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 *من جدول األعمال املؤقت) ز( ١٤البند 
       حقوق اإلنسان: املسائل االجتماعية ومسائل حقوق اإلنسان

 حلقــوق اإلنــسان عــن إنفــاذ احلقــوق االقتــصادية ة الــساميةتقريــر املفوضــ    
 واالجتماعية والثقافية

    

  موجز  
 مــع اإلشــارة بــصفة ، ورصــدهاحقــوق اإلنــسانومي إنفــاذ يعــرض هــذا التقريــر مفهــ   

ــة والثقافيــة     ــوق االقتــصادية واالجتماعي ــن التقريــر     . خاصــة إىل احلق ــرع الثــاين م ــاول الف ويتن
اللتزامــات الناشــئة عــن احلقــوق االقتــصادية امتداخلــة مــن نامجــة عــن جمموعــة حتــديات حمــددة 

 وجزويـ .  فيهـا  وعدم التمييز هلذه احلقوق   ية، مبا يف ذلك اإلعمال التدرجيي       واالجتماعية والثقاف 
ة مـن   يـ مينظترصد التدابري التشريعية وغريها مـن التـدابري ال        مة ل الالز سبلال  خمتلف الفرع الثالث 

وهو يتناول باستفاضة رصـد إعمـال احلقـوق مـع           ،  قبيل اللوائح والسياسات واخلطط والربامج    
ــة خاصــة ل  ــالء عناي ــار اآل اتتقييمــإي ــةث ــع املترتب ــسان، و حب  يف جمــال التمت ســتخدام القــوق اإلن

ويتنـاول هـذا الفـرع أيـضا رصـد انتـهاكات       . اتلميزانيل ت، وحتليالنقاط مرجعيةاملؤشرات و 
  .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 مقدمة  - أوال  
ــة    ُيقــدَّ  - ١ ــة العام ــرار اجلمعي ــر عمــال بق ــاذ  يركــهــو ، و٤٨/١٤١م هــذا التقري ز علــى إنف

 مقدمـة  قارير سـابقة ثالثة ت  التقرير   كملوي. اعية والثقافية ورصدها  احلقوق االقتصادية واالجتم  
تناولــت علــى  )E/2008/76  وE/2007/82  وE/2006/86( اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  إىل

اإلعمـال  ”لثقافية، ومفهـوم     واالجتماعية وا  التوايل مسائل احلماية القانونية للحقوق االقتصادية     
ــدرجيي ــرأة وحظــر    للحقــوق“الت ــدأ املــساواة بــني الرجــل وامل ــق مب ــرأة  ، وتطبي ــز ضــد امل  التميي

 . االقتصادية واالجتماعية والثقافيةهايتعلق حبقوق فيما
  

 ورصدها إنفاذ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةنبذة عامة عن   -ثانيا   
  هوماناملف  - ألف  

الـصكوك الدوليـة األساسـية حلقـوق     صـميم   يف  ان  اإلنفـاذ والرصـد راسـخ     ومي  ن مفه إ  - ٢
 مــن ٢ادة  مــن املــ١فقرة فــال. احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة شملاإلنــسان الــيت تــ

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تنص على أن كل دولة طـرف              
 : مبا يليمطالبة

ن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الـدوليني، وال سـيما علـى              أ”    
الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقـصى مـا تـسمح بـه مواردهـا املتاحـة، مـا يلـزم مـن                      
خطوات لضمان التمتع الفعلي التدرجيي باحلقوق املعتـرف هبـا يف هـذا العهـد، سـالكة            

 .“اعتماد تدابري تشريعيةصوصا سبيل إىل ذلك مجيع السبل املناسبة، وخ

ويف سـياق   .  مـا  يءأو توفري سبل عملية إلجناز شـ      ما  قرار  الفعلي ل تطبيق  الواإلنفاذ هو     - ٣
القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان، يعــين ذلــك االنتقــال مــن االلتــزام القــانوين، أي قبــول التــزام  

التــدابري عتمــاد اب  الفعلــي هلــذه احلقــوقناشــئ عــن صــك دويل حلقــوق اإلنــسان، إىل اإلعمــال 
  .متتع اجلميع باحلقوق املكرسة مبوجب االلتزامات ذات الصلةمن مث  و،املناسبة

تزامــات املتعلقــة حبقــوق  االمتثــال ألي مــن االل تقــدير مــدىمــا بالنــسبة للرصــد، فــإنأ  - ٤
ــسان ي ــطتاإلن ــا  بل ــات وتقييمه ــى تيو.  مجــع املعلوم ــذجل ــبه ــام  ا املطل  بوضــوح يف روح نظ

كـل معاهـدة دوليـة أساسـية     سياق بل الدول األطراف املنصوص عليه يف من ِقاإلبالغ الدوري   
عمـا  ”تقـارير   إعـداد   حلقوق اإلنسان، حيث أن الدول األطراف مطالبـة يف إطـار هـذا النظـام ب               
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 يوكـل كمـا    احلقـوق ذات الـصلة،       )١(“اختذته من تدابري وما أحرزته من تقـدم لـضمان احتـرام           
  .ة مبعاهدات مهمة النظر يف هذه التقارير لتقييم أداء الدولإىل اهليئات املنشأالنظام هذا 
نــشاط مــستمر مهــا أن الرصــد أوال. تــسمان باألمهيــةت  صــفتان مميزتــان الرصــدولعمليــة  - ٥

 إطــار زمــين  ضـمن  لقيــاس إجنــاز غايـات وأهــداف حمــددة ة منهجيـ طريقــةيـستخدم املعلومــات ب 
 .)٢(هـا ه الـيت تواج شاكلاملـ مليـة اإلنفـاذ و   عـن ع ة هي أنـه يعـود مبعلومـات مفيـدة      ثانيالو. معني

 هــي تلـك الــيت تــنص عليهــا االلتزامــات الدوليــة  ، يف ســياق هــذا التقريــر،والغايـات واألهــداف 
ملعلومــات بغيــة تقيــيم امــع منهجيــة جل عمليــة أن الرصــدذا ُيفهــم هبــو؛ املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان

 .قوق اإلنساناملتعلقة حباللتزامات لاالمتثال 

ناول هذا التقرير بعـض احتياجـات وحتـديات حمـددة يف جمـال الرصـد، تنبثـق مـن                    وسيت  - ٦
ز القـانون الـدويل     ربِويُـ . طبيعة االلتزامات الناشئة عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

نـشئ، يف إطـار مجيـع املعاهـدات الدوليـة         د يف جمـال حقـوق اإلنـسان إذ أنـه ي           نفسه أمهيـة الرصـ    
 اإلنسان، هيئات من اخلـرباء ُتكلـف برصـد إنفـاذ االلتزامـات الـواردة يف كـل              األساسية حلقوق 

، )٣(“التعليقـات العامـة   ”وُيضاف إىل ذلك أن الصكوك القانونية غري امللزمة، مبا فيها           . معاهدة
بـل إن    .)٤(تشدد صراحة على أمهية الرصد يف جمال احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             

__________ 
ومتاثل صيغة هذه املادة، مـن      .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        ١٦املادة     )١(  

 ، علـى سـبيل املثـال   ،أخـرى حلقـوق اإلنـسان منـها     صـكوك دوليـة   حيث املوضـوع، األحكـام املنـاظرة هلـا يف     
 مـن العهـد الـدويل       ٤٠ واملـادة    ،يـز العنـصري    علـى مجيـع أشـكال التمي        مـن االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء        ٩ املادة

 ،لـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة       مـن اتفاقيـة القـضاء ع       ١٨ واملـادة    ،اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية      
  . من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة٣٥ من املادة ١ والفقرة ، من اتفاقية حقوق الطفل٤٤واملادة 

 J. Valadez and M. Bamberger (eds.), Monitoring and Evaluating Social Programs in Developing: انظـر    )٢(  

Countries: a Handbook for Policymakers, Managers, and Researchers, EDI Development Studies 

Washington, D.C., The World Bank, (1994).  
، انظـر  جلنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      اعتمـدهتا   لالطالع على جتميع للتعليقات العامة الـيت           )٣(  

  .HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)الوثيقة 
اخلطوط التوجيهية الطوعيـة لـدعم اإلعمـال املطـرد للحـق يف غـذاء كـاف يف سـياق                    : انظر على سبيل املثال      )٤(  

؛ حيـث   )٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  جملس منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،      (األمن الغذائي القطري  
 انظـر أيـضا، ضـمن مراجـع أخـرى،      .“صد، املؤشرات والعالمـات املرجعيـة  الر” ١٧يتناول اخلط التوجيهي    

جلنـة   عن ان، وكال التعليقني صادر١٢ من التعليق العام رقم   ٣١ والفقرة   ٤ من التعليق العام رقم      ١٣الفقرة  
  .فيةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا
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التقدم احملرز حنو اإلعمال التام حلق ما ُيعترب يف بعض التعليقات العامة جـزءا مـن       رصد  االلتزام ب 
  .)٥(املضمون األساسي األدىن هلذا احلق

.  فاعلــة متنوعــة  جهــات خمتلفــة وأن تــضطلع بــه  أغــراضكــون للرصــد  وميكــن أن ي  - ٧
. لعة بـه   املنـشود واجلهـة املـضط      غـرض ك، نطاق الرصد وطرائقه حـسب ال      ويتباين، بناء على ذل   

 فاعلـة   عناصـر ويتناول هذا التقرير يف املقام األول أعمال الرصد اليت تقوم هبـا ألغـراض متباينـة         
الوزارات واملؤسـسات  كـ  الدولة ووكاالهتا  أجهزة، مبا يف ذلك خمتلف    األطراف لدولشىت يف ا  

 املقترحـة   أساليب الرصد وطرائقه  قد تكون   و. الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان والسلطة القضائية     
 وغريهـا   ، واهليئـات املنـشأة مبعاهـدات      ، منظمـات اجملتمـع املـدين       لدى يف هذا التقرير ذات أمهية    

  .من األطراف املعنية
فاإلنفاذ ينطوي علـى العمليـة      . ومثة صالت وثيقة ومتشابكة تربط بني اإلنفاذ والرصد         - ٨

فهـو ضـروري لتقيــيم     أمــا الرصـد، .أي التــدابري املعتمـدة والنتـائج احملققـة   : وناجتهـا معـا  املنفـذة  
لتقييم نتـائج   وهو الزم أيضا    إذا كانت التدابري قد اعُتمدت وطُبقت وما إذا كانت مناسبة،            ما

فتقييم التدابري املعتمـدة والنتـائج      : إلنفاذا  مبعلومات مفيدة ألغراض   الرصد دوعوي. تلك التدابري 
  احملـــددة،يـــد اجتـــاه بعـــض اخلطـــوات معلومـــات قيِّمـــة ُيـــستعان هبـــا إمـــا لتأكنمضيتـــ احملققـــة

  .تصحيحها عند االقتضاءل أو
  

  أنواع االلتزام  - باء  
تعتـــرف صـــكوك دوليـــة عـــدة حلقـــوق اإلنـــسان بـــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة    - ٩

وإضافة إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تعتـرف           . والثقافية
 منها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد          عاهدات أساسية أخرى  م أيضا   ذه احلقوق هب

حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد          ، واالتفاقية الدولية  واتفاقية حقوق الطفل  ،  املرأة
ــة  ،أســرهم ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــع    ، و واتفاقي ــى مجي ــضاء عل ــة للق ــة الدولي االتفاقي

 .أشكال التمييز العنصري
  

 االلتزامات باحترام احلقوق ومحايتها والوفاء هبا    

تنطوي احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، مثلـها مثـل حقـوق اإلنـسان كافـة،             - ١٠
علـى الـدول، يف بعـض       يجـب   ف.  الطـرف   الدولـة   عـاتق  على التزامات سلبية وإجيابيـة تقـع علـى        

