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 ٢٠٠٦سنة الدورة املوضوعية ل
 ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٨-٣جنيف، 

 *من جدول األعمال املؤقت) ز (١٤البند 
 :املسائل االجتماعية ومـسائل حقـوق اإلنـسان       

   حقوق اإلنسان
 **وق اإلنسان حلقة األمم املتحدة الساميةتقرير مفوض  

 

 موجز 
. يركز هذا التقرير على احلمايـة القانونيـة للحقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة                

وهو يـصف كيـف أن طبيعـة هـذه احلقـوق شـبيهة بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، مـشريا إىل أن                        
التــصورات احلديثــة حلقــوق اإلنــسان تنظــر إىل احلقــوق مــن حيــث هــي حقــوق األفــراد يف أن   

 -  التحـرر مـن الدولـة      - يكونوا متحررين مـن تـدخل الدولـة والـشطط يف اسـتخدام سـلطاا              
وهذه الطبيعة املتـشاة ال تتطلـب       .  التحرر من خالل الدولة    - وكذا احلقوق يف تدخل الدولة    

 .بالضرورة نفس االستراتيجية حلماية مجيع حقوق اإلنسان
إلنــسان ومحايتــها متعــددة األبعــاد، وينبغـي أن تكــون اســتراتيجيات النــهوض حبقــوق ا  

حبيث تشمل جمموعة واسعة من التدابري القانونية واإلدارية واملالية واملتعلقة بامليزانية والتعليميـة             
ــة ــصادية     . واالجتماعيـ ــوق االقتـ ــة للحقـ ــة القانونيـ ــون احلمايـ ــال، جيـــب أن تكـ ــى أي حـ وعلـ

 ، وال سـيما بـالنظر إىل االعتـراف        واالجتماعية والثقافيـة عنـصرا أساسـيا يف هـذه االسـتراتيجية           
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. وق يف معاهدات ملزمة قانونا وبسبب تزايد الدالئل على أن احلماية القانونيـة فعالـة              قذه احل 
وأول خطوة يف احلماية القانونية هي االعتراف باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف               

ملعايري الدوليـة يف النظـام القـانوين احمللـي          وميكن حدوث هذا من خالل إدماج ا      . القوانني احمللية 
واالعتــراف بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة يف الدســتور أو يف التــشريع أو، يف       

. واخلطــوة الثانيــة هــي تــوفري ســبل االنتــصاف  . حــاالت حمــدودة، مــن قبــل الــسلطة القــضائية  
وق قـ ية، من قبيل املؤسسات الوطنيـة حل      واحملاكم اإلدارية واآلليات شبه القضائ    العادية  فاحملاكم  

اإلنسان أو اهليئات اإلقليمية والدولية املنشأة مبوجب معاهدات، ميكنها توفري سـبل االنتـصاف          
ويف هذا الـسياق، ينبغـي      . القانوين يف حاالت انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

اص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        مشروع بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلـ       لصياغة
 .تعزيز احلماية القانونية هلذه احلقوقأن حتفز والثقافية 
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 مقدمة  
١ - ــة      ي ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــال بقـ ــر عمـ ــذا التقريـ ــدم هـ ــؤرخ ٤٨/١٤١قـ ــانون ٢٠ املـ  كـ

ى احلمايـــة القانونيـــة للحقـــوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة ويركـــز علـــ. ١٩٩٣ديـــسمرب /األول
 كأولويــة يف كــل مــن برنــامج عملــي وكــذا يف خطــيت لــإلدارة  حــدداوالثقافيــة، وهــي قــضية 

وحيدد التقرير الوسائل األساسـية للحمايـة القانونيـة الـيت           . ٢٠٠٧-٢٠٠٦االستراتيجية للفترة   
واالجتماعية والثقافية يف الدسـاتري وعـن طريـق التـشريع      تتضمن االعتراف باحلقوق االقتصادية     

ومن قبل الـسلطة القـضائية وكـذا مـن خـالل تـوفري سـبل االنتـصاف القـضائية وشـبه القـضائية                 
احلماية القانونية للحقـوق االقتـصادية       كما حيدد التقرير بعض التحديات اليت تواجه      . واإلدارية

 . واالجتماعية والثقافية
 من أي استراتيجية للنـهوض بـاحلقوق        د واح حلماية القانونية سوى عنصر   تشكل ا وال   - ٢

ــيا      ــصرا أساس ــها، وإن كــان عن ــة ومحايت ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــي أن تكــون  . االقت وينبغ
االستراتيجيات الرامية إىل حتقيق محاية أكرب للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية متعـددة            

 واســعة مــن التــدابري القانونيــة واإلداريــة واملاليــة واملتعلقــة بامليزانيــة األبعــاد وأن تــشمل جمموعــة
وحلمالت الـضغط مـن اتمـع املـدين، وللـربامج التعليميـة، والبحـوث               . والتعليمية واالجتماعية 

اليت تقوم ا الوزارات الوطنية ومؤسسات حقوق اإلنـسان الوطنيـة، والسـتخدام صـنع القـرار                 
، ولتحديــد املؤشــرات والنقــاط املرجعيــة مجيعهــا دور هــام يف ى املــشاركةالقــائمني علــوامليزنــة 

 . إحداث تغيري إجيايب يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والنهوض ا
والدافع من وراء قراري التركيز على احلماية القانونية بوصـفها عنـصرا يف اسـتراتيجية                - ٣

. دية واالجتماعيــة والثقافيــة ومحايتــها هــو شــاغالن رئيــسيانللنــهوض بــاحلقوق االقتــصا أوســع
احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة يف معاهــدات    أوال، أعتقــد أنــه بــالرغم مــن إدراج 

ملزمة قانونا، فإن احلماية القانونية هلذه احلقوق يف واقع املمارسة أضـعف كـثريا منـها يف حالـة                   
رغم مــن جتديــد التأكيــد الــسياسي الثابــت لتــرابط مجيــع  وبــال. حقــوق أخــرى وينبغــي تعزيزهــا
فـإن اجلهـود املبذولـة    ، ١٩٩٣إعالن وبرنـامج عمـل فيينـا عـام       حقوق اإلنسان، وال سيما منذ      

حلماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة أضـعف مـن تلـك املبذولـة حلمايـة غريهـا مـن              
ؤمتر فيينـا   يف تقريرها املقـدم ملـ     ماعية والثقافية   جلنة احلقوق االقتصادية واالجت   وذكرت  . احلقوق

الدول، واتمع الدويل ككل، ال تزال تتغاضـى يف أكثـر األحيـان             ” أن   العاملي حلقوق اإلنسان  
عن االنتهاكات اليت تقع للحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، والـيت مـن شـأا، إذا مـا                   

 تعــبريات عــن الفــزع والغــضب وأن تفــضي إىل   حــدثت للحقــوق املدنيــة والــسياسية، أن تــثري  
). ٥، الفقــرة A/CONF.157/PC/62/Add.5 (“ضافرة الختــاذ تــدابري إنــصاف عاجلــةنــداءات متــ
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وآن األوان لترمجـة التأكيـد الـسياسي علـى تـرابط            . وال يزال هـذا صـحيحا يف الوقـت احلاضـر          
للحقــوق االقتــصادية  ة مــن خــالل تعزيــز احلمايــة القانونيــ وخاصــةحقــوق اإلنــسان إىل واقــع، 

 . واالجتماعية والثقافية
 على احلماية القانونية هو أن التجربة أثبتـت أن احلمايـة            ي تقرير والسبب الثاين لتركيز   - ٤

عترف ا أكثـر فـأكثر      فاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ي    .  فعالة احلقوقالقانونية هلذه   
ملزمـة قانونـا، ويـتم إدماجهـا يف الدسـاتري الوطنيـة        وحقوقـا بوصفها تنشئ مـستحقات قانونيـة       

فاحملاكم احمللية يف مجيع املناطق وعلى نطـاق نظـم   . وإبرازها يف التشريع الوطين على حنو متزايد     
ــصادية       ــهادات قــضائية خبــصوص جمموعــة واســعة مــن احلقــوق االقت ــة خمتلفــة تطــور اجت قانوني

يـة حلقـوق اإلنـسان توضـح أدوارهـا يف محايـة       كمـا أن املؤسـسات الوطن      واالجتماعية والثقافيـة  
 اهليئــات املنـشأة مبوجــب معاهــدات  تبـذل وعلـى الــصعيدين الـدويل واإلقليمــي،   . هـذه احلقــوق 

الكثري لتوضيح مضمون حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية حمـددة وااللتزامـات القانونيـة الـيت               
ية واالجتماعيـة والثقافيـة والتمتـع    وقد عزز هذا، بدوره، االعتراف بـاحلقوق االقتـصاد      . تنشئها

وقـد  . ا وأطلق نقاشا واسعا بـشأن احلمايـة القانونيـة هلـذه احلقـوق حمليـا ودوليـا علـى الـسواء               
ــة هــي        ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــة للحقــوق االقت ــة القانوني ــد املباشــرة للحماي كانــت الفوائ

زيادة الشفافية ومساءلة املـسؤولني     توضيح املضمون املعياري هلذه احلقوق يف اإلطار الوطين، و        
ــرا      ــصاف لألف ــوفري ســبل االنت ــاعي وت ــصادي واالجتم ــالني االقت ــات يف حالــة  يف ا د واجلماع

 .االنتهاكات
 زال ينبغي القيام بـالكثري لكفالـة االعتـراف          ماومع ذلك، بالرغم من هذه التطورات،        - ٥

 أن طبيعـة  واملهـم . لثقافية قانونا وممارسة  واحلماية احلقيقيني للحقوق االقتصادية واالجتماعية وا     
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بوصفها حقوق قانونية ترتب التزامـات قانونيـة علـى              

ولــذلك يــصف هــذا .  حــساسيتها للحمايــة القانونيــةلكالــدول، كــثريا مــا يــساء فهمهــا، وكــذ
ق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،       التقرير بعض اجلوانب الرئيسية للحماية القانونيـة للحقـو        

 . بغية مساعدة الدول وغريها من الفاعلني يف جهودهم لتعزيز احلماية القانونية هلذه احلقوق
 

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بوصفها حقوقا لإلنسان - أوال 
 طبيعة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية - ألف 

االعتراف باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف الدسـاتري والتـشريعات           لقد مت    - ٦
وقـد أدى إنـشاء منظمـة العمـل الدوليـة سـنة          . احمللية وكذلك يف املعاهـدات اإلقليميـة والدوليـة        

 إىل اخلطوات األوىل حنو محاية هذه احلقوق على الصعيد الدويل مـن خـالل االعتـراف                 ١٩١٩
كانـت فتـرة الكـساد      وقد  . فولة للعمال يف معاهدات منظمة العمل الدولية      حبقوق اإلنسان املك  
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ــصادي الكــبري   ــة   االقت ــة الثاني ــهما بــ واحلــرب العاملي ــصادية   مل ــاحلقوق االقت ــشامل ب االعتراف ال
، الــذي تطــور الحقــا ١٩٤٨واالجتماعيــة والثقافيــة يف اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان ســنة 

حلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة وغريهـا مـن صـكوك             ليصبح العهد الدويل اخلـاص بـا      
 . حقوق اإلنسان

عامل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مجيع حقوق اإلنسان علـى قـدم املـساواة، لكـن                  - ٧
الــدول بــدأت جتمــع احلقــوق يف صــنفني مهــا احلقــوق املدنيــة والــسياسية، واحلقــوق االقتــصادية 

د كانت االعتبارات السياسية للحرب الباردة خـالل وضـع مـشروع      وق. واالجتماعية والثقافية 
وبـالرغم مـن أن الـدول ذات االقتـصادات          . العهدين الدوليني القوة الدافعة وراء هذا التـصنيف       

