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 مقدمة

       وهي يف    .                                        إنسانية بكل ما يف الكلمة من معىن                                                                            حقـوق اإلنسـان بيان قانوين مبا حيتاج إليه البشر لكي حييوا حياة             
    َّ              مسلَّم هبا بأهنا    -                                                               املدنية منها والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية        -                 ً    فحقوق اإلنسان كافةً      .                       جمملها بيان مشويل جامع   

                     حلقوق اإلنسان الذي صدر                                                                                                  جمموعة عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة من احلقوق، على حنو ما ورد أصال يف اإلعالن العاملي                
                                                                                                         إن اتباع هنج مشويل يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ومن بينها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،                 .  )١ (    ١٩٤٨       عـام   

  .                                                                                       يكفل معاملة البشر كأشخاص كاملني ومتتعهم يف آن واحد جبميع احلقوق واحلريات، وبالعدالة االجتماعية

                            تصادية واالجتماعية والثقافية                     تعزيز ومحاية احلقوق االق

                                                                                                              بعد فترة طويلة من اإلمهال النسيب، حدثت تطورات هامة يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف                 
       َّ  ، قد شكَّل     ١٩٩٣                                              ا، الذي اعتمده املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف عام                        إعالن وبرنامج عمل فيين       وإن    .                 السـنوات األخرية  

                                                           جيب بذل جهود متضافرة لكفالة االعتراف باحلقوق االقتصادية         "                                       يف هـذه العملية، حيث حث على أنه              ً     ً       تطـوراً هامـاً     
                                                   وقد تزايد االهتمام باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        .  )٢ ( "                                                             واالجتماعـية والثقافية على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل       

                                                           كنتيجة لدمج هذه احلقوق يف العديد من الدساتري والنظم القانونية                 ً     ً     ً                            والثقافـية تـزايداً كبرياً، سواًء داخل األمم املتحدة أو     
  .                            الوطنية بوصفها معايري قانونية

  َّ                                                                                                              إالَّ أن جتديد االهتمام وااللتزام باإلعمال الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعد أمرا حيويا ما دام           
                                                              ربعهم يفتقر إىل أبسط الضروريات األساسية، مثل املاء الصاحل         ُ                                                        ُخمـس سكان العامل النامي يعاين من اجلوع كل ليلة، و           "

  . )٣ ( "                                                على هامش من الوجود البشري تعجز الكلمات عن وصفه-                              للشرب، وثلثهم يعيش يف فقر مدقع 

                                                                                                        وبإمكـان املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تضطلع بدور هام يف جمهود متضافر يهدف إىل معاجلة احلقوق                 
                                                                               وبالتالزم مع األمهية املتزايدة اليت حظيت هبا هذه احلقوق خالل العقد املنصرم، فإن           .                    تماعـية والثقافية                   االقتصـادية واالج  

                                     ، عقدت األمم املتحدة يف باريس أول           ١٩٩١         ويف عام     .                                           ً     ً        ً         املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان قد ازدادت أيضاً عدداً وفعاليةً        
                                                       ناك، قامت املؤسسات اليت حضرت احللقة بصياغة واعتماد          وه  .                                                    حلقـة عمل دولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان       

                                                                                                                          املعـايري الدولية الدنيا ملؤسسات وطنية فعالة حلقوق اإلنسان، وهي املبادئ املتعلقة باملركز القانوين للمؤسسات الوطنية،                
           واجلمعية      ١٩٩٢        عام                                                   وحظيت هذه املعايري مبوافقة جلنة حقوق اإلنسان يف          ).            انظر املرفق    " (            مبادئ باريس  "                واملعروفة باسم   

            ً                                             ا، أعاد أيضاً املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان تأكيد أمهية                                 إعالن وبرنامج عمل فيين       ويف    .     ١٩٩٣                              العامة لألمم املتحدة يف عام      
                                  ً                                                                  ً                    املؤسسـات الوطنية حلقوق اإلنسان، مشجعاً على تعزيز أنشطة األمم املتحدة الرامية إىل تقدمي املساعدة إىل الدول، بناًء                  

                                                                                           ها، يف جمال إنشاء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وتعزيزها والتعاون فيما بني تلك املؤسسات واملنظمات             عـلى طلـب   
                                                        

                                                                                               ينص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،   ) ١ (
                                                 إال أن عوامل سياسية وأيديولوجية وعوامل أخرى         .                                                                       وكان الغرض منه أن ميهد السبيل إلصدار عهد واحد خاص حبقوق اإلنسان           

  .                                             بعد مرور عقدين تقريبا على صدور اإلعالن العاملي-                 تماد عهدين دوليني                                       حالت دون هذا األمر، فتم يف هناية املطاف اع
     ١٩٩٣       يونيه   /         حزيران   ٢٥           ، فيينا،                                               الذي اعتمده املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان       ،                             إعـالن وبـرنامج عمل فيينا       ) ٢ (

) A/CONF.157/23(  ٩٨                     ، اجلزء الثاين، الفقرة  .  
  . ٢                            حدة اإلمنائي، نيويورك، الصفحة                  ، برنامج األمم املت    ١٩٩٤       لعام                      تقرير التنمية البشرية  ) ٣ (
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                                                                                        وقد استجابت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان لتلك التوصية ووضعت برناجما              .                          اإلقليمـية واألمم املتحدة   
                              املنظمة الدولية للفرانكوفونية    و                أمانة الكمنولث                       ألمم املتحدة اإلمنائي و                     كما أن برنامج ا     .                                   موسعا للمساعدة والتعاون التقنيني   

                            املعهد الدويل ألمناء املظامل       و                                        اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب        و                                            معهـد الـبلدان األمريكـية حلقوق اإلنسان        و
  .                         ؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان                                                                        ومنظمات اجملتمع املدين الدولية واإلقليمية، قد أصبحت أكثر نشاطا يف جمال تعزيز امل

                                                                                                              غـري أن تـزايد اهتمام املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد اتسم                 
                                                                                   ففي العديد من احلاالت، كانت مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان أقل نشاطا من مؤسسات               .                            بالتـباين وعـدم االنتظام    

                                                                إن التمادي يف التمييز اخلاطئ بني احلقوق املدنية والسياسية من جهة       .  )٤ (                علق بتلك احلقوق                                ومنظمات أخرى عديدة فيما يت    
                                                                                                                       واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من اجلهة األخرى، وقلة تفهم الطبيعة واملضمون القانونيني للحقوق االقتصادية              

  . )٥ (                                          تعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                      واالجتماعية والثقافية، قد عمال على تقويض فعالية العمل امل

                                                                                                               وإىل حد ما، فإن ما يعترض اإلعمال الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من صعوبة بسبب الفقر                 
    عما                                                                                                                        املتفشـي يف العديد من البلدان، وما يوجد بني الدول وداخلها من تفاوت متزايد يف الثروة والدخل، يثين املنظمات                    

                                       بيد أنه جيري اآلن إيالء قدر أكرب من          .                                                                               تقوم به من عمل فيما يتعلق بتلك احلقوق حني تواجهها املنظمات حتديات أخرى            
                                                                                                                         االهتمام ملسألة تطوير قدرة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على زيادة ما تضطلع به من أنشطة يف سبيل تعزيز ومحاية                   

  .     ُ                                      وقد أُعد هذا الدليل بقصد املساعدة يف تلك اجلهود  .      قافية                               احلقوق االقتصادية واالجتماعية والث

                                                        

                 ً                                                                                      يف تقرير صدر مؤخراً، كان اجمللس الدويل لسياسة حقوق اإلنسان، على سبيل املثال، جد واضح يف اإلشارة                   ) ٤ (
                ويف ذلك التقرير،   .                                                                                                  إىل ضرورة قيام املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان باملزيد فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ـ                          إن الفقر وعدم املساواة يف   .                                                                                    ى اجمللس املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بأن تعاجل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        أوص
   فال   .                                                                                                                          االستفادة من فرص التعليم والسكن ومن اخلدمات واملرافق الصحية حيددان على حنو متزايد التقدم االجتماعي ونوعية احلياة                

                                                                                              حلقوق اإلنسان تلبية احتياجات اجلماعات املستضعفة دون معاجلة احلقوق االقتصادية واالجتماعية                                      ميكـن للمؤسسـات الوطنية    
  .                                                                                                                           وبعضها يقوم بذلك بالفعل، ولكن العديد منها مل تستثمر بعد مواردها يف إنفاذ هذه احلقوق، أو مل تتعامل معها جبدية                     .          والثقافية

    أما   .                                                                   إدراج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الوالية املسندة إليها                                               وينـبغي للمؤسسات الوطنية اجلديدة حلقوق اإلنسان    
         وقد تشمل   .                                                                                                                  املؤسسـات الوطنـية اليت ال تشمل واليتها أصال تلك احلقوق، فينبغي النظر يف إعادة صياغة واليتها حبيث تشملها                  

                                               اسات ملعاجلتها؛ ورصد السياسات احلكومية فيما يتعلق                                 حتديد جماالت اإلقصاء ووضع مقترحات سي  :                            االستراتيجيات العملية ما يلي
                                                                                                                            بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وتناول احلاالت اليت يشمل نطاقها التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛          

 International Council on Human Rights   . (                                                                       وحتديـد سـبل إمكانية التقاضي بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
Policy, Performance and Legitimacy: National Human Rights Institutions) (   ن، األداء                             اجمللس الدويل لسياسة حقوق اإلنسا         

   ).    ٢٠٠٠                   ، ، فريسوا، سويسرا،                            املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  :         والشرعية
َ                                               بيعة اليت ُيزَعم أهنا إجيابية للحقوق موضوع البحث مقابل             ً                                             كثرياً ما تركزت هذه املغالطات على تفرقات كالط         ) ٥ (   ُ         

                                                               ً                                                                    طبيعـتها السـلبية، والطبيعة اجملانية للحقوق املدنية والسياسية مقارنةً مبضمون احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الكثيف                
                ً                      ائص التدرجيية حمضاً للحقوق االقتصادية                   ً                                                     ً                       االسـتخدام دائمـاً لـلموارد، وقابلـية احلقوق املدنية والسياسية للتنفيذ فوراً؛ واخلص             

ِ                                                                                                  واالجتماعية والثقافية، أو السِجال الدائر حول جواز املقاضاة بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أم عدم جوازها                   إن   .                             
ُ                                                                                       التغلـب على ُزور هذه التفرقات ما برح من املهام الرئيسية ملناصري احلقوق االقتصادية واالجتماعية وال                                   ثقافية طيلة العقود القليلة            

  .                                                                           وهي مهمة جتاوزهتا اآلن يف جوانب كثرية ضرورة حتسني تدابري إنفاذ هذه احلقوق وتنفيذها-       املاضية 
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                                دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

                                                                                      أدركت هيئات وآليات دولية شىت الدور اهلام الذي ميكن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تضطلع  
                      جلنة احلقوق االقتصادية                ارة إىل أن             وجتدر اإلش   .  )٦ (                                                              بـه يف محاية وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

                            قوق اإلنسان يف محاية احلقوق               الوطنية حل        ؤسسات    امل     دور           بشأن     ١٠            العام رقم                  ، يف تعليقها                         واالجتماعية والثقافية 
                                               ، قد شددت على أن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  )          انظر املرفق (  ة                    واالجتماعية والثقافي  ة         االقتصادي

    ومما   .                                                                          ية يف تعزيز كافة حقوق اإلنسان وضمان عدم قابليتها للتجزئة وترابطها              ً                     دوراً قد يكون بالغ األمه    
                          ُ  َ                                                                                 يؤسف لـه أن هذه املؤسسات مل ُيسَند إليها يف معظم األحيان هذا الدور أو أنه قد مت جتاهله أو إيالؤه                    

ّ           التاّمة يف مجيع                                                                       ولذا فإنه من الضروري إيالء احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العناية  .            أولوية دنيا      
  .                                         األنشطة ذات الصلة اليت تضطلع هبا هذه املؤسسات

                                                                     مبادئ ماسترخيت التوجيهية املتعلقة بانتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية                            وعـلى حنـو ممـاثل ، شددت      
  :          على ما يلي  )           انظر املرفق   (    ١٩٩٨       لعام          والثقافية

                                                     من قبيل املؤسسات الوطنية ألمناء املظامل وجلان حقوق                                                              إن اهليـئات اليت تروج حلقوق اإلنسان واليت ترصدها،          
                                                                                                                اإلنسان، ينبغي أن تعري انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية نفس القدر من االهتمام الذي تعريه               

  )  ٢٥               املبدأ التوجيهي    . (                               النتهاكات احلقوق املدنية والسياسية

                                                              ق اإلنسان بضرورة محاية وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية                                                      يتزايد وعي العديد من املؤسسات الوطنية حلقو       
                                                                                                       إن العديد من املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان، وكذلك الكتاب األكادمييني كثريين، قد حثوا                 .  )٧ (         والثقافية

                                                        

                                                                                                              جلـنة القضاء على التمييز العنصري يف توصيتها العامة السابعة عشرة بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسري                   إن  ) ٦ (
                             تنشئ جلانا وطنية أو هيئات      "                       الدول األطراف بأن         توصي  ]                            يع أشكال التمييز العنصري                          الدولية للقضاء على مج    [                     تنفـيذ االتفاقـية     

                                                                                                                                  أخـرى مالئمة، آخذة يف اعتبارها، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية واملرفقة بقرار                   
                    تعزيز احترام التمتع    ) أ   : (                            يف مجلة أمور، املقاصد التالية          ، لكي حتقق،    ١٩٩٢     مارس  /      آذار ٣        املؤرخ   ٥٤ /    ١٩٩٢                جلنة حقوق اإلنسان 