__________ 
 مـن التعليـق العـام       )و( ٤٣الفقـرة   جلنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،           : انظر على سبيل املثال      )٥(  

  .١٩ من التعليق العام رقم )و (٥٩الفقرة  و١٤رقم 
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اختاذ تدابري من شـأهنا     عن   مثال   نعتأن مت ك ،)التزام سليب (احلاالت، أن متتنع عن تصرفات معينة       
ويف حاالت أخرى، جيب على الدولـة أن        . احليلولة دون حصول أصحاب احلق يف الغذاء عليه       

، كالتدابري الرامية إىل ضـمان حـصول        )التزام إجيايب (إعمال حقوق اإلنسان    تكفل  تتخذ تدابري   
  . باجملاناإللزاميبتدائي اجلميع على التعليم اال

ات املتعلقـة بـاحترام     متيز جلنة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة بـني االلتزامـ            و  - ١١
 يقتضي أن متتنع الدول عن التـدخل         من احلقوق  فااللتزام باحترام حق  . احلق ومحايته والوفاء به   

فينبغي مثال أال تضع الدول العراقيل أمام تـشكيل نقابـات           . احلقذلك  بدون مسوغ يف التمتع ب    
 أن متنـع    وقاحلقـ حق مـن    قتضي االلتزام حبماية    يو.  األقليات للغاهتا  استخدامالية وأال تعوق    عم

 وأن تعمـل علـى ردع تلـك    ،احلـق ذلك الدول تدخل أطـراف ثالثـة بـدون مـسوغ يف التمتـع بـ            
 أنـشطة  نظمتـ فيتعني على الـدول مـثال وضـع قواعـد           . فرض اجلزاءات عليها  ووقفها  واألطراف  

ــاب العمــل و  ــدمأرب ــداد بخــدمات ي مق ــاه واإلم ــصحي  املي ــصرف ال ــاع اخلــاص  ال ــن القط . م
ذلك تعزيـز التمتـع بـ      و وتـوفري   الـدول بتيـسري    وق أن تقـوم   احلقق من   قتضي االلتزام بالوفاء حب   يو

. ل هلـم هبـا  بَـ احلق مىت عجز أصحاب احلق عن التمتع بـه ألسـباب خارجـة عـن إرادهتـم أو ال قِ                 
ضمان االجتمـاعي وتنفيـذ خمططـات أو بـرامج لتقـدمي            فينبغي على الـدول مـثال إرسـاء نظـام للـ           

األفـراد عـن احلـصول علـى الغـذاء ألسـباب            مـن   املعونة الغذائية مىت عجز األفراد أو جمموعـات         
ويـربز هـذا التـصنيف النـوعي الثالثـي الفئـات الطبيعـة              . ل هلـم هبـا    بَـ خارجة عن إرادهتـم أو ال قِ      

 .قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خصوصااملتعددة األبعاد حلقوق اإلنسان عموما، واحل
  

 والتزامــــــات اختــــــاذ التــــــدابري الراميــــــة إىل    “األثــــــر الفــــــوري ”االلتزامــــــات ذات     
 “التدرجيي  اإلعمال”

بـد منـه بالنـسبة للحقـوق االقتـصادية           من املالمح اهلامة الـيت جتعـل مـن الرصـد أمـرا ال               - ١٢
مفهــوم اإلعمــال  غــري أن .  هلــذه احلقــوق درجيي اإلعمــال التــ واالجتماعيــة والثقافيــة مفهــومُ  

. لكل االلتزامات املتعلقة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          الزمة  التدرجيي ليس مسة    
ظـر التمييـز    االلتزام حب واحلقوق  حنو إعمال   فبعض هذه االلتزامات، مثل االلتزام باختاذ خطوات        

وقــد تــشمل احلقــوق .  التزامــات ذات أثــر فــوريوبالوفــاء بااللتزامــات األساســية الــدنيا، هــي 
فاحلق يف الـسكن الالئـق مـثال ينطـوي علـى التـزام              . كافة أيضا جوانب تقتضي اإلنفاذ الفوري     

 .فوري باحلماية من الطرد القسري

 ختـضع  احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة ال   أن  مع التسليم ب   و وبناء على ذلك    - ١٣
املـضي قـدما حنـو      إلعمـال التـدرجيي، فـإن واضـعي العهـد أقـروا بـأن               وم ا ملفهـ  مجيع جوانبـها     يف

تتوقـف علـى تـوافر       ةتدرجييـ عمليـة   اإلعمال التام للحقـوق سـيكون، يف العديـد مـن احلـاالت،              
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ومـوارد حمـدودة،    حـصر هلـا     الدول، يف عـامل تتنازعـه احتياجـات ال          لدى  وهكذا، فإن   . املوارد
األولويـة لـبعض    عطـاء   اسـتخدام مواردهـا وإ    قـرر طريقـة     أن ت يف إطـاره    هامش تقـديري ميكنـها      

اإلعمـال  يـستفيد فيهـا اجلميـع مـن         حـاالت ال    وجـد   وليس بالغريـب أن ت    . املطالب دون غريها  
وأال تكــون الدولــة، مــع ذلــك، قــد خرقــت   التــام للحقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة 

ا بشأن احلـق يف املـسكن، علـى سـبيل املثـال،       فقد تعترب الدولة مؤدية لواجباهت    . التزاماهتا الدولية 
إذا امتثلت لاللتزامات األساسية الدنيا، مبا يف ذلك توفري املأوى للمشردين واحلماية من الطـرد               

لـول معقولـة    ضمان التوصـل حل   القسري، وإذا كانت تكرس أقصى مـا يتـوافر هلـا مـن املـوارد لـ                
 .على املدى البعيد للجميع الًمكفواحليازة أمُن  يكنملسألة اإلسكان حىت لو مل 

 أي حتقيــق حتــسن مبــرور ،إحــراز تقــدمللحقــوق ويتطلــب مفهــوم اإلعمــال التــدرجيي    - ١٤
وينبغي أن تتخذ الدول تدابري مدروسة وملموسة وحمددة األهـداف، علـى حنـو يكفـل                . الوقت

در ممكـن مـن    قـ أقصى قدر من الكفاءة يف االستفادة من املوارد املتاحـة، بغيـة االنتقـال بأقـصى                 
ينطـوي رصـد اإلعمـال      و .)٦(العهـد يت يكرسـها     اإلعمال التام للحقـوق الـ      إىلفعالية  السرعة و ال

 مجـود  وإجراء مقارنات لتقييم ما إذا كان هناك تقدم أ        مداومة  على  ، بناء على ذلك،     التدرجيي
هليئـات   اومن أهداف االستعراض الدوري للتقارير املقدمة من الدول الذي تقوم بـه    . تراجع وأ

ــشأة مبعاهــدات إجــراء  ــاملن ــني لوقــت مبــضي ا ات مقارن ــراف الاتطــور درجــة  ب ــوانني يف عت الق
بـل إن احلاجـة     . ذه احلقـوق  ذات الصلة ومـدى التمتـع الفعلـي هبـ          الصكوك   اليت تقرها حلقوق  با

حقـوق اإلنـسان    من صكوك   حينما يشمل صك دويل     تزداد وضوحا    اتإىل إجراء هذه املقارن   
 .  باإلعمال التدرجيي حمدداًالتزاماً

االلتــزام باإلعمــال التــدرجيي للحقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة      كــذلك يــستدعي  و  - ١٥
اعتمـاد  حظـر   ويعين ذلك   .  هذا االلتزام  عنتعمد  املتراجع  لمرتبطاً به هو حظر ا     اًحظر والثقافية

ثلــة ومــن أم. بالفعــل مــستوى احلمايــة الــذي اكتــسبته بعــض احلقــوقخفــض تــدابري هتــدف إىل 
 عليهـا مـن      فرض قيـود أو حـدود علـى حقـوق ُنـصّ            ، للتراجع عن هذا االلتزام    تدابري املتعمدة ال

أو إبطال التشريعات الالزمـة     ) مثل توفري خدمات الرعاية الصحية األولية لألطفال باجملان       (قبل  
 جلنــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  ، وهــو مــا تعتــربه ملمارســة حــق مــن احلقــوق 

ــهاكا ظــاهرا للعهــد   ــا مل ،انت ــربهن  م ــذكورة   ت ــدابري امل ــى أن الت ــة عل ــربرة متامــ الدول ــك  اًم وذل

__________ 
  .٣ من التعليق العام رقم ٢ جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرة :انظر  )٦(  
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بالرجوع إىل كامـل احلقـوق املنـصوص عليهـا يف العهـد ويف سـياق االسـتفادة التامـة مـن احلـد                        
 .)٧(األقصى من املوارد املتاحة

 املـستويات  هـد حتقيـق  العالـيت يكرسـها    ويتجاوز االلتزام باإلعمـال التـدرجيي للحقـوق           - ١٦
 مـن   ١١ من املادة    ١الفقرة  يف  تجسد هذه الفكرة     وت .)٨(األساسية الدنيا لكل من هذه احلقوق     

ــة،      ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــيت تعــد  العهــد ال مــن األحكــام  ال
أن يف  حبقـه    و ،كـاف ستوى معيـشي    أن حيظـى مبـ     تقـر حبـق كـل شـخص يف           إذالرئيسية للعهد،   

  املتمثـل يف   واجـب ال وتربز هذه الصيغة صـراحةً    . “حتسني متواصل لظروفه املعيشية   ”يكون مثة   
حياة كرمية مثـل الغـذاء والـصحة        ضمان  جلوانب الالزمة ل  احتقيق تقدم مطرد يف التمتع الفعلي ب      

 .مرافق الصرف الصحيواملسكن وامللبس واملياه و
  

 االلتزام بكفالة عدم التمييز    

يف مجيع املعاهدات الدوليـة األساسـية حلقـوق اإلنـسان           كرسة  اللتزامات اهلامة امل  ومن ا   - ١٧
 من العهد تـنص علـى أن   ٢ من املادة    ٢فالفقرة  . حظر التمييز فيما يتعلق حبقوق اإلنسان كافة      

تتعهد بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا العهـد بريئـة              ”الدول األطراف   
ــز بــسبب  ــون، أو اجلــنس، أو اللغــة، أو الــ  مــن أي متيي ــسياسي   العــرق، أو الل ــرأي ال دين، أو ال

غري السياسي، أو األصل القـومي أو االجتمـاعي، أو الثـروة، أو النـسب، أو غـري ذلـك مـن                       أو
ــوق        .)٩(“األســباب ــيت تكــرس احلق ــصلة ال ــسان ذات ال ــوق اإلن ــائر صــكوك حق ــضمن س وتت

أسـباب التمييـز    ”هذه، أو   وامل  لكن قائمة الع  . مماثلةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية أحكاما     
فقد تكـون هنـاك   . “غري ذلك من األسباب ”، ليست جامعة كما ُيستقرأ من عبارة        “احملظورة

قــد أشــارت جلنــة احلقــوق االقتــصادية و. أســباب أخــرى ذات صــلة ينبغــي أخــذها يف احلــسبان
حمــل اإلقامــة واحلالــة الــصحية وامليــول   إىل اإلعاقــة و،واالجتماعيــة والثقافيــة علــى ســبيل املثــال 

__________ 
 رقـم   العام من التعليق٩، يف مجلة مراجع أخرى، جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرة       انظر  )٧(  

وقـد  . ١٤ مـن التعليـق العـام رقـم          ٥٠ و ٤٨ و ٣٢ والفقـرات    ،١٢ من التعليـق العـام رقـم         ١٩، والفقرة   ٣
انظـر علـى    . القـوانني  عـة دسـتورية   راجبوصـفه معيـاراً مل    تراجع عن االلتـزام     طبقت بعض احملاكم احمللية حظر ال     