القائمة على التخطيط املركزي كانت تفضل احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، فـإن                
انــت تــدافع عــن احلقــوق املدنيــة والــسياسية، وكانــت البلــدان ذات اقتــصادات الــسوق احلــر ك

ــة        ــصادية واالجتماعي ــدول تــشك فيمــا إذا كــان ميكــن أو ينبغــي جعــل احلقــوق االقت بعــض ال
ويف األخري، اختذت الدول قرارا بوضع صكني منفـصلني ملـزمني           . والثقافية واجبة النفاذ قانونا   

 . قانونيا
ه أن احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة        كما عكس هـذا التـصنيف للحقـوق رأيـا مفـاد            - ٨

تطلب من الدول اختاذ إجراءات للنهوض ا، يف حـني أن حتقيـق             توالثقافية مكلفة ومرهقة، إذ     
النظر الطبيعــة بــويف هــذا الــسياق، جيــدر  . حقــوق اإلنــسان األخــرى ال تتطلــب مــوارد أصــال  

حلديثـة حلقـوق اإلنـسان    وتنظـر التـصورات ا   . املتشاة من حيث اجلوهر جلميع حقوق اإلنسان      
احلقوق من حيث حقوق األفراد يف أن يكونوا متحررين مـن تـدخل الدولـة ومـن الـشطط                    إىل

 وكـذا احلقـوق يف تـدخل الدولـة، وال سـيما مـن               -  التحرر من الدولـة    - يف استخدام سلطاا  
.  التحــرر مــن خــالل الدولــة - خــالل وضــع سياســات وختــصيص مــوارد ومــساعدات كافيــة  

التصور املـزدوج للحقـوق باعتبارهـا حتـررا مـن الدولـة ومـن خالهلـا علـى احلقـوق                     ويصح هذا   
وبالتــايل، فــإن احلــق . االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة كمــا يــصح علــى غريهــا مــن احلقــوق 

 وكـذا   إلخـالء القـسري    يف التحـرر مـن ا      احلقسكن مالئم يشمل    احلصول على   االجتماعي يف   
ذلك، فــإن كــو.  احلــصول علــى الــسكن يف بعــض احلــاالت حقــا يف تلقــي املــساعدات لتيــسري 

احلقوق املدنية يف حماكمة عادلة تشمل احلق يف التحرر مـن االعتقـال التعـسفي وكـذا احلـق يف                    
 . املساعدة القانونية من الدولة يف بعض احلاالت

ة وبالرغم من أن احلقوق املدنية والثقافية واالقتـصادية والـسياسية واالجتماعيـة متـشا            - ٩
فحمايــة . يف طبيعتــها، فليــست هنــاك حاجــة إىل نفــس االســتراتيجيات إلحقــاق مجيــع احلقــوق

فعلـى سـبيل    . بعض حقوق اإلنسان قد تتطلب عمال إجيابيا كـبريا وتـدخال مـن جانـب الدولـة                
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احلقوق املرتبطــة كــتتطلــب يف العــادة إجــراءات إجيابيــة هامــة مــن الدولــة هنــاك حقــوق املثــال، 
 املــشاركة يف إدارة الــشؤون العامــة أو احلقــوق االجتماعيــة يف احلــصول علــى  أوبإقامــة العــدل 

، أو يف غـذاء  التمتـع بـأعلى مـستوى ميكـن بلوغـه مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة         سكن مالئـم، و  
 يتطلــب إحجــام الدولــة عــن بعــض ا ســلبياهلــذه احلقــوق أيــضا مكونــفــإن ومــع ذلــك، . كــاف

ويف الوقـت   . السلع واخلدمات العمومية ألسـباب سياسـية      األفعال، من قبيل التمييز أو احتجاز       
تقاضـي  نفسه، مـن الواضـح أن احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، مـن مثـل احلـق يف                      

إنـــشاء ، واحلــق يف  أجــور عادلــة واملــساواة يف األجــور بالنــسبة إىل العمــل املتــساوي القيمــة        
اة الثقافيـة، وحـق املـؤلفني يف الفوائـد املعنويـة            واحلق يف املـشاركة يف احليـ      املؤسسات التعليمية،   

واملادية ألعماهلم، تتطلب من الدولة أن حتجم عن أعمال وأن حتترم املعايري الدنيا بـالطرق الـيت      
 . ربطت بداية باحلقوق املدنية والسياسية

وتبعا لذلك، ليس هنـاك فـصل صـارم بـني احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة                    - ١٠
فجميـع احلقـوق هلـا عناصـر سـلبية جيـب علـى الـدول وفقـا هلـا أن               . حلقوق املدنية والسياسية  وا

حتجم عن بعض األعمال ويف نفس الوقت أيضا إنشاء العناصر اإلجيابية الـيت تتطلـب خطـوات                 
.  لكن التوازن بني التشديد السليب واإلجيايب قد خيتلف من حـق إىل آخـر              - إجيابية لكفالة احلق  

 بني احلقوق قد تتطلب مزجيا خمتلفا من االسـتراتيجيات لتنفيـذها لكـن ال ينبغـي أن                  فالفروقات
 مــن ايــة بوصــفها جــزء نتــربر معاملــة احلقــوق كفئــات منفــصلة أو نكــران أمهيــة احلمايــة القانو  

 .تيجية إلحقاق مجيع حقوق اإلنساناسترا
 

 والثقافية ةواالجتماعي االقتصادية باحلقوق يتعلق فيما الدول التزامات -باء  
ــةاإل عاهــداتامل مــن جمموعــة تفــرض - ١١ ــةالو قليمي ــشريعاتالو دولي ــة   ت والدســاتري الوطني
 والتعـبري  .والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتـصادية  احلقوق ومحاية لتعزيز الدول على التزامات ،أيضاً
 الـصكوك  بـني   خيتلـف  والثقافيـة  واالجتماعية االقتصادية باحلقوق املتعلقة العامة االلتزامات عن

 واالجتماعيـة  االقتـصادية  بـاحلقوق  اخلـاص  الـدويل  العهـد ك الـصكوك،  بعـض  أن كمـا  .الدولية
 ،بـاملوارد  املتعلقة القيود مراعاة   مع،  احلقوق ذه خاصة التزامات الدول على تفرض ،والثقافية
 االتفاقيـة  مـن  ٢ املادة من ١ الفقرة تشترط املثال، سبيل فعلى .النامية للبلدان بالنسبة باألخص
 اخلطـوات،  اختـاذ  ”األطـراف  الـدول  علـى  العنـصري  التمييـز  أشكال مجيع على للقضاء الدولية
 والـتقين،  االقتـصادي  الـصعيدين  علـى  وخاصـة  الدوليني، والتعاون املساعدة خالل ومن فُرادى
 جييالتـدر  اإلعمـال  حتقيـق  ـدف  الغـرض،  هلذا لديها املتوفرة املوارد به تسمح حد أقصى وإىل
 بـاحلقوق  اخلـاص  الـدويل  لعهـد ا مبوجـب  االلتـزام  وهـذا  .“العهـد  هـذا  يف ـا  املعترف وقلحقل

ــصادية ــة االقت ــة واالجتماعي ــرف االلتزامــات عــن خيتلــف“ خطــوات باختــاذ ”والثقافي ــا املعت  
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 احلقـوق “ وكفالـة  بـاحترام  ”حتديـداً  والـسياسية  املدنيـة  بـاحلقوق  اخلاص الدويل لعهدا مبوجب
 الـشعوب  وحقـوق  اإلنـسان  حلقـوق  أفريقيـا  ميثـاق ك أخرى صكوك وتطبق .والسياسية املدنية
 مجيـع  علـى  القـضاء  اتفاقيـة  أو العنـصري  التمييـز  أشـكال  مجيع على للقضاء الدولية التفاقيةا أو

 احلقــوق بــني متييــز بــدون احلقــوق ميــع بالنــسبة جلااللتزامــات نفــس املــرأة ضــد التمييــز أشــكال
 التمييــز حبظــر االلتــزام صــيغ وقــد .)١(احلقــوق مــن وغريهــا والثقافيــة عيــةواالجتما االقتــصادية

ــشكل ــصورة خــاص ب ــة ب ــدويل العهــد يف متماثل ــاحلقوق اخلــاص ال ــصادية ب ــة االقت  واالجتماعي
 .والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل لعهدوا والثقافية

 اخلـاص  الـدويل  العهـد  جبمبو الدول على املفروض االلتزام بدقة نبحث أنبنا   جيدرو - ١٢
 االعتــراف اســتخدم فقــد .“خطــوات باختــاذ” والثقافيــة واالجتماعيــة االقتــصادية بــاحلقوق
 واالجتماعيــة االقتــصادية بــاحلقوق اخلــاص الــدويل العهــد مبوجــب العامــة االلتزامــات مبختلــف
 والـسياسية  نيـة املد بـاحلقوق  اخلـاص  الـدويل  لعهـد ا يف الـواردة  االلتزامـات  مع باملقارنة والثقافية
 تفـرض  أال واقتـراح  والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتصادية احلقوق مع خمتلف بشكل التعامل لتربير

 هـذه  تنفيـذ  أجـل  مـن  الـدول  علـى  مباشـرة  التزامـات  والثقافيـة  واالجتماعية االقتصادية احلقوق
 لعهـد ا مبوجـب  املفروضـة  االلتزامات بصياغة أنه املرحلة هذه يف نالحظ أن اهلام من و .احلقوق
 االلتزامــات تلــك لمغــايرة صــياغة والثقافيــة واالجتماعيــة االقتــصادية احلقوقبــ اخلــاص الــدويل
ــواردة ــدويل لعهــدا يف ال ــاحلقوق اخلــاص ال ــة ب ــسياسية املدني ــدول تكــن مل ،وال  إنكــار تنــوي ال
 جلنـة  رفـضت  احلقيقـة  ويف .والثقافيـة  واالجتماعية االقتصادية لحقوقل القانوين اإلنفاذ وجوب
 االقتــصادية حلقــوقا بــأن القائــل الــرأي الــصياغة عمليــة خــالل قاطعــاً رفــضاً اإلنــسان حقــوق

 واالجتماعيـة  االقتـصادية  احلقـوق  جلنـة  ونظـرت  .)٢(ةللمقاضـا  قابلـة  غري والثقافية واالجتماعية
 احلقوقبــ  اخلــاص  الــدويل  لعهــد ا مبوجــب  املفروضــة  االلتزامــات  طبيعــة  يف مــؤخراً  والثقافيــة 
 قيمـة  هلـا  العهـد  مبوجـب  االلتزامـات  أن واستنتجت بالتفصيل والثقافية واالجتماعية اديةاالقتص
 .مباشرة وقيمة بل قانونية
 ٣ رقـم  العـام  تعليقها يف اللجنة أشارت فقد ،“خطوات باختاذ ”بااللتزام يتعلق وفيما - ١٣
ــهإىل  ــين أن ــى يتع ــدول عل ــدما املــضي األطــراف ال ــق جتــاه ق ــام التحقي ــصادية قللحقــو الت  االقت

 العهـد  دخـول  بعـد  املمكنـة  بالـسرعة و نسبيا قصرية زمنية فترة حدود يف والثقافية واالجتماعية
ــدويل ــاحلقوق اخلــاص ال ــصادية ب ــة االقت ــة واالجتماعي ــز والثقافي ــذ حي ــة يف التنفي ــة الدول  .املعني
 دسـتوري ال واإلقـرار  قـضائية ال نتـصاف الا سبل وتوفري التشريعات تتضمن   ذلك حتقيق ووسائل
 تــرى ذلــك، إىل إضــافة .املناســبة واالجتماعيــة والتربويــة واملاليــة اإلداريــة التــدابري إىل باإلضــافة
 الــدنيا املــستويات تلبيــة كفالــة باألساســي االلتــزام مــن أدىن حــد الــدول علــى يقــع أنــه اللجنــة

