف استراتيجيات احلد من الفقـر          يف إمكانية اللجوء إىل القضاء، األمر الذ      

عن الفقر الناجم عن اجلرمية وعـن عـدم         وفري سبل إنصاف    بسبل منها، على سبيل املثال، ت     
  .القدرة على الدفاع عن احلق يف األرض

وحققت وزارة التربية يف كولومبيا، بدعم من املفوضية، تقدماً يف تنفيـذ برنـامج                -٢٢
"EduRights"   جيعل تعليم حقوق اإلنسان إلزامياً يف مؤسـسات التعلـيم االبتدائيـة            ، الذي

 أمانة تعليم علـى مـستوى املقاطعـات         ٣٥وهبدف الوصول إىل ما ال يقل عن        . والثانوية
.  معلماً من ثالث مقاطعـات     ١٥٠والبلديات، تتعاون وزارة التربية واملفوضية على تدريب        

ا وشوكو وسانتاندر، وسوف يتواصل تنفيذه خالل       وتستفيد من الربنامج حالياً مقاطعات ميت     
  . ويتم توسيعه إىل مناطق أخرى من كولومبيا٢٠١٢عام 
ونظمت املفوضية يف إطار سعيها إىل ترويج إمكانية التقاضـي بـشأن احلقـوق                -٢٣

 ٢٠١١أبريـل  /نيسان حول هذه املسألة، يف      جتماعية والثقافية، حلقة دراسية   االقتصادية واال 
وقدمت احللقة الدراسية حملة عامة عن الطبيعـة        . ضاة يف بوليفيا، مبختلف درجاهتم    لفائدة الق 

عن وضـع   و ،القانونية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعن حمتوى هذه احلقوق        
 وعن ُسُبل التقاضـي بـشأن احلقـوق    ،احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف بوليفيا    

كما أتيحت الفرصة ملمثلي    . عية والثقافية على املستويني الوطين والدويل     االقتصادية واالجتما 
املفوضية إلشراك املعهد الوطين حلقوق اإلنسان يف إدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            
والثقافية يف عمله، مشددين على خمتلف الُسُبل اليت ميكن من خالهلـا اسـتخدام جمموعـة                

 للمعهد الوطين حلقوق اإلنسان يف تعزيز محاية وإعمال احلقوق     الوظائف اليت حددها الدستور   
وُعقدت حلقة عمل ثانية، استغرقت يـومني، ملنظمـات         . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

اجملتمع املدين واملنظمات الشعبية حول إمكانية التقاضي بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية    
 اخلـاص بـاحلقوق   لربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل  والثقافية وتعزيز التصديق على ا 

 يف حلقة العمل هذه منظمـات تعمـل علـى           توشارك. االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
، مثل احلق   القضايا املتصلة هبا  جمموعة متنوعة من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و       

حلق يف الغذاء، وحقوق الشعوب األصلية،      يف السكن، واحلق يف الصحة، واحلق يف التعليم، وا        
منذ ذلك الوقت   وقد صدقت بوليفيا    . املرأةومسألة األراضي وحقوق اإلنسان، والعنف ضد       

  . على الربوتوكول االختياري للعهد
ـ              -٢٤  ةوعقدت املفوضية، باالشتراك مع املعهد الوطين حلقوق اإلنسان يف شـيلي، حلق

 حول إدمـاج احلقـوق االقتـصادية        ٢٠١١ريل  أب/نيسان ١٢ و ١١عمل يف شيلي يومي     
. ٢٠١٠ الذي بدأ رمسياً عـام       ،واالجتماعية والثقافية يف عمل املعهد الوطين حلقوق اإلنسان       
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ها املعاهد الوطنية حلقوق اإلنسان ؤديوناقشت حلقة العمل بشكل خاص خمتلف األدوار اليت ت 
فية من منظـور مقـارن واسـتخدام    يف محاية وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا     

 مع التركيز بشكل خاص ،املؤشرات كوسائل لرصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
كما تناولت حلقة العمـل املعـايري       . على مؤشرات حقوق اإلنسان اليت وضعتها املفوضية      

  .الدولية احملددة اليت تنطبق على احلق يف الصحة وعلى حقوق العمال
 احلماية القانونيـة للحقـوق االقتـصادية        توفريشطت املفوضية يف الدعوة إىل      ون  -٢٥

واالجتماعية والثقافية وإىل التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل مـن خـالل             
 ُعقـد يف    هكذاو. وتقدمي الدعم للمنظمات الوطنية    تنظيم مناسبات لبناء القدرات والتوعية    

عمل من بينها علـى سـبيل املثـال حلقـات عمـل يف               عدد من حلقات ال    ٢٠١١ عام
فاسو، والرأس األخضر، ومايل لفائدة جمموعة متنوعة من املشاركني بينهم قـضاة،             بوركينا

ووقَّع . ومسؤولون حكوميون رفيعو املستوى، ومشرِّعون، ومنظمات جمتمع مدين، وحمامون        
  .٢٠١١رب سبتم/أيلول ٢٦الرأس األخضر على الربوتوكول االختياري يف 

لترويج  نظمت املفوضية عدة مناسبات يف كوستاريكا وبنما         ٢٠١١يوليه  /متوزويف    -٢٦
لتصديق على الربوتوكول االختياري وللتوعية بإمكانية التقاضي بشأن احلقوق االقتـصادية           ا

ومشلت أنشطتها تقدمي عروض أمام جلنة العالقات الدولية يف اجلمعية          . واالجتماعية والثقافية 
طنية وأمام مكتب أمني املظامل يف كوستاريكا ملناقشة حمتوى الربوتوكـول االختيـاري              الو