  .١٩٨٤أبريل / نيسان١١، ٣٩/٨٤احملكمة الدستورية للربتغال، القرار رقم : سبيل املثال
، انظـر جلنـة   “االلتزامات األساسية الدنيا” أو “املضمون األساسي األدىن”للمزيد من املعلومات عن مفهوم      )٨(  

 من التعليق العـام  ٥٧، والفقرة ٣ من التعليق العام رقم    ١٠قرة  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الف    
 مـن تقريـر املفـوض الـسامي حلقـوق      ٢٢-٢٠الفقـرات  و؛ ١٩ من التعليـق العـام رقـم    ٥٩، والفقرة ١٣رقم  

  .E/2007/82اإلنسان، 
عـدم  : ٢٠ق العام رقـم     جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة الثانية واألربعون، التعلي        : انظر  )٩(  

  ).E/C.12/GC/20) (٢املادة  من ٢الفقرة (احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ب يما يتعلقالتمييز ف
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فيهـا بدقـة إذا اسـُتغلت للتمييـز حبيـث          أيـضا، أن ينظـر       هـي    ، تـستدعي  اًأسباببوصفها  اجلنسية،  
 يف العهـد  الـواردة  االعتـراف بـاحلقوق   مـن النيـل  األثر املترتب عليهـا هـو      منها أو   قصد  يكون ال 

 .، أو إبطال ذلك كلهو ممارستهاا أالتمتع هب أو

، يعـين ذلـك  و.  سلبية وإجيابيـة علـى الـسواء   فرض حظر التمييز على الدول التزاماتٍ     وي  - ١٨
إجيـاد فـروق حبكـم القـانون أو حبكـم الواقـع يكـون               أي حظـر     التمييـز     ممارسـة  من جهة، حظـر   

ا علـى أسـاس أيـة أسـباب     هالقصد منها أو األثـر املترتـب عليهـا احلرمـان مـن احلقـوق أو تقييـد                
يف أنظمـة الـضمان االجتمـاعي       فوارق  ل  دِخ للدول، مثال، أن تُ    ُيسمح فال. ينطبق عليها احلظر  

أو أن تضع قيودا حتد من الوصول إىل املعلومات عن الصحة اإلجنابية أو احلصول علـى التعلـيم            
م الواجـب  لـزِ ومـن جهـة أخـرى، يُ    .)١٠(وذلك علـى أسـاس الـدين أو الـسن أو األصـل القـومي      

ال يف العالقــات بــني القائمــة وانني واملمارســات التمييزيــة اإلجيــايب الدولــة بــأن تزيــل مجيــع القــ 
 أي يف العالقـات      أيـضا  األشخاص والدولـة فحـسب، بـل ويف األسـواق ويف األوسـاط اخلاصـة              

  التابعـة للقطـاع    فيتعني على الدولة، مثال، أن متنع التمييز يف أماكن العمل         . بني األفراد العاديني  
 .)١١( عليهتعاقب وأن اخلاص

الدولـة القواعـد التمييزيـة القائمـة وتبطلـها،          نبغي أن حتدد    متثال هلذه االلتزامات، ي   ولال  - ١٩
مـن التـدابري للقـضاء    تنظيمية وغريهـا  املمارسات التمييزية اجلارية وتتخذ تدابري     أيضا  وأن حتدد   

يف  علـــى نفـــسها وعلـــى األطـــراف  مناســـباًعليهـــا، وأن تكفـــل تطبيـــق هـــذه التـــدابري تطبيقـــاً 
 .اصاخل القطاع

  
آثـــار االلتزامـــات بأنواعهـــا املختلفـــة علـــى إنفـــاذ ورصـــد احلقـــوق االقتـــصادية   - جيم  

 واالجتماعية والثقافية
لتغلـب علـى حـاالت عـدم        اتكفل  تدابري  يقتضي منها أن تعتمد      يقع على الدولة التزامٌ     - ٢٠

سـة، مبـا فيهـا    ويعين اإلنفاذ، يف هذا السياق، اختاذ تـدابري ملمو . متتع أصحاب احلقوق حبقوقهم   
 .تدابري تشريعية وإدارية ومالية وغريها، تتيح ألصحاب احلقوق التمتع هبا

وكالئهــــا تــــصدر عــــن هتديــــدات أي ، بالكــــشف عــــن كــــذلكوالدولــــة ملزمــــة،   - ٢١
. تمتـع بـاحلقوق، ومبنـع هـذه التهديـدات أو اختـاذ تـدابري مـضادة هلـا         متس ال أطراف ثالثة    أي أو

__________ 
 دي ‐زوان  [Zwaan - de Vries v. the Netherlandsاللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان،     ،  على سبيل املثـال ،انظر  )١٠(  

  .١٩٨٧أبريل / نيسان٩، اآلراء املؤرخة ١٨٢/١٩٨٤البالغ رقم ، ]فري ضد هولندا
 Ylimaz Dogman v. the Netherlandsانظر، على سبيل املثال، اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،        )١١(  

  ).١٩٨٨سبتمرب / أيلول٢٩ (١/١٩٨٤، الرسالة رقم ]يليماز دوغمان ضد هولندا[
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بـة سـلوك    قرا، وتـوفري املـوارد املناسـبة مل        املالئمـة  اق، اعتمـاد اللـوائح    ويعين اإلنفاذ، يف هذا السي    
، وفـرض   )مثـل هيئـات التفتـيش علـى العمـل أو علـى التعلـيم              (وكالء الدولة واألطـراف الثالثـة       
 .ضرورةاجلزاءات على حنو فعال عند ال

راء اهلـدف   إجـ اختـاذ   علـى   إما  وينطوي إنفاذ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         - ٢٢
راء وقـائي ملنـع انتـهاك حمتمـل،         منه إحداث حتول حنـو ضـمان التمتـع الكامـل بـاحلقوق، أو إجـ               

نفـاذ سـبيال ال غـىن عنـه لتقيـيم           ويعـد رصـد اإل    . نُتهكـت مـىت ا  إجراء انتـصايف جلـرب احلقـوق         أو
ت  ومــا إذا كانــ،نفــذ بالفعــل أم الإذا كانــت األنــواع املــذكورة مــن اإلجــراءات املطلوبــة ُت مــا

ــة،  ــودة  كافي ــري موج ــد ي. أصــالأو غ ــربوق ــراءات   عت ــاذ إج ــدم اخت ــة إلحــداث   ع ــول مالئم حت
 .ية انتهاك للحقوق ذات الصلةئوقاإجراءات  أو

والدول ملزمة أيضا باالمتناع عن التصرف بشكل يهدد احلالة الراهنة لتمتع أصـحاب               - ٢٣
تحقـــق ممـــا إذا كانـــت ، يف هـــذا الـــسياق، الرصـــدويتطلـــب ال. هاأو ينـــتقص منـــ احلقـــوق هبـــا

فعــل بــني أصــحاب احلقــوق وحقــوقهم  بالثيقــة الدولــة،من خــالل تــصرفاهتا، تــوهن الــصلة الو 
فمن املهم، مثال، رصد األثر السليب احملتمل ملا ُيقترح مـن تـدابري           . للخطر هذه الصلة    تعرض أو

ن ق يف املـسك   علـى احلـ   اإلمنائيـة   تشريعية أو تدابري تتعلـق بالـسياسات، مـن قبيـل آثـار املـشاريع                
 .آثار المركزية اخلدمات على احلق يف التعليم أو

 وحتديــد ، رصــد لقيــاس اإلجنــازاتاإلعمــال التــدرجيي إجــراَءبلتــزام االويتطلــب تقيــيم   - ٢٤
إعـادة توجيـه اإلجـراءات      بعنـد الـضرورة     القيـام،   وتراجع،  جوانب القصور والثغرات وأوجه ال    

قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن الرصـد هـو         وقد أكدت جلنة احل   . اليت تقوم هبا الدول   
 .)١٢(الدولة الطرف وال غىن عنه مبوجـب العهـد        الواقعة على   تزامات  اللحبق جزء ال يتجزأ من ا     

وإنفاذ التـدابري الراميـة إىل إعمـال احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة ينبغـي النظـر إليـه              
التحـسني   ” و “اإلعمـال التـدرجيي   ”ويـوحي مفهومـا     .  ذاتـه   حبـد  اً قائمـ  فعـالً  عمليـة ال  بوصفه  

ولذلك، فإن احلاجة إىل رصـد إعمـال      .  أهنا عملية مفتوحة األجل    “املتواصل للظروف املعيشية  
ل مستمرة بالنسبة إىل الدول كافـة بـصرف النظـر           ظاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ت    

 . فيها قدمعن مستوى الت

ــسم الرصــ   - ٢٥ ــصل ب  ويت ــا يت ــة خاصــة فيم ــد د بأمهي ــربامج   تحدي ــسياسات وال ــوانني وال الق
ــيم نواجت    ــها، أو تقي ــتخلص من ــة ال ــة بغي ــاواملمارســات التمييزي ــا وآثاره ــا، أو تنقيحه ــادة ه  وإع

والقضاء على التمييز ضد اجلماعـات املهمـشة واملبعـدة يـستلزم إيـالء اهتمـام خـاص           . هاتوجيه
__________ 

؛ والفقـرة   ١٤مـن التعليـق العـام رقـم         ) و( ٤٣تماعيـة والثقافيـة، الفقـرة       جلنة احلقوق االقتصادية واالج   : انظر  )١٢(  
  .١٩من التعليق العام رقم ) و( ٥٩؛ والفقرة ١٥من التعليق العام رقم ) ز( ٣٧
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ورصـد الثغـرات يف جمـال متتـع     . تلك اجلماعات حبقوق معينـة لتقييم الصعوبات اليت تعرقل متتع  
وقــد شــددت جلنــة احلقــوق    .  مجــع بيانــات مــصنفة  أيــضامجاعــات معينــة حبقوقهــا يتطلــب    

االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة علــى أمهيــة تــصنيف البيانــات واســتكماهلا بــشكل منــهجي    
ــه     ــك ســبيال ال غــىن عن ــرات يف جمــال ا  إىل بوصــف ذل ــد الثغ ــصادية   حتدي ــاحلقوق االقت ــع ب لتمت

 .)١٣(وضع التدابري التصحيحية املالئمةبغرض  و،واالجتماعية والثقافية

 يقتـضي األمثـل  الوضـع  ورغم أن . وميكن تصنيف البيانات حسب عوامل ال حصر هلا       - ٢٦
تصنيف البيانات حسب أسباب التمييز احملتملة كافة، فـإن هـذه اإلمكانيـة ليـست متاحـة علـى                   

 لمـ اع ذلك، ينبغي أن تبـذل الـدول اجلهـود مـن أجـل تـصنيف البيانـات حـسب عو          وم. الدوام
مثـل األصـل    (، ونـوع اجلـنس، والـشرائح الدميغرافيـة ذات الـصلة             سنتشمل على أقل تقـدير الـ      

 االقتــصادية، - ، واحلالــة االجتماعيــة) أو الوضــع املتعلــق بــاهلجرة، أو الــدين، أو اللغــة،العرقــي
  ). والتقسيمات اإلقليمية،الريف/ن احلضرسكا(والعوامل اجلغرافية 

  
  ُنُهج الرصد وطرائقه  -لثا ثا  
  التنظيمية رصد التشريعات واُألطُر املؤسسية   -ألف   

  الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة التـــدابريَ  العهـــُدُربِـــعَتَي  - ٢٧
. تـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     إعمـال احلقـوق االق    مـن أجـل     على حنو خاص    الزمة  التشريعية  