 هــذه تلبيــة يف مــا دولــة أخلّــت فــإذا .احلقــوق هــذه مــن حــق كــل مــن األقــل علــى األساســية
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 أـا  علـى  الـدليل  تقـدم  أن عليها يتعين املوارد، لقلة عائدة ألسباب األدىن األساسية االلتزامات
ــذلت ــد كــل ب ــوارد الســتخدام جه ــة املتاحــة امل ــذه لتلبي ــات ه ــى األساســية االلتزام  ســبيل عل
 كـل  ببـذل  الدولـة  التـزام  يبقى ما، لدولة املتاحة املوارد كفاية عدم إثبات لدى وحىت .األولوية

، والثقافيــة واالجتماعيــة االقتــصادية احلقــوق مــن ممكــن قــدر بــأكرب التمتــع لكفالــة بوســعها مــا
 ورخيــصة هادفــة بــرامج وإدخــال الــدوليني واملــساعدة التعــاون إىل الــسعي خــالل مــنوذلــك 
 االقتــصادية بــاحلقوق املتعلقــة االلتزامــات بــاختالف قــراراإل فــإن للجنــة وبالنــسبة .التكلفــة

 للـدول  الزمـة  مرونـة  أداة وجـود    يفتـرض  احلقـوق  مـن  غريهـا  مع مقارنةً لثقافيةوا واالجتماعية
لتـزام مـن أي مـضمون       اال على أا تفريغ     تفسريها يساء أالّ يتعين لكن و الواقعي، العامل تعكس

 .ذي معىن
ــد وجــرى - ١٤ ــة تأكي ــة الطبيع ــزام القانوني ــاذ لاللت ــاه خطــوات باخت ــال جت ــدرجيي اإلعم  الت

 .والوطنيــة الدوليــة القــضائية األحكــام خــالل مــن والثقافيــة واالجتماعيــة اديةاالقتــص للحقــوق
 اختبــار  )٣(مغروتبــو قــضية يف التــارخيي قرارهــا يفطبقــت احملكمــة العليــا جلنــوب أفريقيــا،     و
ــةامل” ــد“ عقولي ــا لتحدي ــت إذا م ــشريعات كان ــة الت ــة احلكومي ــيب باإلســكان املتعلق ــزام تل  االلت

ــق بالدســتوري ــدرجيي اإلعمــال تحقي ــى احلــصول يف للحــق الت ــسكن عل ــم ال  ووجــدت .املالئ
 غـري  الـسكن  برنـامج  مـن  معقـوالً  جـزءاً  أن حيـث  املطلـب  هـذا  تلـيب  ال التـشريعات  أن احملكمة
 .املدقعني لفقراءا إىل موجه
 بـاحلقوق  يتعلـق  فيمـا  األطـراف  الـدول  علـى  املفروضـة  االلتزامـات  لتوضـيح  وكوسـيلة  - ١٥

ــصادية ــ االقتـ ــة ةواالجتماعيـ ــب والثقافيـ ــد، مبوجـ ــدت العهـ ــة اعتمـ ــوق جلنـ ــصادية احلقـ  االقتـ
 تقــع التاليــة االلتزامــات أن اللجنــة وتعتــرب .لاللتزامــات منوذجيــاً تــصنيفاً والثقافيــة واالجتماعيــة

 :األعضاء الدول عاتق على
 أن الـدول  تطلب مـن     اليت - والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق احترام )أ( 

 والثقافية؛ واالجتماعية االقتصادية باحلقوق التمتع يف لتدخلا عن متتنع
 أن الـدول تطلـب مـن      الـيت  - والثقافيـة  واالجتماعية االقتصادية احلقوق محاية )ب( 

 ؛ثالث طرف يد على احلقوق هذه انتهاكات متنع
 الـيت  - والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق )وتوفري وتيسري تعزيز(تنفيذ   )ج( 

 وغريهـا  بامليزانيـة  واملتعلقـة  والقـضائية  واإلداريـة  التـشريعية  التـدابري  تتخـذ  أن الدول من تطلبت
 .احلقوق هلذه التام اإلعمال املوجهة إىل املالئمة التدابري من
ــصنيف هــذاجيــوز و - ١٦ ــوالً النمــوذجي الت ــداً قب ــشابه  يوضــح فهــو .)٤(متزي  بــني أوجــه الت

ــات ــى املفروضــة االلتزام ــدول عل ــا ال ــق فيم ــ يتعل ــصادية احلقوقب ــة االقت ــة واالجتماعي  والثقافي
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، تتحمل الدول التزامات إجيابية وسلبية معـا        حتديداً و - احلقوق من بغريها املتعلقة وااللتزامات
ــق   ــا يتعل ــعفيم ــوق جبمي ــسان،إلا حق ــم ن ــب أن رغ ــوارد ختــصيص مطل ــة م ــو كافي ــيمن ه  امله

 .معينة حبقوق يتصل فيما
 

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية لحقوقل القانونية احلماية - ثانياً 
 واالجتماعيـــة االقتـــصادية احلقـــوق مبعـــايري املنـــشأة القانونيـــة االلتزامـــات حتديـــد بعـــد - ١٧

 .احلقـوق  هلـذه  القانونيـة  احلمايـة  يف التالية اخلطوات الستكشاف القسم التايل    يسعى ،والثقافية
 إدمـاج  طريـق  عـن  حيـدث  أن لـذلك  ميكـن  . الداخلي قانونال يف ا قرارإلا هي األوىل واخلطوة
 واالجتماعيـة  االقتـصادية  بـاحلقوق  االعتـراف  أو الـداخلي    القـانوين  النظام ضمن الدولية املعايري

 .ـا  القـضائية  الـسلطة  اعتـراف  حمـدودة،  حـاالت  يف أو، التـشريعات  ويف الدستور يف والثقافية
 .القــانوين اإلقــرار لكفالــة يكفــي دويل صــك علــى التــصديق فــإن القانونيــة األنظمــة بعــض ويف

ــة واخلطــوة ــوفري هــي الثاني ــصاف ســبل ت ــةللمحــاكم وميكــن .االنت ــة واحملــاكم ، العادي  اإلداري
 والدوليــة اإلقليميــة اهليئــات أو اإلنــسان حلقــوق الوطنيــة املؤســساتك القــضائية شــبه واآلليــات
 االقتــصادية بــاحلقوق اإلخــالل التحــا يف قانونيــة انتــصاف ســبل تــوفر أن مبعاهــدات املنــشأة

 اخلـربة  إىل اإلحالة مع اآلليات هذه من كالً بإجياز التايل القسم يصف و .والثقافية واالجتماعية
 .الوطنية

 
 االعتراف الدستوري والتشريعي والقضائي باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -ألف  

 األحكـــام يف والثقافيـــة واالجتماعيـــة صاديةاالقتـــ بـــاحلقوق احمللـــي االعتـــراف يتجلـــى - ١٨
ــة والتــشريعات الدســتورية ــة وااللتزامــات الوطني  مبوجــب طوعــاً الــدول تتحملــها الــيت القانوني
 دســتورية مكانــة إضــفاء إىل التــصديق يــؤدي القانونيــة األنظمــة بعــض ويف .الدوليــة املعاهــدات

 ويف .والثقافيـة  واالجتماعيـة  القتـصادية ا بـاحلقوق  املتعلقة تلكا  فيه مبا،  املعاهدات أحكام على
 لكفالـة  احمللـي  املـستوى  علـى  اإلجـراءات  مـن  املزيـد  يـستلزم  األخـرى،  القانونيـة  األنظمة بعض

 طريـــق عـــن أو الدســـتور يف اإلدمـــاج خـــالل مـــن املثـــال، ســـبيل علـــى القـــانوين، االعتـــراف
 الـدول  جلميـع  ملزمـة  ساناإلنـ  حلقـوق  الدوليـة  املعاهـدات  تعتـرب  األدىن، احلـد  ويف .التشريعات
 .)٥(نية حبسن التزاماا أداء منها يتطلب مما األطراف،

 والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتـصادية  بـاحلقوق  الدسـتوري  االعتراف أو اإلدماج أن كما - ١٩
 وهـو  .احمللـي  القـانوين  النظـام  يف احلقـوق  هـذه  لتعزيـز  متزايـد  بشكل ومشتركة قوية وسيلة هو

 قـضائية،  انتـصاف  سـبل  عـام  بشكل يوفر وأن احلقوق هذه حيترم أن احمللي القانون من يتطلب
 بـاحلقوق  الدسـتوري  االعتـراف  حيـدث  وقـد  .الدسـتورية  احملكمـة  خالل منا االنتصاف   فيه مبا
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ــة واالجتماعيــة االقتــصادية  .خاصــة بأمهيــة منــها اثنــان ويتــسم مــستويات، عــدة علــى والثقافي
 أحكــام ضــمن مــستقل كحــق ثقــايف أو اجتمــاعي أو ياقتــصاد حبــق االعتــراف ميكــن األول،
 احلـق  أو بالعمـل  احلـق  شـخص  لكـل  بأن االعتراف للدستور ميكن املثال، سبيل على .الدستور
 احلـق  هـذا  إعمـال  مـع  مباشـرة  محاية غالباً يوفر   االعتراف من الشكل هذا ف .االجتماعي باألمن

 االقتـصادية  بـاحلقوق  االعتـراف  ميكـن  احلـاالت،  بعـض  يف ذلك، من وبدالً .القانوين النظام يف
ــة ــة واالجتماعي ــاد والثقافي ــات أوئ كمب ــصممة توجيه ــه م ــسري لتوجي ــق تف ــا وتطبي ــن غريه  م

 مــدلوالً هلــا أن علــى األحكــام هــذه اهلنديــة العليــا احملكمــة فــسرت فقــد .الدســتورية األحكــام
 كمعـايري  احملكمـة  اسـتخدمتها  فقد ذاا، حبد قضائياً إليها االحتكام ميكن ال أنه ورغم .حقيقياً

 احلمايـة  يشمل ل قضائياً، إليه لالحتكام قابل حق وهو احلياة يف احلق تفسري توسيع   يف تفسريية،
 .)٦(ئاملباد هلذه احلكومة امتثال ولرصد والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق من موعة

ــوفر - ٢٠ ــراف هامــة وســيلة أيــضا التــشريعات وت ــاحلقوق لالعت ــة االقتــصادية ب  واالجتماعي
 بــاحلقوق اخلــاص الــدويل العهــد مــن ٢ املــادة مــن ١ فــالفقرة .احمللــي املــستوى علــى والثقافيــة
 مبوجـب  التزاماـا  إلعمـال  خطوات اختاذ الدول على تشترط والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 جلنـة  وأقـرت  .“يعيةتـشر  تـدابري ، اختـاذ    األخـص  علـى ا،  فيهـ  مبا ، املمكنة الوسائل بكل ”العهد
ــة االقتــصادية احلقــوق ــة واالجتماعي ــد يف ”أن والثقافي  وضــع كــثرياً يفــضل احلــاالت مــن عدي
 التــشريع اســتخدام وميكــن .)٧(“ذلــك عــن االســتغناء ميكــن ال قــد احلــاالت بعــض ويف تــشريع
 اً،ثانيـ  .والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتـصادية  احلقـوق  تنفيـذ  أجـل  مـن  قانونية أطر لوضع كوسيلة
 امتثاهلــا كفالــة أجــل مــن اعتمادهــا قبــل اــاالت مــن غريهــا يف التــشريعات يف التــدقيق ميكــن

ــ مبـــا اإلنـــسان، حبقـــوق املتعلقـــة الدوليـــة لاللتزامـــات  بـــاحلقوق الـــصلة ذات االلتزامـــاتا فيهـ
 األخــرى التــشريعات أن للتأكــد مــن وســيلة بــذلك فتــوفر والثقافيــة، واالجتماعيــة االقتــصادية