                                                           من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز          ٥                                      ّ                                  حبقـوق اإلنسـان دون أي متيـيز، على النحو املبّين صراحة يف املادة               
  .                 جتماعية والثقافية                            جمموعة من احلقوق االقتصادية واال              املذكورة تأكيد               من االتفاقية  ٥        املادة      وتعيد   ".        العنصري

         كانون    ١٠   ،  E/C.12/1/Add.31 (                                                                          جلـنة احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مالحظاهتا اخلتامية              إن  ) ٧ (
                                                                                                   بشـأن الـتقرير الدوري الثالث لكندا الذي قدمته مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية                 )     ١٩٩٨         ديسـمرب    /    األول

                                                                                       يان اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان بشأن النقص احلاصل يف جمال محاية احلقوق االقتصادية                  بب            ، قد رحبت                         واالجتماعـية والثقافية  
                                                                                                                               واالجتماعية والتمتع هبا يف كندا ومبقترحها القاضي بإدماج تلك احلقوق يف التشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان وفق ما توصي به                   

                                                                   اللجنة عن قلقها إزاء التشريع الذي اعتمدته حكومتا مقاطعيت أونتاريو          كما أعربت  .                                         جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
                                                     ً                                                                    وكيـبك والقاضـي بتحويل مدفوعات املساعدة االجتماعية مباشرةً إىل أصحاب األمالك دون موافقة املستفيدين، رغم أن جلنة                  

                                        فيدين من املساعدة االجتماعية على ذلك                          إىل أن معاملة املست    َ ُ َ    َخلَُصتا                                                          كيـبك حلقوق اإلنسان وحمكمة حقوق اإلنسان يف أونتاريو          
   National Human Rights Institutions: Articles and Working Papers: Input into the           انظر أيضا  .                       الـنحو تنطوي على متييز 

Discussions on the Establishment and Development of the Functions of National Human Rights Institutions, 
Lindsnaes, Lindholt and Yigen, eds. (Copenhagen, Danish Centre for Human Rights, 2000).  
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     ، يف                         لسياسة حقوق اإلنسان              اجمللس الدويل                           فعلى سبيل املثال، أوصى       .  )٨ (                                                 عـلى مواصلة ودعم عملية احلماية والتعزيز هذه       
                                                                                  عن أداء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وشرعيتها، بأن تتناول هذه املؤسسات                ٢٠٠٠      مارس   /                       تقريـر أصدره يف آذار    

                                                                                                                   احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واقترح أن حتدد اجملاالت اليت يطاهلا اإلقصاء، وأن تضع مقترحات سياسات                
   .  )٩ (               ملعاجلة تلك احلقوق

  :                                   املعين باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان        الكمنولث            ، أوصى مؤمتر     ٢٠٠٠      يوليه  /      ويف متوز 

                                                                                                               املؤسسـات الوطنية، سواء كانت نظمها األساسية ودساتريها الوطنية تقر أم ال تقر جبواز بت احملاكم يف قضايا                  
                              حة هلا ملعاجلة املسائل اليت هلا صلة                                                                           احلقـوق االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية، بأن توظف مجيع الوسائل املتا        

  . )١٠ (                                             بالنهوض باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                                                    إن املؤسسـات الوطنـية حلقوق اإلنسان تتوىل مهام عديدة فيما يتعلق حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان، من بينها       
                                      تنص عليها معاهدات حقوق اإلنسان،                                                                                   البـت يف الشـكاوى، وإجراء التحقيقات، ورصد مدى الوفاء بااللتزامات اليت           

                                                                                                                      وتقـدمي املشورة إىل الدولة فيما خيص التطبيق احمللي لاللتزامات املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية، وإصدار توصيات                 
                                          وبإمكاهنا أداء هذه املهام يف جمال احلقوق         .                                                                       بشـأن إدخال تعديالت على السياسات، وتقدمي التدريب، وتثقيف اجلماهري         

                      إال أن املؤسسات الوطنية   .                                                                                      صادية واالجتماعية والثقافية وفيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية بنفس القدر من الفعالية    االقت
                                                                                                                        حلقـوق اإلنسان، وبغية إيالء القدر الالئق من االهتمام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حتتاج إىل فهم شامل                 

                 وحتتاج أيضا إىل حبث   .                                                          وملا له صلة هبا من التزامات الدول مبوجب القانون الدويل واحمللي                               للطبـيعة القانونية هلذه احلقوق  
                                                                                                                   نطـاق والياهتـا، واستعراض مواردها الداخلية واخلارجية، والتصدي للتحديات اليت يطرحها إعمال احلقوق االقتصادية               

  .                    واالجتماعية والثقافية

           هدف الدليل

                                                                      ؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على بلوغ الدرجة القصوى من الفعالية                                                  القصـد من هذا الدليل هو مساعدة امل        
                    وهدفه هو مساعدة تلك   .                                                                                     يف أداء املهام والصالحيات املمنوحة هلا يف جمال معاجلة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
                            وبالتايل، متكينها من معاجلة                                                                                         املؤسسات على تطوير سياسات وعمليات ومهارات ملواصلة إدماج تلك احلقوق يف عملها،             

  .                                                                                             الفقر والتنمية، وذلك، على سبيل املثال، من خالل إطار قوامه  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                        

   ,National human rights commissions and economic, social and cultural rights" (Module 23)"       انظـر    ) ٨ (
in Circle of Rights: Economic, Social and Cultural Rights Activism: A Training Resource Rights (International 

Human Rights Internship Program and Asian Forum for Human Rights and Development, 2000). See also Mario  
Gomez, "Social economic rights and human rights commissions" in Human Rights Quarterly, vol. 17, No. l 

(February, 1995), p. 155-169.  
) ٩ (  International Council on Human Rights Policy, Performance and Legitimacy: National Human 

Rights Institutions (Versoix, Switzerland, March 2000) (www.ichrp.org).  
) ١٠  (  Protecting Human Rights: The Role of National Institutions, Commonwealth Conference of 

National Human Rights Institutions, 4-6 July 2000 (Cambridge, Commonwealth Secretariat), p. 20.  
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                                                                                                                 وسـيتناول  هذا الدليل الطرق اليت ميكن هبا للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تصبح أكثر فعالية يف محاية                    
                            ُ   َّ                                         وسيبحث الكيفية اليت ميكنها أن ُتفسَّر هبا والياهتا القانونية حبيث يتسىن             .                     االجتماعية والثقافية                            وتعزيز احلقوق االقتصادية و   

                                                                                       ِّ                                   هلـا إدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ضمن نطاق سلطتها، والكيفية اليت ميكنها أن حتسِّن هبا أداء مهامها                  
                                                                    ميكنها أن حتقق هبا أكرب قدر من الكفاءة والفعالية يف استخدام                                                                   وصـالحياهتا فـيما يـتعلق هبذه احلقوق، والكيفية اليت         

  .                                                                                            مواردها، والكيفية اليت ميكنها هبا إعمال هذه احلقوق يف السياقني السياسي واالجتماعي اللذين تعمل فيهما

           إن العديد                                                                                                        ورغم أن الدليل يستهدف محاية وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على وجه التحديد، ف              
ُ                                                                                     من ُنُهجه تنطبق أيضا على عمل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية  ُ   .  

                           الشرحية اليت يستهدفها الدليل

                 إال أنه ميكن أن      .                                                                                      يسـتهدف هـذا الدليل بالدرجة األوىل أعضاء وموظفي املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان             
                                                                                      ني يف إنشاء مؤسسات وطنية جديدة من هذا النوع ولشركاء املؤسسات الوطنية القائمة                      ً                     يشـكل أيضـاً موردا للمشترك     

  .                                                                                                 حلقوق اإلنسان الذين يرغبون يف دعم عملية إدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف واليتها وأنشطتها

                     كيفية استعمال الدليل

                                                لتطبيق على نطاق واسع وذا أمهية عاملية وسهل                      َّ                                               هـذا الدلـيل مصـمَّم لكي يكون مصدرا للمعلومات قابال ل            
                                                                                                وتوضـح دراسات إفرادية وأمثلة، حيث أمكن، الكيفية اليت عاجلت هبا املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان           .           االسـتعمال 

 ً الً                    وباإلمكان جعله دلي    .                                                       وتوجد مرفقة به صكوك دولية رئيسية وقائمة باملراجع         .                                        احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
  .     ِّ                                للمدرِّبني يف املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

  :                                               ويتألف الدليل من األجزاء الثالثة الرئيسية التالية 

                                                                                         على تعميق فهم الطبيعة القانونية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتزامات                        وهو يعمل     :          اجلزء األول  
  .  لي                                              الدولة بتعزيزها ومحايتها مبوجب القانون الدويل واحمل

                                                                                 وهو يبحث الدور اهلام الذي ميكن أن تضطلع به املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف محاية     :               اجلـزء الـثاين    
    ُ   ِِ   كما ُيجمِِل    .                                                                                                         وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتعمقها أكثر يف فهم وتفسري واليتها وصالحياهتا ومهامها            

  .                          جتماعية والثقافية من حتديات                                  ما تطرحه معاجلة احلقوق االقتصادية واال

                                                                                       وهـو يركز على استراتيجيات عملية تتيح للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان العمل بفعالية يف     :            اجلزء الثالث  
  .                                                    جمال تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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    وقد   .                                                                                    وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتراف تام يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان                    حتظـى احلق   
                                     ً                                                                              لقيت هذه احلقوق تارخييا من االهتمام قدراً أقل مما حظيت به احلقوق املدنية والسياسية، ولكن التركيز عليها يف                  

                                 القانونية هلذه احلقوق وما تفرضه من                                   ويناقش هذا اجلزء من الدليل الطبيعة   .                                  الوقـت الـراهن آخـذ يف االزدياد    
  .                  التزامات على الدول

                َ                                                                 ً                        وعـلى حنو ما سيناقَش يف اجلزء التايل من الدليل، فإن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أدواراً هامة                  
                                            ولكي تؤدي هذه املؤسسات أدوارها بفعالية،        .                                                                 تؤديها يف محاية وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

ـ                                                                                                             تاج أعضاؤها وموظفوها إىل فهم شامل لألسس القانونية لتلك احلقوق ولاللتزامات املترتبة على الدول فيما                  حي
                                                                    وهذا اجلزء يعرض هلذه القضايا، ويتطرق إىل اإلطار التقنيين للحقوق            .                                      يـتعلق هبا، فضال عن خصائصها األخرى      

  .                             ة املترتبة على الدول اليت أقرهتا                                                      االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإىل االلتزامات القانوني
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  اإلطار التقنيين-ألف 

                                                                                 ً           يعترف القانون الدويل حلقوق اإلنسان باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بوصفها أجزاًء ال تتجزأ  
  :                                      ً                 والنصوص الدولية الرئيسية اليت تشري صراحةً إىل تلك احلقوق هي  .                    من إطار حقوق اإلنسان

  ؛ )    ١٩٤٨ (              ي حلقوق اإلنسان            اإلعالن العامل !
  ؛ )    ١٩٦٥   (                                                     االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري !
  ؛ )    ١٩٦٦ (                                                       العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  !
  ؛ )    ١٩٦٩   (                             إعالن التقدم االجتماعي والتنمية !
  ؛ )    ١٩٧٩   (                                             اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة !
  ؛ )    ١٩٨٦   (               ن احلق يف التنمية   إعال !
  ؛ )    ١٩٨٩   (                  اتفاقية حقوق الطفل !
  . )١١ ( )    ١٩٩٠   (                                                            االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم !

                                                                                          باإلضافة إىل ذلك، تعاجل صكوك إقليمية عديدة حلقوق اإلنسان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  
  :       وأبرزها

  ؛ )    ١٩٨١   (                  قوق اإلنسان والشعوب                امليثاق األفريقي حل !
                           امللحق باالتفاقية األمريكية                                                       يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           اإلضايف           الربوتوكول   !

  ؛ )    ١٩٨٨   ) (                    بروتوكول سان سلفادور (            حلقوق اإلنسان 
  .                         والربوتوكول اإلضايف امللحق به  )     ١٩٩٦           املنقح لعام    (                      امليثاق االجتماعي األورويب !

حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باالعتراف على نطاق واسع يف النظم القانونية كما حتظى ا 
وتتضمن عشرات من الدساتري الوطنية، مبا يف ذلك . احمللية، وإن كانت ال توازي يف ذلك احلقوق املدنية والسياسية

قتصادية واالجتماعية والثقافية من بني                                             ً     ً              دساتري جنوب أفريقيا وفنلندا والربتغال، اعترافا  صرحيا  بكون احلقوق اال
وينص العديد من الدساتري الوطنية األخرى، من بينها دساتري اهلند وهولندا .                   ً              احلقوق اليت جيوز متاما  التقاضي بشأهنا

واملكسيك، على تعزيز هذه احلقوق ومحايتها، بوصفهما من الواجبات العامة للدولة يف اجملاالت القانونية واملتعلقة 
ولدى مجيع الدول تقريبا قوانني حملية متنوعة األشكال تتضمن عناصر من احلقوق االقتصادية . السياساتب

            ً     ً          ورغم أن عددا  ضئيال  من النظم . لذلك، فإن الوضع القانوين هلذه احلقوق ال يشوبه شك. واالجتماعية والثقافية
ية واالجتماعية والثقافية، فإن األغلبية العظمى القانونية احمللية يتضمن مجيع عناصر كل حق من احلقوق االقتصاد

 .من الدول صادقت على املعاهدات الدولية اليت تعترف هبذه احلقوق واعتمدت قوانني وطنية وحملية إلعماهلا

                                                        

                                                         من االتفاقيات والتوصيات اليت اعتمدهتا منظمة العمل الدولية  ً الً     هائ ً اً     عدد   فإن                     باإلضـافة إىل ذلـك،      )  ١١ (
                                                        ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومنظمات حكومية         )         اليونسكو (                                                   ومـنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        

                      كما أن االتفاقية اخلاصة   .                                                              معايري حمددة تعترف مبختلف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         ، قد أرست          دولية أخرى
  .                                                          تتضمن حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية حمددة خاصة بالالجئني    ١٩٥١                 بوضع الالجئني لعام 
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 حقوق اإلنسان بوصفها جمموعة موحدة من القوانني

صادية واالجتماعية والثقافية، إن من ال اختالف من حيث األساس بني احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقت 
 .حيث القانون أو املمارسة، فجميع احلقوق مترابطة وغري قابلة للتجزئة

 معايري احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
                 ً                      ترابط احلقوق كافة  وعدم قابليتها للتجزئة -١

 وعدم قابليتها للتجزئة مبدآن -سياسية واالجتماعية  املدنية والثقافية واالقتصادية وال-                         ً إن ترابط حقوق اإلنسان كافة   
املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان  ُ                                        أ عيد تأكيدمها يف مناسبات عديدة، لعل أبرزها  أساسيان من مبادئ القانون الدويل حلقوق اإلنسان

 .)١٢(١٩٩٣عام ل

 لتحقيق االعتراف التقنيين والعملي فقد اضطر مناصرو حقوق اإلنسان إىل بذل جهود جبارة. ما هكذا كان األمر دائما 
وإن عدم قابلية احلقوق للتجزئة وترابطها مبدآن حموريان من مبادئ حقوق اإلنسان، شأهنما يف ذلك شأن كرامة . بترابط احلقوق

 .اإلنسان املتأصلة فيه، واملشاركة، واملساواة بني اجلنسني

حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تسري على مجيع األفراد ومعىن عدم قابلية مجيع احلقوق للتجزئة وترابطها أن ا 
 على أساس املساواة وعدم التمييز، وأهنا توجب التزامات حمددة على احلكومات، وأنه جيوز التقاضي بشأهنا وميكن وينبغي

 .املطالبة هبا

له من جهود يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان وعلى املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املساواة بني مجيع احلقوق يف ما تبذ 
 .ومحايتها

فحىت   . إن مجيع معاهدات حقوق اإلنسان تتضمن أحكاما هلا صلة مباشرة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                     
والسياسية،    العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملعاهدات األخرى اليت تقتصر يف ظاهرها على احلقوق املدنية                               

 باعترافها باحلق يف احلياة واملساواة يف التمتع باحلماية اليت يكفلها القانون وحرية إنشاء اجلمعيات، تقر بشكل غري مباشر                    

                                                        

                                      يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة          يرد                                                        أكـيدات الرئيسية لتساوي هاتني اجملموعتني من احلقوق               الت      أحـد   )  ١٢ (
                                                    أن مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية مترابطة ال          )  أ (               الذي يؤكد        ١٩٧٧       ديسمرب   /                كـانون األول     ١٦            املـؤرخ       ١٣٠ /  ٣٢

                                                                  واالجتماعية والثقافية ينبغي أن حيظى باهتمام متكافئ وعناية                                                                            تـتجزأ؛ وأن تنفـيذ احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية         
                                                                                                         أن التحقـيق التام للحقوق املدنية والسياسية دون التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أمر مستحيل؛    )  ب (          عاجلـة؛   

                                    ودولية سليمة وفعالة على صعيد                                                                                             أن إحـراز تقدم مستدمي حنو إعمال حقوق اإلنسان إمنا هو رهن بانتهاج سياسات وطنية                )  ج (
  .                        اإلمناء االقتصادي واالجتماعي
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فعلى   . )١٣(واحملاكم يف العديد من الواليات القضائية قد سلمت هبذه املسألة              . مبكونات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          
ال، أقرت حماكم عديدة بأن احلق يف احلياة يشمل بالضرورة حقوقا أخرى متثل جوهر إحدى أساسيات احلياة، من                           سبيل املث  

وإن مواصلة تصنيف احلقوق إىل هاتني الفئتني التقليديتني ما برح يفقد مغزاه ومربراته على حنو                    . قبيل التعليم والرعاية الصحية       
إن العديد من حقوق اإلنسان متداخلة من حيث               .  قانون حقوق اإلنسان وانتهاكاهتا       متزايد، فهو نتاج هنج معتل يف فهم وتفسري          

على هذا النحو،       . )١٤(فمن الالزم دمج احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بدل فصلها                     . اجلوهر 
 .ة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         سيتسىن اللجوء إىل مجيع معايري حقوق اإلنسان لدعم املطالب املتعلق              

. يضم هذا النهج املوحد حلقوق اإلنسان مبدأي املساواة وعدم التمييز اللذين يشكالن أساس قانون حقوق اإلنسان                          
ورغم أن    . هرية  ويشمل هذان املبدآن املساواة يف املعاملة ويف التمتع باحلماية اليت يكفلها القانون، وتكافؤ الفرص، واملساواة اجلو                               

هذين املبدأين يرتبطان عموما باحلقوق املدنية والسياسية، فإهنما ينطبقان بنفس الدرجة على احلقوق االقتصادية واالجتماعية                                   
وستتزايد أمهيتهما، السيما وأن االعتراف بأشكال املساواة اجلوهرية آخذ يف التزايد وأن احلكومات تدرك أن                                    . والسياسية 

 .)١٥( باملساواة تفرض عليها التزامات إجيابية بالعمل على إعماهلا بدل االكتفاء مبنع انتهاكها                      احلقوق املتعلقة   

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ما زال ميثل املعاهدة ) ١٩٦٦(إن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 :وهو يقر باحلق يف.  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاألساسية اخلاصة

                                                        

َ                  هي أكثر القضايا املستشَهد هبا يف هذا         Airey                                                            مبوجـب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، رمبا كانت قضية            )  ١٣ (                      
                إمنا هو امتداد            ً                                                            تنص أساساً على حقوق مدنية وسياسية، فإن العديد من هذه احلقوق             "                                 فلـئن كانت االتفاقية املذكورة        .        الشـأن 

                                               ، شأهنا يف ذلك شأن اللجنة، أن جمرد احتمال          ]                      األوروبية حلقوق اإلنسان   [                    وعليه، ترى احملكمة      .                              للحقوق االقتصادية واالجتماعية  
                                                                              ً     ً                               أن ميـتد تفسري لالتفاقية ليشمل مضمار احلقوق االجتماعية واالقتصادية ينبغي أال يكون عامالً حامساً ضد هذا التفسري؛ فليس مثة       

 ,Eur. Ct. H.R.  ،  Airey judgment (9 October 1979)    ". (  ُ   َ                                                   م ُمحكَـم يفصل هذا املضمار عن امليدان الذي تتناوله االتفاقية       تقسـي 
Series A, No. 32, p. 15, para. 26 .(    ١٩٨٦         ً    َ       انظر أيضاً قضيَتي عام      Feldbrugge v. the Netherlands (Eur. Ct. H.R. Series A, 

No. 99, 8 EHRR 425) and Deumeland v. Germany (Eur. Ct. H.R. Series A, No. 100, 8 EHRR 448)   اللـتني خلصـت                 
       املتعلق   )  ١ ( ٦                                               ً                                                                     فيهما احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إىل أن مثة أشكاالً معينة من منافع الضمان االجتماعي مشمولة يف بند املادة                   

                                              وفيما يتعلق بتطبيق هذه املبادئ على العهد الدويل   .              ى الصعيد احمللي                                                          بـاحلقوق والواجبات املدنية، ومن مث ميكن املقاضاة بشأهنا عل      
 Broeks v The Netherlands  :                                                                                            اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، انظر القضايا التالية، اليت نظرت فيها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

(Comm. No. 172/1984), United Nations document CCPR/C/29/D/172/1984 of 16 April 1987; L.G. Danning v. the 

Netherlands (Comm. No. 180/1984) United Nations document CCPR/C/29/D/180/1984 of 16 April 1987; and Zwaan de 

Vries v. The Netherlands (Comm. No. 182/1984) United Nations document CCPR/C/29/D/182/1984 of 16 April 1987.  
) ١٤  (  Craig Scott, "The interdependence and permeability of human rights norms: towards a 

partial fusion of the International Covenants on Human Rights" in Osgoode Hall Law Journal, vol. 27, 

No. 4, 1989; see in particular pp. 851-878.  
 Schacter v. Canada (1990), Federal Court of Appeal of Canada, 2 F.C. 129         ً  انظر، مثالً،  )  ١٥ (

(Ct. App) .   أيضاًً     انظر  ًً    Paul Hunt, Reclaiming Social Rights: International and Comparative Perspectives 

(Aldershot, Dartmouth Publishing Company, 1996), pp. 95-106 .  
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  ؛ ) ١      املادة  (           تقرير املصري  !
  ؛ ) ٣      املادة  (                       املساواة للرجال والنساء  !
  ؛ ) ٧   و ٦        املادتان  (                         العمل واألوضاع املواتية له  !
  ؛ ) ٨      املادة  (                              تكوين النقابات واالنضمام إليها  !
  ؛ ) ٩      املادة  (                الضمان االجتماعي  !
  ؛ )  ١٠      املادة  (                   رة واألمهات واألطفال                توفري احلماية لألس !
  ؛ )  ١١      املادة  (                                                                       مستوى معيشي مالئم، ويشمل ذلك ما يفي باالحتياجات من الغذاء والكساء واملأوى  !
  ؛ )  ١٢      املادة  (                                                التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة والرعاية الصحية  !
  ؛ )  ١٣      املادة  (        التعليم  !
  ؛ )  ١٤      املادة  (                                 جمانية التعليم االبتدائي وإلزاميته  !
                                                                                             اركة يف احلياة الثقافية؛ واالنتفاع بفوائد التقدم العلمي؛ ومتتع الشخص حبماية أي عمل علمي              املش !

  . )١٦ ( )  ١٥      املادة  (                       أو أديب أو فين من تأليفه 

                                 ً                            دولة إىل العهد، وبذلك، تعهدت طوعاً بإنفاذ وإعمال ما             ١٤٩          ، انضمت       ٢٠٠٤       أبريل   /            وحـىت نيسان   
                                                              أخرى ولكنها مل تصادق عليه بعد، فقبلت بذلك ما يقره من                            ووقعته ست دول      .                               يـنص عليه من معايري وأحكام     

  ة                                            جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي           وتتوىل    .                                                          حقوق، ومل تقبل بعد االلتزامات املترتبة على تلك احلقوق        
                 ها إليها الدول                                                                      وقد أدلت بعدة مالحظات ختامية بشأن التقارير الدورية اليت قدمت           .                                      رصـد امتثال اللتزاماهتا مبوجب العهد     

  .                                                                                 كما اعتمدت سلسلة من التعليقات العامة بشأن تفسري وتطبيق خمتلف األحكام الواردة يف العهد  .              عن تنفيذها له

                                                ن بوضع واعتماد بروتوكول اختياري للعهد مينح                                 املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسا            ، أوصى       ١٩٩٣           ويف عـام     
                               ويف دورهتا اخلامسة عشرة اليت عقدهتا   .                 دم االمتثال للعهد      بشأن ع  )      شكاوى (                              األفراد واجلماعات حق تقدمي بالغات 

                                 وقدمته إىل جلنة حقوق اإلنسان يف        .  )١٧ (                                            ، اختتمت اللجنة نظرها يف مشروع بروتوكول          ١٩٩٦                يف جنـيف عام     
                                                 وال يزال الربوتوكول االختياري املقترح بانتظار موافقة   .     ١٩٩٧                                          دورهتا الثالثة واخلمسني اليت عقدهتا يف جنيف عام 

  .                              هزة األمم املتحدة ذات الصلة عليه  أج

                                                        

                                                                                          ة إىل احلقوق الواردة يف العهد، ستحتاج املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أيضا إىل معرفة                      باإلضـاف   )  ١٦ (
           هبا، وينبغي       حتجاج                                                                                                    القواعد القانونية الدولية املتعلقة حباالت عدم التقيد والقيود والتقييدات اليت قد حتاول احلكومات اال        

                                          الت زائفة من جانب الدول الستخدام هذه املبادئ    حماو                                                               أن تكـون لديهـا استراتيجيات مهيئة بشكل جيد ملواجهة أي         
     ضمان                     الوطنية حلقوق اإلنسان                ينبغي للمؤسسات  و  .                                                             كمربر للتنصل مما يقع عليها من التزامات بتعزيز التمتع هبذه احلقوق

       ن حاالت  م                                                                                         تلجأ إليه الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                            أن تكون ما قد     
                                    أن تكون مطابقة للقانون؛ وأن تكون      :               معايري التالية            مستوفية لل    ٥    و  ٤              مبوجب املادتني                                         عدم تقيد أو من قيود أو تقييدات        

                                                                                                     ضرورية يف جمتمع دميقراطي؛ وأن تتم بقصد محاية حقوق اآلخرين؛ وأن تتناسب التدابري مع األهداف املتوخاة؛ وأن تكون 
                                                                                     ألقل تدخال يف اخلصوصيات الشخصية وتقييدا للحريات؛ وأال يقع أي متييز تعسفي ضد أي                        اخليار ا       هي                 التدابري املقترحة 

  .              وهلا ما يربرها                                    فرد أو مجاعة؛ وأن تكون التدابري معقولة
) ١٧  (  E/CN.4/1997/105املرفق ،       .  
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                 التعليقات العامة

                                                                                          تعتمد جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعليقات عامة تتضمن إرشادات بشأن تفسري أحكام  
                               هذه التعليقات العامة وتلك اليت  .                                                          وتضفي تعليقاهتا قيمة إضافية على املعايري واألحكام الواردة فيه  .               العهد وتطبيقها

                                              ِّ                                                           تعـتمدها هيـئات حقوق اإلنسان األخرى تشكل بيانات قيِّمة توضح فحوى املواضيع اليت تعاجلها ومقصدها                 
  .               ومغزاها القانوين

  . )١٨ (                                                                            وقد اعتمدت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التعليقات العامة التالية !