وقــد أكــدت عــدة تعليقــات عامــة للجنــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة علــى          
فتحديـد مـضمون احلقـوق،      . )١٤(دور حيوي يف كفالة التمتع مبختلـف احلقـوق        للتشريع من    ما

  .نونمن خالل قواعد معلنة وعامة وموضوعية، يعد جانبا جوهريا من جوانب سيادة القا
، احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــةإعمــال  الراميــة إىل التنظيميــةأمــا التــدابري   - ٢٨
بـل إن الـسياسات وخطـط العمـل         . تقتصر على التشريع أو األنظمـة اإلداريـة يف حـد ذاهتـا             فال

تحديــد مبــادئ ب، وتكمــل التــشريعات واألنظمــة واجباهتــاالدولــة والتــزام والــربامج حتــدد أيــضا 
  . العمللسياسات وأهدافها، واملوارد، والفئات املستهدفة، واألطر الزمنية، وتوجهاتا

__________ 
 من  ٧٥ والفقرة   ،١٣ من التعليق العام رقم      ٣٧ جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرة        :انظر  )١٣(  

  .١٩ رقم التعليق العام
؛  ٥٦ و٣٦  و٣٥، الفقــرات ١٤انظــر التعليــق العــام للجنــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة رقــم      )١٤(  

؛ ٣٠  و٢٤  و١٩، الفقــرات ١٦؛ والتعليــق العــام رقــم  ٥٠  و٢٦  و٢٣، الفقــرات ١٥والتعليــق العــام رقــم  
، الفقــرات ١٩؛ والتعليــق العــام رقــم ٣٨  و٢٥  و٢٤  و٢٢  و١٨  و١٠، الفقــرات ١٨والتعليــق العــام رقــم 

  .٧٢  و٦٧  و٥١  و٤٨  و٤٦  و٤٥
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يتمثـل النـوع    .  مـن األسـئلة     نوعني التنظيميةوعادة ما يشمل رصد التشريعات واألطر         - ٢٩
 الـضرورية قـد اعُتمـدت    التنظيميـة ما إذا كانت التدابري التشريعية وغريها من التـدابري        األول يف 
عمــال احلقــوق االقتــصادية إل الــضرورية التنظيميــةالتــدابري وعــدم اعتمــاد التــشريعات ف. بالفعــل

بفعــل اللتزامــات الدوليــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان  لانتــهاك هــو مبثابــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
ــاع ــد ال يكفــي إدراج احلــق يف الغــذاء يف الدســتور إن مل تُ    . االمتن ــال، ق ــعَتعلــى ســبيل املث د َم

اجلهات املـسؤولة عـن إعمـال    ، وحتديد  املموسإلعطاء احلق مضمونا    مة ثانوية   تشريعات وأنظ 
  .انتهاكوجود  ة، وتوفري آليات االنتصاف يف حالاحلق
فإن املسألة هـي مـا إذا كانـت    ، التنظيميةوما إن ُتعتمد التشريعات وغريها من التدابري    - ٣٠

. ني علـى األقـل مـن أوجـه القـصور          نـوع تـصور   وميكـن   . للمعايري الدولية حلقوق اإلنـسان    متتثل  
  مـع تلـك املعـايري      التنظيميـة يتمثل النوع األول يف تعارض التشريعات احمللية وغريها من التدابري           

قيِّد حقـوق فئـة مـا علـى أسـاس           ُيي  ذعلى سبيل املثال، فإن التشريع ال     . انتهاك حظر ما  بسبب  
 مــع القــانون الــدويل حلقــوق اعارضــ حلظــر التمييــز، وبالتــايل متاعتــرب منتــهِكُيعوامــل حمظــورة، 

ــسان ــوع مــن        . اإلن ــذا الن ــات شــبه القــضائية يف ه ــة واهليئ ــة والدولي ــد نظــرت احملــاكم احمللي وق
   .)١٥(ةخمتلف االنتهاكات إزاء حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية

 .التنظيميـة أما االعتبار الثاين فهو احتمال عدم كفاية التـشريعات وغريهـا مـن التـدابري               - ٣١
الـيت ال تفـي بأحـد املعـايري         تلـك   كافية أو غري املالئمـة هـي        ال غري   التنظيميةالتشريعية و التدابري  و

 ميكــن اعتبارهــا كافيــة التنظيميــة مــن التــدابري اوقــد يعــين ذلــك أن التــشريعات وغريهــ. الالزمــة
  .مجيع العناصر ذات الصلة ال تراعي هاجزئيا، ولكن

التـــشريعية وق اإلنـــسان أن ُتـــدرج الـــدول يف التـــدابري وتقتـــضي املعـــايري الدوليـــة حلقـــ  - ٣٢
 ملــضمون األساســيا”وتعتــرب بعــض مكونــات مفهــوم  .  مــضمونا موضــوعيا حمــددا التنظيميــةو

علــى ســبيل املثــال، يقتــضي إعمــال احلــق يف ف ؛ أمثلــة جيــدة علــى املتطلبــات املوضــوعية“األدىن
يقتضي إعمال احلـق يف التعلـيم        بينما   ،)١٦(“توفري العقاقري األساسية   ” بـ ةأن تقوم الدول  الصحة  

ــوم الدولــ  ـــةأن تق ــع    ” ب ــدائي للجمي ــيم االبت ــوفري التعل ــوإن مل  .)١٧(“ت ــر ضم ت ــشريعياألط  ةالت
تـوفري   اقانونـ تكفـل   الدول غري ممتثلة لواجبها بأن      قد ُتعترب   فأحكاما يف هذا الصدد،     التنظيمية  و

__________ 
 Constitutional Court of South Africa, Khosa and others v. Minister of Social :انظـر علـى سـبيل املثـال      )١٥(  

Development and others, 2001 (1) SA 46 (CC), 4 March 2004; United States Supreme Court, Brown v. 

Board of Education of Topeka, 347 US 483  (1954); Corte de Apelaciones  )حمكمة االستئناف يف غواتيماال( 
acting as amparo tribunal, Third chamber, Amparo No. 46-2003 Of. 1., 30 October 2003.  

  ).د (٤٣، الفقرة ١٤عليق العام رقم انظر جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الت  )١٦(  
  .٥٧، الفقرة ١٣انظر جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم   )١٧(  
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ني أن تكـون التـدابري التـشريعية وغريهـا     وباملثـل، يـتع  . تلك اجلوانب األساسية من تلك احلقوق   
األهــداف لتحقيــق أن تــشكل صــكوكا مالئمــة مــن التــدابري الــسياساتية مالئمــة ومعقولــة، أي 

التشريعات والتدابري السياساتية يف جمال احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة        وُتعترب  . املرجوة منها 
الفئــات أكثــر ، عنــدما ال تراعــي حالــة والثقافيــة غــري كافيــة أو غــري معقولــة، علــى ســبيل املثــال

أحـد  معينة يف إطار    عالجات  من احلصول على    بال مربر   ضعفا أو هتميشا يف كوهنم مستبعدين       
الطلبـات الـيت تـستهدف      عـن تلبيـة     إىل حـد كـبري      قاصـرة   صحية، أو عنـدما ال تكـون        الربامج ال 

  .)١٨(االستجابة هلا
ر طُفــاُأل. عــايري الدوليــة حلقــوق اإلنــسانمتطلبــات إجرائيــة تــنص عليهــا املهنــاك أيــضا   - ٣٣

 واإلجراءات الراميـة إىل إعمـال احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يـتعني أن                  ةاملؤسسي
إمكانية احلصول علـى املعلومـات      تكفل  أن  وشمل آليات ملشاركة أصحاب املصلحة املعنيني،       ت
راءات القانونيــة الواجبــة يف صــنع  اإلجــحتتــرم آليــات للمــساءلة، وتنــشئ الــشفافية، وتــضمن و

ــوفر وســائل    ــرارات، وت ــصاف يف حــاالت  لالق ــهاكوجــود النت ــى النحــو   . انت ــام عل ــدم القي فع
ــة    ــإدراج آليــات تفــي بتلــك املتطلبــات اإلجرائي ــهاكأيــضا يعــد  قــد الواجــب ب اللتزامــات ل اانت

  .)١٩(الدولية
  

  رصد إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -باء   
تلقائيــا يــصبح إن اعتمــاد التــشريعات واألنظمــة والــسياسات واخلطــط والــربامج ال        - ٣٤

ــة   ــة والثقافيـ ــصادية واالجتماعيـ ــوق االقتـ ــاال للحقـ ــول  . إعمـ ــراءات حتـ ــال يتطلـــب إجـ فاإلعمـ
وبالتـايل،  .  إىل واقـع التنظيميـة املدرجة يف التشريعات وغريهـا مـن الـصكوك        احملددة  االلتزامات  

أدوات لتقييم مدى مالءمة التدابري الـيت تعتمـدها الـدول إلعمـال احلقـوق،      من املهم وضع    إن  ف
ويتطلب رصد اإلعمال أدوات قادرة علـى قيـاس النتـائج والتقـدم             . نتائجتقييم ما يتحقق من     و

  . وهناك عدد من األساليب املتاحة اليت تيسر ذلك التقييم. مبرور الوقتاحملرز 
  

__________ 
 Constitutional Court of South Africa, The Government of the Republic of South Africa and others: انظـر   )١٨(  

v. Irene Grootboom and others, 2001 (1) SA 46 (CC), 4 October 2000; Supreme Court of Argentina, 

Asociación de Esclerosis Múltiple de Salta v. Ministerio de Salud s/amparo, 1 June 2003;and  European 

Committee of Social Rights, International Association Autism-Europe v. France, Complaint 13/2002, 

decision on the merits of 7 November 2003.  
 ;Constitutional Court of Colombia, Decision C-030/08, 23 January 2008: انظــر علــى ســبيل املثــال   )١٩(  

European Committee of Social Rights, European Federation of National Organisations Working with 

the Homeless v. France, Complaint 39/2006, decision on the merits of 4 February 2008.  
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  حقوق اإلنساناآلثار املترتبة يف جمال تقييمات 
ــشاريع         - ٣٥ ــربامج وامل ــسياسات وال ــستقبلية لل ــائج امل ــؤ بالنت ــر للتنب ــستخدم تقييمــات األث ت

هـذه  أن ُتجـرى  أيضا ميكن و. املقترحة من أجل معاجلة أوجه القصور قبل اعتمادها أو تنفيذها      
جيـايب  األثـر اإل  قد حقـق    و مشروع معني    أأو برنامج   ما  سياسة  التقييمات لتحديد ما إذا كانت      

ومـن مث، ُتجــرى تقييمـات األثـر قبـل اعتمــاد     . األثـر سـلبيا  ذلــك إذا كـان  أو مـا   ، منـه املتـوخى 
تقييمــات هتــدف ، التحديــدوعلــى وجــه . الــسياسات أو الــربامج أو املــشاريع، أو بعــد تنفيــذها

حقوق اإلنسان إىل مساعدة احلكومات على االنتقاء مـن بـني خيـارات،             اآلثار املترتبة يف جمال     
وهـذه  . هبدف احترام حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلـا   خمففة   تدابري   اختاذجراء تعديالت، و  وإ

تــساعد احلكومــات علــى اعتمــاد وتنفيــذ سياســات وبــرامج ومــشاريع للوفــاء علــى  التقييمــات 
وملموســة باجتــاه اإلعمــال التــدرجيي حلقــوق مدروســة ذ خطــوات اأفــضل وجــه بالتزاماهتــا باختــ

طـراف  الـدول األ  بـأن جتـري      اهليئات املنشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان       وأوصت   .)٢٠(اإلنسان
يتعلـق بالتزاماهتـا التعاهديـة، مبـا يف ذلـك       حقـوق اإلنـسان فيمـا       اآلثار املترتبة يف جمـال      تقييمات  