 .اإلنسان حبقوق التمتع إىلتفضي 
 امتيــازات والثقافيــة واالجتماعيــة االقتــصادية احلقــوق حلمايــة التــشريعات والســتخدام - ٢١
 احلقـوق  مـن  األدىن األساسـي  املـضمون  لتوضـيح  وسـيلة  التـشريعات  تـوفر  هام، وبشكل .عدة

 فيـه  تقطعـ  الـذي  الوقـت  ويف .احلقـوق  ـذه  املرتبطـة  املختلفـة  االلتزامـات  صقل على والعمل
 بالــضرورة فهــي املمارســة، هــذه يف الــدول مــساعدة يف طــويالً طريقــاً للجنــة العامــة التعليقــات

 الوسـيلة  التـشريعات  وتـوفر    .الـوطين  الـسياق  مـع  التكيـف  تتطلـب  عريـضة  سـوى أطـر      توفر ال
ــسية ــام الرئي ــذلك للقي ــسه،   .ب ــرار نف ــى الغ ــشريعات ميكــن وعل ــراءات حتــدد أن للت ــة إج  دقيق
 الترتيبــات يف واملــساءلة الــشفافية وتــوفر املــدقعني، الفقــراء محايــة تــؤمن الــيت داملــوار لتخــصيص

 حبـل  للربملـان  وتـسمح  القـرار،  لـصانعي  التقديريـة  السلطة على املفرط   االعتماد وتتجنب املالية،
 وسـائل  تـوفر  أن للتـشريعات  ميكـن  ذلـك،  إىل إضـافة  .املـوارد  علـى  بـشفافية  املتنافسة الطلبات
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 إداريـة   انتـصاف  سـبل  وتـوفري  الرصـد  أو لإلشـراف  آليات وضع خالل من عاجلةوامل للمساءلة
 فقـط  لـيس  انتـصاف  سـبل  تـوفري  أن كمـا  .مناسباً ذلك يكون حيثما قضائية أو قضائية شبه أو

 أيــة يزيــل أن أيــضاً ميكنــه التــشريعات خــالل مــن انتــصاف ســبل إقامــة إن بــل ذاتــه حبــد هامــاً
 والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتـصادية  احلقـوق  بـشأن    القـضائي  ماالحتكـا  بإمكانيـة  متعلقة شكوك
 األجـل  وعلـى  .احلقـوق  هـذه  محايـة  يف اهليئـات  مـن  وغريهـا  القـضائية  للهيئـة  املناسـب  وبالدور
ــل، ــتعني الطويـ ــى يـ ــشريعات علـ ــوفر أن التـ ــائل تـ ــع وسـ ــهاكات منـ ــوق انتـ ــصادية احلقـ  االقتـ

 يتعلـق  فيمـا  املـصلحة  صاحبة اجلهات تلفخم التزامات توضيح خالل من والثقافية واالجتماعية
ــاحلقوق ــصادية ب ــة االقت ــة واالجتماعي ــوفري والثقافي  ــذه اإلخــالل حــال يف املعاجلــة وســائل وت
 .االلتزامات

، بــل  فحــسبؤدي دورا، لــيس يف تــوفري ســبل االنتــصافيــأن  للقــضاء وميكــن أيــضا - ٢٢
إدمــاج ة والثقافيــة عــن طريــق  أيــضا علــى صــعيد االعتــراف بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــ   

لحقـوق  لحلمايـة القانونيـة   إىل افتقـار  يـؤدي اال أحيانـا  ف. التـشريعات يف الدسـتور أو   يف  احلقوق  
 الـدعاوى املتعلقـة ـذه احلقـوق يف إطـار         إدراجاالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة باملـدعني إىل        

 ونتيجـة .  مـن االنتـهاكات    احلقوق املدنية والسياسية مـن أجـل إنـصافهم بـشكل مـن األشـكال              
تأويــل عــن طريــق  علــى رفــع معانــاة الــضحايا اهليئــات القــضائية وشــبه القــضائية تعمــلذلك، لــ

املساواة أمام القانون، واحلق يف اخلـصوصية، وحـق عـدم التعـرض              - احلقوق املدنية والسياسية  
وعلــى . يامليــدانني االقتــصادي واالجتمــاعيف تنطبــق حبيــث  -  وغريهــا مــن احلقــوقللتعــذيب

 يف حالة ملتمسي اللجـوء، فأشـار         مؤخرا سبيل املثال، نظر جملس اللوردات يف اململكة املتحدة       
إىل أنــه لــيس للدولــة أن تتجاهــل احتياجــام االقتــصادية واالجتماعيــة إىل حــد قــد يــؤدي إىل   

عــدم التعــرض يف ق احلــوجــاء يف أحــد األحكــام أن . معاملتــهم معاملــة غــري إنــسانية أو مهينــة 
لمعاملة غري اإلنسانية واملهينة ال ينشئ التزاما عاما بإيواء املشردين أو إعالة املعـوزين؛ غـري أن                 ل

حينمـا يكـون الـشخص معـدما وال يتـوفر        ميكن جتاوزها    ‘‘املعاملة غري اإلنسانية واملهينة    ’’عتبة
 والغـذاء    مـن املـأوى    ، حمرومـا  من الدولة له أي مصادر إعالة بديلة وحينما يكون، بفعل متعمد          

وبرهنــت أيــضا احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان علــى   .)٨(أو مــن أبــسط ضــروريات احليــاة
، )٩( محاية حقوق املدعني االقتـصادية واالجتماعيـة يف إطـار احلقـوق املدنيـة والـسياسية                 إمكانية

محايـة  التشديد على أن     من املهم    غري أن . )١٠(شأا يف ذلك شأن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       
هــي محايــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة مــن منظــور احلقــوق املدنيــة والــسياسية  

نوين الفعلـي بكافـة     وال تعدو أن تكون حـال مؤقتـا يف ظـل غيـاب االعتـراف القـا                جزئية الطابع   
 .حقوق اإلنسان
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 سبل االنتصاف القضائية وشبه القضائية واإلدارية - باء 
طائفـة مـن اآلليـات القـضائية وشـبه القـضائية             االعتـراف القـانوين   مان  تتاح يف ظـل ضـ      - ٢٣

 انتـهاك احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة     تواإلدارية املالئمة لتـوفري سـبل االنتـصاف يف حـاال       
وإن ،  ها، فهـي تتكامـل معـا فيمـا بينـها           وضـعف  ـا مـواطن قو  مـن اآلليـات     ولكل آلية   . والثقافية

أشــكال احلمايــة ميثــل شــكال مــن أجنــع  مــزيج مــن اآلليــات تــوفري ســبل االنتــصاف مــن خــالل 
 .القانونية

عـن  وتعين احلماية القضائية بالتحديد محاية احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           - ٢٤
وتــؤدي احملــاكم يف األنظمــة الدميقراطيــة احلديثــة دورا حامســا يف محايــة حقــوق .  احملــاكمطريــق

، وااللتزامـات زعات الـدائرة بـشأن احلقـوق        ان احلكم احملايد يف امل    رتضطلع بدو اإلنسان، إذ أا    
، وتفرض سـبل انتـصاف قابلـة        مستقرةوتصدر قرارات بناء على قواعد إجرائية وقواعد إثبات         

 الـضرر الالحـق نتيجـة النتـهاك حـق           جـرب وإضافة إىل إنصاف الضحايا، مثال يف شـكل         . للنفاذ
ــة  ــة القــضائية أن تــؤدي دورا   مــن احلقــوق االقتــصادية أو االجتماعي ــة، ميكــن للحماي  أو الثقافي

قــرارات تفــسريية  إصــدار القــضائيةولــذلك، ميكــن أن ينــشأ عــن احلمايــة . اتــصحيحيو رصــديا
 والتزامـات الدولـة فيمـا يتعلـق بـاحلقوق االقتـصادية          متنافيـة  ت معينـة   أو تشريعا   ما تعترب سياسة 

لـة اختـاذ إجـراءات معينـة مـن أجـل ضـمان عـدم                واالجتماعية والثقافية؛ وأوامر تطلب إىل الدو     
 .)١١(؛ وأوامر رقابية ترصد اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف املستقبلاتتكرار االنتهاك

ورغم أن احملاكم درجت على التركيز أكثر على احلقـوق املدنيـة والـسياسية، فاجلـدير                 - ٢٥
 التمييـز يف   ضـد  واالجتماعية والثقافيـة باملالحظة أن توفري احلماية القضائية للحقوق االقتصادية  

محايـة بعـض جوانـب احلقـوق      وأاحلقل االجتمـاعي، مثـل حقـوق اإلنـسان اخلاصـة بالعـاملني،          
بـشكل متزايـد علـى       احملـاكم    تعمـل وفضال عـن ذلـك،      . الثقافية على األقل، ليس أمرا مستجدا     

فيـة األخـرى، مثـل احلـق يف          فقه القضاء يف جمال احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقا           تطوير
ستوى معيـشة كرميـة، واحلـق يف الغـذاء الكـايف، واحلـق يف الـسكن الالئـق، واحلـق يف                      التمتع مبـ  

وميكن سوق أمثلة مـن احملـاكم يف        . التعليم، واحلق يف احلماية من التمييز يف امليادين االجتماعية        
بيـا والتفيـا واهلنـد والواليـات        األرجنتني والربازيـل والربتغـال وجنـوب أفريقيـا وفنلنـدا وكولوم           

طائفــة مــن واحلجــم املتزايــد ألحكــام القــضاء املتعلقــة ب. )١٢( وبلــدان أخــرىاملتحــدة األمريكيــة
بوضوح على أن هذه احلقوق ختضع للتمحـيص        يدل  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

 .القضائي ولإلنفاذ
 تـــشكل محايـــة احلقـــوق االقتـــصادية الـــيتو ، مـــشا اتمـــعغـــري أن يف أكثـــر فئـــات - ٢٦

ميكنـها مـن    يف وضـع     قـد ال تكـون دائمـا         واالجتماعية والثقافية بالنـسبة إليهـا أكـرب التحـديات         
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 أن املنازعـات     يف هـذا الـصدد      داللة لهومما  . أمام احملاكم اإلنصاف  اللجوء إىل القضاء والتماس     
 وسيلة أمام املنظمـات مـن       ،القضائيةت  الواليابعض  أتاحت، يف   املتعلقة بالصاحل العام    القضائية  

 التقليـل مـن    ممـا سـبق    ولـيس املقـصود   . )١٣(أجل رفع الدعاوى نيابـة عـن األفـراد أو اجلماعـات           
 الذي ميكـن أن تـضطلع بـه احملـاكم يف محايـة مجيـع حقـوق اإلنـسان، بـل              األساسيشأن الدور   

 احلقـوق بـشكل     لـك تتأكيد ضـرورة تنويـع اآلليـات واالسـتراتيجيات مـن أجـل ضـمان محايـة                  
 .فعال
تمتـع الكـثري    ي أمني املظامل واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، اليت         ةوتضطلع مؤسس  - ٢٧

منــها باختــصاصات شــبه قــضائية، بــدور متزايــد األمهيــة علــى صــعيد ضــمان احلمايــة القانونيــة   
االجتماعيـة   و ةاحلقـوق االقتـصادي    وقـد أقـرت جلنـة     . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

ــة يف تعليقهــا العــام رقــم   ــه املؤســسات    ١٠والثقافي ــدور احلاســم الــذي ميكــن أن تــضطلع ب  بال
للتجزئـة وترابطـه وضـمان العمـل بـه،      مجيعها مبدأ عدم قابلية حقوق اإلنسان تعزيز الوطنية يف   