    ؛ )    ١٩٨٩   (                          تقدمي الدول األطراف تقاريرها  :  ١                  التعليق العام رقم  !

  ؛ )    ١٩٩٠   ( )          من العهد  ٢٢      املادة  (                                 التدابري الدولية للمساعدة التقنية   :  ٢                  التعليق العام رقم  !

   ؛  )    ١٩٩٠   ( )          من العهد ٢           من املادة  ١       الفقرة  (            لدول األطراف  ا               طبيعة التزامات   :  ٣                  التعليق العام رقم  !

  ؛ ) ١   ١٩٩   ) (          من العهد  ١١                  الفقرة ا من املادة  (                  احلق يف السكن املالئم   :  ٤                  التعليق العام رقم  !

  ؛ )    ١٩٩٤   (       املعوقون  :  ٥                  التعليق العام رقم  !

  ؛ )    ١٩٩٥   (                                               احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن  :  ٦                  التعليق العام رقم  !

     حاالت    ):          من العهـد   ١ ١      املادة       من   ١        الفقرة   (                       احلق يف السكن املالئـم       :  ٧                         التعلـيق العـام رقم       !
  ؛ )    ١٩٩٧ (          باإلكراه     خـالء  اإل

  ة                                                                     عالقة بني العقوبات االقتصادية واحترام احلقوق االقتصادية واالجتماعـي         ال  :  ٨                     التعليق العام رقم     !
  ؛ )    ١٩٩٧   (         والثقافية

  ؛ )    ١٩٩٨   (                  التطبيق احمللي للعهد  :  ٩                  التعليق العام رقم  !

  ة                                      قوق اإلنسان يف محاية احلقوق االقتصادي      حل                ؤسسات الوطنية     امل     دور    :   ١٠                           التعلـيق العـام رقـم        !
  ؛ )    ١٩٩٨   (                    واالجتماعية والثقافية

  ؛ )    ١٩٩٩   ( )          من العهد  ١٤      املادة  (                                  خطط العمل من أجل التعليم االبتدائي   :   ١١             يق العام رقم      التعل !

  ؛ )    ١٩٩٩   ( )          من العهد  ١١      املادة  (                   احلق يف الغذاء الكايف   :   ١٢                  التعليق العام رقم  !

  ؛ )    ١٩٩٩   ( )          من العهد  ١٣      املادة  (              احلق يف التعليم   :   ١٣                  التعليق العام رقم   !

   )          من العهد  ١٢      املادة  (                                  تع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه           احلق يف التم  :   ١٤                  التعليق العام رقم  !
  ؛ )    ٢٠٠٠ (

   ).    ٢٠٠٢   (          احلق يف املاء  :   ١٥                  التعليق العام رقم  !

                                                        

                                                                                                 التعلـيقات العامة للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها من هيئات معاهدات األمم           )  ١٨ (
  .HRI/GEN/1/REV.6                       يف وثيقة األمم املتحدة     ترد               حدة حلقوق اإلنسان   املت
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 معايري احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

         الرئيسية           قوق اإلنسان         املعنية حب     يئات   اهل - ٢

                وتعمل على تعميق   .                                  وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                   تركز هيئات دولية وإقليمية عديدة حلقوق اإلنسان على احلق 
  :                                  وأهم املؤسسات اليت تعاجل تلك احلقوق هي   .                                                              فهم طبيعتها وفحواها، وقد وضعت جمموعات كبرية من االجتهادات بشأهنا

                                                                                                    جلـنة احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تتوىل رصد تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق                !
                              قتصادية واالجتماعية والثقافية؛  اال

          والنظر يف    .  )١٩ (                        امليثاق االجتماعي األورويب                                                              اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية اليت تتوىل رصد تنفيذ          !
                                                   ما تتلقاه من شكاوى يف إطار إجراء لتقدمي شكاوى مجاعية؛

                   ن واحلريات األساسية؛          حلقوق اإلنسا                  االتفاقية األوروبية                                               احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان اليت تتوىل رصد تنفيذ  !

                                                                     حلقوق اإلنسان وجلنتها الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، واملقررون اخلاصون   )            األمم املتحدة (    جلنة  !
  .         ِّ                                                                       الذين تعيِّناهنم لدراسة خمتلف القضايا املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                         الدول فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                  مصادر اإلرشادات األخرى بشأن التزامات

                                                                                                     تقـدم عـدة نصوص قطعية أخرى إرشادات إضافية بشأن طبيعة وفحوى التزامات الدول فيما يتعلق                  
  .                                     باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                        لدويل اجتمعوا يف جامعة                                                                 ، وضع فريق من اخلرباء الدوليني املرموقني يف جمال القانون ا              ١٩٨٦            ففـي عام     
                                                                                                    يف ماسـترخيت هبولندا جمموعة من املبادئ بشأن االلتزامات املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية                       ليمـبورغ 

   .                                                                                             مبادئ ليمبورغ املتعلقة بتطبيق العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                            والثقافـية، هي    
                                            وتوفر إطارا شامال لفهم الطابع القانوين ملا ورد   .                                  ملتعلقة بتفسري أحكام العهد الرئيسية                        وتعرض هذه املبادئ اآلراء ا

َ                                          فـيه من معايري، وتستخَدم على نطاق واسع كوسيلة لتفسريها                            الصادر يف عام     ٣                                وقد سبقت التعليق العام رقم        .                    
                مبوجب العهد،               لدول األطراف                   طبيعة التزامات ا                                                             عن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن             ١٩٩٠

                                                كما أن مبادئ ليمبورغ تتناول مسألة إبالغ الدول عن   .                                                      وكان هلا تأثري بالغ لدى إعداد اللجنة لذلك التعليق العام
  .                                 وترد تلك املبادئ يف مرفق هذا الدليل  .                        مدى امتثاهلا ألحكام العهد

                                                        

                 واللجنة األوروبية    ".             عتبة اللياقة "                          ً                       ُ            مبقتضى امليثاق االجتماعي، مثالً، مت وضع وتطبيق منهجية أُطلق عليها   )  ١٩ (
             ق العمال يف    ح  ("              من العهد     ١- ٤                                                                                       للحقوق االجتماعية، لدى بتها يف امتثال الدول األطراف للحق الذي تنص عليه املادة              

ُ                           احلصول على أجر يسمح هلم وُألسرهم بالعيش على مستوى الئق                                               ، وإذ تقر بتنوع األوضاع االجتماعية واالقتصادية يف   ")                       
                                                             يف املائة من متوسط األجر الوطين، ترافقه تدابري تعويضية، لن        ٦٨                                                    الدول األطراف، قد خلصت إىل أن أي أجر يقل عن           

بلُغ                                                                      هذا القياس ملدى االمتثال يدل بوضوح على أن بإمكان اهليئات القضائية حتقيق   .            عيار امليثاق         ولن تفي مب  "             عتبة اللياقة "َ   ُ    َي
                                             ً                                                                          دقة ميكن املقاضاة بشأهنا من معايري غري دقيقة نسبياً، وأنه ميكن أن يسفر ذلك عن وقوع انتهاكات، وحىت وإن كانت                    

عتَبر أحكاماً غامضة نسبياً   .               ُ   َ         ً            ً    تستند إىل ما قد ُي
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                                       حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                       ، قام دانيلو تورك، املقرر اخلاص املعين بإعمال ا            ١٩٩٢         ويف عام    
  ،  )                                                            اليت تسمى اآلن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         (   ت                                           جنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليا               التابع لل 

  .                                                                                                   بوضع بعض الضوابط األساسية لتوجيه أي هنج تتبعه الدول فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  .      َّ                                                                      م املسلَّمات اليت وضعها بصفة رئيسية بطبيعة التزامات الدول فيما يتعلق بتلك احلقوق  وهت
 

 معايري احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  )٢٠ (    َّ                                    املسلَّمات األساسية اليت اقترحها دانيلو تورك - ٣

                    قتصادية واالجتماعية                                                                           تضـطلع مجيع الدول بالتزامات قانونية خمتلفة الدرجات إلعمال احلقوق اال            ) أ ( 
                                                  وهلذه االلتزامات أبعاد حملية ووطنية وإقليمية ودولية؛  .          والثقافية

                                                                                                  واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية متكافلة مع احلقوق املدنية والسياسية، وهي مثلها ذات              ) ب ( 
                             طبيقها ويف اتصاهلا مبوضوعاهتا،                                                                       وهي بطبعها حقوق غري مؤقتة، وال بد من االتساق واالستمرارية يف ت             .              طـابع قانوين  

    مجيع  "                                                                                  ً                       مهمـا كثرت تقلبات الظروف االقتصادية الداخلية واخلارجية على حد سواء، وجيب االهتمام دائماً بتسخري                
                          إلعمال هذه احلقوق اإلنسانية؛  "              املوارد املتاحة

             ن على أساس                                                                                 وقـد ختتلف االلتزامات احلكومية احملددة، ومع ذلك جيب تطبيق مجيع حقوق اإلنسا              ) ج ( 
                                             ً  وجيب تركيز األولوية الواجبة على أشد الناس تعرضاً   .                 ً                                         إعطاء اجلميع فرصاً متكافئة للتمتع هبا يف الواقع وحبكم القانون

                   ً                                                             للخطر وأكثرهم عوزاً، الذين هم بالتايل أقل الناس قدرة على إعمال هذه احلقوق ألنفسهم؛
                                               ال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملزمة،                                            إن الدول ذات االلتزامات القانونية اخلاصة بإعم  ) د ( 

                                                           بغض النظر عن مستوى منوها االقتصادي، بكفالة حق الكفاف للجميع؛
    فهي   .                                                                                        وااللتزامات القانونية بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التزامات متعددة األبعاد    ) ه ( 

                                                      حكومات البلدان واحلكومات احمللية والوكاالت، وكذلك       ̀  ١̀        بينها                                                  عـلى املستوى الكلي، تؤثر يف مجلة أمور، من          
                                   املنظمات والوكاالت احلكومية الدولية؛̀  ٣̀                اجملتمع الدويل؛ ̀  ٢̀                                             األطراف األخرى القادرة على انتهاك هذه املعايري؛ 

             االقتصادية                                 ً         ً                      ، ينبغي جلميع القوى املنوطة ضمنياً أو صراحةً بإعمال احلقوق            ) ه (       ً              وانطالقاً من النقطة      ) و ( 
                                                                                                           واالجتماعية والثقافية أن تقر بانطباق عمليها مباشرة على قضية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مع التحقق 
                                                                                                                     من أن سياساهتا ومشاريعها ورؤاها وبراجمها ال تنتقص من فرص إعمال هذه احلقوق وال من قدرة الدولة على الوفاء                   

                     مبسؤولياهتا القانونية؛
                                                      فالوفاء جبميع احلقوق، مبا فيها احلقوق ذات الطابع االجتماعي   .                            ن حقوق اإلنسان ال توجد يف فراغ إ  ) ز ( 

     ولكل   .                                                                                                  االقتصادي، يرهتن بشىت اخليارات والقوى االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتارخيية والفلسفية والقانونية-
             َّ                      وينبغي أال يركَّز بإفراط على أي        .                  إعمال هذه احلقوق                                                             واحـد من هذه اجملاالت، مع غريه من اجملاالت، دور هام يف             

                  ُ             واحدة منها، وأال يُنسى أي منها؛
                                                                                              ويـؤدي االطـراد يف تكامل االقتصاد العاملي وتدويله، وكذلك يف اهلياكل والعمليات السياسية                ) ح ( 

  .                                                            واالجتماعية، إىل تزايد أمهية التعاون واملسؤولية على النطاق الدويل

                                    ُ                                                  تكميل مبادئ ليمبورغ مببادئ توجيهية أُعدت يف اجتماع آخر خلرباء القانون الدويل                 ، مت     ١٩٧٧        يف عام    
  ،                                                                                   مبادئ ماسترخيت التوجيهية بشأن انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                              عقد يف ماسترخيت، هي     

                          واملسؤولية عن االنتهاكات،                                                                                            الـيت تتـناول أمهية هذه احلقوق، وانتهاكاهتا بإتيان أفعال أو باالمتناع عن أفعال،               
   .          ً                                 وترد أيضاً مبادئ ماسترخيت يف مرفق هذا الدليل  .                                وأحقية الضحايا يف االنتصاف الفعال

                                                        

) ٢٠  (  E/CN.4/Sub.2/1991/17 ،   ٥٢       الفقرة  .  
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  التزامات الدول-باء 

                                                                                        من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية االلتزامات األساسية            ٢              جتمـل املادة     
                                وسيلزم للمؤسسات الوطنية حلقوق      .  )٢١ (                                    كل حق من احلقوق الواردة يف العهد                                       للـدول األطـراف فيما يتعلق ب      

                ُ ِّ                                     ُ  َ                    وبالكيفية اليت فُسِّرت هبا هذه األحكام والكيفية اليت ميكن أن ُتسَتخدم هبا لتعزيز  ٢          ُ ِ  َّ                 اإلنسان أن ُتِلمَّ بأحكام املادة 
  .                                                            التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على الصعيد احمللي

  :            على ما يلي ٢      املادة      وتنص  

  ٢      املادة 

                                                                                                      تـتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد بأن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال                  - ١
                                                                                                    سـيما على الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات              

                                                  هبا يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك مجيع السبل                                                              لضـمان التمـتع الفعـلي التدرجيي باحلقوق املعترف        
  .                                         املناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابري تشريعية

                                                                                                  تـتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا العهد                  - ٢
               ي سياسيا أو غري                                                                                    مـن أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأ                      خالـية   

  .                                                                           سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب

                                                                                                         للـبلدان النامية أن تقرر، مع إيالء املراعاة الواجبة حلقوق اإلنسان والقتصادها القومي، إىل أي مدى                 - ٣
  . ني                                                      ستضمن احلقوق االقتصادية املعترف هبا يف هذا العهد لغري املواطن

                                                           ، وكذلك االلتزامات العامة املترتبة على االعتراف باحلقوق         ٢                                             مثـة مبادئ أساسية عدة مما ورد يف املادة           
  :                                           ً                 االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تتطلب مزيداً من التفصيل، وهي

                 سالكة إىل ذلك مجيع     ...                  ما يلزم من خطوات     ...                                        تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد بأن تتخذ  " !
  ؛ "                                         املناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابري تشريعية      السبل 

  ؛ "                                مان التمتع الفعلي التدرجيي باحلقوق  لض " !
  ؛ "        املتاحة                        بأقصى ما تسمح به مواردها " !
  ؛ "          من أي متييز      خالية  " !
  ؛ "                                عن طريق املساعدة والتعاون الدوليني " !
                  االلتزام باملراعاة؛ !
                 االلتزام باحلماية؛ !
  .               االلتزام باألعمال !