والفرصة املتاحة للتصديق عليه، كما مشلت مناسبتني يف بنما حول إمكانية التقاضي بـشأن              
 وذلك بالتعاون مع وزارة     ،احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري     

  .جية ومكتب أمني املظاملالشؤون اخلار
وتقدم املفوضية الدعم أيضاً يف تنقيح قانون اإلسكان يف قريغيزستان كما أسهمت              -٢٧

إسهاماً كبرياً يف إدماج عناصر حقوق اإلنسان يف مشروع القانون، ال سيما العناصر املتصلة              
يزسـتان  ، نظمت املفوضـية يف قريغ     ٢٠١١يونيه  /حزيران ٦ويف  . باحلق يف السكن الالئق   

اجتماعاً للربملانيني واخلرباء الدوليني ملناقشة مشروع القانون؛ وشاركت املفوضية يف جلـسة            
  .االستماع األوىل املتعلقة بالقانون يف برملان قريغيزستان

ونظمت املفوضية حلقة دراسية للخرباء يف جمـال حقـوق اإلنـسان االقتـصادية        -٢٨
 /كـانون األول   ٧ إىل   ٥امبيـق، يف الفتـرة مـن        واالجتماعية والثقافية يف مـابوتو، موز     

وحضر هذه احللقة الدراسية اثنان وعشرون مشاركاً مـن احلكومـات،           . ٢٠١١ ديسمرب
. واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكوميـة، واألوسـاط األكادمييـة           

ة واالجتماعيـة   وناقشت احللقة التحديات الرئيسية اليت تواجه إعمال احلقـوق االقتـصادي          
واخُتتمت احللقة الدراسية بصوغ توصـيات ألصـحاب        . والثقافية يف املنطقة دون اإلقليمية    

املصلحة املعنيني حول كيفية املضي يف محاية وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            
  .يف املنطقة دون اإلقليمية
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  املتحدةالشراكات مع اجملتمع املدين ووكاالت األمم   -جيم  
  واليونيسيف  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية       أطلقت املفوضية   -٢٩

شراكة األمم املتحدة مـن أجـل      ٢٠١١مايو  /أيار ٢٠يف  وصندوق األمم املتحدة للسكان     
 .الشعوب األصلية، وهي شكل من أشكال التعاون يهدف إىل تعزيز حقوق الشعوب األصلية       

ملتحدة بشأن حقوق   ة، يف نطاق هدفها املتمثل يف تيسري تنفيذ إعالن األمم ا          وتتوخى الشراك 
 املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية     ١٦٩ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       الشعوب األصلية 

. ، وضع برامج قطرية مشتركة حول أهداف قطرية مـشتركة         )١٩٨٩(يف البلدان املستقلة    
 للتدخل، يف مجلة أمور، الوصول إىل األراضي وأراضي السلف،          وتشمل اجملاالت املواضيعية  

ومنذ . واملوارد الطبيعية، والصناعات االستخراجية، واحلصول على التعليم، والرعاية الصحية        
إطالق هذه الشراكة، شكلت املفوضية وشركاؤها يف األمم املتحدة جملس سياسات يـضم             

اء يف شؤون الشعوب األصلية، وأطلقوا دعـوة        ممثلني رفعي املستوى من األمم املتحدة وخرب      
لتقدمي مقترحات، واستعرضوا وأقروا ستة مقترحات مشتركة بني البلد املعين واألمم املتحدة            

ويتناول .  يف منطقة جنوب شرق آسيا ُوضع باالشتراك مع الشعوب األصلية          اً إقليمي اًومقترح
تشاورية والقوانني، مبا يف ذلك األحكـام   عدد من هذه املقترحات اليت مت إقرارها العمليات ال        

املتعلقة بطائفة من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إطار إعالن األمـم املتحـدة              
  .١٦٩واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 منظمة من منظمـات     ٢٨ الدعم إىل    ٢٠١٢ و ٢٠١١وقدمت املفوضية بني عامي       -٣٠
الـذي  " املساعدة املشتركة للمجتمعات احمللية   " من خالل مشروع      بلداً ١٣اجملتمع املدين يف    

وتدعم املـنح  . ُينفذ باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وستواصل تقدمي هذا الدعم    
الصغرية املقدمة إىل هذه املنظمات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وأنـشطة تروجييـة يف               

ة متنوعة من شواغل حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك احلـق يف             اجملتمعات احمللية تتناول جمموع   
، وحقوق اإلنسان لألشـخاص ذوي      مرأةالصحة، وحقوق كبار السن، وحقوق اإلنسان لل      

  . )٦(اإلعاقة، واحلق يف األراضي، والعنف املرتيل، ومناهضة التمييز
 الـواردة يف الوثيقـة      ،وبناء على التزامات الدول األعضاء يف جمال حقوق اإلنسان          -٣١

، واصـلت   ٢٠١٠اخلتامية ملؤمتر قمة استعراض األهداف اإلمنائية لأللفية الذي ُعقد عـام            
املفوضية الترويج لشراكات قوية مع اجلهات الفاعلة يف جمايل حقوق اإلنسان والتنمية مبا يف              

ومنظمات اجملتمع  ذلك الدول واإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة واألوساط األكادميية          
كما بدأت املفوضية عملية إعداد منشور أساسي       . املدين الدولية اليت تضطلع بأنشطة الدعوة     

عن األهداف اإلمنائية لأللفية مع التركيز على املساءلة يف جمال حقوق اإلنسان وعلى املساواة              
وخى تيو. تماعيةوعدم التمييز، وهي جهد مشترك مع املركز املعين باحلقوق االقتصادية واالج          

__________ 
 .www2.ohchr.org/english/issues/education/training/act.htmانظر  )٦(
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 أداة الدعوة هذه توضيح العناصر األساسية للمساءلة يف جمال حقوق اإلنـسان وكيفيـة               من
على ذلك، سـوف يـوفر املنـشور        وعالوة  . إسهامها يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     