 للمبـادئ املتعلقـة     الدول األطـراف بإنـشاء مؤسـسات وطنيـة مـستقلة وفقـا             ةيصودأبت على تو  
اجلمعيـة  ، انظـر قـرار      مبـادئ بـاريس    (املؤسسات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان          الة  حب

يــسند إليهــا اختــصاص النظــر يف احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة   ) ، املرفــق٤٨/١٣٤ العامــة
وبغـض النظـر عـن الـدور الـذي ميكـن للمؤسـسات              . )١٤(والثقافية وغريها من حقـوق اإلنـسان      

 جمـال النـهوض بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، يتـوفر العديـد           الوطنية أن تؤديه يف   
ا يتــيح ســبيال لتحقيــق ممــمــن هــذه املؤســسات علــى صــالحيات النظــر يف الــشكاوى الفرديــة،  

من احملاكم، واملبادرة من تلقـاء نفـسها        أيسر   تلك احلقوق    ات اليت تطال  نتهاكاالاإلنصاف من   
 قــضايا معينــة أو قــضايا منهجيــة أوســع نطاقــا تتعلــق حبرمــان فئــة معينــة مــن فئــات يف بــالتحقيق

واملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان        . اتمع مـن احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          
تناسـقها مـع     اإلدارية للتحقق من     واإلجراءاتتوجد يف وضع مالئم لتمحيص القوانني الوطنية        

تـضطلع أيـضا بـدور هـام يف رصـد االمتثـال             هـي   و. ن املعتـرف ـا دوليـا      معايري حقـوق اإلنـسا    
احلقــوق االقتــصادية يف جمــال ملتطلبــات حقــوق حمــددة وتنفيــذ األحكــام الــصادرة عــن احملــاكم  

وعلـى ســبيل املثــال، اضـطلعت املؤســسات الوطنيـة يف جنــوب أفريقيــا    . واالجتماعيـة والثقافيــة 
دولــة لألحكــام الــصادرة عــن احملــاكم ويف تكملــة أوامــر واهلنــد بــأدوار هامــة يف رصــد تنفيــذ ال

 .)١٥(احملاكم بتوصيات أكثر تفصيال يف جمال التنفيذ
ــة مــن خــالل أشــكال     تو - ٢٨ ــة والثقافي تــسىن أيــضا محايــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعي

 متنوعة من آليـات االسـتعراض اإلداري الـيت تتـيح لألفـراد الطعـن يف قـرارات إداريـة مـن قبيـل                       
وميكـــن أن يـــشكل . مـــنح منـــافع الرعايـــة االجتماعيـــة وغريهـــا مـــن االســـتحقاقات وســـحبها 

عــات تتــسم بالــسرعة والفعاليــة وقلــة  فــرادى املنازاالســتعراض اإلداري للقــرارات أداة لتــسوية 
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وحــىت تكــون آليــات االســتعراض هــذه فعالــة، ينبغــي أن تتــيح إجــراءات طعــن   .التكلفــة نــسبيا
اســتعراض إجــراء ومــن شــأن عــدم تــوفري ســبل الطعــن مــن أجــل   . عنيــةمــستقلة عــن اإلدارة امل

  فيهــا اختــاذ قــرارات تعــسفية تؤيــدإلجــراءاتمــستقل أن جيعــل مــن عمليــة االســتعراض عرضــة 
الدوائر اإلدارية العليا اليت ال تتوفر دوما على االستقالل الالزم من عملية اختاذ القـرار األصـلي                 

ــا صــدرت خطــأ    ــة االبأحكام ــةيف املرحل ــك  و. تدائي ، يف حــني أن االســتعراض  عــالوة عــن ذل
ــاحلقوق      ــة بـ ــسوية املنازعـــات املتعلقـ ــة لتـ ــريعة وغـــري مكلفـ ــن أن يـــشكل أداة سـ اإلداري ميكـ
ــصادية       ــرب هــذا االســتعراض مالئمــا إال للمنازعــات يف جمــال احلقــوق االقت ــة، ال يعت االجتماعي

ــة الــيت   ــالقرارات اإلداري ــة املتعلقــة ب ــة  حتــيط ب ال واالجتماعيــة والثقافي كافــة االنتــهاكات املمكن
وباملثل، فقد يكون من األنـسب تـسوية املنازعـات          . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

املتعلقة باحلقوق املعترف ا يف الدستور باللجوء إىل احملاكم الدستورية أو أشـكال أخـرى مـن                 
 .احملاكم
 أيـــضا محايـــة احلقـــوق الدوليـــةلقـــضائية ويتـــيح عـــدد مـــن اآلليـــات القـــضائية وشـــبه ا - ٢٩

فعلى املستوى العـاملي، وبغـض النظـر عـن عمليـات اإلبـالغ              . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
حالة تنفيذ التزاماا يف جمال حقوق اإلنـسان علـى      دوريا   اليت تعرض بواسطتها الدول      لزامياإل

ل العديـد مـن الـدول العمـل         بِحيصها، قَ العني الناقدة للهيئات املنشأة مبوجب معاهدات قصد مت       
 مبوجب عدة معاهدات حلقوق اإلنـسان تـسند إىل اهليئـات    متعلقة بالرسائل  اختيارية بإجراءات

املنشأة مبوجب معاهدات صالحية النظـر يف الـشكاوى الفرديـة املتعلقـة باالنتـهاكات املزعومـة                 
 باعتبارهــا آليــة إضــافية لــضمان  هــذهاملتعلقــة بالرســائلليــات اآلوتعمــل  .)١٦(حلقــوق اإلنــسان

على املستوى الدويل مبـا يتمتعـون بـه مـن حقـوق اإلنـسان حينمـا                  املساءلة تتيح لألفراد املطالبة   
ورغم أن الدول مل تعتمد بعد آلية مماثلـة يف          . دوهلميستنفدون كافة سبل االنتصاف املتاحة يف       

اإلجـراءات املتعلقـة    فـإن   ة والثقافية،   إطار العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعي      
بالرســـائل املتبعـــة مبوجـــب معاهـــدات أخـــرى حلقـــوق اإلنـــسان تتـــيح محايـــة بعـــض احلقـــوق   

 علــى ســبيل ،فقــد عاجلــت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان . االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة
ســتفادة مــن الــضمان  عــددا مــن القــضايا املتعلقــة بعــدم التمييــز فيمــا خيــص احلــق يف اال  ،املثــال

ومــن شــأن اعتمــاد بروتوكــول احتيــاطي للعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق          .)١٧(االجتمــاعي
وعلـى املـستوى   . االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن يتيح وسيلة شـاملة حلمايـة هـذه احلقـوق         

اإلقليمـي، تتــيح كــذلك آليــات وضــعت يف إطـار الــصكوك اإلقليميــة حلقــوق اإلنــسان لألفــراد   
اجلماعـــات تقـــدمي رســـائل تتعلـــق بانتـــهاكات مزعومـــة للحقـــوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة   و

 .)١٨(والثقافية
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 أدوارا هامـة علـى صـعيد    ة واإلداريـ ة وشـبه القـضائي    ةوتؤدي سـبل االنتـصاف القـضائي       - ٣٠
ضمان احلماية القانونية الفعلية عن طريق إنصاف الـضحايا مـىت كـان ذلـك مالئمـا والتـشجيع                   

ويف هـذا الـصدد، هنـاك       . احتـرام أكـرب للحقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           ء  إيـال على  
 بشكل متزايد على أن احلماية القضائية على وجه اخلـصوص أدت حـىت اآلن دورا                تشري دالئل

ففــي جنــوب أفريقيــا، أســفر احلكــم الــصادر بــشأن . وقهــذه احلقــباملزيــد مــن هامــا يف التمتــع 
 ,Treatment Action Campaign(‘‘ محلة العمـل مـن أجـل العـالج    ’’ية الدعوى اليت رفعتها مجع

TAC ( وضــع حــد يرمــي إىل مــن أجنــح الــربامج وأوســعها نطاقــا يف العــامل   برنــامجعــن وضــع 
  مؤقتـة ويف اهلنـد، أدت أحكـام  . اإليدز من األم إىل الطفل   /النتقال فريوس نقص املناعة البشرية    

حتـسينات علـى حـق التمتـع بالغـذاء املناسـب مـن خـالل         صادرة عن احملكمـة العليـا إىل إدخـال     
 ، وتقــدمي وجبــات منتــصف النــهار إىل األطفــال،الــشروع بالعمــل خبطــط الغــذاء مقابــل العمــل

 واملرافــق  املأمونــةويف األرجنــتني، حتــسن مــستوى تــوفري ميــاه الــشرب  .وتــوفري الغــذاء للفقــراء
ى قـرار صـادر عـن اللجنـة األوروبيـة           ويف الربتغـال، أد   . أحكـام قـضائية   إصدار  الصحية بفضل   

ــة إىل خفــض   ــوفر ســبل   . )١٩( عمــل األطفــال حجــمللحقــوق االجتماعي ــة وت ــة القانوني فاحلماي
 عناصر تكفل حماسبة أويل املسؤولية، مما ييسر اعتماد تـدابري ترمـي إىل متهيـد                الفعالةاالنتصاف  

 . هذه احلقوقإحقاق  سبيلالطريق أمام تقدم فعلي يف
 

ــة القانون  ا -ثالثا   ــا احلمايــــ ــيت تواجههــــ ــديات الــــ ــصادية  لتحــــ ــوق االقتــــ ــة للحقــــ يــــ
 والثقافية ةواالجتماعي

 الــسابقة بالوصــف االســتحقاقات وااللتزامــات القانونيــة الناشــئة عــن األقــسامتناولــت  - ٣١
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإجراءات احلماية القانونيـة الـيت تتخـذها الـدول مـن           

 يف بعض املعتقـدات اخلاطئـة       القسموسوف ينظر هذا    . ء بالتزاماا إزاء تلك احلقوق    أجل الوفا 
وإجيـاد  ذه احلقـوق قـصد إيـضاحها    احلمايـة القانونيـة هلـ   والتحديات اليت تثار أحيانا فيما يتعلق ب      

 .حل هلا
 

 خصوصية احلقوق االقتصادية واالجتماعية - ألف 

يات املنخفـــضة للحمايـــة القانونيـــة املمنوحـــة مـــن االدعـــاءات الـــشائعة لتربيـــر املـــستو - ٣٢
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية االدعـاء بـأن هـذه احلقـوق، باملقارنـة إىل غريهـا مـن                 

   فة بالدقة والتحديـد الكـافيني وتعوزهـا اخلـصوصية الـضرورية لكفالـة              حقوق اإلنسان، غري معر
احلقــوق تترتــب علــى سألة مــا إذا كانــت وجــوهر هــذا االدعــاء هــو مــ  . هلــااحلمايــة القانونيــة

االقتصادية واالجتماعية والثقافية التزامات قانونية ميكن االعتـراف ـا قانونيـا، وعلـى األخـص              
ميكـن إنفاذهـا مـن خـالل        هـل    ومبعىن آخـر     -ما إذا كانت هذه احلقوق قابلة لإلنفاذ القضائي         
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ن طبيعـة االلتزامـات القانونيـة املترتبـة         وبعـد اإلشـارة أعـاله إىل أ       . عملية قضائية أو شبه قضائية    
على حقوق اإلنسان ال تربر التصنيف املتزمت هلذه احلقوق باعتبارها خمتلفة اختالفـا جوهريـا،               

 .صوصيةميكن سوق حجج مماثلة لدحض ادعاءات الغموض أو عدم اخل

تماعيـة  من الواضح أن بعض احلقـوق االقتـصادية واالج        أن  اإلشارة إىل   املهم  أوال، من    - ٣٣
ــا تتــسم بقــدر كــاف مــن اخلــصوصية     فمــن  .علــها قابلــة لإلنفــاذ جتوالثقافيــة املعتــرف ــا دولي