                                                        

 ,Philip Alston and Gerard Quinn                      ً                               أحد األعمال األكثر تأثرياً يف سبيل حتديد التزامات الدول هو  )  ٢١ (

"The nature and scope of States Parties' obligations under the International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights", in  Human Rights Quarterly, vol. 9, No. 2 (May, 1987), pp. 156-229.  
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 سالكة... ما يلزم من خطوات ... ف يف هذا العهد بأن تتخذ تتعهد كل دولة طر"
 " سبيل اعتماد تدابري تشريعية                                ًإىل ذلك مجيع السبل املناسبة، وخصوصا 

                                                                                    الدول األطراف بالشروع فورا يف اختاذ تدابري لضمان التمتع الكامل جبميع احلقوق              ١- ٢ُ   ِِ               ُتلـزِِم املـادة      
                                                        حلاالت ال بد من اعتماد تشريعات جلعل احلقوق االقتصادية                             ففـي العديد من ا      .                                الـواردة يف العهـد للجمـيع      

   إن   .                                                                ولكن القوانني ال تكفي وحدها للوفاء بااللتزامات اليت ينص عليها العهد  .                                 واالجتماعية والثقافية ممكنة اإلنفاذ
          ات األخرى                                                                                                     احلكومات مطالبة باختاذ تدابري إدارية وقضائية وسياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية ومجيع اخلطو           

                                                                      فالقانون، رغم أمهيته نادرا ما يكفي وحده لكفالة التمتع باحلقوق االقتصادية   .                               الالزمة لكفالة هذه احلقوق للجميع
  .                                  واالجتماعية والثقافية على نطاق واسع

                                              ، إىل اختاذ إجراءات تشريعية يف بعض احلاالت، ال سيما  ١- ٢                                   وقد تضطر الدول األطراف، مبوجب املادة   
                      فهذا ما سيكون عليه      .                                   ً      ً                                        تتعارض فيها القوانني السارية تعارضاً واضحاً مع االلتزامات اليت يفرضها العهد                    تلك اليت   

                                                                                ً                   األمر، على سبيل املثال، يف احلاالت اليت ينطوي فيها قانون ما على متييز واضح أو مينع صراحةً التمتع بأي حق من 
                                                           عات انتهاك احلقوق، وخباصة فيما يتعلق بااللتزامات السلبية                                                                       احلقـوق الـواردة يف العهـد، أو تلك اليت تبيح فيها التشري            

           دون حكم                                                                                                  وعـلى سبيل املثال فالقوانني اليت تبيح للحكومات إخالء الناس بالعنف من مساكنهم أو إخالءهم                .        للـدول 
  :                           ووفق مبادئ ليمبورغ، هذا يعين  .                                                           قضائي، ستحتاج إىل تعديل لكي تتطابق التشريعات احمللية مع العهد

                                                                                            تسـتخدم الـدول األطـراف على الصعيد الوطين مجيع الوسائل املالئمة، مبا يف ذلك التدابري                 -  ١٧
                                                                                               التشريعية واإلدارية والقضائية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية، مبا يتناسب وطبيعة احلقوق          

  .                                   من أجل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب العهد

                 ولكن، ال بد من      .                                   بااللتزامات اليت ينص عليها العهد                                                ال تكفي التدابري التشريعية وحدها للوفاء        -  ١٨
                                                              تشترط يف الغالب اختاذ إجراءات تشريعية يف احلاالت اليت تكون            )  ١   ( ٢                         اإلشـارة إىل أن املادة      

  .                                                        فيها التشريعات القائمة منافية لاللتزامات اليت يفرضها العهد

  .                          قتضاء، سبل االنتصاف القضائي                                                    توفر الدول األطراف سبل انتصاف فعالة، مبا يف ذلك، عند اال -  ١٩

                                                                                    حتـدد الـدول األطراف بنفسها مدى مالءمة الوسائل اليت يتوجب تطبيقها فيها، وخيضع ذلك         -  ٢٠
                                                                               لالستعراض من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة مبساعدة من جلنة احلقوق 

                          ون مساس باختصاص األجهزة                          ويتم ذلك االستعراض د     .                                     االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية    
  .                                  األخرى املنشأة عمال مبيثاق األمم املتحدة

 "لضمان التمتع الفعلي التدرجيي باحلقوق"

    ً    ُ        ً                                                                                         كـثرياً ما ُيفهم خطأً أن جانب العهد املتعلق باإلعمال التدرجيي للحقوق يعين ضمنا أنه ال ميكن إعمال                   
         ليس هذا    .                                                  لغ بلد ما مستوى معينا من التنمية االقتصادية                                              َّ                 احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إالَّ عندما يب       

             ُ                                                 إنه، باألحرى، ُيلزم مجيع الدول األطراف، بغض النظر عن مستوى ثروهتا   .                               مقصد هذا احلكم وال تفسريه القانوين
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   جب                ذلك أن العهد يو  .  )٢٢ (                                                                                     الوطنية، بالسعي بالسرعة املمكنة إىل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         
  .                                                          العمل فورا على حتقيق الفعالية واملساواة يف االستفادة من املوارد

                                                                       للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن طبيعة التزامات الدول  ٣                       وحسب التعليق العام رقم  
         غي اختاذ                                                                                ، فإنه، وإن جاز حتقيق اإلعمال التام للحقوق ذات الصلة بشكل تدرجيي، ينب             )             انظـر املرفق   (          األطـراف   

                لذلك، يعد عدم     .                                                                                             خطـوات لبلوغ ذلك اهلدف يف غضون فترة زمنية معقولة بعد بدء نفاذ العهد يف دولة طرف                
                                                                  كما أن االلتزام بصون احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يفرض       .                                       اختاذ دولة لتلك اخلطوات إخالال بالعهد     

                                                         نني وتدرجيية مبا فيه الكفاية لكفالة احلقوق الواردة يف                                                              على الدول وضع سياسات حمددة األهداف ومطابقة للقوا       
                                                                                                 ويـبدو أن اعتماد مؤشرات كوسيلة لرصد وتقييم جوانب حمددة من احلقوق االقتصادية واالجتماعية                .        العهـد 

  . )٢٣ (                  يف اجتاه تنفيذ العهد  "     خطوة "                     ً                         والثقافية قد بات أمراً حيظى بقبول متزايد بوصفه 

  :                          وتشدد مبادئ ليمبورغ على أن 

ُ                                                                         مجـيع الـدول األطراف ُملزمة بالشروع فورا يف اختاذ خطوات لتحقيق اإلعمال التام للحقوق             -  ١٦                  
  .               الواردة يف العهد

                                                                            ال تعين أو تفيد ضمنا أن الدول حيق هلا أن ترجئ إىل ما ال هناية اجلهود                  "                   التحقـيق التدرجيي   "          وعـبارة    
ٍ                النوع من اإلرجاء مناٍف للقانون الدويل     فذلك   .                                               الرامية إىل كفالة التمتع باحلقوق الواردة يف العهد                    .  

                                                                                                         ورغـم أن بعض احلقوق، حبكم طبيعتها، قد تقترن أكثر بقاعدة التنفيذ التدرجيي، فإنه من الواضح أن                  
                                          وينطبق هذا األمر بوجه خاص على األحكام         .                                                                      العديد من االلتزامات اليت يفرضها العهد ينبغي تنفيذها على الفور         

                                                                                   على التزام الدول األطراف باالمتناع عن انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو                       املتعلقة بعدم التمييز و
  .                                                         إلغاء ما يوفر هلا احلماية القانونية وغري ذلك من أشكال احلماية

                                                                                                     وقد أكدت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن هذا االلتزام غري مرهون حبدوث زيادة يف                
                                                                                                   وأقرت بأن مجيع املوارد املتاحة ينبغي تكريسها بأكرب قدر ممكن من الفعالية ملسألة إعمال احلقوق                 .      ملتاحة         املوارد ا 

  :                                                           وتتناول مبادئ ليمبورغ مسألة التنفيذ التدرجيي على النحو التايل  .                     املنصوص عليها يف العهد

                            الدول األطراف العمل بأقصى               يقتضي من     "                                         حتقيق اإلعمال التام للحقوق بشكل تدرجيي      "                  إن االلتزام ب       -  ٢١
                                                      فال جيوز بأي حال من األحوال تفسري هذه املسألة على أهنا تفيد   .                                سـرعة ممكـنة على إعمال احلقوق    

  .                                                                                                          ضمنا أن للدول احلق يف أن ترجئ إىل ما ال هناية اجلهود الرامية إىل كفالة اإلعمال التام لتلك احلقوق                  

                                                        

                                                                       للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن طبيعة التزامات الدول  ٣                  التعليق العام رقم      انظر   )  ٢٢ (
  . ٩               األطراف، الفقرة 

                                                                                                     نظر، على سبيل املثال، العمل التمهيدي املتعلق بإمكانية استخدام مؤشرات فيما يتعلق هبذه احلقوق               ا  )  ٢٣ (
                                                                                                           التقرير املرحلي الذي أعده دانيلو تورك، املقرر اخلاص للجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املعين                           لـوارد يف      وا

                   املؤشرات االجتماعية   "           فصل األول        ، ال  )E/CN.4/Sub.2/1990/19 (   ة                                                  بإعمـال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي     
  .   ١٠٥- ١          ، الفقرات  "                       ية واالجتماعية والثقافية                                       واالقتصادية ودورها يف إعمال احلقوق االقتصاد
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                                           طراف الشروع فورا يف اختاذ خطوات للوفاء                                                           فاألمـر عكـس ذلك، حيث يتعني على مجيع الدول األ          
  .                     بالتزاماهتا مبوجب العهد

                                                                    ً      ً      ً          إن بعض االلتزامات مبوجب العهد تقتضي من مجيع الدول األطراف تنفيذها تنفيذاً فورياً وتاماً،       -  ٢٢
   ). ٢ ( ٢                            من قبيل حظر التمييز يف املادة 

                                املوارد؛ فهو يقتضي استخدام                                                                      إن االلـتزام باإلعمال التدرجيي للحقوق ليس مرهونا بالزيادة يف          -  ٢٣
    .                      ً     ً  املوارد املتاحة استخداماً فعاالً

                                                                                               إن اإلعمـال التدرجيي للحقوق اليت يقرها العهد ال يتم عن طريق زيادة املوارد فحسب، وإمنا                 -  ٢٤
  .                                                                    يتأتى أيضا من خالل تنمية املوارد اجملتمعية الالزمة لتمتع اجلميع بتلك احلقوق

   غري   .  )٢٤ (                                                                 ي للحقوق ال يقتصر على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                   إن القبول باإلعمال التدرجي    
       اإلعمال  "                                                                                                     أن العهـد الـدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هو وحده الذي يستخدم عبارة                

                      وال يفيد ضمنا أن                                                  وال ميس هذا األمر الطبيعة القانونية للحقوق        .                                      فيما يتعلق مبا يتضمنه من التزامات       "          الـتدرجيي 
                                          ُ      إن االلتزام باإلعمال التدرجيي يلزم الدول بأن ُتظهر   .                                                            العهـد خال من أي التزامات يتوجب الوفاء هبا على الفور        

                                      وال ميكن للدول التذرع مبفهوم اإلعمال        .              ً       ً                                                  إحرازها تقدماً ملموساً يف اجتاه متتع اجلميع باحلقوق الواردة يف العهد          
                                                       ً                        ا ألحكام العهد، كما ال ميكنها أن تربر على أساسه فرضها قيوداً على احلقوق                                               الـتدرجيي لتـربير عـدم امتثاهل      

  َّ                                            إالَّ أن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها         .                                                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو عدم تقيدها هبذه احلقوق       
                            قوق إىل ثغرة تنفذ منها الدول                                                                           من اهليئات يتعني عليها احلرص على عدم حتول البند املتعلق باإلعمال التدرجيي للح    

  .                                                      اليت تسعى إىل التنصل من االلتزامات اليت يفرضها عليها العهد

                                                                                                    قد يتحتم وضع تفسريات جديدة ملبدأ اإلعمال التدرجيي للحقوق بغية كفالة إدراك املسؤولني العموميني               
    وجيب   .                      نصوص عليها يف العهد                                                                                   واحملاكم أن على الدول العمل بأقصى سرعة ممكنة على اإلعمال التام للحقوق امل            

                                                                                                     على الدول أن تتبىن هنجا إجيابيا يف نظرهتا هلذا املعيار واستخدامها له وتصرفها وفقه ملنع أو تغيري أي سياسات أو  
        وهو يعين   .                                                                                          قوانني أو ممارسات رجعية ذات أثر سليب على التمتع الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                                      أن الدول ملزمة بتحسني املستوى اإلمجايل للتمتع حبقوق حمددة ويفترض وجود شبكة مطردة                               ضـمنا بالضرورة    
  .                                                     االتساع من احلماية القانونية جلميع من يتمتعون بتلك احلقوق

                                                        

) ٢٤  (  "The HRC [Human Rights Committee] has interpreted article 6 [of the International 

Covenant on Civil and Political Rights, the right to life] as encompassing wide-ranging positive 

obligations, some of which are clearly of a progressive nature. For example, matters such as infant 

mortality, malnutrition, and public health schemes have been raised. This approach was echoed in the 

collective opinion of the HRC as expressed in its first General Comment on article 6. Views under the 

Optional Protocol have also suggested that there is a preventative or positive aspect to article 6." 