فقد أوصـت جلنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة           . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
جـزءا  ”حقوق اإلنـسان    اآلثار املترتبة يف جمال     املثال، بأن تكون تقييمات     والثقافية، على سبيل    

ال يتجزأ من كل تشريع مقتـرح أو مبـادرة سياسـاتية مقترحـة علـى أسـاس مماثـل لتقييمـات أو                       
، CRC/C/15/Add.144؛ وانظــر أيــضا ٣٣، الفقــرة E/C.12/1/Add.19. (“ األثــر البيئــياتبيانــ

  ).١٣الفقرة 
حقوق اإلنـسان حـديثا نـسبيا، أُجريـت         اآلثار املترتبة يف جمال     مفهوم تقييم   وبينما يعد     - ٣٦

اآلثـار  علـى سـبيل املثـال، تعتـرب تقييمـات           ف. أنواع أخرى من تقييمات األثـر يف جمـاالت خمتلفـة          
، املـستقرة االجتمـاعي مـن املمارسـات       اآلثار املترتبـة يف اجملـال       ، وحتليالت   املترتبة يف جمال البيئة   

وميكنـها أن تـوفر إرشـادا مفيـدا يف          . خمتلـف الـُنُهج واملنـهجيات     كـثرية تنـاقش     فـات   وهناك مؤل 
  .حقوق اإلنساناآلثار املترتبة يف جمال تقييمات الالزمة إلجراء تقنيات الوضع 
مـع طـابع التـدبري      اآلثـار   وهناك أمهية بالغة تكتسبها احلاجة إىل مواءمـة منهجيـة تقيـيم               - ٣٧

، وكفالـة مـشاركة مجيـع       املعنية يف جمال حقوق اإلنـسان     حية لاللتزامات   واملراعاة الصر املقترح،  
__________ 

 P. Hunt and G. MacNaughton, “Impact Assessments, Poverty and Human Rights: A case Study: انظـر   )٢٠(  

Using the Right to the Highest Attainable Standard of Health”, Health and Human Rights, Working 

Paper Series No. 6, World Health Organization, May, 2006]       ،الـصحة وحقـوق اإلنـسان، ورقـات عمـل
ولالطـالع علـى اسـتعراض شـامل للموضـوع،          ]. ٢٠٠٦مـايو   /، منظمة الصحة العاملية، أيار    ٦رقم  اجملموعة  

 ,G. de Beco, “Human rights impact assessment” Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 27: انظـر 

No.2 (2009).  
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مل يكـن مـن املمكـن التوصـية بنمـوذج وحيـد إلجـراء               لـو   حـىت    .)٢١(أصحاب املصلحة املعنـيني   
النظـر  اليت ميكـن    بعض اخلطوات العملية    هناك  حقوق اإلنسان،   اآلثار املترتبة يف جمال     تقييمات  

دراسة أوليـة مـن     إجراء  ) أ: (، وهي اآلثارتقييمات  من  واع أخرى   املستلهمة من أن  ويف اختاذها   
 إعداد خطة للتقييم ُتشرِك مجيـع أصـحاب املـصلحة         ) ب(احلاجة إىل التقييم؛    أجل معرفة مدى    

ــيني ــة و     املعن ــة عــن التــدابري املقترح لحقــوق التفاصــيل احملــددة ل ، وتــزودهم باملعلومــات الالزم
إجـراء حتليـل   ) د(لومات ذات الصلة من أصـحاب املـصلحة؛       مجع املع ) ج(وااللتزامات املعنية؛   

قوق اإلنـسان؛   حبذات الصلة   قارنة املعلومات اجملمعة مبا تتحمله الدولة من التزامات         مبللحقوق  
صلحة ومناقــشة البــدائل معهــم؛ تعمــيم مــشروع حتليــل احلقــوق علــى مجيــع أصــحاب املــ ) هـــ(
تقيـيم  ل وفقـا للتقيـيم، وإنـشاء آليـات          يةالـسياسات ري  التـداب اختاذ القرارات النهائيـة، واعتمـاد        )و(

  .)٢٢(تنفيذ السياسات ونتائجها
ــن أجــل احل      - ٣٨ ــرأة م ــة للم ــشبكة العاملي ــدم ال ــتخدام     وتق ــدا الس ــاال جي ــة مث ــوق اإلجنابي ق

اآلثـار املترتبـة    فقد أجرت تلك املنظمة تقييما لتحليل       . حقوق اإلنسان اآلثار يف جمال    تقييمات  
التوليـد للحوامـل    يف جمـال    الرعاية  تقدمي  مشروع قانون عن     جراء   رأة يف الصحة  حق امل يف جمال   

ــدا  إنــشاء نظــام هــو الغــرض مــن التــشريع املقتــرح  كــان و. املهــاجرات غــري املوثقــات يف هولن
حلوامـل  ااحلـد مـن إمكانيـة اسـتفادة         أفـضت إىل    ، ولكـن التـدابري املقترحـة        جتانساتعويض أكثر   

 احلـصول علـى الرعايـة       اتإمكانيـ حـدت مـن     ون املرافـق الـصحية،      املهاجرات غري املوثقـات مـ     
ــوالدة  تفاوتــات بــني فئــات املــستفيدين مــن   أيــضا أوجــد مــشروع القــانون  و. الــصحية قبــل ال

  .)٢٣(اخلدمات الطبية
  

__________ 
 Humanist Committee for Human Rights (HOM), Health Rights of Women: انظـر علـى سـبيل املثـال      )٢١(  

Assessment Instrument (2006)]       ؛ و ]اللجنة اإلنسانية حلقـوق اإلنـسان، أداة تقيـيم حقـوق املـرأة يف الـصحة
International Centre for Human Rights and Democratic Development, Initiative on Human Rights and 

Impact Assessment, 2005]  مبــادرة حقــوق اإلنــسان الدميقراطيــةاملركــز الــدويل حلقــوق اإلنــسان والتنميــة ،
  .]وتقييم األثر

  .كرهمرجع سبق ذ، P. Hunt and G. MacNaughton pp. 37-46: انظر  )٢٢(  
 A. Wubben, "Violations of Human Rights in the Netherlands": HeRWAI Analysis on the:انظــر  )٢٣(  

Consequences of the Implementation of the Draft Bill, Modification Health Care Insurance Law (31 

249), on the Access to Obstetrician Care for Uninsured and Undocumented Pregnant Migrants in 

Amsterdam, (Amsterdam, Women’s Global Network for Reproductive Rights, 2008).  
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 ستخدام املؤشرات والنقاط املرجعية ألغراض الرصدا    

ز أو الركـود أو التراجـع يف        ملؤشرات والنقاط املرجعية سُبل مهمـة لرصـد التقـدم احملـر             - ٣٩
 على سبيل املثال، الفترة الفاصلة ما بـني         -إعمال حق من احلقوق على مدى فترة زمنية معينة          

 .  الدوري الذي يليهرها يف التقريرنظر هيئة منشأة مبعاهدة يف تقرير دوري ونظ

رجيي تـد  باإلعمـال ال   ملتعلـق هـا ا  تقرير مفوضية حقوق اإلنـسان، منـذ صـدور          أحرزتو  - ٤٠
  تقدما يف جمال وضع إطـار مفـاهيمي        ،)E/2007/82(للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

للمؤشرات النوعية والكمية حلقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك مؤشـرات توضـيحية جملموعـة خمتـارة                 
 احلـق يف الغـذاء واحلـق يف الـصحة واحلـق يف              -من احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          

ــضمان    ال ــق يف الــ ــق واحلــ ــسكن الالئــ ــق يف الــ ــيم واحلــ ــل تعلــ ــق يف العمــ ــاعي واحلــ . االجتمــ
 ).، املرفق األولHRI/MC/2008/3 انظر(

سيسهل اختيار مؤشـرات مالئمـة لكـل حـق مـن احلقـوق اسـتخدام النقـاط املرجعيـة               و  - ٤١
يـة ملؤشـرات    مـا فعل  وتشكل النقـاط املرجعيـة قي     . حملرزبصفتها مقياسا فعليا لتقييم مدى التقدم ا      

ــدول األطــراف        ــزم ال ــاس تلت ــة للقي ــات أو أهــداف قابل ــة، جيــري اســتخدامها كغاي ــة معين كمي
ــة    ــة معين ــرة زمني ــات النفاســية   للحــد، علــى ســبيل امل . بتحقيقهــا علــى مــدى فت ــال، مــن الوفي ث

وميكــن للنقــاط املرجعيــة أن تــساعد الــدول األطــراف علــى وضــع  . معــدالت تــرك املدرســة أو
بة وختصيص املوارد الالزمـة، كمـا أهنـا تتـيح حمـددات أفـضل لرصـد مـدى كفايـة             التدابري املناس 

 .اجلهود اليت تبذهلا الدولة إلعمال احلقوق

يسمح الرصـد املـستمر، باالسـتعانة مبؤشـرات ونقـاط مرجعيـة، بقيـاس مـدى التقـدم                 و  - ٤٢
وعــة مــن األدوات  احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة اســتنادا إىل جممإعمــالاحملــرز يف 

ومن شأن اسـتخدام مؤشـرات ونقـاط مرجعيـة أن حيـّسن فعاليـة الرصـد           . املفاهيمية األكثر دقة  
الدويل من قبل اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات، وباسـتطاعته أن يعـزز قـدرة الـدول األطـراف علـى                     

ــربامج وحتــسينها    ــسياسات واخلطــط وال ــائج ال ــيم نت ــسقة مــن   . تقي ــؤدي اعتمــاد جمموعــة مت وي
ؤشرات، جنبا إىل جنب مـع االلتـزام العلـين بتحقيـق نقـاط مرجعيـة قابلـة للقيـاس، إىل تعزيـز            امل

الشفافية يف سياسات الدولة وخضوعها للمساءلة جتاه اجملتمع املدين وسـائر أصـحاب املـصلحة               
ويـشكل اسـتخدام املعلومـات اإلحـصائية الـيت تعتـرف هبـا الدولـة مـصدرا                  . الوطنيني والدوليني 

يـادين، مثـل التمييـز    ، وله وظيفة أساسية يف التقاضي يف بعـض امل كما األدلة يف احمل إلقامةحمتمال  
 . وما يسمى التقاضي اهليكليغري املباشر

اســتخدام املعلومــات اإلحــصائية لرصــد حقــوق اإلنــسان يتطلــب مــن الــدول إنتــاج    و  - ٤٣
ولكـي  . حبقـوق اإلنـسان   معلومات يكون هدفها احملدد هو رصـد االمتثـال لاللتزامـات املتعلقـة              
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هـام  يتسىن، عالوة علـى ذلـك، ملنظمـات اجملتمـع املـدين وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين القيـام مب                     
ومـع أن اسـتخدام      .)٢٤(الرصد، ينبغي أن تكون املعلومات اليت تنتجها الدولة متاحـة للجمهـور           

عـدم  ذلـك أن وجـود مـشاكل مثـل          . املؤشرات أداة مفيدة، فإن له بعض أوجـه القـصور أيـضا           
تــوافر املعلومــات والــصعوبات املتعلقــة بتــصنيف البيانــات وخمــاطر اقتــصار الفهــم علــى جانــب   

 اجلمــع بــني املؤشــرات ومــصادر    يــستوجبحمــدود مــن الــصورة األكــرب إلعمــال احلقــوق،      
 .املعلومات األخرى من أجل تقييم إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  
 ليل امليزانيةحت    

 بوصـفه   اتملتعلقـة باسـتخدام حتليـل امليزانيـ       يعرض هذا الفرع من التقرير أوجه النظـر ا          - ٤٤
ــة والثقافيــة، وهــو تكملــة للتقريــر الــسابق      أداة لرصــد إعمــال احلقــوق االقتــصادية واالجتماعي