ة ترات ومعايري أساسية يف جمال حقوق اإلنسان إلثراء النقاشات يف اإلطار اإلمنائي لفتر            بارام
، على ضـمان  ٢٠١٥وسوف تعمل املفوضية، يف الفترة اليت تسبق عام . ٢٠١٥ما بعد عام    

 كة بني وكاالت األمم املتحدة واملعنيـة إدماج منظور حلقوق اإلنسان يف عمل اآلليات املشتر 
باألهداف اإلمنائية لأللفية، وسوف تشارك بنشاط يف فرقة عمل منظومة األمم املتحدة الـيت              

  . ٢٠١٥ني العام مؤخراً واملعنية جبدول أعمال التنمية لفترة ما بعد أنشأها األم
وتواصل املفوضية العمل مع شركاء األمم املتحدة لتعزيز مكافحة فـريوس نقـص               -٣٢

احلقوق، وذلك على املستويات الوطنية واإلقليمية قائم على اإليدز على أساس /بشرياملناعة ال 
 بشأن اإليدز وفقاً    ٢٠١١ االجتماع الرفيع املستوى لعام      وقد شاركت املفوضية يف   . والعاملية

 ودافعت فيه عن الدور احملوري حلقـوق اإلنـسان يف           ١٦/٢٨لقرار جملس حقوق اإلنسان     
اإليدز لضمان حصول حتول حقيقي هلذا الوباء حنـو         /بشريمكافحة فريوس نقص املناعة ال    

 بشريعاملية املعنية بفريوس نقص املناعة ال وقدمت املفوضية أيضاً دعماً فنياً للجنة ال      . االخنفاض
والقانون اليت أُنشئت لتقييم العالقة بني االستجابات القانونية وقضايا حقوق اإلنسان الناشئة            

ومن املتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها وتوصياهتا . اإليدز/بشرييف سياق فريوس نقص املناعة ال
زيز قدرة سبع من منظمات اجملتمـع املـدين         وعالوة على ذلك، مت تع    . ٢٠١٢يف بداية عام    

لدعم مشاركتها يف عمل اللجنة املعنية حبماية حقوق األشخاص الذين يتعايشون مع فريوس             
خلطر اإلصابة   واألشخاص الذين يواجهون خطره واألشخاص املعرضني        بشرينقص املناعة ال  

  .شعوببه واملتضررين منه، التابعة للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وال
 األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة،       ةقامت املفوضية، من خالل تعاوهنا مع منظم      و  -٣٣

االجتماع األول ملرصد احلق يف الغذاء، وهو شبكة من املؤسسات األكادميية اليت تسعى    بدعم  
 الذي ُعقـد يف     ،وحضر االجتماع . باملسامهة يف هذا االجتماع   إىل إعمال احلق يف الغذاء، و     

 جامعـة يف أمريكـا      ٢٠، ممثلون عن حـوايل      ٢٠١١فرباير  /شباط ١٨ و ١٧يومي  بوغوتا  
وسوف يشمل عمل املرصد النشر الدوري للوثائق       . الالتينية، وانتخب االجتماع أمانته الفنية    

كمـا  . وتقدمي الدعم املايل للبحوث اخلاصة بإعمال احلق يف الغذاء وإلنشاء مكتبة إلكترونية           
  . ضية الفين يف أنشطة بناء املؤسساتالتمس املرصد دعم املفو

  العمل مع هيئات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  -دال  
واصلت املفوضية دعمها جمللس حقوق اإلنسان ليتقدم يف عمله املعيـاري بـشأن               -٣٤

وضع اخلاصة ب احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك من خالل مبادرة اجمللس            
وعمالً بقرار جملس . )٧(ملتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان     إعالن لألمم ا  
__________ 

 .www2.ohchr.org/english/issues/education/training/UNDHREducationTraining.htmانظر  )٧(
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، قدمت أمانة املفوضية خدمات إىل الفريق العامل املفتـوح بـاب            ١٣/١٥حقوق اإلنسان   
 /كـانون الثـاين    ١٤ إىل   ١٠العضوية التابع للمجلس الذي اجتمع يف جنيف يف الفترة من           

 واجلمعيـة   )٨(واعتمد اجمللـس  . ة على مشروع اإلعالن    لوضع اللمسات األخري   ٢٠١١ يناير
 إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنـسان            ، فيما بعد،  )٩(العامة

للتثقيف والتدريب يف   اً  وهذا هو الصك األول الذي تصدره األمم املتحدة واملخصص حصر         
  .جمال حقوق اإلنسان

ة السامية إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي، الـذي     وضوركز التقرير السنوي للمف     -٣٥
، على استخدام املؤشرات واملعـايري يف      ٤٨/١٤١قُدم العام املاضي وفقاً لقرار اجلمعية العامة        

إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وألقى الضوء على املمارسات واألسـاليب           
 وبناء علـى اإلطـار املفـاهيمي        .)١٠(طين والدويل اجلديدة اليت ُوضعت على املستويني الو     

واملنهجي ملؤشرات حقوق اإلنسان اليت وضعتها املفوضية وهيئات املعاهدات التابعة لألمـم            
املتحدة، تناول التقرير األساس املنطقي الستخدامها يف رصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية           

ويوصي التقرير، يف مجلـة  . ري يف هذا اجملالوالثقافية واقترح سبل إحراز تقدم يف العمل اجلا   
أمور، بدعم ومتابعة املبادرات املتخذة إلدماج مؤشـرات حقـوق اإلنـسان يف اخلطـط               
والسياسات اإلمنائية الوطنية ويف اخلطط والسياسات الوطنية حلقوق اإلنسان، كي ُتـستخدم        