 أن احلــق يف التعلــيم االبتــدائي اــاين واإلجبــاري، وحــق الوالــدين يف اختيــار    ،مــثال ،بــديهيال
يف املؤســسات التعليميــة ألطفــاهلم حبريــة، وحــق املــؤلفني يف محايــة مــصاحلهم املعنويــة واملاديــة   

ويف تلقي نفس األجـر لقـاء العمـل         العادل  عملهم، واحلق يف تكوين النقابات، واحلق يف األجر         
املتكــافئ، واحلمايــة ضــد التمييــز، وحــق الرجــال والنــساء يف التــساوي يف التمتــع حبقــوقهم          
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، هي حقوق حمددة حتديـدا كافيـا يـسمح بإنفاذهـا قانونـا مـن                  

والواقـع أن كـثريا مـن احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة         .عمليات قضائية وشبه قضائيةخالل 
والثقافيــة املعتــرف ــا دوليــا جيــري إنفاذهــا قــضائيا بالفعــل، وهــي حقيقــة متيــل إىل نقــض            
االدعاءات بأن صياغة هذه احلقوق غري حمددة حتديـدا يكفـي ملنحهـا احلمايـة القانونيـة املناسـبة                   

 .والفعالة

ــا - ٣٤ ــصادية      ،ثانيـ ــاحلقوق االقتـ ــة بـ ــات املتعلقـ ــام االتفاقيـ ــون بعـــض أحكـ ــا تكـ ــدر مـ  بقـ
ــة غــري حمــددة يف صــياغتها، ميكــن اســتخدام نفــس احلجــة ضــد حقــوق        ــة والثقافي واالجتماعي

ويكفي عقد بعض املقارنـات بـني       . اإلنسان األخرى دون التشكيك يف إمكانية إنفاذها قضائيا       
العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           مـن    ٢٥مـن املـادة     ) أ(تعترف الفقـرة    فمثال   .النصوص

مـن  ) أ (١الـشؤون العامـة، بينمـا تعتـرف الفقـرة      إدارة  والسياسية حبق اجلميـع يف املـشاركة يف         
 حبـق اجلميـع يف     من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة ١٥املادة 

 مـن العهـد الـدويل    ١٤ من املادة ٣ تعترف الفقرة    ،وبنفس الطريقة  .املشاركة يف احلياة الثقافية   
 مــن ٩تعتــرف املــادة  اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية بــاحلق يف املــساعدة القانونيــة، بينمــا 

 .العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باحلق يف الضمان االجتماعي
ثَر الـشكوك حـول إمكانيـة اإلنفـاذ     ـذا التـشابه يف النـصني، مل تـ   ومع ذلك، وعلى الـرغم مـن هـ    

القانوين ألحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، بينمـا أثـريت حـول إمكانيـة                 
 أنـه  ةواحلقيقـ  .إنفاذ أحكـام العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         

 يف صياغتها، يكون للهيئات القضائية وشبه القضائية دور متميـز           بقدر ما تكون األحكام عامة    
يف إيضاح هذه األحكام وتطبيقها علـى حـاالت فعليـة، مـن أجـل جعـل قابليـة تطبيـق احلقـوق                       

وبالتايل فإن اإلنفـاذ القـضائي وشـبه القـضائي للحقـوق االقتـصادية               .مفهومة على نطاق أوسع   
 .قوق، ومن ثَم قابليتها لإلنفاذبزيادة وضوح هذه احلواالجتماعية والثقافية حبد ذاته سيسمح 



E/2006/86
 

18 06-40348 
 

ثالثــا، لقــد بينــت اهليئــات القــضائية وشــبه القــضائية بوضــوح قــدرا علــى معاجلــة           - ٣٥
اإلشكاالت القانونية فيما خيتص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، وال تـشكل احلقـوق االقتـصادية                  

ــة بــأي حــال مــن األحــوال حتــديا    ــة والثقافي ــدا ــذا اخلــصوص واالجتماعي در جيــو . أكثــر تعقي
اإلشارة أن الفحص القضائي وشبه القضائي للحقوق املدنيـة والـسياسية يتطلـب عقـد موازنـة              ب

 بني محاية األخالقيات العامة والنظـام العـام وبـني إعمـال احلريـات الفرديـة، مثـل               ، مثال ،معقدة
ــة قاســية أو ال    ــان مــا يــشكل معامل ــةإنــسانية حريــة التعــبري أو تبي وال يواجــه القــضاة  . أو مهين

بتعقيـدها واملنبثقـة   املعتـرف  يف إيـضاح املـسائل    من ذلك واخلرباء على ما يبدو إشكاالت أعقد  
 .من محاية احلقوق يف امليدان االجتماعي

 
  يف النظام الدميقراطيئيةالقضاالسلطة دور  - اءب 

ماعيـة والثقافيـة أيـضا مـسألة        لقد أثارت احلماية القـضائية للحقـوق االقتـصادية واالجت          - ٣٦
ــدور املناســب للقــضاء يف نظــر يف    ــال ــة،   الــيت دعاوى ال ــسياسات االجتماعي ــضايا ال ــد متــس ق ق
ويـثري هـذا األمـر مـسائل الفـصل بـني الـسلطات والـدور                . والعدالة التوزيعية وختـصيص املـوارد     

فيذيــة يف جمــال املناســب للــسلطة القــضائية يف ضــوء الــدور األساســي للــسلطتني التــشريعية والتن
غري أن من املهـم القـول بـأن كـثريا مـن جوانـب عمليـة البـت                    .صنع السياسات وتوزيع املوارد   

يف احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة ال متـس بالـضرورة مـسائل الـسياسات أو توزيـع                
لــسلطة وتــشكل احلــاالت التاليـة أمثلــة علــى أنـواع املــسائل الــيت ال تـؤدي إىل تــدخل ا    .املـوارد 

احلــاالت الــيت  :، وهــيالقــضائية يف صــنع الــسياسات أو يف القــرارات املتعلقــة بتوزيــع املــوارد   
 مثـل عمليــات الطــرد القــسري؛  -يطلـب فيهــا أن تــؤمر احلكومــة بعـدم اختــاذ إجــراءات معينــة   

واحلاالت اليت يطلب فيها إصدار أوامر للحكومة حبماية أفراد معينني من أعمال طرف ثالـث؛               
ــاحلقوق اال     واحلــ ــا خيــتص ب ــسارية فيم ــوانني ال ــذ الق ــة بتنفي ــة  االت املتعلق ــصادية واالجتماعي قت

 .والثقافية

وعلى الرغم من ذلك فقد يـتعني علـى حمكمـة مـا النظـر يف دعـوى بـأن سياسـة معينـة                         - ٣٧
ــصلة      ــا لاللتزامــات ذات ال ــة أو قــرارا اختــذاه يــشكل خرق انتــهجها الربملــان أو الــسلطة التنفيذي

ــةبـــاحلقو ــ. ق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـ نظم القانونيـــة نهجـــا خمتلفـــة وتبـــع خمتلـــف الـ
فبينمــا تؤكــد بعــض الــنظم القانونيــة أمهيــة الــسيادة    .يتعلــق مببــدأ الفــصل بــني الــسلطات  فيمــا

الربملانيــة، تتوقــع نظــم أخــرى مــن النظــام القــضائي االضــطالع بــدور أقــوى يف رصــد قــرارات  
ن املهــم التأكيــد علــى أن كــال النمــوذجني يتوخيــان حتقيــق تــوازن يف    ومــ .احلكومــة وأعماهلــا

ــة القــضائيسلطاتالقــوى بــني الــ  أن الفــروق هــي فــروق يف الدرجــة  ، وة والتــشريعية والتنفيذي
غـري  .  يف جـوهره ضـمن النظـام الدسـتوري       تلفـا  خم ادورتـؤدي    السلطة القضائية    أنتوحي ب  وال
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إىل اكم فيما يتعلق بدفع السلطة القضائية والربملـان         أن النموذج األخري يعطي دورا أقوى للمح      
ــا يف النمــوذج األول فقــد تــ  . ختــاذ إجــراء ا ــدور املناســب  تطــرفثار مــسألتا الـأم  القــضائي وال

بـاحلقوق االقتـصادية   صـريح  فيهـا أي اعتـراف      رد  يـ مل  وميكن أن تنـشأ حالـة        .للسلطة القضائية 
ــة  ــة والثقافي ــتور أو  يف الواالجتماعي ــدس ــل     انونيف الق ــصادر أخــرى، مث ــاكم مب ــستعني احمل ، وت

املعاهــدات الدوليــة الــيت ال تعتــرب جــزءا مباشــرا مــن النظــام القــانوين الــوطين، إلعمــال احلقــوق   
ومن احللول املمكنـة هلـذه املـشاكل كفالـة احلمايـة القانونيـة              . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 .الدور املناسب للسلطة القضائيةميتاز بتحديد وهو حل من خالل التشريع، هلا 

ــانوين عــام        - ٣٨ ــراف ق ــة يكــون قــد حــصل فيهــا اعت ــشأ حال ــنفس الطريقــة ميكــن أن تن وب
، وتعـرض علـى حمكمـة مـا قـضية       مـثال باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف الدسـتور    

سـتورية لتفـسري    وبطبيعة احلال فـإن احملـاكم متلـك الـسلطة الد           .حمددة تتطلب إعمال ذلك احلق    
غــري أن هــذا الوضــع يــثري بالفعــل مــسألة احلــدود    .األحكــام الدســتورية والتــشريعية وتطبيقهــا 

املناسبة للسلطات القـضائية يف تفـسري وتطبيـق احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة الـيت                   
سات االجتماعيـة   من شأا أن تؤثر على قرارات الربملان أو السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالـسيا             

 .أو بتوزيع املوارد املتاحة

واجهت احملكمة العليا يف جنوب أفريقيـا هـذه املـشكلة مباشـرة، والحظـت تعقيـدها،                  - ٣٩
ــدورها مبوجــب الدســتور   ــة   ويف قــضية  .يف معــرض قيامهــا ب ــر الــصحة وآخــرين ضــد محل وزي

لقـد أوضـحت   ”ا يلـي  ، أعلنت حمكمة االستئناف يف جنوب أفريقيا م املطالبة بالعالج وآخرين  
هــذه احملكمــة يف أكثــر مــن مناســبة أنــه رغــم عــدم وجــود حــدود واضــحة تفــصل بــني أدوار      
السلطات التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية، فـإن مثـة مـسائل معينـة تقـع بـشكل أساسـي ضـمن                       

وينبغـي أن تراعـي مجيـع أجهـزة          .نطاق واحدة أو أخرى مـن اهليئـات احلكوميـة ولـيس غريهـا             
بيد أن ذلك ال يعين أن احملـاكم لـيس بوسـعها             .ذا الفصل بني السلطات وأن حتترمه     احلكومة ه 

والحظـت احملكمـة كـذلك أن       .“أو ال ينبغي هلا أن تصدر أوامر هلا تأثري على الـسياسة العامـة             
االقتــصادية مــن املــرجح أن يتطلــب مــن احملكمــة تقيــيم وأي نــزاع يتعلــق بــاحلقوق االجتماعيــة 

 .)٢٠(دار حكم بشأن مدى توافقها مع الدستورسياسات الدولة وإص

ويف حــني أن مــن املهــم النظــر يف الــدور املناســب للــسلطة القــضائية يف محايــة احلقــوق   - ٤٠
نبغــي تاالقتـصادية واالجتماعيــة والثقافيـة عنــدما يتعلــق األمـر باعتبــارات الـسياسات وامليزانيــة،     

آر  فمـثال يف قـضية     . حقـوق أخـرى    اإلشارة إىل أن هـذه املـسائل ذات صـلة كـذلك بالبـت يف              
الحظت احملكمة العليا لكندا أن تأخريا مدته سـنتان بـني تـاريخ إحالـة ملـف       )٢١(ضد أسكوف 