 ).E/2007/82( التدرجيي اإلعمالملفوضية حقوق اإلنسان عن 

ــرة و  - ٤٥ ــزم الفق ــن    ١ ُتل ــة م ــادة الثاني ــن امل ــصادية     م ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــد ال العه
‘‘ مـا تـسمح بـه مواردهـا املتاحـة         بأقـصى   ’’واالجتماعية والثقافية الدول األطراف بـأن تتخـذ،         

وشـدد  . يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            ما
 .)٢٥(“التدابري املالية’’ع الكامل تشمل لتحقيق هذا التمت‘‘ التدابري املالئمة’’العهد على أن 

 احلقــوق االقتــصادية إعمــالوكمــا هــو الــشأن بالنــسبة لكافــة حقــوق اإلنــسان، فــإن     - ٤٦
ســيما بــالنظر إىل   واالجتماعيــة والثقافيــة يتطلــب خمصــصات يف امليزانيــة تقابــل النفقــات، ال      

 وتعزيــزمي اخلــدمات التعليميــة وعلـى ســبيل املثــال، فــإن تقـد  . االلتزامـات اإلجيابيــة املترتبــة عليــه 
تطلـب  تب العمل املتعلقة حبقـوق العمـال،    التمتع باحلق يف الغذاء وتيسريه ومراقبة واجبات أربا       

وعليـه، فـإن امليزانيـة بوصـفها األداة الـيت حتـدد        . بالضرورة موارد مالية مستدامة على مر الزمن      
ها اخلاصـة بالنـسبة إلعمـال احلقـوق         مدى موارد الدولـة وتوزيعهـا والنفقـات املتوقعـة هلـا أمهيتـ             

فامليزانيـــة مـــصدر مفيـــد مـــن مـــصادر املعلومـــات لتقيـــيم . االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة
 اليت تأخذها الدولة على حممل اجلد، حيـث ُتبـّين األفـضليات واألولويـات               التنظيميةااللتزامات  

ّين اخنفـاض خمصـصات الرعايـة    وعلـى سـبيل املثـال، ميكـن أن يبـ      . واملقايضات يف جمال اإلنفـاق    
 يف قــصوراالــصحية أو التعلــيم أو الــربامج االجتماعيــة، أو وجــود ثغــرات واضــحة يف التنفيــذ،  

__________ 
 ,Claude-Reyes v. Chileان، ــــوق اإلنـس ـــــ ة حلقـــــدان األمريكيـــــة البلــــــال حمكمـــل املثـــى سبيـــ علانظـــر  )٢٤(  

19 September 2006.  
  .٧ ، الفقرة٣ انظر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٢٥(  
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ــات أو   ــب األولوي ــوال   ترتي ــديرات األم ــة تق ــدم كفاي ــع ــصادية   ة الالزم ــوق االقت ــال احلق  إلعم
 .واالجتماعية والثقافية

  .)٢٦(سب اهلدف املنشود من ذلك، حاترق خمتلفة إلجراء حتليل للميزانيومثة ط  - ٤٧
وجيري التحليل الثابـت تقييمـا      .  ثابتا أو متحركا   اتحتليل امليزاني أوال، ميكن أن يكون       - ٤٨

بينما يقارن التحليـل املتحـرك تطـور امليزانيـات علـى مـر الـزمن ويرصـد                  . للميزانية يف حد ذاهتا   
 .تباين املخصصات واإلنفاق على مدى فترات زمنية خمتلفة

. ذ والياهتـا  عن املوارد املتاحة للدول كـي تنفـ       ويقدم التحليل الثابت معلومات مباشرة        - ٤٩
وتتمثل خطوة ثانية بسيطة نسبيا من خطوات التحليل الثابت للميزانيـات مـن منظـور احلقـوق                 

 املـوارد لكـل حـق مـن احلقـوق      ما هو خمصص مـن االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف حتديد     
وهــذا التمييـز يتـيح يف حـد ذاتـه وسـيلة مهمــة      . جمـوع املـوارد  مباعـات مقارنـةً   يف خمتلـف القط 

ــيم  ــة والتقي ــو   . للمقارن ــضمان االجتمــاعي  ويعطــي رســم خــرائط ختــصيص امل ــسياسات ال ارد ل
النــسب املئويــة للمخصــصات األخــرى، صــورة عامــة عــن  بالــصحة أو األغذيــة، ومقارنتــها  أو

 .امليزانية كما ترد يفاألولويات النسبية للحكومة 

ويتيح أيضا توزيع املخصصات من املوارد يف كل جمـال علـى حـدة مؤشـرا مهمـا عـن                      - ٥٠
وتتطلــب احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة إعطــاء عنايــة خاصــة  . قــررةاملاألولويــات 

 اتيـل امليزانيـ   ويتمثـل أحـد النـُهج املمكنـة لتحل        . للفئات الضعيفة واملهمشة واملعانية من التمييز     
فعلـى سـبيل املثـال،      . يف رسم خرائط للجهات الرئيسية املستفيدة من بعض خمصصات امليزانيـة          

 مثــل -عنــدما ُتجــّزأ الــنظم واخلــدمات الــيت تلــيب احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة     
كـون مقارنـة    قـد ت   وخيـدم كـل جـزء فئـات خمتلفـة مـن الـسكان،                -الصحة أو النظام التعليمـي      

فـإذا كانـت نـسبة كـبرية مـن ميزانيـة التعلـيم ختـصص إلعانـة                  . ة داللـ   ذات  املـوارد   توزيـع  طرق
املــدارس بخل املتوســط أو العــايل، مقارنــة املــدارس اخلاصــة الــيت ترعــى أطفــال األســر ذات الــد

العامة اليت ترعى فئات السكان األقل دخال، فإن التحليل سيشري إىل أن أولويات احلكومـة قـد                 
 .  ع التزاماهتا الدوليةال تكون متماشية م

ــم املتحــدة بوضــع           - ٥١ ــة لألم ــات التابع ــدين واملنظم ــع امل ــات اجملتم وقامــت بعــض جمموع
منــهجيات حمــددة لتحليــل آثــار امليزانيــة املترتبــة علــى فئــات اجتماعيــة بعينــها مثــل النــساء            

__________ 
 Fundar- Centro de Analisis e investigacion -International Human Rights and Internship انظـر عمومـا    )٢٦(  

Program and (international Budget Project Dignity counts: a guide to using budget analysis to advance 

human rights (2004)).  
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كـل  وعلى نفس املنوال، فإن التـصنيف اجلغـرايف للمخصـصات، مقارنـة مبـوارد               . )٢٧(واألطفال
 .   حول عدم كفاية التوزيعجدال  أيضايثريمنطقة واحتياجاهتا، قد 

قارنـة املخصـصات يف كـل جمـال علـى حـدة وربطهـا               مبهج   هـذه الـنُ    إبراز معامل وميكن    - ٥٢
وميكـن  .  احلقـوق  إعمـال بالتوصيات أو النقاط املرجعية احملددة للوقوف على أوجه القصور يف           

، حنـو قولنـا علـى سـبيل      املترتبـة عليهـا    املـوارد  حبجـم ملرجعيـة   التعبري عـن التوصـيات أو النقـاط ا        
ألطفـال الـذين يتركـون    عـدد ا  نـسبة  تقلـيص املثال كم ستكون تكلفة حتقيق هدف بعينه، مثـل      

 وهــذه التقنيــة الــيت .املدرســة، أو توســيع نطــاق تغطيــة النظــام الــصحي ليــشمل املنــاطق النائيــة  
اســا الختبــار مــدى كفايــة املــوارد الــيت رصــدهتا  ، تتــيح مقي“تقــدير التكــاليف”تــسمى أحيانــا 

الدولة وكذلك توزيعها، وميكـن أن تكـشف عـن احلاجـة إىل اللجـوء إىل مـوارد إضـافية، مثـل                   
فرض ضرائب جديدة أو التماس املساعدة والتعاون الدوليني مـن أجـل حتقيـق النقـاط املرجعيـة                

 .املقترحة

ان عمليـة حمفوفـة بالتحـدي، ألن احلقـوق           يف بعـض األحيـ     اتوقد يشكل حتليل امليزاني     - ٥٣
االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة يف حــد ذاهتــا ليــست بالــضرورة موزعــة علــى بنــود ميزانيــة    

 احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة        تـربط   عالقـة  مثـة وعالوة على ذلك، ميكن أن تكون       . الدولة
وعلـى سـبيل املثـال،      . أثري فيهـا   ت ذه األموال ون هل  أو يك   بأموال خمصصة حلقوق أخرى    والثقافية

فــإن تــسجيل املــيالد حــق مــدين لــه صــلة بــالتمتع بكافــة احلقــوق مبــا يف ذلــك الــصحة والرفــاه    
 .االجتماعي والتعليم

 ُســـُبال أخـــرى لتقيـــيم اجلهـــود املبذولـــة لتنفيـــذ اتويتـــيح التحليـــل املتحـــرك للميزانيـــ  - ٥٤
ومثـة فـرق بـسيط لكنـه مهـم يف           . ية والثقافية االلتزامات املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماع    

 يتمثـل يف التمييـز بـني النفقـات املدرجـة يف امليزانيـة       اتل املتحرك القصري األجل للميزانيـ   التحلي
إذ إن مقارنة اإلنفاق باعتمادات امليزانية يتيح أداة مهمة لتقييم التزام الدولـة             : والنفقات الفعلية 

وعلى سـبيل املثـال، فـإن قـصور اإلنفـاق يف            . ماعية والثقافية بإعمال احلقوق االقتصادية واالجت   
جمال مل تتحقق فيه بعض األهداف أو يف احلاالت اليت تظهر املؤشـرات فيهـا ثغـرات يف التمتـع                    
الكامل باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة قـد يـدل علـى عـدم التقيـد بـااللتزام باختـاذ            

وباملثــل، فــإن قــصور اإلنفــاق بــصورة .  املتاحــة للدولــةخطــوات بأقــصى مــا تــسمح بــه املــوارد
متسقة يف قطاع اجتماعي بعينه، مثل التعليم أو الصحة، على مدى عـدة سـنوات قـد يـشري يف                  

صة للقطــاع مل تــدفع يف حينــها،   الواقــع إىل أن التخطــيط غــري كــاف أو أن األمــوال املخصــ     
 . ناسبيستحيل معه استخدام املوارد املخصصة يف الوقت امل مما

__________ 
رصـد امليزانيـات   :  حقـوق املـرأة    من أجل امليزنة   انظر على سبيل املثال صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة،          )٢٧(  

  .٢٠٠٦ ، نيويوركاحلكومية للتحقق من امتثاهلا التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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  رصد انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -جيم   
.  علـى رصـد االنتـهاكات      ،يقوم منظور خمتلف، إمنـا ذو صـلة، لرصـد إعمـال احلقـوق               - ٥٥

 احلقـــوق االقتـــصادية يترتـــب علـــى،  مـــن حقـــوق اإلنـــسانأخـــرىفعلـــى غـــرار أي حقـــوق 
ة إىل الـــدول ويـــشكل عـــدم االمتثـــال هلـــذه  قانونيـــة بالنـــسبالتزامـــاتواالجتماعيـــة والثقافيـــة 

 أفـراد أو جمموعـات      ضحايا هـذه االنتـهاكات    من  وقد يكون   . ت انتهاكا هلذه احلقوق   لتزامااال
 .من األفراد

مرة، يـــرتبط رصـــد عمليـــة مـــستل اًويف حـــني يتطلـــب رصـــد إعمـــال احلقـــوق تقييمـــ    - ٥٦
حتليـل  حنـو   مـال احلقـوق     إع رصـد    تجـه وي.  بتسجيل أحداث حمـددة وتوثيقهـا      االنتهاكات عادة 