ويـشري التقريـر إىل     . ساتاملؤشرات املختارة استخداماً فعلياً يف رصد تنفيذ اخلطط والسيا        
إمكانية حتسني انتقاء املؤشرات ومجع البيانات من خالل إيالء اهتمـام أكـرب للعمليـات               
التشاركية والشراكات بني الوكاالت احلكومية، واملنظمات اإلحصائية، ومؤسسات حقوق         

يع من  للجم وإىل أن من شأن عملية شاملة        ،اإلنسان، واجملتمع املدين، على املستوى القطري     
أن تيسر انتقاء املؤشرات ذات الصلة من حيث السياق، وتـصنيف املعلومـات             هذا القبيل   

  .اإلحصائية، وجهود مجع البيانات األكثر مراعاة حلقوق اإلنسان
ويعيش املاليني حول العامل يف ظروف سكنية هتدد حياهتم وصحتهم، يف أحياء فقرية               -٣٦

 من ديارهم والبقاء بال مأوى وبال أرض يكابدون          قسراً جالءيواجهون فيها خطر اإل   مكتظة  
الء القسري انتهاك جسيم حلقـوق      جوأقر اجملتمع الدويل بأن اإل    . املزيد من الفقر والتهميش   

وتتلقى املفوضية، كل سنة، مئـات      . اإلنسان وللحق يف السكن الالئق على وجه اخلصوص       
الء غري مربرة جتـري دون      جعمليات إ الشكاوى اليت يقدمها األفراد واجملتمعات احمللية حول        

املتعلقة بالطرق الـيت ُتقَـّرر      القانونية  لألصول  كبرية  مراعاة للكرامة اإلنسانية ودون مراعاة      
 واصلت املفوضـية  ،وملكافحة هذه الظاهرة.  أو دون مراعاة هذه األصول باملرة   وُتجرى فيها 

بـإجراءات منـصفة لتقـدمي      عملها حلماية الضحايا، مبا يف ذلك من خالل ضمان متتعهم           
__________ 

 .٢٠١١مارس / آذار٢٣ املؤرخ ١٦/١قرار اجمللس  )٨(
 .٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٦/١٣٧قرار اجلمعية العامة  )٩(
 .٢٠١١أبريل / نيسان٢٦ املؤرخة E/2011/90الوثيقة  )١٠(



A/HRC/20/4 

GE.12-12834 14 

الشكاوى ومبقتضيات األصول القانونية املرعية، لتخفيف آثار هذه العمليات مـن خـالل             
، ٢٠١١ويف عـام    .  وحصوهلم على تعويض مالئم    ضمان إعادة توطينهم يف أماكن مالئمة     

تقيـيم  : خسارة املسكن "تعاونت املفوضية مع موئل األمم املتحدة على صياغة تقرير بعنوان           
ويبني التقرير من خالل استعراضه لعدد من منـهجيات         . ، وهو تقرير مت نشره    "الءجثر اإل أ

ـ الء االستخفاف الكبري بالتكلفة اإلنسانية واالجتماعيـة لعمليـات اإل         جتقييم أثر اإل   الء ج
  . والتشريد

  أنشطة هيئات املعاهدات   -ثالثاً  

  والثقافيةاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية   -ألف  
، وصل عدد الدول األطراف يف العهد الـدويل         ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ١٧حىت    -٣٧

 وهو نفس عدد التصديقات ، دولة١٦٠اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل 
كـانون   ١٠وكانت اجلمعية العامـة قـد اعتمـدت يف     . ٢٠١١ و ٢٠١٠املسجل عامي   

وتوكول االختياري هلذا العهد والذي فُتح باب التوقيع والتصديق          الرب ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
 وصل عدد الدول    ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ١٨وحىت  . ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢٤عليه يف   

  . دولة٣٩األطراف يف الربوتوكول إىل سبع دول وعدد الدول املوقعة عليه إىل 
تماعية والثقافية دورتـني خـالل      وعقدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالج       -٣٨
االحتـاد الروسـي،   :  ونظرت يف تنفيذ العهد يف الدول األطراف العشر التاليـة      ٢٠١١ عام

واألرجنتني، وإستونيا، وإسرائيل، وأملانيا، وتركمانستان، وتركيا، ومجهوريـة مولـدوفا،          
ألطـراف  واعتمدت اللجنة بيانني أحدمها عـن التزامـات الـدول ا          . والكامريون، واليمن 

يتعلق بقطاع الشركات واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وثانيهما عن أمهيـة            فيما
بالترابط والتآزر بني العهد الدويل     "وسلمت اللجنة يف البيان الثاين      .  ووجاهته احلق يف التنمية  

هتما مـن    وأكـد  "اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإعالن احلق يف التنمية        
عن تصميمها على أن تتابع رصد تنفيذ مجيع احلقوق احملمية يف العهد، وأن             "جديد وأعربت   

وواصلت اللجنة  ". ُتسهم يف اآلن ذاته يف إعمال العناصر املتصلة باحلق يف التنمية إعماالً تاماً            
ابيـة  كذلك مناقشاهتا حول وضع تعليقني عامني اثنني بشأن احلق يف الصحة اجلنسية واإلجن            

  .واحلق يف ظروف عمل عادلة ومالئمة
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اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة              -باء  
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 النـهج   ٢٠١١عرضت اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب يف تقريرها السنوي لعام             -٣٩
منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية           الذي تتبعه فيما يتعلق مبفهوم      

الالإنسانية أو املهينة مبوجب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب               أو
)CAT/C/46/2 .(              وقالت يف هذا الصدد إهنا هتتم اهتماماً بالغاً باحلالة العامة داخـل البلـدان