(Dominic McGoldrick, The Human Rights Committee: Its Role in the Development of the International 

Covenant on Civil and Political Rights (Oxford, Clarendon Press, 1994), p. 346).  
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          إن احلقوق    .                                                                                                      إن االلـتزام باإلعمال التدرجيي للحقوق يشمل التزاما بعدم اختاذ تدابري رجعية أو السماح باختاذها               
                             وال يشكل هذا اإلعمال اجلزئي       .                                                                               أو االجتماعية اليت يتعذر كفالتها بالكامل ينبغي كفالتها إىل أقصى حد ممكن                      االقتصادية  

  .                                                                                      ولكن التراجع من مستوى أعلى من التمتع، جزئيا كان أم كامال، إىل مستوى أدىن منه قد يكون كذلك  .              انتهاكا للعهد

                                            تشريعات اليت متس التمتع باحلقوق االقتصادية                                                                  إن أي تدابـري تـنطوي على تراجع مقصود، مثل إلغاء ال            
                                                           باإلشارة إىل كامل احلقوق اليت ينص عليها العهد ويف سياق االستخدام                                      َّ  واالجتماعية والثقافية، ال ميكن تربيرها إالَّ 

                                                          وعلى غرار ذلك، شددت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية          .          من موارد         للدولة                                الكـامل ألقصى ما هو متاح       
ـ                                                                             أال توضع السياسات والتشريعات حبيث تفيد تلك اجلماعات من اجملتمع احملظوظة                 ...      ينبغي "              ية على أنه             والثقاف

  . )٢٥ ( "                             بالفعل على حساب اجلماعات األخرى

 "بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة"

   قين                                                                   كال من املوارد احمللية وأي مساعدة أو تعاون دويل اقتصادي أو ت             "               املوارد املتاحة  "               يشـمل مصطلح     
                                                                                             ويغطي املصطلح يف آن واحد اإلنفاق العام ومجيع املوارد األخرى اليت ميكن توظيفها يف اإلعمال                 .                متاح لدولة ما  

  . )٢٦ (                                           التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                         ً               ، شأنه يف ذلك شأن احلكم املتعلق باإلعمال التدرجيي للحقوق، كثرياً ما             "                املـوارد املتاحة   "             إن معـيار     
َ       ً                                                                   تخَدم أيضاً لتربير عدم إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو انتهاكهاُ   ُيس                       غري أن هذا االشتراط على   .   

لِزم الدول بكفالة احلقوق الدنيا للكفاف للجميع، بصرف النظر عن                   ِ                                                                                حنـو مـا أقرت بذلك مبادئ ليمبورغ، ُي   ُ                               
  . )٢٧ (                              ً             ى اإلطالق منح الدولة الفقرية سبيالً لعدم االمتثال                                                    مستوى التنمية االقتصادية يف الدولة، وليس املقصود منه عل

                                                        

  .  ١١         ، الفقرة    الئق                     بشأن احلق يف السكن ال ٤                  التعليق العام رقم   )  ٢٥ (
) ٢٦  (  According to one author, "'resources" can be divided into the following five categories: 

1. human resources; 2. technological resources; 3. information resources; 4. natural resources; and 5. 
financial resources. Referring to the phrase "maximum of available resources", he asserts: "It is a 
difficult one - two warring adjectives describing an undefined noun. 'Maximum' stands for idealism; 
'available' stands for reality. 'Maximum' is the sword of human rights rhetoric; 'available' is the wiggle 
room for the State". (Robert E. Robertson, "Measuring State compliance with the obligation to devote 
the 'maximum available resources' to realising economic, social and cultural rights" in Human Rights 

Quarterly, vol. 16, No. 4 (November, 1994), pp. 693- 694).  
َ            إن الدول األطراف ملَزمة، بصرف -  ٢٥   : "                             من مبادئ ليمبورغ على ما يلي  ٢٨     إىل   ٢٥           تنص املبادئ   )  ٢٧ (                    

  ̀                مواردها املتاحة ̀      ارة            تشري عب  -  ٢٦                                                                                   النظر عن مستوى التنمية االقتصادية فيها، بضمان مراعاة حقوق الكفاف للجميع؛            
       لدى  -  ٢٧                                                                                                               إىل املـوارد املتاحة داخل الدولة وإىل تلك املتاحة من اجملتمع الدويل عن طريق التعاون واملساعدة الدوليني؛                  

                    ُ                                                                                    البت يف ما إذا كانت اُتخذت تدابري وافية من أجل ممارسة احلقوق املعترف هبا يف العهد، ال بد من إيالء عناية لالستخدام 
                                                                    لدى استخدام املوارد املتاحة، ال بد من إيالء األولوية الواجبة           -  ٢٨                                         لفعال للموارد املتاحة والوصول إليها؛                 املنصـف وا  

                                                   ُ   َ                                    ً                             ملمارسة احلقوق املعترف هبا يف العهد، مع مراعاة ضرورة أن ُتكفَل لكل فرد تلبية احتياجات الكفاف، فضالً عن توفري                   
   ".              اخلدمات اجلوهرية
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        ، فإنه                                                                                        مبادئ ماسترخيت التوجيهية املتعلقة بانتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              وحسب   
                                                                         ، وما تؤكده جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف ما يصدر             ٢٨-  ٢٥                               وفق ما تقره مبادئ ليمبورغ       "

ـ                                                                                                              ن اجـتهادات، فإن ندرة املوارد ال تعفي الدول من بعض االلتزامات الدنيا فيما يتعلق بإنفاذ احلقوق                            عـنها م
  . )٢٨ ( "                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  :        ما يلي                 احلق يف السكن املالئم       بشأن  ٤                                                                  تقول جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقم  

                                                                           رامـية إىل وفاء دولة من الدول األطراف بالتزاماهتا فيما يتعلق باحلق يف السكن                      إن الـتدابري ال    " 
   ويف   .                                                                                     املالئم ميكن أن تعكس أي خليط من التدابري اليت تعترب مناسبة واليت تتخذ يف القطاعني العام واخلاص
     باشر                                                                                                   حـني أن الـتمويل العـام لإلسكان يف بعض الدول ميكن أن ينفق على أجدى حنو على البناء امل                   

                                                                                                    للمسـاكن اجلديدة، ففي معظم احلاالت، دلت التجربة على عدم قدرة احلكومات على التغطية الكاملة               
                              ولذلك، ينبغي تشجيع قيام الدول   .                                                         حلاالت العجز يف جمال اإلسكان من خالل املساكن املبنية بأموال عامة

                               وفاء بااللتزامات املتعلقة باحلق يف                                        على أن يقترن ذلك بتعهد كامل بال       ، "                       االستراتيجيات التمكينية  "        بتعزيز  
                                                                                  ويتمثل هذا االلتزام أساسا يف إثبات كون التدابري املتخذة كافية يف جمملها إلعمال هذا         .      الالئق         السـكن   

   ).  ١٤       الفقرة    ( .                                                          احلق لصاحل كل فرد يف أقصر مدة ممكنة وفقا للموارد القصوى املتاحة

                                           إجراء ختصيصات للموارد واختاذ مبادرات من              ستقتضي                             التدابري اليت سيلزم اختاذها         ً        كـثرياً من     و 
                                                                  إال أنه ينبغي عدم التقليل من دور التدابري التشريعية واإلدارية الرمسية   .                                 النوع العام يف جمال السياسة العامة

    )".  ١٥       الفقرة        ... (            يف هذا السياق

                دية واالجتماعية                                                                                       إن وجـوب تكريس أقصى حد من املوارد املتاحة ملسألة اإلعمال التام للحقوق االقتصا              
                                             إن الدول، لدى اختاذها قرارات بشأن إنفاق         .                                                                      والثقافـية يؤثر يف القرارات احلكومية املتعلقة بامليزانيات واإلنفاق        

                كما جيب عليها،     .                                                                                                  املال العام، يتعني عليها تغليب الوفاء بالتزاماهتا مبقتضى املعاهدات على متويل أنشطة اختيارية            
                                                                                   ستوى الضرائب اليت يتعني جبايتها، أن تكفل مجع ما يكفي من العائدات لتمكينها                                         لدى اختاذها قرارات بشأن م    

  .                                                 من تأمني متطلبات العيش وتوفري اخلدمات األساسية للجميع

                                                                                                            إن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد أشارت ضمنا إىل أن الدولة قد تعد خملة بالتزاماهتا                 
                   ِّ                                                        ال يوجد فيها مربر بيِّن إلجراء ختفيض يف اإلنفاق العام على الربامج املتعلقة باحلقوق                       مبوجب العهد يف احلاالت اليت

                                                                             واستعصى على اللجنة إصدار بيانات حامسة فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان              .                                   االقتصـادية واالجتماعية والثقافية   
    احلد  "                                ياس إىل جممل النفقات يف إطار                                                                                      مسـتوى اإلنفاق العام على كفالة املعايري اليت ينص عليها العهد كافيا بالق            

  َّ      َّ                                                                              إالَّ أهنا ملَّحت إىل أن الدول قد تعد خملة بأحكام العهد ما مل يكن مثة مربر معقول                    ".                            األقصـى من املوارد املتاحة    

                                                        

      املبدأ  (                                                            ملتعلقة بانتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                       مـبادئ ماسـترخيت التوجيهية ا       )  ٢٨ (
   ).  ١٠             التوجيهي رقم 
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                                                                     وباإلضافة إىل ذلك، أصدرت يف مناسبات عديدة التماسات مفصلة تتطلب            .                                  إلجـراء ختفـيض يف اإلنفاق العام      
  . )٢٩ (         انب الدول                تدخال إجيابيا من ج

 "خالية من أي متييز"

                  وتلزم هذه املادة     .                                                                             من العهد على إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية دون متييز           ٢- ٢              تـنص املادة     
                           وجيب على الدول أيضا منع       .                                                                                            الـدول باالمتـناع عن أي سلوك يتسم بالتمييز وبتغيري أية قوانني أو ممارسات تسمح به               

                  ويتعني على الدول     .                                                            من ممارسة التمييز يف أي ميدان من ميادين احلياة العامة           )             أطراف ثالثة  (            ني واهليئات                 األشخاص املستقل 
ِ                 وُتدِرج املادة أمورا     .                                                                                                األطـراف كفالـة إجراءات قضائية وغريها من إجراءات االنتصاف يف احلاالت اليت يقع فيها متييز                  ُ 

                                                                     اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غري                        العرق، أو    "  :       ُ   َ                                  عديـدة ُيحظَـر التمييز على أساسها، وهي       
  .                           وهذه القائمة ليست شاملة      ".  ب                                                                                        سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسبا              

  .                   جتماعية والثقافية                                                                                                        فـال بد من القضاء على التمييز الذي ينتقص على أي أساس آخر من التمتع باحلقوق االقتصادية واال                 
  .                 ً                                                             وبالتايل، حيظر أيضاً التمييز على أساس السن أو الثروة أو مستوى الدخل أو امليل اجلنسي

                                                                                                إن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز   
ت                                                               خذ لكفالة املساواة يف التمتع باحلقوق االقتصادية                                                   ُ                   العنصـري تنصـان عـلى أن تكـون التدابري اخلاصة اليت ُت

                             وتوسع مبادئ ليمبورغ نطاق ذلك   .                                                                             واالجتماعـية والثقافية ملن حيظون حبماية هاتني االتفاقيتني خالية من التمييز         
                               إن التدابري اخلاصة ينبغي أال تؤدي   .  )٣٠ (                                                              ً النهج ليشمل من يعانون من التهميش واحلرمان من مجاعات وأفراد عموماً

                                                        

         َ   َ                                             ينبغي أن َيكفَل على وجه السرعة توفري سكن مالئم يتفق             : " ه                                                        فـيما يتعلق باجلمهورية الدومينيكية، تؤكد اللجنة أن         )  ٢٩ (
                                                  ثل أولئك  الذين يقيمون حتت اجلسور وعلى جانيب             ً                                                                        متامـاً مـع نصـوص العهد جلميع األشخاص املقيمني يف ظروف بالغة اخلطورة م              