بينمــا يتــصل رصــد   االقتــصادية واإلحــصاءات اإلداريــة األخــرى،  -اإلحــصاءات االجتماعيــة 
نظــر الفقــرتني ا(أحــداث حمــددة بيانــات اســتنادا إىل تــسجيل يف أغلــب األحيــان باالنتــهاكات 

 . شرحويستلزم هذا التمييز بعض ال ،)HRI/MC/2008/3 من الوثيقة ١٤ و ١٣

 اإلدارية األخـرى  اإلحصاءات   االقتصادية و  -اإلحصاءات االجتماعية   قد تكون   ،  أوال  - ٥٧
متييـز  وجـود  فعلى سبيل املثال، تستلزم االدعاءات ب. بدقةما  أساسية لوصف انتهاك    ومفيدة بل   
من أثر ضار مـن حيـث متتعاهـا حبـق مـن احلقـوق       على ما يلحق جبماعة حمددة   دليالً   غري مباشر 

. أغلبيـة الـسكان  مقارنـة ب الرجـال أو أفـراد أقليـة إثنيـة        مقارنـة ب  النساء  كماعة أخرى،   جبمقارنة  
مـن قبيـل عـدم       ،إحصاءات ومعلومات كمية لوصـف انتـهاكات أخـرى        يضا استخدام   وميكن أ 

اختــاذ تــدابري لتنفيــذ عــدم ، أو  ذات الطــابع املنــهجيلقــسرياالطــرد عمليــات كفايــة التعلــيم، و
ثبات أن الدول مل متتثل لواجباهتا على الرغم مـن          إلكذلك  تكون مفيدة   وقد  .  قانونية التزامات
 .متاحةوارد موجود 

ــهاكات بأهنــا      - ٥٨ ــع االنت ــاً، ال ميكــن أن توصــف مجي فبمــا أن احلقــوق  : “أحــداث”وثاني
ــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة يترتــب عليهــا       ســلبية وإجيابيــة معــاً، قــد تتخــذ     التزامــاتاالقت

ــهاكات شــكل إجــراءات    ــاالنت ــد حتــ   ذها تتخ ــة، ولكنــها ق ــسبب التقــاعس  دث أيــضا الدول ب
 “ حمــددةأحــداثاســتنادا إىل بيانــات ”  ويف هــذه احلــاالت، قــد يكــون مــصطلح  .اإلمهــال أو

ــة  عــدم ، مــن قبيــل نطــوي علــى عــدم اختــاذ إجــراء  مــضلالً ألن االنتــهاك ي تنفيــذ سياســة غذائي
ــال       أو ــرض رصــد االمتث ــل بغ ــة العم ــيش ملراقب ــة تفت ــشاء هيئ ــإن ــصحة يف   ألنظم ــسالمة وال ة ال

 .العمل أماكن

مـن خـالل    اليت ترتكب   خمتلف أنواع االنتهاكات    أن يوضح   كذلك  وبوسع متييز آخر      - ٥٩
ن حـني تعتمـد تـشريعات أو أنظمـة     اإلنـسا  حبقـوق  االتزامـ فقـد تنتـهك دولـة       . إجراءات الدولـة  

د اعتمـا ة على ذلـك     ومن األمثل . تنظيميةوهذه انتهاكات   . تتوافق مع معايري حقوق اإلنسان     ال
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ا حبـق مـن   التزامـ  وقد تنتهك دولة أيضا   . رات كافية مرب  بدون تشريعات متييزية أو رجعية عمدا    
، وهـذا مـا    ال متتثل يف الواقع حلظـر قـائم  ماحينما تتخذها حقوق اإلنسان من خالل إجراءات    

موظفـو  رس ال، إذا مـ ا، على سـبيل املثـ   ستكون تلك هي احلال   و. وقائعيةالنتهاكات  يعرف باال 
يف تقدمي اخلدمات االجتماعية علـى حنـو يتعـارض مـع التـشريعات غـري التمييزيـة                  التمييز  الدولة  
ــاويف. القائمــة ــإن  احلــالتني،  كلت ــهاكات  ف ــق االنت ــة باختــاذ  توثي ــا إجــراءات املرتكب ــة م يف حال

 النتـهاك   عـن التوثيـق التقليـدي     ال خيتلـف يف فحـواه        ،احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
 .احلقوق املدنية والسياسية

ــ  عــادةوتوصــف  - ٦٠ احترام احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة بأهنــا  االلتزامــات ب
، وميكـن أن يقـدم انتـهاكها أمثلـة         بـذلك احلـق    متتع صاحب حق مـن احلقـوق      لتدخل يف   ل حظر

ــهاك احلــق اعلــى جيــدة  ــةبفعــل نت طــرد القــسري، حــاالت التــشكل فمــثالً، . إجــراءات الدول
نقابـات  الشكيل تـ احلـق يف  د  اخلدمات الصحية، واعتماد تـشريعات تقيِّـ    عنواإلقصاء التمييزي   

عــن هــذه بينــة  أمثلــة ، أو تلويــث مــوظفي الدولــة للميــاه ،إليهــا بــدون مــربر مقنــع ضمام واالنــ
ل ثـ ، م اعتماد تـدابري رجعيـة متعمـدة      أيضا  هذه التدابري   على  من األمثلة امللموسة    و. االنتهاكات

 تغطية اخلطط الـصحية اإللزاميـة أو تعيـد فـرض الرسـوم      منقلص نطاق  التدابري التشريعية اليت ت   
 .دارس االبتدائيةاللتحاق باملعلى ا

. وقائعيـة انتـهاكات تنظيميـة أو انتـهاكات    وقد تكون االنتهاكات بسبب اإلمهـال إمـا       - ٦١
، حـني  “ثغـرات قانونيـة  ”تـسمى أيـضا   اليت ، تنظيميةحاالت اإلمهال العلى سبيل املثال حتدث     

تثـل  ، وال ميحـق مـن احلقـوق موضـع التنفيـذ      وضـع  بإنفـاذ قـوانني أو أنظمـة ل     التزاميكون هناك   
احلقــوق االقتــصادية يــدان خــاص يف مأمهيــة بوجــه الثغــرات القانونيــة تــسب وتك. لتــزامهلــذا اال

تعريـف  وجـود   كـبري علـى   إىل حـد توقـف  واالجتماعية والثقافية، ألن التمتع الفعلي بـاحلقوق ي      
علـى  و العـامل،     علـى نطـاق    بلـدان الويف العديد من    .  القانونية لتزاماتواضح لالستحقاقات واال  
واجــب كفالــة احلقــوق تفــرض  ةقومعاهــدات حقــوق اإلنــسان املــصّدالــرغم مــن أن الدســاتري 

ـــ    إىل ة هــــذه احلقــــوقاالقتــــصادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة، مل تعتمــــد أي تــــشريعات لترمجـ
عـدم االمتثـال   “ ثغـرات التنفيـذ  ”حاالت اإلمهـال الوقائعيـة أو       تضمن  وت. موسةاستحقاقات مل 

 ضمان وجـود مقاعـد  نص عليه القانون بالفعل، من قبيل توفري األدوية، و        يالقيام بأمر   لتكليف ب 
اخلـاص  يف القطـاع    المتثال أصحاب األعمـال     القيام برصد فعال    كافية يف املدارس لألطفال أو      

النامجــة عــن  حاجــة إىل حتــسني تقنيــات توثيــق االنتــهاكات هنــاكو. الــسالمة والــصحةألنظمــة 
 .د مجيع حقوق اإلنسانصرسيعود بالفائدة على  مر الذياإلمهال، األ
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 األثـــر اجلمـــاعي تواملـــسألة األخـــرى الـــيت يـــتعني النظـــر فيهـــا هـــي االنتـــهاكات ذا    - ٦٢
ــال لال مــا فكــثريا. املؤســسي أو ــاحلقوق االقتــصادية  لتزامــاتيتطلــب االمتث ــة املتعلقــة ب  اإلجيابي

 األسـباب املتعلقـة     وحتـدد .  انتـصاف مجاعيـة    سـبل  أو   حلـوالً  وأواالجتماعية والثقافيـة ترتيبـات      
احلاجـة إىل التخطـيط خلـدمات وبـرامج تراعـي اجلماعـات أو التجمعـات،                جـم   بالتكاليف واحل 

ال، ال ميكــن اعتبــار احلــق يف   فعلــى ســبيل املثــ  . احلــاالت الفرديــة املعزولــة  وال تقتــصر علــى  
طبيـب لكـل    ، أو   بأنه حق بتوفري مدرس لكل تلميـذ      االستفادة من اخلدمات التعليمية أو الطبية       

 . يت تشمل شرحية معينة من السكانيف الوصول إىل املرافق واخلدمات البأنه حق ، بل مريض

وم علـى ترتيبـات     مهمـة تقـ   احلقوق الفرديـة    جوانب  وبعبارة أخرى، يعترب حتقيق بعض        - ٦٣
 ال تــؤدي هــذه املرافــق   مــا، أو حينموجــودة تكــون املرافــق واخلــدمات    المــاوحين. مجاعيــة

يتـأثرون   م ينبغـي أن ختـدمه     ذينمجيـع أفـراد اجلماعـة الـ       فإن  واخلدمات وظيفتها بصورة كافية،     
عــدم تــوفري عــدد كــاف مــن املقاعــد يف ثر فعلــى ســبيل املثــال، يــؤ. أوجــه القــصور هــذهجــراء 
االلتحــاق لــى مجيــع األطفــال الــذين ينبغــي أن يــستفيدوا مــن  عارس االبتدائيــة مبقاطعــة مــا املــد
لـى  عموظفي الرعاية الصحية يف املراكـز الـصحية         من  عدد كاف   عدم توافر   ويؤدي  . دارسبامل

ــة  ؤثريــو. مجيــع املــستفيدين مــن تلــك املرافــق   يف جمــال الــصرف املقدمــة اخلــدمات عــدم كفاي
 ســبلتــوفري يتــضمن ويف هــذه احلــاالت، . منــهاميــع اجل اســتفادة مــدى علــىالــصحي أو امليــاه 

قرارات مجاعية قـادرة علـى معاجلـة الـسبب          اختاذ  النتهاكات الفردية   من ا  حىت   مناسبةانتصاف  
 .اجلذري لالنتهاك

ــة       - ٦٤ ــصادية واالجتماعي ــهاكات احلقــوق االقت ــشائعة لرصــد انت ويقــوم أحــد األســاليب ال
 الــضحايا املزعومــون أمــام اآلليــات  قــدمهالــشكاوى الــيت يلظ بــسجل والثقافيــة علــى االحتفــا 

ــصلة    ــضائية ذات الـ ــبه القـ ــضائية أو شـ ــة إىل    ك ،القـ ــشكاوى املقدمـ ــضائية، والـ ــدعاوى القـ الـ
زال يـ ال بعـض الواليـات القـضائية       لـئن كـان     و. مؤسسات حقوق اإلنسان أو اهليئـات اإلداريـة       

 سـبل  ، وال تتـوافر فيهـا     للمقاضـاة  غـري خاضـعة   فيـة   قتصادية واالجتماعية والثقا  احلقوق اال عترب  ي
 االنتــصاف ســبلوفري تــعــدم فــإن انتــهاكات مزعومــة هلــذه احلقــوق،  إزاء أي  وافيــةانتــصاف 

ــةال ــهقــد يــشكل   هــذهوافي ــهاكاحبــد ذات ــاحلقوق االقتــصادية  لتزامــات لال انت ــة املتعلقــة ب  الدولي
 .)٢٨(واالجتماعية والثقافية

__________ 
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية   ، من ٩ من التعليق العام رقم ١٤ و ١٠ ، و ٨ - ٢ظر الفقرات   ان  )٢٨(  