) يف ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة      مبا  (يتعلق بالتمتع حبقوق اإلنسان      فيما
وبالشكل الذي تؤثر به هذه املسألة يف حالة احملرومني من حريتهم ألن انتشار التعذيب وسوء               
املعاملة يتأثر بطائفة واسعة من العوامل، بينها املستوى العام للتمتع حبقوق اإلنسان وسـيادة              

وعليه، تتبـع اللجنـة     . الجتماعي، والفساد، والتمييز  القانون، ومستويات الفقر، واإلقصاء ا    
سية املتمثلة يف زياراهتا إىل أماكن      ساالفرعية هنجاً شامالً ملنع التعذيب من خالل أنشطتها األ        

  .  عن عملها على اآلليات الوقائية الوطنيةاحلرمان من احلرية فضالً
 أمهية التثقيف يف جمال      على ٢٠١١ووفقاً لذلك، ركزت اللجنة الفرعية طوال عام          -٤٠

وباإلضـافة إىل   . حقوق اإلنسان يف منع التعذيب وعلى الترابط بني الفساد ومنع التعـذيب           
ذلك، ومبا أن اللجنة الفرعية تشارك بنشاط يف األنشطة ذات الطابع املتعدد األوجه للتنميـة               

وطنية املنشأة مبوجب وحقوق اإلنسان يف عملها الوقائي مع الدول األطراف وآلياهتا الوقائية ال    
انتهزت مناسبة إطالق برنامج املفوضية إلحياء الذكرى اخلامسة        فقد  الربوتوكول االختياري،   

 لتسليط الضوء على الترابط بني احلق يف التنمية         ٢٠١١والعشرين إلعالن احلق يف التنمية عام       
  .ومنع التعذيب

  جلنة القضاء على التمييز العنصري  -جيم  
ة القضاء على التمييز العنصري توصية عامة بشأن التمييز العنصري ضد           اعتمدت جلن   -٤١

وحتـث  . )١١(٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ٣السكان املنحدرين من أصل أفريقي وذلك يف        
التوصية العامة الدول األطراف يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        

لعقبات اليت حتـول دون التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية           اختاذ خطوات إلزالة مجيع ا    "على  
واالجتماعية والثقافية من قبل السكان املنحدرين من أصل أفريقي، وال سـيما يف جمـاالت               

  .)١٢("التعليم والسكن والعمالة والصحة

__________ 
 .)٢٠١١(٣٤م التوصية العامة رق )١١(
 .٥٠، الفقرة )٢٠١١(٣٤التوصية العامة رقم  )١٢(
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  جلنة حقوق الطفل   -دال  
  تقريراً خالل دوراهتـا الـثالث يف  ٢٠، درست جلنة حقوق الطفل    ٢٠١١يف عام     -٤٢

 ،وواصلت اللجنة . إطار اتفاقية حقوق الطفل ومثانية تقارير يف إطار بروتوكوليها االختياريني         
يف مالحظاهتا اخلتامية مبوجب االتفاقية، تقدمي توصيات بصورة منهجية بشأن إعمال احلقوق            

 ٢ملادة   وباإلشارة إىل مبدأ عدم التمييز الوارد يف ا        .االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألطفال   
من االتفاقية، على وجه اخلصوص، أبرزت اللجنة ضرورة أن تتخذ الدول املقدمة للتقـارير              

لى اخلدمات  عصول  تدابري خاصة بغية ضمان متكن األطفال الذين يعانون من احلرمان من احل           
  . الصحية والتعليمية

يع أشـكال   واعتمدت اللجنة تعليقاً عاماً جديداً حول حق الطفل يف التحرر من مج             -٤٣
 اسـتناداً إىل    ١٩تعزيز هنج مشويل لتنفيذ املادة      "، إىل   جزئياًويرمي التعليق العام،    . )١٣(العنف

منظور االتفاقية العام بشأن ضمان ما يهدد العنف إعماله من حقوق الطفل يف البقاء والكرامة 
  .والرفاه والصحة والنمو واملشاركة وعدم التمييز

  قضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة املعنية بال  -هاء  
، أصدرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         ٢٠١١أغسطس  / آب ١٠يف    -٤٤

ألني بيمنتيل ضـد    قراراً تارخيياً بالنسبة للنساء حول العامل، عندما اعتمدت آراءها يف قضية            
 جمـال الوفيـات    وهي القضية األوىل اليت ُيبت فيها يف -) ١٧/٢٠٠٨البالغ رقم    (الربازيل

النفاسية، وتتعلق بوفاة امرأة فقرية من أصل أفريقي لعدم كفاية الرعايـة الـصحية املقدمـة          
حدوث انتهاكات فيما يتعلق بـاحلق يف احلـصول علـى           إىل  ت اللجنة   خلصو. لألمهات

اخلدمات الصحية واحلماية القانونية باإلشارة إىل التزام الدولة الطرف بتنظيم أنشطة اجلهات            
ت اآلراء أيضاً اعتبارات تفسر السبب الذي جيعل        تضمنو. اخلاصة املزوِّدة باخلدمات الصحية   

ت تـضمن ، كما   رأةعدم حصول األمهات على اخلدمات الصحية املالئمة مبثابة متييز ضد امل          
  ). على أساس نوع اجلنس والعرق(بعض اإلشارات إىل أشكال متعددة من التمييز 

  ات اخلاصةأنشطة اإلجراء  -رابعاً  
قدمت اخلبرية املستقلة يف ميدان احلقوق الثقافية، وفقـاً لقـرار جملـس حقـوق                 -٤٥

، تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان بشأن احلق يف الوصول إىل التراث الثقايف             ١٠/٢٣ اإلنسان
ويتناول التقرير بالبحث، مـع مراعـاة الـصكوك الدوليـة       ). A/HRC/17/38(والتمتع به،   