                                                                                                                                        األجـراف ويف املنازل اخلطرة لشدة قرهبا من األهنار، وسكان الوهدان املقيمني يف بارانكونز وبوينيت دوارتيه، باإلضافة إىل ما يزيد على                     
                               من فيال خوانا وفيال كونسويلو      (   ن                                     ومل حتصل على أماكن إلعادة السك          ١٩٩٤    و     ١٩٨٦                                            أسرة مت طردها يف الفترة ما بني عامي           ٣     ٠٠٠

    )".                                                                                                                                ولوس فريليس وسان كارلوس وغواشوابيتا وال فونيت وزونا كولونيال وماكويتريا وكريستو ري وال كوارنتا ولوس ريوس وال زورزا                 
  .   ٣٢٧     فقرة     ، ال )E/1995/22-E/C.12/1994/20 (   ٣            ، امللحق رقم     ١٩٩٥                                  الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،         الوثائق 

                   إىل التطبيق الفوري،   )  ٢ ( ٢             تدعو املادة -  ٣٥   : "                                   من مبادئ ليمبورغ على ما يلي        ٤١       إىل     ٣٥               ص املبادئ من      تن  )  ٣٠ (
                                                                     وينبغي بالتايل أن خيضع هذا التطبيق للمراجعة القضائية وغريها من            .                           ً                             وتـنطوي عـلى ضـمان صريح نيابةً عن الدول األطراف          

                                   تعمل الدول، لدى انضمامها إىل      -  ٣٧                ليست مستفيضة؛     )  ٢ ( ٢   ة                                         إن أسباب التمييز املذكورة يف املاد      -  ٣٦                     إجـراءات الطعـن؛     
                  مبا يف ذلك إتيان     (                                                                                                                      العهـد، على القضاء على التمييز حبكم القانون عن طريق املبادرة إىل إلغاء أية قوانني ولوائح وممارسات متييزية                   

                                              إن ما حيدث من متييز فعلي نتيجة للتمتع         -  ٣٨                                                       متس التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛         )                           أفعال واالمتناع عن أفعال   
                                                                                                                                  املـتفاوت باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بسبب قلة املوارد أو غري ذلك من األسباب، ينبغي إهناؤه بالسرعة املمكنة؛                  

ٍ            َّ               َّ                     إن مـا ُيتَّخذ من تدابري خاصة جملرد تأمني النهوض على حنو واٍف جبماعات معيَّنة أو أفراد معيَّ                  -  ٣٩                               نني يتطلبون ما قد يلزم من              ُ َّ                                          
                                                                                              ُ  َ        ً                          محايـة تكفل هلذه اجلماعات أو هؤالء األفراد املساواة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال ُيعَترب متييزاً، ولكن                   

                  هبذه التدابري بعد                                   ً                                                                                 شـريطة أال تفضي هذه التدابري، نتيجةً لذلك، إىل اإلبقاء على حقوق منفصلة لفئات خمتلفة، وأال يستمر العمل                   
                                                           الدول األطراف أن حتظر على األشخاص العاديني واهليئات اخلاصة ممارسة   )  ٢ ( ٢              تطالب املادة -  ٤٠                          حتقيق األهداف املتوخاة منها؛ 

                                              ، إيالء االعتبار الواجب جلميع الصكوك الدولية ذات  ) ٢ ( ٢                       ينبغي، لدى تطبيق املادة    "-  ٤١                                     التمييز يف أي من ميادين احلياة العامة؛ 
                                                                                ً                                                الصـلة، مبا فيها اإلعالن واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، فضالً عما تضطلع به جلنة اإلشراف من                    

    ".                            أنشطة مبوجب االتفاقية املذكورة
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                   وينطبق هذا املبدأ     .                                                                                          إىل تكـريس حقوق منفصلة جلماعات خمتلفة وينبغي إهناؤها بعد حتقق ما تتوخاه من أهداف              
  .                         ً على برامج العمل اإلجيايب مثالً

 "عن طريق املساعدة والتعاون الدوليني"

              ر العهد بأن      ويق   ".                                              مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني        " ٢                                     تفي الدول بالتزاماهتا مبوجب املادة       
        االلتزام   :                وهلذا احلكم بعدان  .                                                                                دوال عديدة سيتعذر عليها الوفاء بالتزاماهتا مبفردها وبأهنا ستحتاج إىل الدعم الدويل    

  .                               بقبول املساعدة، وااللتزام بتقدميها

         اإلعمال                                                                                        إن الدول النامية أو اليت جتتاز مرحلة انتقالية، ال متلك يف كثري من األحيان املوارد الالزمة لكفالة 
              لذلك، ال يشترط   .                                                                                      التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلميع مواطنيها فورا أو خالل فترة زمنية قصرية

     ولكن   .                                                                                              العهد اإلنفاذ الفوري لتلك احلقوق برمتها، وإمنا يوجب إعماهلا تدرجييا بأقصى ما تسمح به املوارد املتاحة
       وينبغي   .                                                               ضاء، بقبول املساعدة اخلارجية لربناجمها اخلاص باإلعمال التدرجيي                            ً                  العهـد يلزم الدول أيضاً، عند االقت      

                                                            وال ميكن لدولة، واملساعدة اخلارجية متاحة، أن تتبىن موقفا           .                            ً                         اعتـبار املساعدة اخلارجية جزءاً من املوارد املتاحة       
                        تعلق باحلقوق االقتصادية                                                                                                انعزالـيا أو أيديولوجـية االكـتفاء الـذايت وهي عاجزة عن الوفاء بالتزاماهتا فيما ي               

  .                    واالجتماعية والثقافية

 َ                                                                                                                وَيلزم الدول اليت لديها ما يكفي من الوسائل تقدمي الدعم إىل تلك اليت تعوزها القدرة املالية على الوفاء                   
   إن   .                                                                                                           مبـا يقـع عليها من التزامات بضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلميع من خيضعون لواليتها               

                                       وجيب مساءلة الدول القادرة على تقدمي        .                                                                اط املتعلق باملساعدة والتعاون الدوليني ينطبق يف كلتا احلالتني               االشـتر 
  .                                                                   املساعدة عن أعماهلا وأوجه تقصريها إذا قصرت يف ذلك أو مل تقم به على اإلطالق

                 االلتزام باملراعاة

                                   هد، يتضمن اإلطار القانوين للحقوق               من الع   ١- ٢                                                    باإلضـافة إىل خمتلف االلتزامات احملددة مبوجب املادة          
                                       االلتزامات مبراعاة هذه احلقوق ومحايتها       :                                                                     االقتصـادية واالجتماعـية والثقافـية ثـالث الـتزامات عامة وهي           

ِ                                     وااللتزام مبراعاة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ُيلِزم الدول بالكف عما ينتهك حرمة حياة   .  )٣١ (       وإعماهلا   ُ                                                     

                                                        

                               إن احلقوق االقتصادية واالجتماعية     : "                                     من توجيهات ماسترخيت على ما يلي       ٦                        يـنص املبدأ التوجيهي       )  ٣١ (
                                                                                                 يف ذلك شأن احلقوق املدنية والسياسية، تفرض ثالثة أنواع خمتلفة من االلتزامات على الدول، هي                                     والثقافـية، شـأهنا     

  .                                                        ً                     وإن عدم الوفاء بأي من هذه االلتزامات الثالثة يشكل انتهاكاً هلذه احلقوق             .                                      االلتزامات باالحترام واحلماية واإلعمال   
            وعليه، فإن    .                                               تمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                            يقتضي من الدول االمتناع عن عرقلة ال                باالحترام            فااللتزام  

نَتهك إذا ما اخنرطت الدول يف عمليات إخالء قسري تعسفي                      يقتضي من الدول منع        باحلماية         وااللتزام   .              ُ  َ                                                 احلق يف اإلسكان ُي
                ملعايري العمل                                                        ومن مث، فإن عدم ضمان امتثال أصحاب األعمال اخلاصة          .                                              انـتهاكات هذه احلقوق من قبل أطراف ثالثة       

عتَبر مبثابة انتهاك للحق يف العمل أو احلق يف أوضاع منصفة ومؤاتية                ، فيقتضي من        باإلعمال            أما االلتزام   .            ُ   َ                                                               األساسـية قد ُي
                                                                                                                             الـدول أن تتخذ التدابري التشريعية واإلدارية واملالية والقضائية املناسبة وغريها من التدابري يف سبيل إعمال هذه احلقوق                  

َعدُّ مبثابة انتهاك  .      ً     ً  إعماالً تاماً َ  ُّ                وعليه، فإن عدم توفري الدول الرعاية الصحية األولية اجلوهرية ملن حيتاجون إليها قد ُي  ُ                                                                           ."   
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ِ  ّ        األفـراد أو ُيِخـلّ                                                                                               حبريتهم يف استخدام ما هو متاح هلم من موارد مادية أو غريها من املوارد بالطرق اليت يروهنا                  ُ 
                                                                                                               أنسـب السـتيفاء حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية من ممارسات أو سياسات أو تدابري قانونية وبعدم                

                                   حبقهم يف التمتع باحلقوق االقتصادية                                                إن هذا االلتزام حيمي املواطنني من اإلخالل          .  )٣٢ (                          دعمهـا أو التسامح معها    
                                                                                      ذلك أن إكراه أفراد مجاعة تعسفا على إخالء مساكنهم، على سبيل املثال، يشكل انتهاكا            .                      واالجتماعية والثقافية 

                         التعليقات العامة وحاالت - ٤  :                                           معايري احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية "                  انظر اإلطار املعنون  (            هلذا االلتزام 
  :                            ولاللتزام باملراعاة صلة مبا يلي    ").          باإلكراه     اإلخالء

                                      احلق يف عدم التعرض للتمييز جبميع أشكاله؛ !

                                                                                           احلق يف املشاركة، مبا يف ذلك حق املواطنني يف السعي من أجل التأثري يف ما ميسهم من القوانني أو السياسات؛ !

                   ملنظمات غري احلكومية؛                                                             حقوق التنظيم والتجمع وتكوين اجلمعيات، وخباصة املنظمات اجملتمعية وا !

                                                                            احلق يف املساواة يف املعاملة، السيما يف جمايل ختصيص املوارد واالستفادة من نظام االئتمان؛ !

                                                                          احلق يف حرية التمتع باحلقوق املكتسبة أصال من دون أي تدخل تعسفي من جانب الدولة؛ !

                     دمات املتصلة باحلقوق                         ً                                                   احلـق يف عدم احلرمان تعسفاً من املدارس أو املستشفيات أو غريها من اخل              !
  .                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 معايري احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                     التعليقات العامة وحاالت اإلخالء باإلكراه - ٤

      ً                                                                                       إن أياً من حاالت إتيان أعمال وحاالت االمتناع عن أعمال اليت تعتربها جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية  
َ                           قافية انتهاكات للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مل يلَق من االهتمام أكثر مما حظيت     والث                                                                           

          حاالت إخالء  "   أن   )     ١٩٩١ (                   بشأن السكن الالئق  ٤                                   إن اللجنة تعترب يف تعليقها العام رقم   .                       به ممارسة اإلخالء باإلكراه
                                                                       ت العهد وال ميكن أن تكون مربرة إال يف بعض الظروف االستثنائية جدا                                                       املساكن باإلكراه تتعارض بداهة مع مقتضيا     

  . )٣٣ ( " ة                                  ووفقا ملبادئ القانون الدويل ذات الصل

                                                 ، بشأن حاالت اإلخالء باإلكراه، الذي يوسع بشكل         ٧                                        ، اعتمدت اللجنة التعليق العام رقم           ١٩٩٧      مايو   /          ويف أيـار   
                                                                       عد بكثري من معظم التعليقات السابقة يف تفصيل ما جيب على احلكومات                    وميضي أب   .                                       هائل نطاق احلماية من اإلخالء باإلكراه     

                                                                                                                      وأصحاب األمالك ومؤسسات من قبيل البنك الدويل القيام به للحيلولة دون حدوث حاالت اإلخالء باإلكراه، وبالتايل، منع                 
  .    لعهد                                                  وهذا أول تعليق عام تصدره اللجنة ملعاجلة انتهاك حمدد ل  .                          حصول انتهاكات حلقوق اإلنسان

 

                                                        

                       وينبغي هلا أن تقبل ما  ،                                              لحكومات االمتناع عن تقييد احلق يف املشاركة الشعبية       ينبغي ل              يف هذا السياق،   )  ٣٢ (
                                           اتية للمبادرات الرامية إىل االعتماد على       ؤ                     تماعية والسياسية امل                                                           يقابله من التعهد بتيسري وإجياد الظروف االقتصادية واالج       

        والتجمع         التنظيم                              وكذلك احترام ما هلم من حقوق  ،                                                           الذات لدى املستفيدين من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  .         والثقافية                                                                                حبرية، وهي حقوق ال بد منها لفرض مطالب من هلم حق التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

                                                                       للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف السكن           ٤                              مـن التعليق العام رقم         ١٨          الفقـرة     )  ٣٣ (
       حيث   ،                                         بشأن تدابري املساعدة التقنية الدولية      ٢                                  من تعليق اللجنة العام رقم        ٦                                             ميكن االطالع على انطباعات مماثلة يف الفقرة          .      الالئق
  .                                                                       تتجنب، على حنو دقيق، املشاركة يف مشاريع تنطوي على عمليات إخالء واسعة النطاق           لية على أن                    اللجنة الوكاالت الدو   حتث 
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                                                        ال بد للدولة نفسها من أن متتنع عن القيام بعمليات           "                فهو يؤكد أنه      .                     االلتزام باملراعاة   ٧                                ويتـناول التعليق العام رقم       
   ".                                                                                                 إخالء املساكن باإلكراه وأن تكفل تطبيق أحكام القانون على موظفيها أو على أطراف ثالثة متارس هذه العمليات