 Access to justice as“حلقــوق اإلنــسان، جلنــة البلــدان األمريكيــة وأنظــر كــذلك . واالجتماعيــة والثقافيــة

a guarantee of economic, social and cultural rights: A review of the standards adopted by the Inter-

American system of Human rights”, OEA/Ser.L/V/II.129, Doc. 4, 7 September 2007.  
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احلقوق االقتــصادية املتعلقــة بــالقــضائية الوطنيــة قــوانني مــن الوقــد أظهــر عــدد متزايــد   - ٦٥
كـشف عـن االنتـهاكات،    يف الاحملاكم واهليئـات شـبه القـضائية     إمكانات  واالجتماعية والثقافية   

 .لضحايااالنتصاف ليف وأو تنفيذها،  يف إعداد السياسات العامة أوجه القصوروتبيان 

 االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة مـع انتـهاكات      ما تتداخل انتهاكات احلقوق   وكثريا  - ٦٦
ــمانتــصاف احلــصول علــى  احلــق يف  ــةمالئ ــال إن عــالوة علــى ذلــك، فــ  .  وحماكمــة عادل االمتث
 أمهيـة   تـسي احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يك        يـدان    القـضائية يف م    ألوامرلالواجب  
وقـد شـددت    . ظـروف ملحـة   اصة و نظرا ملا يتصل به انتهاك هذه احلقوق من مصاحل خ         خاصة  

احملاكم احمللية والدولية واهليئات شـبه القـضائية علـى أمهيـة اإلجـراءات املـستعجلة واالمتثـال يف                   
 واإلصـابات   ، واملعاشـات التقاعديـة    جـور، األمنـها   ملة أمور   جب  املتصلة قضائيةقرارات ال لحينه ل 

وسـوف  . وحـاالت الطـرد القـسري   ،  والتدخالت الطبية، وااللتحاق باملـدارس  ،املتعلقة بالعمل 
ــائل االنتـــصاف القـــضائية   ــة وسـ ــد كفايـ ــدم رصـ ــهايقـ ــوق االقتـــص  وفعاليتـ ــال احلقـ ادية  يف جمـ

ــضا مؤشــرا   ــة أي ــة والثقافي ــا واالجتماعي ــى مهم ــاء امــدى  عل ــق   وف ــا يتعل ــا يف م ــدول بواجباهت ل
 .احلقوق هبذه

لثقافيـة علـى احلاجـة      احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة وا      يـدان   التقاضـي يف م   أبرز  وقد    - ٦٧
ويف احلاالت اليت تكون فيها وسـيلة االنتـصاف         .  األوامر القضائية  إىل توسيع نطاق رصد تنفيذ    

ــة وقــد يترتــب عليهــا تعــديل القــوانني واألنظمــة واخلطــط، وتقــدمي خــدمات       الــضرورية مركب
. ويالًوقتــاً طــاألوامــر القــضائية يــستغرق تنفيــذ قــد جديــدة أو خمصــصات جديــدة يف امليزانيــة، 

ــو ــدت ــة اســتمدت    ةبني ع ــضايا ذات دالل ــة االحتياجــات احملــددة     ق ــضائية خمتلف ــات ق ــن والي م
والطريـف يف   . للتقاضي املركب أو اهليكلي يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           

ــل تعــيني مفوضــني       ــدة، مــن قبي ــة جدي  األمــر أن هــذه التحــديات أفــضت إىل تطــورات إجرائي
وظائف رصد، أو وضـع مؤشـرات   ب قوق اإلنسانمعنية حبيف مؤسسات وطنية  تكل، و قضائيني
ــددة  ــوم ال حمـ ــي تقـ ــاكم    لكـ ــإبالغ احملـ ــسياسية بـ ــروع الـ ــن   فـ ــرز مـ ــا حيـ ــدم عمـ ــذ تقـ يف تنفيـ
  . )٢٩(القضائية األوامر
ــصادية          - ٦٨ ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــاري للعه ــاد الربوتوكــول االختي ــل اعتم وميث

 واليــةالح لألفــراد ومجاعــات األفــراد يف إطــار    يسيتفــ. خطــوة رائــدة واالجتماعيــة والثقافيــة  
__________ 

 ;Constitutional Court of Colombia, Decision A-027/2007, 1 February 2007 نظـر، علـى سـبيل املثـال،    ا  )٢٩(  

Supreme Court of India, People’s Union for Civil Liberties v. Union of India and others, 2 May 2003; 

Federal Administrative Court of Argentina, Chamber IV (Cámara Nacional en lo 

Contenciosoadministrativo Federal, Sala IV), Viceconte, Mariela Cecilia c/Estado Nacional – 

Ministerio de Salud y Acción Social, 2 June 1998..  
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ــضائية ــ الق ــد  لل ــراف يف العه ــدويل دول األط ــى   ال ــاري عل ــول االختي ــوالربوتوك ــدمي ال سواء تق
انتـهاكات مزعومـة ألي     أي  بالغات إىل جلنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة عـن               

 ســبل، مبــا فيهــا اســتنفاد معينــةشــروط يف ظــل مــن احلقــوق املنــصوص عليهــا يف العهــد،  حــق 
حتقيقـات حـني تتلقـى معلومـات        إجـراء    الـشروع يف   أيـضا اللجنة  خيول  هو  و. االنتصاف احمللية 

مـن احلقـوق الـيت يقـر هبـا          حـق    ألي   ا ومنـهجي  اري خطـ  اانتـهاك ارتكاب دولة طرف    موثوقة عن   
وحاملـا يـدخل    . صاصالعهد، شـريطة أن تكـون الدولـة الطـرف قـد قبلـت صـراحة هبـذا االختـ                   

ــد       ــى حتدي ــساعد عل ــاذ، سي ــز النف ــاري حي ــضمونالربوتوكــول االختي ــوق يف م ــ احلق االت احل
 . القضائي الوطينالقانون لموسة، ويقدم املزيد من الدعم لتطوير امل

ــة واإلعــالن   توثيــق انتــهاكات احلقــوق االقتــصادية واال وقــد يــشكل  - ٦٩ جتماعيــة والثقافي
 أداتـني مهمـتني للتعجيـل يف اسـتجابة      -كات الـيت ختلـف أثـراً مجاعيـاً           وال سيما االنتها   - عنها

ــسلطات املــسؤولة  ــة    . ال ــضطلع منظمــات اجملتمــع املــدين واملؤســسات الوطني ــة حبوت قــوق املعني
، وكــذلك تفعــل وســائط  ه العامــة هــذاتالتوثيــق واملناقــشأعمــال اإلنــسان بــدور أساســي يف  

ــالم ــسية،   . اإلعـ ــات املؤسـ ــض اآلليـ ــيح بعـ ــات اكوتتـ ــة   التحقيقـ ــان الربملانيـ ــا اللجـ ــيت جتريهـ لـ
  .ة، الفرص أيضاً لرصد االنتهاكاتالوكاالت املستقل أو
  

  االستنتاجات  - رابعا  
يقــدم هــذا التقريــر بعــض اإلرشــادات بــشأن أمهيــة التنفيــذ والرصــد يف جمــال احلقــوق      - ٧٠

يـة بالنـسبة إىل مجيـع       أمهيكتـسيان   التنفيـذ والرصـد     ومـع أن    . االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة    
حقوق اإلنسان، حيتـاج بعـض اخلـصائص اخلاصـة للحقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة                  

 مــن احلقــوق  نبثقــة امللتزامــاتاال جمموعــة وتــشمل هــذه اخلــصائص  . إىل توضــيحات حمــددة 
ارم الـضمان الـص   االلتـزام ب  ، و “اإلعمال التـدرجيي  ”االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومفهوم     

 . التمييز يف التمتع هبذه احلقوقلعدم

ــسب    - ٧١ ــر خمتلــف ال ــستعرض التقري ــة   لوي ــصادية واالجتماعي ــة برصــد احلقــوق االقت  الكفيل
املعتمــد لتنفيــذ احلقــوق االقتــصادية  تنظيمــي ويتطلــب رصــد التــشريعات واإلطــار ال . والثقافيــة

لوضـع  قد اعتمدت   أخرى  ظيمية  تنتشريعات وتدابري   كانت  تقييم ما إذا    واالجتماعية والثقافية   
ــات         ــل لاللتزام ــدابري متتث ــشريعات والت ــذه الت ــا إذا كانــت ه ــذ، وم ــوق موضــع التنفي هــذه احلق

  . املوضوعية واإلجرائية اليت يتطلبها القانون الدويل حلقوق اإلنسان
مـا حيـرز    تقيـيم   ب رصد إعمـال احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             وميكن أيضا   - ٧٢
. امـل هبـذه احلقـوق مـع مـرور الوقـت      ركـود أو تقهقـر يف التمتـع الك   مـا يطـرأ مـن    دم وتقـ مـن  
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ــام بــذلك   ــار آلل تقييمــات إجراءبــوميكــن القي حقــوق اإلنــسان بغــرض  الــيت تترتــب يف جمــال  ث
اعتمـاد وتنفيـذ تـدابري حمـددة بـشأن احلقـوق االقتـصادية              فيما يتعلـق ب   استشراف النتائج احملتملة    

حقوق اإلنـسان التـشاور بـني    املترتبة يف جمال ثار  آلا تقييمات   ستدعيوت. يةواالجتماعية والثقاف 
 .مجيع املعنيني باألمر ومشاركتهم

نقـاط   اسـتخدام مؤشـرات و     هـي للحقـوق   خرى لرصد اإلعمال التدرجيي     األطريقة  الو  - ٧٣
إطــار للمؤشــرات واعتمــاد مؤشــرات توضــيحية تقــدماً كــبرياً اســتحدث لقــد شــهد و. مرجعيــة
 .ملاضيةألعوام اخالل ا

ثـل أداة ال غـىن عنـها مـن أجـل        ، الـذي مي   ويقترح هذا التقريـر أيـضاً حتلـيالً للميزانيـات           - ٧٤
ــة،     ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــوق االقت ــال احلق ــل إعم ــاًاستعراضــاً وب ــارات مهم ــةال خلي  دول

تزامـات  المجـة    تر  مـدى  يكـون حتليـل امليزانيـة مفيـداً لتقيـيم         قـد   و. وأولوياهتا يف جمال السياسات   
ــة ــم  الدول ــى النحــو املالئ ــاً عل ــات    عملي ــوارد والنفق ــصها للم ــل  .  مــن خــالل ختصي ــوفر حتلي وي
 . لدولة طرف معينة“أقصى املوارد املتاحة”تحري الزمة ل السبل الاتامليزاني

ــة      - ٧٥ ــهاكات احلقـــوق االقتـــصادية واالجتماعيـ ــر أيـــضاً رصـــد انتـ وأخـــرياً، يعـــاجل التقريـ
وميكــن أن . اإجــراءات الدولــة أو إمهاهلــبفعــل هــذه االنتــهاكات أن حتــدث وميكــن . والثقافيــة

تـسجيل الـشكاوى املقدمـة    بيتحقق رصد انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     
ويف الــدول األطــراف الــيت تكــون فيهــا إمكانيــة تقــدمي  .  اآلليــات القــضائية وشــبه القــضائية إىل

ــة، ي   ــشكاوى حمــدودة أو معدوم ــقال ــادة وث ــهاكات ع ــدين     االنت ــن منظمــات اجملتمــع امل  كــل م
وســيعزز . الــيت يكــون هلــا أثــر مجــاعي وال ســيما االنتــهاكات وأصــحاب املــصلحة اآلخــرون، 

دخـــول الربوتوكـــول االختيـــاري للعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة  
  . الدويللصعيدوالثقافية حيز النفاذ رصد االنتهاكات على ا

  
  