احلق يف الوصـول إىل التـراث       فيه   ميثل   املدى الذي ات الرصد ذات الصلة،     وممارسات هيئ 
وتشري اخلبرية املستقلة إىل أن هذا      . الثقايف والتمتع به جزءاً من القانون الدويل حلقوق اإلنسان        

__________ 
 ).٢٠١١(١٣التعليق العام رقم  )١٣(



A/HRC/20/4 

17 GE.12-12834 

احلق يشمل حق األفراد واجملموعات يف معرفة التراث الثقايف وفهمه والدخول إليه وزيـارة              
.  وحفظه وتبادله وتطويره وكذلك االنتفاع منه ومـن إبـداع اآلخـرين            مواقعه واستعماله 

وشددت على أن أمهية التراث الثقايف ال تنبع مما حيتويه فحسب، بل أيضاً مما يتصل ببعـده                 
اإلنساين، وخباصة املغزى الذي يكتسيه بالنسبة إىل األفراد واجملتمعـات احملليـة وهويتـهم              

خلبرية املستقلة تقريرها بتوصيات ترمي إىل الترويج لنهج قائم على وختتتم ا . وعملياهتم اإلمنائية 
 وهي توصيات موجهـة إىل الـدول        ،حقوق اإلنسان يف التعامل مع مسائل التراث الثقايف       

واملهنيني العاملني يف جمال التراث الثقايف، واملؤسسات الثقافية، والباحثني، وصناعات السياحة          
ملستقلة، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ببعثتني ميـدانيتني إىل         واضطلعت اخلبرية ا  . والترفيه

  .النمسا واملغرب
وواصلت املقررة اخلاصة املعنية بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان عملها على دراسـة              -٤٦

آثار األزمتني االقتصادية واملالية العامليتني على حقوق اإلنسان لألشخاص الذين يعانون مـن             
 الذي قدمته املقررة اخلاصة إىل جملس حقـوق         ٢٠١١التقرير املواضيعي لعام    وتناول  . الفقر

كما تناول بالتفصيل هنجاً قائماً على حقوق اإلنسان للتعايف مـن           . اإلنسان تدابري التقشف  
. فقـر الاألزمتني املالية واالقتصادية العامليتني، مع التركيز على األشخاص الذين يعانون من            

ذي قدمته إىل اجلمعية العامة االنتباه إىل الظاهرة املتزايدة املتمثلة يف معاقبـة              التقرير ال  َتفَولَ
وحثت املقررة اخلاصة الـدول، يف      ). A/66/265(وجترمي األشخاص الذين يعانون من الفقر       

مجلة أمور، على اختاذ كل التدابري الالزمة للقضاء على مجيع أنواع التمييز املباشر وغري املباشر         
خاص الذين يعانون من الفقر، وعلى اختاذ تدابري استثنائية حلماية األشخاص الذين            ضد األش 

يعانون من الفقر من انتهاك جهات ثالثة حلقوقهم، والتأكد من أن تصميم وتنفيذ نظم اإلعانة         
 ٢٠١١واضطلعت املقررة اخلاصة يف عـام       .  مع معايري حقوق اإلنسان    اناالجتماعية يتوافق 
  . ليشيت وباراغواي-ن تيمور ببعثتني إىل كل م

وقدم املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة                -٤٧
البدنية والعقلية دراسة مواضيعية إىل الدورة الثامنة عشرة جمللس حقوق اإلنسان، ركز فيهـا              

 دراسـته إىل     الذي قدم  ،وشدد املقرر اخلاص  ). A/HRC/18/37(على حق املسنني يف الصحة      
 على أن حقوق املسنني تعترب يف كثري من األحيان جماالً هامشياً مـن              ،حلقة نقاش للمجلس  

جماالت حقوق اإلنسان وأن سرعة تشيُّخ العامل تطرح حتديات هامة على األسرة الدوليـة،              
ودعا الدول إىل متكني املـسنني مـن        . يف ذلك ما يتعلق بالتمتع الكامل باحلق يف الصحة         مبا

ممارسة حقوقهم، خصوصاً حقهم يف الصحة، وإىل اتباع هنج يقوم على احلق يف الـصحة يف                
وضع وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والربامج ذات الصلة بالصحة، من أجل التخفيف من             

  . وطأة العواقب السلبية لتشيخ اجملتمع وكفالة متتع املسنني هبذا احلق من حقوق اإلنسان
 قدم املقرر اخلاص تقريراً إىل الـدورة الـسادسة          ٢٠١١أكتوبر  /لويف تشرين األو    -٤٨

والستني للجمعية العامة يتناول تأثري القوانني اجلنائية والقيود القانونية األخرى فيمـا يتعلـق              
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سيما حـق النـساء والفتيـات         ال ،بالصحة اجلنسية واإلجنابية على إعمال احلق يف الصحة       
)A/66/254 .(  ت عن كيفية تنفيذ االلتزامات القائمة يف جمـال حقـوق           وبغية توفري توجيها

اإلنسان من خالل سياسات وبرامج فعالة، اقترح املقـرر اخلـاص أن تكـون القـوانني                 
والسياسات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية مواضيع جيوز التمحيص فيها من زاوية حقوق            

زالة مجيع احلواجز الـيت متثـل       والحظ كذلك أن إعمال احلق يف الصحة يتطلب إ        . اإلنسان
تدخالً يف حق الفرد يف اختاذ القرارات املتصلة مبسائل الصحة واحلصول على خدمات الرعاية              

  .يف جمال الصحةالصحية والتثقيف واملعلومات 
 إىل جملس   ، تقريراً ٢٠١١مارس  /وقدم املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، يف آذار          -٤٩