شكل انتهاكا حلـق املتـهم يف حماكمتـه خـالل فتـرة             يالقضية إىل احملكمة وتاريخ احملاكمة نفسها       
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 ال ميكــن قبوهلــا كذريعــة املرافــق املؤســسيةعــدم تــوفر ورأت احملكمــة أن حجــة  .زمنيـة معقولــة 
إال أــا مل تتــدخل يف عمليــة اختــاذ القــرارات احلكوميــة بــل اعترفــت بــأن ذلــك . لتربيــر التــأخري

والحظــت  .الوضــع غــري مقبــول واقترحــت ســبال لتــصحيحه دون تكبــد نفقــات غــري ضــرورية
لـى سياسـة    املسألة ال تتعلـق مبـا إذا كـان باسـتطاعة احملـاكم اختـاذ قـرارات تـؤثر ع                   ”احملكمة أن   

فتـبين عـالج يـستلزم تـدخالً سـافراً يف هـذا              .امليزانية، وإمنا بتحديد املـدى الالئـق لـذلك التـأثري          
ــال         ــة احلـ ــق بطبيعـ ــري الئـ ــر غـ ــو أمـ ــين هـ ــشريعي املعـ ــام التـ ــة النظـ ــري طبيعـ ــال حبيـــث يغـ  “اـ

)E/CN.4/2006/WG.23/2 ٤٢، الفقرة.( 
 

 ةدور اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات دولي -جيم  
تستند االدعاءات بأن اهليئات املنشأة مبوجـب املعاهـدات الدوليـة ال حيـق هلـا النظـر يف                    - ٤١

االلتماسات الفردية املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل مسائل شـبيهة بتلـك             
ألة يف وقــد ازدادت أمهيــة هــذه املــس. الــيت تتنــاول دور الــسلطة القــضائية يف النظــام الــدميقراطي

سـياق املناقــشات املـستمرة بــشأن وضــع بروتوكـول اختيــاري للعهــد الـدويل اخلــاص بــاحلقوق     
وعند النظر يف إنشاء نظام حمتمل لتلقي التماسـات فرديـة يف             .االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

ئـة  إطار بروتوكول اختياري حمتمل، تساءل أعضاء الفريق العامل عن الكيفية اليت ميكـن ـا هلي                
    قَمنشأة مبوجب اتفاقية أن تم مدى امتثال دولة طرف لاللتزامـات املنـصوص عليهـا يف الفقـرة              ي

ــة “باالســتخدام األفــضل للمــوارد املتاحــة هلــا  ”ما فيمــا خيــتص ي، ال ســ٢ مــن املــادة ١  لكفال
 ).٩١، الفقرة E/CN.4/2006/47(اإلعمال التدرجيي للحقوق املنصوص عليها يف العهد 

ملهم ذا اخلصوص استعراض النهج الذي انتهجته اللجنة يف إطار نظام التقـارير             ومن ا  - ٤٢
لحـد األقـصى   ل”ا اللجنـة يف االسـتخدام املناسـب    ـ الدورية ملعرفة الكيفية اليت ميكـن أن تنظـر      

 من العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية      ٢ من املادة ١ وفقا للفقرة    “من املوارد املتاحة  
وبينما مل تعتمد اللجنة بعد جا صـرحيا أو إطـارا ملعاجلـة هـذه املـسألة،                .ة والثقافية واالجتماعي

ن استعراض املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يـدل علـى                فإ
أن اللجنة تركز بصورة خاصة على عملية صـنع القـرار بـدال مـن حماولـة االستعاضـة عـن تلـك                 

ويف معرض قيامها بذلك تنظر اللجنة يف عملية صنع القرار وما حيـيط            . الدولة املعنية  العملية يف 
ا من عوامل مؤثرة تـؤدي إىل توزيـع املـوارد وفـق جمموعـة مـن املعـايري، ملعرفـة مـا إذا كانـت                    

 :وتشمل هذه املعايري ما يلي .الدولة قد تصرفت وفقا للعهد

 كانـت الـدعوى تتعلـق بانتـهاك مزعـوم            إذا - مدى خطورة االنتهاك املزعـوم     )أ( 
، فـإن املـسؤولية تقـع       )احلـد األدىن مـن املـضمون األساسـي        (للحد األدىن من االلتزام األساسي      
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ق الدولة الطـرف إلثبـات أـا بـذلت غايـة اجلهـد السـتخدام كافـة املـوارد املتاحـة هلـا                        تعلى عا 
 ؛لتزامات الدنيا على وجه األولويةللوفاء ذه اال

 يـتم النظـر يف الـدعاوى علـى أسـاس كـل حالـة علـى                  - توى تنميـة الـبالد    مس )ب( 
 ؛البلدان منوا سلطة تقديرية أوسعحدة، وتمنح الدول األطراف من أقل 

 كـساد   قد متر الدولة األكثـر تقـدما بفتـرة        -العوامل االقتصادية املؤثرة احلالية      )ج( 
 ؛يتعني أخذها بعني االعتبار

يـة علـى املـوارد     فمـثال قـد يـؤثر وقـوع كارثـة طبيع          - ألخرىالعوامل املؤثرة ا   ) د( 
 ؛املتاحة وتوزيعها

ــع املــوارد   )هـ(  ــة توزي ــزي، وموجهــا حنــو   هــل  -عملي درء كــان التوزيــع غــري متيي
أخطار كبرية دد باحليلولة دون التمتـع بـاحلقوق، ويأخـذ يف اعتبـاره احتياجـات املستـضعفني           

 ؛لى وجه األولويةهمشني من الناس عواحملرومني واملُ
كانـــت املـــوارد املخصـــصة للنفقـــات االجتماعيـــة تتناســـب هـــل  -التناســـب  )و( 

 .بدرجة معقولة مع املوارد املخصصة االت أخرى
وإذا طُبقـت هـذه املعــايري علـى ســبيل االسـتنباط يف سـياق نظــام االلتماسـات يف إطــار        - ٤٣

ة والثقافيــة، فمــن املمكــن التخيــل بــأن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــ
اللجنة، يف مواجهة ادعاء بوقوع انتهاك ناجم عن توزيع املوارد يف دولة طـرف معينـة، سـوف                  
تنظر يف عملية اختاذ القرارات، وتعتمد فقط آراء عامة، مع ترك سلطة تقديريـة واسـعة للـدول                  

ــار التوزيــع املناســب للمــوارد، مــا دامــت العمليــ    ة تأخــذ يف اعتبارهــا بــصورة  األطــراف الختي
مناسبة على ما يبدو التزامات الدولة الطرف جتـاه احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،                 

 .رومني والفئات املعرضة للتمييزخاصة لصاحل احمل
وقــد ســبق هليئــات دوليــة أخــرى منــشأة مبوجــب معاهــدات أن درســت، بدرجــة مــا،    - ٤٤

وومـاه موكونـغ    ويف دعـوى    . لـق بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية       مسائل ختـصيص املـوارد فيمـا يتع       
ينبغي مراعاة بعـض املعـايري الـدنيا    ”، رأت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه       )٢٢(ضد الكامريون 

وتـشمل  .  الطـرف  فيما يتعلق بأوضاع االحتجاز بصرف النظر عـن مـستوى التنميـة يف الدولـة              
هلـواء لكـل سـجني، وتـوفري املرافـق الـصحية الالئقـة،              حدا أدىن للمـساحة وكميـة ا      هذه املعايري   

وامللبس، الذي ينبغي أال يكون بـأي حـال مـن األحـوال حاطـا مـن الكرامـة أو مهينـا، وتـوفري                        
ومـن  . فراش مستقل وتوفري الطعام الـذي تـسمح قيمتـه الغذائيـة باحلفـاظ علـى الـصحة والقـوة               

يا الــيت تــرى اللجنــة أنــه يــتعني مراعاــا اجلــدير بالــذكر أن هــذه املتطلبــات هــي املتطلبــات الــدن
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ليـــة تـــؤدي إىل صـــعوبة االمتثـــال    دائمـــاً، حـــىت وإن كانـــت االعتبـــارات االقتـــصادية أو املا    
 الفشل يف الوفاء ذه املتطلبـات ميثـل انتـهاكا للحـق يف عـدم التعـرض للتعـذيب واملعاملـة                    و“هلا

قـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         ومن مث، فإن البت يف احل      .القاسية والالإنسانية واملهينة  
 .ال يثري بالضرورة أية تساؤالت فيما يتعلق بدور اهليئات الدولية املنشأة مبوجب معاهدات

بـل   -بإمكان اللجنة أن تقدم اقتراحات بشأن سبل معاجلـة احلالـة            ويفترض أن يكون     - ٤٥
عيـــة غـــري اإللزاميـــة هلـــذه  لكـــن الطبي- ورمبـــا اقتراحـــات عديـــدة بـــشأن اإلجـــراءات املمكنـــة

 ا العامـة          بقي الباب مفتوحـا أمـام احلكومـات         االقتراحات ستاملنتخبـة دميقراطيـا إلقـرار سياسـا
 وبإمكـان التوصـيات أن      .ل ألحكـام العهـد    اخلاصة ا وختصيص املوارد بطريقتها ما دامت متتث       

 :تقترح ما يلي
 قتضاء؛اختاذ إجراءات عالجية مثل تعويض الضحية حسب اال )أ( 
حتديــد مقــاييس ميكــن يف إطارهــا للدولــة الطــرف أن تقــرر التــدخل لتــصحيح  )ب( 
حتديــد  : وتــشمل هــذه املقــاييس أمــورا منــها    . ف الــيت تتــسبب يف حــدوث االنتــهاك   الظــرو

األولويات العامة لكفالة توافق ختـصيص املـوارد مـع التزامـات الدولـة الطـرف مبوجـب العهـد؛                 
احلماية مـن التهديـدات اخلطـرية للتمتـع         و ، واملستضعفة أو املهمشة   اعتمادات للفئات احملرومة  و

احترام عدم التمييز يف تـصميم التـدابري وتنفيـذها،          وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛     
 ؛وما إىل ذلك

اقتراح طائفة من التدابري ملساعدة الدولـة الطـرف علـى االسـتجابة لتوصـياا،            )ج( 
خاص على التـدابري ذات التكـاليف املنخفـضة، مـع االحتفـاظ بقـدرة الدولـة                 مع التركيز بوجه    

 الطرف على وضع تدابريها اخلاصة ا؛
حتديد آلية للمتابعة لكفالة استمرار مساءلة الدولة الطرف، على سبيل املثـال،        )د( 

ــشرح اخلطــوات املتخــذة ملعاجلــة        ــة الطــرف أن ت ــه الدول ــزم مبوجب ــق إدراج شــرط يل عــن طري
 . ورا التالية لتقدمي التقاريرت االنتهاك يف دحاال

 
 مالحظات ختامية -رابعا  

من املهم أن نكرر أنه رغم كـون احلمايـة القانونيـة مـسألة جوهريـة، ينبغـي أال تكـون                      - ٤٦
 فهنـاك طائفـة مـن املـشاريع         .قتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     الشكل األوحد حلماية احلقوق ال    

ــة  ــربامج التعليمي ــا دور     وال ــديها مجيعه ــة ل ــة واإلحــصائية واإلمنائي ــة والبحثي ــة واملالي  واالجتماعي
ــصادية        ــة احلقــوق االقت ــه مــن أجــل حتقيــق تغــيري إجيــايب يف محاي رئيــسي تــستطيع االضــطالع ب

 ومــع هـذا، فــإن احلمايــة القانونيــة هلـذه احلقــوق مــن واجــب   .ماعيـة والثقافيــة وتعزيزهــا واالجت



E/2006/86  
 

06-40348 23 
 

 ويكفـل االعتـراف الدسـتوري       .ملية تعزيز التمتع ذه احلقوق    عالدول، وهي جزء أساسي يف      
ــانوين       ــام القــ ــها يف النظــ ــة مكانتــ ــة والثقافيــ ــصادية واالجتماعيــ ــاحلقوق االقتــ ــشريعي بــ والتــ
ــوق وحتديــد االســتراتيجيات         ــد املــضمون األساســي للحق ــاعي، ويــساعد علــى حتدي واالجتم

 ويعـد تـوفر سـبل انتـصاف قـضائية           .تنفيـذ  والوسائل الفعالة لرصـد ال     الشاملة والشفافة لتنفيذها  
وشبه قضائية وإدارية وسـيلة تـصحيح بالنـسبة ألولئـك الـذين عـانوا مـن انتـهاكات حلقـوقهم،                     

 وعـالوة علـى ذلـك،       .قتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     كما حيفز على زيادة احترام احلقـوق اال       
ــة والث    ــة للحقــوق االقتــصادية واالجتماعي ــة القانوني ــة عــرب احملــاكم و فــإن احلماي غريهــا مــن  قافي

للحقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة    املعيـاري   وسـيلة لتوضـيح املـضمون       األجهزة قـد أثبتـت أـا        
 .والثقافية، فضال عن تعزيز قيام مزيد من الشفافية واملساءلة ألصحاب الواجبات

ــصياغة بروتوكــول اختيــاري للعهــد الــدويل اخلــا     - ٤٧ ص ويف هــذا الــسياق، ميكــن أيــضا ل
بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة أن تكــون حمفــزا علــى تعزيــز احلمايــة القانونيــة         

لـنظم  التحويليـة   القـوة   ومـع أنـه ينبغـي أال نبـالغ يف           . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
 علــى الــصعيد الــوطين اجــراءات اإلبــالغ أثــرفــإن إلتقــدمي االلتماســات علــى الــصعيد الــدويل، 

ــوفرة علــى     ع إتاحــة وســائل االنتــصاف، ال تــشج إذ ــدما تكــون ســبل االنتــصاف املت ســيما عن
الصعيد الوطين غري كافية، مما يوضح طبيعـة احلقـوق ومـضامينها، ويـؤثر يف احملـاوالت الوطنيـة               

وقد أثـر بالفعـل العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية               . الرامية إىل توفري احلماية القانونية    
عيــة والثقافيــة يف احلمايــة الوطنيــة للحقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، ومــن   واالجتما

 .شأن وجود بروتوكول اختياري أن يعزز تلك اآلثار ويقويها
ومن الواجب أن يكون هدفنا يف اية املطاف هو محاية مجيع حقوق اإلنـسان، مبـا يف                  - ٤٨

ف الفقـــر واالســـتبعاد وراء العديـــد مـــن ويقـــ. عـــن طريـــق الوســـائل القانونيـــةمحايتـــها ذلـــك 
وحىت يف ظل اقتصادات مزدهرة، يعيش العديد من األفـراد يف           . التهديدات األمنية اليت تواجهنا   

لقـانون الـدويل جلميـع بـين      احلرمان من التمتع حبقوق اإلنسان اليت خيوهلا ا       تبلغ مستوى   ظروف  
ية على كوـا جمـرد أهـداف مـن أهـداف            صر احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف    قَو. البشر

أن مـن شـأنه   السياسات العامة أو التزامات أخالقية، بدال من أن تكون واجبات ملزمة قانونا،             
حقوق اإلنـسان جتـسد توافقـا دوليـا     ف. يخلّ مبركزها كحقوق إنسان وحيد من احتمال إعماهلا       

ق اإلنسان يـستلزم وجـود إطـارات      واحترام حقو .  الشروط الدنيا للحياة الكرمية    يف اآلراء على  
فـراد وجمموعـات األفـراد    قانونية على الصعيدين الوطين والدويل، ميكـن يف ظلـها أن يطالـب األ     

 . وذلك هو وجه االحتمال الوحيد الذي سيعطى حلقوق اإلنسان مغزاها الكامل.حبقوقهم
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 احلواشي 
 األفريقيـة  الوحـدة  منظمـة  يف األعـضاء  الـدول  علـى  نأ املثـال،  سـبيل  علـى  األفريقـي،  امليثـاق  مـن  ١ املادة تنص )١( 

 باختـاذ   تتعهـد أن  و الفـصل  هـذا  يف احملـددة  واحلريـات  والواجبـات  بـاحلقوق  تعترف أن احلايل امليثاق يف األعضاء
 .إعماهلا بغية وغريها التشريعية التدابري

 .٢٦ ص، E/CN.4/SR.248 املتحدة األممانظر وثيقة  )٢( 
 .ICHRL 72 ،٢٠٠٠ أفريقيا، جلنوب الدستورية احملكمة ،يقيا ضد غروتبومحكومة جنوب أفر )٣( 
 سـياق  يف مناسـب  غـذاء  يف للحـق  التـدرجيي  اإلعمـال  لـدعم  الطوعيـة  التوجيهيـة  املبادئ   املثال، سبيل علىانظر   )٤( 

ق وتعزيـزه    احتـرام هـذا احلـ      الـدول  علـى  فـرض  ت الـيت  بااللتزامات تعترف اليت ١٧ الفقرة الوطين، الغذائي األمن
 .مناسب غذاء يف للحق التدرجيي التام اإلعمال لتحقيق املناسبة اخلطوات تتخذ وأنومحايته 

  .٢٦ املادة، )١٩٦٩( املعاهدات لقانون فيينا اتفاقية )٥( 
  .AIR (1986) SC 180 ،قضية أولغا تليس وأورس ضد هيئة بلدية بومباي املثال، سبيل علىانظر  )٦( 
 .٣ الفقرة ،)العهد من ٢ املادة من ١ الفقرة( “األطراف الدول تزاماتال طبيعة” )٧( 
 )٨( Regina v. Secretary of State for the Home Department (Appellant) ex parte Adam (FC) (Respondent), 

UKHL 66 (3 November 2005). 
 Council of Europe, “Execution of the European Court of Human Rights’ judgments concerning: انظر مـثال  )٩( 

social rights”, Steering Committee for Human Rights, Working Group on Social Rights, March 2005, (GT-

DH-SOC(2005)004). 
 .Human Rights Committee, communication No. 182/1984, FH Zwaan-de Vries v: انظـــر مـــثال )١٠( 

The Netherlands , views adopted on 9 April 1987 (CCPR/C/29/D/182/1984). 
 Making economic, social and cultural rights effective”, Discussion“: للتعمـق يف مناقـشة املوضـوع انظـر     )١١( 

Document, Irish Human Rights Commission, December 2005, pp. 86-90. 
على موجزات القضايا الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،   لالطالع   )١٢( 

لفريـق  انظر على سبيل املثال املالحظات اليت أعدا األمانة العامة لتعرض على الدورات األوىل والثانية والثالثة ل               
ات املتعلقــة بوضــع بروتوكــول اختيــاري للعهــد الــدويل  املعــين بــالنظر يف اخليــارالعامــل املفتــوح بــاب العــضوية  

 E/CN.4/2005/WG.23/2005/CRP.1 و E/CN.4/2004/WG.23/CRP.1(للحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       
 ).E/CN.4/2006/WG.23/2006/CRP.1و

 People’s Union for Civil Liberties (PUCL) v. Union of India and Others, Supreme Court of: انظـر مـثال   )١٣( 

India, Writ Petition [Civil] No. 196 of 2001. 
 )١٤( Committee on Economic, Social and Cultural Rights, “The role of national human rights institutions in the 

protection of economic, social and cultural rights”, General Comment No.10, (E/C.12/1998/25). 
 )١٥( OHCHR, “Economic, social and cultural rights -handbook for national human rights institutions”, 

Professional Training Series No.12, United Nations, New York and Geneva, 2005     دليـل متـاح علـى ،
 http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/train12_e.pdf at page: اإلنترنـت علـى العنـوان التـايل    

 Orissa Starvation Deaths Proceedings, National Human Rights Commission of India, Case: انظر أيضا. 27

No. 37/3/97-LD, decision of 17 January 2003. 

http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/train12_e.pdf at page 27
http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/train12_e.pdf at page 27
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ال ينص العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فقط، من ضمن سـبع معاهـدات دوليـة             )١٦( 
 .رئيسية حلقوق اإلنسان، على اخليار املذكور الستخدام األفراد لآلليات املتعلقة بالرسائل

 Human Rights Committee, communication No. 182/1984, FH Zwaan-de Vries v. The Netherlandsانظر مثال  )١٧( 

views adopted on 9 April 1987 (CCPR/C/29/D/182/1984). 
، يف رسائل تتنـاول  امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب نظرت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان، يف إطار         )١٨( 

انظـر  . أمور مسائل احلق يف الرعاية الصحية ويف التعليم ويف ظروف العمـل املالئمـة ويف احليـاة الثقافيـة                يف مجلة   
 Purohit and Moore v Gambia - Communication 241/2001, African Commission on Human andمـثال  

Peoples’ Rights; and, The Social and Economic Action Rights Centre & Anor v The Federal Republic of 

Nigeria - Communication 155/96 - African Commission on Human and Peoples’ Rights .   كمـا أن امليثـاق
ــة       ــة والدولي ــيح لنقابــات العمــال الوطني ــة يت االجتمــاعي األورويب يــنص علــى إجــراء لتقــدمي الــشكاوى اجلماعي

 غــري احلكوميــة تقــدمي شــكاوى لــدى اللجنــة األوروبيــة للحقــوق  وملنظمــات أربــاب العمــل ولــبعض املنظمــات 
اإلنـسان وبروتوكـول سـان سـلفادور امللحـق ـا علـى إمكانيـة                االتفاقية األمريكيـة حلقـوق      وتنص  . االجتماعية

 .تقدمي الشكاوى الفردية فيما يتعلق باحلق يف التعليم وحقوق اإلنسان اخلاصة بالعاملني
 Minister of Health v. Treatment Action Campaign, Constitutional Court of South Africa, Case CCT: انظـر  )١٩( 

9/02; People’s Union for Civil Liberties (PUCL) v. Union of India and Others, Supreme Court of India, 

Writ Petition [Civil] No. 196 of 2001; Marchisio José Bautista y Otras -AMPARO, Expediente No. 

500004/36; International Commission of Jurists v. Portugal, Complaint No. 1/1998, يف وثــائق األمــم ،
ورقة ،  ‘‘باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    عناصر بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص     ’’املتحدة،  

الفريق العامل املفتوح باب  ، أعدت لتعرض علىررة، كاتارينا دي ألبوكريكيهاملق -حتليلية مقدمة من الرئيسة 
العــضوية املعــين بــالنظر يف اخليــارات املتعلقــة بوضــع بروتوكــول اختيــاري للعهــد الــدويل للحقــوق االقتــصادية     

 ).٦٢، الفقرة E/CN.4/2006/WG.23/2(واالجتماعية والثقافية، 
 .SA 721, 2002 10 BCLR 1033) ٥ (٢٠٠٢يقيا حمكمة االستئناف يف جنوب أفر )٢٠( 
، وكذلك قـضية شاشـر ضـد    S.C.R. 1199, 1990 CanLII 45 (S.C.C.) 2] ١٩٩٠[احملكمة العليا الكندية  )٢١( 

 .S.C.R. 679, 1992 CanLII 74 (S.C.C) 2] ١٩٩٢[كندا 
، CCPR/C/51/D/458/1991 (١٩٩٤ـــــه يوليـــ/ متــــــوز٢١، املقــــــرر املتخـــذ فــــــــي ٤٥٨/١٩٩١الـــبالغ رقـــم  )٢٢( 

 ).٣- ٩ الفقرة
 