ويستكـشف  ). A/HRC/16/49(يكولوجيا الزراعية واحلق يف الغذاء      حقوق اإلنسان حول اإل   
التقرير سبل تيسري االنتقال حنو نوع من الزراعة خفيض انبعاثات الكربون حيفظ املوارد ويفيد   

ويف تـشرين  . أفقر املزارعني ويسهم يف التكيف مع تغري املنـاخ والتخفيـف مـن آثـاره     
ريراً إىل اجلمعية العامـة يستكـشف كيـف أن           قدم املقرر اخلاص تق    ٢٠١١أكتوبر  /األول

سالسل القيمة األكثر إنصافاً ومناذج األعمال التجارية اليت تشمل صغار املزارعني ميكـن أن              
كما سعى املقرر اخلاص سعياً حثيثاً إىل إدماج احلق يف الغذاء يف   . تدعم إعمال احلق يف الغذاء    

لتغذية، مبا يف ذلك من خالل تعاونه مع جلنة األمن  النقاشات الدولية املتعلقة باألمن الغذائي وا     
، قدم املقرر اخلاص معلومات مـستكملة       ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول  . الغذائي العاملي 

بشأن التقدم العاملي احملرز حنو إعمال احلق يف الغذاء خالل افتتاح الدورة السابعة والـثالثني               
  .للجنة األمن الغذائي العاملي

ملقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق يف تقريرها السنوي إىل جملس حقوق           وركزت ا   -٥٠
 /اإلنسان، الذي ينبغي أن ُيقرأ باالقتران مع تقريرها إىل اجلمعية العامـة يف تـشرين األول               

، على عمليات إعادة البناء اليت تعقب الكـوارث والرتاعـات           )A/66/270 (٢٠١١ أكتوبر
)A/HRC/16/42 .(ة اخلاصة يف هذا الصدد بزيارة عمل إىل هاييت أثبتت أمهيـة             املقرر قامتو

. اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان إزاء إعادة إعمار املساكن عقـب وقـوع الكـوارث           
وعززت زيارة هاييت عمل املقررة اخلاصة يف هذا اجملال الذي أثار اهتماماً كبرياً من جانـب                

 قطاع اإلغاثة اإلنسانية، فضالً عن منظومة األمم        اجلهات الفاعلة الدولية واحمللية، خصوصاً يف     
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قادت املقررة اخلاصة أيضاً مشروعاً يتعلق بالنساء           . املتحدة

واحلق يف السكن الالئق هبدف تقييم التقدم احملرز والتحديات املتبقية وتقدمي حتليـل يراعـي               
 اخلاصة بزيارتني قطريتني إىل كل من األرجنتني واجلزائر  املقررةقامتو. الفوارق بني اجلنسني  

 على التوايل، وزارت إسرائيل واألراضي الفلسطينية احملتلة    ٢٠١١يوليه  /أبريل ومتوز /يف نيسان 
  .٢٠١٢يف بداية عام 

 يف تقريره السنوي إىل جملـس حقـوق         ،وركز املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم        -٥١
 املساواة يف فرص احلصول على التعليم وبّين املصادر املختلفة ألوجه عدم      اإلنسان، على تعزيز  
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وأوصى بإيالء اهتمام خاص    ). A/HRC/17/29(املساواة فضالً عن املبادرات املناسبة ملعاجلتها       
دعومة بالتزام املأن السياسات اجليدة إىل ملسألة أوجه التفاوت يف احلصول على التعليم، منوهاً 

وتناول تقرير املقرر اخلاص إىل اجلمعية العامـة املقـدم يف           . كن أن حتدث فارقاً   باملساواة مي 
ويعرض التقرير بالتفصيل   ). A/66/269( التمويل احمللي للتعليم األساسي      ٢٠١١أغسطس  /آب

متويل التعليم ويقدم أمثلة عملية لألطر القانونية الوطنية الـيت          بشأن  التزامات حقوق اإلنسان    
ويتضمن التقرير أيضاً معلومات مستكملة عن حالة التعليم يف حاالت          . الكايفتكفل التمويل   

 املقرر اخلاص بزيـارتني قطـريتني إىل        ماقو. ٦٤/٢٩٠الطوارئ، وفقاً لقرار اجلمعية العامة      
وخـالل  .  على التـوايل   ٢٠١١سبتمرب  /يناير وأيلول /كانون الثاين السنغال وكازاخستان يف    

، شارك املقرر اخلاص أيضاً يف إعداد دراسة عن معايري اجلودة يف جمال             الفترة املشمولة بالتقرير  
 وهي دراسة سـتقدم إىل     ،التعليم تتناول بالتحليل أمهية هذه املعايري يف إعمال احلق يف التعليم          

  .٢٠١٢يونيه /الدورة العشرين جمللس حقوق اإلنسان يف حزيران
 بالتزامات حقوق   الوالية اخلاصة د   متدي ١٦/٢وقرر جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٥٢

علق باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الـصحي والـيت            فيما يت اإلنسان  
 حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات          معنية ة خاص ةمقررسندت إىل   أ

قررة اخلاصة  ويركز التقرير املواضيعي الذي قدمته امل     . ٢٠١١مارس  /الصرف الصحي يف آذار   
على اخلطط الوطنية املتعلقة بإعمـال      ) A/HRC/18/33 (٢٠١١سبتمرب  /إىل اجمللس يف أيلول   

وقدمت املقررة اخلاصة أيـضاً     . احلق يف احلصول على املياه وعلى خدمات الصرف الصحي        
حدة اهتا إىل كل من سلوفينيا واليابان والواليات املت      بعثجتميعاً للممارسات اجليدة وتقارير عن      

. كما اضطلعت بزيارات قطرية إىل كل من الواليات املتحدة وناميبيا والـسنغال           . األمريكية
وتناول تقرير املقررة اخلاصة إىل اجلمعية العامة مسألة متويل إعمال احلق يف احلصول على املياه 

 يف الفريـق    اًوأسهمت املقررة اخلاصة، بـصفتها عـضو      . وعلى خدمات الصرف الصحي   
 االستراتيجي، يف برنامج الرصد املشترك بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف،           االستشاري

  .الذي يرصد األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة باملياه والصرف الصحي

  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
ستواصل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تنفيذ واليتها فيما يتعلق             -٥٣

 قضايا التنمية ذات األبعاد املتصلة حبقوق اإلنسان، خصوصاً احلقوق االقتـصادية            جبميع
ومتشياً مع تعهد املفوضة السامية الذي قدمته إىل مـؤمتر القمـة            . واالجتماعية والثقافية 

، ال تزال املفوضية ملتزمة بتقـدمي       ٢٠١٠االستعراضي لألهداف اإلمنائية لأللفية يف عام       
تقنيني إىل الدول األعضاء، بناء على طلبها، يف إدماج حقوق اإلنسان           املساعدة والدعم ال  

يف السياسات واالستراتيجيات الوطنية للتنمية، مبا يف ذلك حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
  .٢٠١٥ ووضع جدول أعمال التنمية لفترة ما بعد ٢٠١٥حبلول عام 
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ع وكاالت األمـم املتحـدة      وستعمل املفوضية على مواصلة تعزيز الشراكات م        -٥٤
سائل حقوق اإلنسان   مب ما يتعلق موظفي األمم املتحدة في   مجيع  إلذكاء الوعي وبناء قدرات     

وستضع املفوضية من بني أولوياهتا تطوير وتوفري استراتيجية دعم أكثـر           . املتصلة بعملهم 
ت اليت تفرضها   فعالية للمنسقني املقيمني ولألفرقة القطرية لألمم املتحدة يف سياق التحديا         

األزمات العاملية يف اجملال املايل ويف جماالت الغذاء والطاقة واملناخ وغريها من األزمـات،              
عالوة على اجلهود املشتركة بني الوكاالت يف إطار جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية وغريها             

  .من آليات التنسيق
دول تواجهها فيما يتعلق    واستعرض هذا التقرير بعض التحديات اليت ال تزال ال          -٥٥

بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً عن تـصدي املفوضـية هلـذه             
ومن الواضح أنه ال يزال هناك الكثري مما يتعني القيام به يف جمـال مكافحـة                . التحديات

ويف تعميم  التمييز ويف تعزيز احلماية القانونية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          
وعالوة على ذلك، برزت قـضايا      . مراعاة حقوق اإلنسان، يف صنع السياسات الوطنية      

قانونية معينة حول مسائل حقوق اإلنسان اليت تناقش منذ زمن طويل مثل مسألة األراضي 
 والقانون، ويكمـن التحـدي يف       بشريوحقوق اإلنسان ومسألة فريوس نقص املناعة ال      

  .ائم على حقوق اإلنسان بأمانة يف حل هذه املسائلاحلاجة إىل اتباع هنج ق
عاجلة عـدم املـساواة يف الوصـول إىل         ملينبغي أن تتخذ الدول خطوات فعالة       و  -٥٦

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتمتع هبا، مع مراعاة ما الحظه املقرر اخلاص            
لية عندما تكون مدعومة بالتزام     أكثر فعا تصبح   السياسات السليمة    من أن املعين بالتعليم   
 مثل خدمات   ،ومن الواضح أن التمييز يف الوصول إىل اخلدمات األساسية        . حتقيق املساواة 

 ال يزال منتشراً على نطاق واسـع وأن التمييـز والتـهميش             ،الرعاية الصحية والتعليم  
  .املتجذرين يغذيان شعوراً بالظلم يزرع بدوره بذور عدم االستقرار والصراعات

ينبغي أن تتبىن الدول تدابري قوية للتصدي للفقر تشمل، حـسب االقتـضاء،             و  -٥٧
، كما ينبغي أن تدمج حقوق اإلنسان يف        أضعف أفراد اجملتمع  تدابري حمددة اهلدف حلماية     

وُتحث الدول، يف   . السياسات اإلمنائية واستراتيجيات احلد من الفقر على الصعيد الوطين        
 تؤدي آثار األزمات املالية واالقتصادية العاملية الراهنة وسبل         هذا الصدد، على ضمان أال    

التصدي هلا إىل مفاقمة أو زيادة التهميش التارخيي للحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             
سيما احلق يف مستوى معيشي مناسب واحلق يف التحسني املستمر لظروف            والثقافية، وال 

  .املعيشة
 مثـل   ، االهتمام املطلوب للحقوق املهملة عـادةً      ينبغي أن تكفل الدول إيالء    و  -٥٨

حقوق اإلنسان لكبار السن، واحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية، وذلك لضمان ممارسة             
ويف هذا الصدد، يـتعني أن      .  مع اآلخرين   املساواة على قدم هذه احلقوق بشكل كامل و    
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ملتعلقة حبقوق اإلنسان على    تدمج الدول هذه احلقوق يف سياساهتا احلكومية ويف براجمها ا         
  .مجيع املستويات، إدماجاً جمدياً ومتسقاً

ينبغي أن تعزز الدول احلماية القانونية للحقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة            و  -٥٩
. والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف الوصول إىل سبل االنتصاف يف حاالت انتهاك احلقـوق              

ربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص     وتشجع املفوضية الدول على التصديق على ال      
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي ال يزال حباجة إىل بـضعة تـصديقات             

وباملثل، سوف يوسع التصديق على الربوتوكول االختياري الثالـث         . ليدخل حيز النفاذ  
  .ثقافية لألطفالالتفاقية حقوق الطفل نطاق محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية وال

        