                 تكفل جعل التدابري    أن  "                 فهو حيث الدول على   .                   ل االلتزام باحلماية                                      كمـا أن هذا التعليق العام يتناو        
                                                                                                                     التشـريعية وغريهـا من التدابري وافية للحيلولة دون عمليات اإلخالء باإلكراه، وللمعاقبة، عند االقتضاء على هذه                 

           ّ     لك، فإن املالّك     لذ   ".                                                                                                العمليات اليت يقوم هبا أفراد بصفتهم الشخصية أو تقوم هبا هيئات دون تقدمي ضمانات مناسبة              
                                                                                                              اخلاصـني واملستثمرين واملؤسسات الدولية مثل البنك الدويل وأي أطراف ثالثة أخرى أو اجلهات الفاعلة غري التابعة           
                                                                                                                     للدولـة خاضعون لاللتزامات القانونية ذات الصلة وميكن إنفاذ القانون يف حقهم إذا قاموا بعمليات إخالء املساكن                 

                                                                               تنفيذ القوانني الوقائية احمللية ملعاقبة األشخاص املسؤولني عن عمليات اإلخالء                                 ويتحـتم على احلكومات     .          باإلكـراه 
  .                                    باإلكراه اليت تتم دون الضمانات املناسبة

              ينبغي أال تسفر  "                                فهو يفتح آفاقا جديدة بإعالنه أنه   .                      على االلتزام باإلعمال ٧                             وأخريا، ينص التعليق العام رقم  
                      وتبعا لذلك، جيب على       ".                                                و تعرضهم النتهاك حقوق أخرى من حقوق اإلنسان                                          عمليات اإلخالء عن تشريد األفراد أ     

  . )٣٤ (                                      إن بطريقة غري قانونية أو وفقا للقانون-                                           احلكومات أن تكفل سكنا بديال ملن يتعرضون لإلخالء 

    ً                                                                                         وفقـاً لـلمقرر اخلاص السابق املعين بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يتعني على مجيع      
                                                                                                   لفاعلني الذين لواليتهم صلة ضمنية أو صرحية بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إدراك ما ألعماهلم  ا

                                                                                                                        مـن صلة مباشرة مبسألة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكفالة عدم إضرار ما يعملون من أجله من سياسات                  
            انظر اإلطار   (                                                        حلقوق أو بقدرة الدولة على أداء واجباهتا القانونية                                                               ومشـاريع ووجهـات نظر وبرامج بآفاق إعمال تلك ا         

    ").             دانيلو تورك                                 بعض املسلمات األساسية اليت اقترحها- ٣  :                                           معايري احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية "       املعنون 

             وحدها بل                                                                                               لذلـك، فإن مهمة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال تقع على عاتق الدول              
                                                                                                                     تشاركها فيها أيضا اجلهات الفاعلة غري التابعة للدولة، من قبيل املؤسسات املالية الدولية والشركات عرب الوطنية                

                                                              فقد تؤدي سياسات الشركات عرب الوطنية واملؤسسات املالية الدولية إىل   .                                    اليت هلا أثر كبري على التمتع هبذه احلقوق
                                                                                 واالجتماعية والثقافية يف البلدان النامية، وخباصة أفقر البلدان ضعفا وأقل                                              وقـوع انتهاكات للحقوق االقتصادية    

                                                                 كما ميكن أن تقع انتهاكات غري مباشرة للحقوق املدنية والسياسية يف سياق   .  )٣٥ (     ً                       نفوذاً يف االقتصادي أو السياسي

                                                        

) ٣٤  (  Scott Leckie, "New United Nations regulations on forced evictions: General Comment 

No. 7 strengthens right not to be evicted", in Third World Planning Review, vol. 21, No. 1 (February, 

1999), pp. 41-61.  
                                                           بشأن تدابري املساعدة التقنية الدولية إىل أن الوكاالت الدولية  ٢                                  ، وردت اإلشارة يف التعليق العام رقم     لذلك  )  ٣٥ (
         لألشخاص                                       على عمليات إخالء أو تشريد واسعة النطاق      ....                                                    تتجنب، على حنو دقيق، املشاركة يف مشاريع تنطوي          "           ينبغي أن   

  Women's International League for Peace           ً انظر أيضاً  .  ) ٦       الفقرة  (   "                                كل أشكال احلماية والتعويض املناسبة         دون توفري 
and Freedom (WILPF) and INHURED International, Justice Denied: Human Rights and the International 

Financial Institutions (Kathmandu, 1994).  
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                     ض أوضاع العمل اليت                                                                                            بـرامج التكييف اهليكلي أو متويل املشاريع الكربى، وقد تشجع الشركات عرب الوطنية بع             
  . )٣٦ (                                                      تتعارض مع التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                                                         ورغـم أن املؤسسـات املالية الدولية والشركات عرب الوطنية معنية بااللتزام مبراعاة احلقوق االقتصادية                
          فهي، على    .             أوجه تقصريها                                                                                      واالجتماعية والثقافية، فال وجود ألي آلية دولية متخصصة يف مساءلتها عن أعماهلا و            

ُ                              خـالف الـدول، ال تقدم تقارير دورية إىل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وغري ُملزمة حبضور                                                                                                  
  ّ                                                                          إالّ أن الدول األعضاء يف املؤسسات املالية الدولية تقدم تقارير دورية إىل              .                                       اجـتماعاهتا للرد على أسئلة أعضائها     

َ   ُ          اللجنة َومتثُل أمامها                                  ً                                           كن بالتايل رصد أنشطتها بوصفها أعضاًء يف تلك املؤسسات بقصد التأكد من أهنا تتماشى   ومي  .        
  .                                                              كما أن تيقظ املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان له أمهيته يف هذه العملية  .  )٣٧ (                          والتزامات الدول مبوجب العهد

                االلتزام باحلماية

                                          فية يقتضي من الدول ووكالئها منع تعرض                                                                   إن االلـتزام حبمايـة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا         
ِ  ّ    ويف احلاالت اليت ُيِخلّ   .                                                                              حقوق أي فرد لالنتهاك من قبل أي فرد آخر أو إحدى اجلهات الفاعلة غري التابعة للدولة  ُ             

                                                                                                  فيها طرف ثالث باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يتعني على السلطات العامة أن تعمل على منع حدوث 
ـ                                      كما جيب على الدولة وضع تدابري فعالة   .                                            رى وضمان االنتصاف القانوين لضحايا ذلك التعسف                 انـتهاكات أخ

                                                                                                              حلماية األشخاص من التمييز العنصري أو غريه من أشكال التمييز أو االضطهاد أو احلرمان من اخلدمات أو غري                  
  .                ذلك من التهديدات

  :                              ويستوجب االلتزام باحلماية ما يلي 

                                                                     الة منع انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من قبل                                  اختـاذ خطوات فورية لكف     !
                الدولة ووكالئها؛

                                                                                              اختـاذ خطوات فورية لكفالة منع انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من قبل              !
             أطراف ثالثة؛

                ات الفاعلة غري                                              ُ                                          كفالة سبل انتصاف قانونية نزيهة يف احلاالت اليت ُيزعم فيها قيام الدولة أو اجله              !
                                                             التابعة للدولة بانتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

                                                        

) ٣٦  (  Sigrun Skogly, "Structural adjustment and development: human rights - an agenda for 

change" in Human Rights Quarterly, vol. 15, No. 4, 1993, p. 751.  
   ١- ٢                                       بالفعل هذه املسألة بانتظام يف إطار املادة     تثري                                            جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     باتت  )  ٣٧ (
  .        من العهد
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                                                                                                اختـاذ تدابـري فعالـة حلماية مجيع األشخاص من التمييز العنصري أو غريه من أشكال التمييز                  !
  . )٣٨ (                          واالضطهاد واحلرمان من اخلدمات

                                       واالجتماعية والثقافية وتتحمل مسؤولية ما                                                       كما أن اجلهات الفاعلة املستقلة قد تنتهك احلقوق االقتصادية  
                                                                                إن قانون حقوق اإلنسان يشمل القطاع اخلاص أيضا ومل يعد مقتصرا على القطاع               .  )٣٩ (                       ارتكبـته من انتهاكات   

                                                                                                   فعلى اجلهات الفاعلة املستقلة أن حتترم حقوق اإلنسان، وعلى الدولة بالتايل أن تكفل محاية حقوق                 .  )٤٠ (       العـام 
  . )٤١ (                                               نتهاك من قبل أطراف ثالثة غري تابعة هلا بشكل مباشر                   األفراد من التعرض لال

                                                        

                 إن االنتهاكات   -  ١٦  :               مسؤولية الدول   :                                        سترخيت التوجيهية وجهات النظر التالية                      وتضـيف مبادئ ما     )  ٣٨ (
 ُ                                                                                          ُتعزى من حيث املبدأ إىل الدولة اليت حتدث هذه االنتهاكات يف األراضي اخلاضعة لواليتها               ̀      ً ثانياً̀                         املشار إليها يف الفرع     

                                       النتهاكات، ومن بني هذه اآلليات الرصد            ً                                                            ونتيجةً لذلك، على الدولة املسؤولة أن تضع آليات ملعاجلة هذه ا            .           القضـائية 
                              إن االلتزام باحلماية يشمل     -  ١٨  :                                    أفعال من إتيان كيانات غري الدول       .                                             والتحقـيق واملقاضاة وسبل االنتصاف للضحايا     

                                                                              َ                                          مسؤولية الدولة يف ضمان أن الكيانات اخلاصة أو األفراد بصفتهم والية قضائية عليها، ال َيحرمون األفراد من حقوقهم                  
                                                                            وتتحمل الدول املسؤولية عن انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        .                                 صـادية واالجتماعـية والثقافية        االقت

   :      دولية                          أفعال من إتيان منظمات       .                                                                                    الـنامجة عـن عدم اختاذها اإلجراءات الواجبة ملراقبة سلوك هذه اجلهات غري الدول             
                                     ً                            واالجتماعية والثقافية ميتد نطاقها أيضاً ليشمل مشاركتها يف املنظمات                                          إن التزامات الدول حبماية احلقوق االقتصادية-  ١٩

                                                                                  ومن األمهية بوجه خاص أن تستخدم الدول نفوذها لضمان أال تسفر برامج وسياسات               .                        ً      الدولـية، حيث تعمل مجاعياً    
                 ى انتهاكات احلقوق                                ومن األمهية مبكان من أجل القضاء عل  .                                                      املنظمات اليت تكون تلك الدول أعضاء فيها عن انتهاكات    

                                                                                                                         االقتصـادية واالجتماعية والثقافية أن تعمد املنظمات الدولية، مبا فيها املؤسسات املالية الدولية، إىل تصويب سياساهتا                
                              وينبغي للدول األعضاء يف هذه       .                                                                                   وممارسـاهتا حبيـث ال تسفر عن حرمان من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            

                                                                                    ن خالل هيئات إداراهتا، كما ينبغي لألمانة املنظمات غري احلكومية، أن تشجع وتعمم ما درج عليه                    املنظمات، فرادى أو م
                                                                                                                       العديد من هذه املنظمات من إعادة النظر يف سياساهتا وبراجمها حبيث تراعى فيها قضايا احلقوق االقتصادية واالجتماعية                 

َنفَّذ هذه السياسات والربامج                                                                 يف بلدان تفتقر إىل املوارد الالزمة ملقاومة الضغط الذي متارسه                        ُ َ  َّ                                   والثقافـية، وخباصة عندما ُت
  .                                                                                          املؤسسات الدولية على ما تتخذه تلك البلدان من قرارات متس احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

) ٣٩  (  Chris Jochnick, "Confronting the impunity of non-State actors: new fields for the 

promotion of human rights" in Human Rights Quarterly, vol. 21, No. 1 (February, 1999), pp.56-79.  
                                                                                              إن املقرر اخلاص للجنة الفرعية املعين مبسألة إفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب قد أكد يف عام  
           وتعترب هذه    .                      ثقافية أشخاص عاديون                                                                   ميكن أيضا أن يرتكب انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية وال         "          أنـه        ١٩٩٦

    وجيب   .                                                                                                االنتهاكات يف األغلبية الساحقة للدول جرائم جنائية أو ختضع على األقل إىل إجراء من إجراءات التعويض املدين
   ).   ١٣٥         ، الفقرة E/CN.4/Sub.2/1996/15   " (                       ً        ً      ً   على الدولة أن تضع إطاراً قانونياً مالئماً

) ٤٠  (  Andrew Clapham, Human Rights in the Private Sphere (Oxford, Clarendon Press, 1993).  
) ٤١  (  Evert Albert Alkema, "The third-party applicability or 'Drittwirkung' of the European 

Convention on Human Rights", in Protecting Human Rights: The European Dimension (Studies in honour of 

Gerard J. Wiarda), F. Matscher and H. Petzold, eds., (Koln, Carl HeymansVerlag, 1988).  
                       ً                                                                                    تقـدم مبادئ ليمبورغ دعماً، حيث يرد فيها أن على الدول األطراف أن حتظر عل األشخاص العاديني وعلى                   

   ).  ٤٠      املبدأ  (                                                    اهليئات اخلاصة ممارسة متييز يف أي من ميادين احلياة العامة 
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                                                                                              وكذلـك، فإن أصحاب العمل، والشركات وأصحاب األمالك واألطباء وغريهم من املواطنني الذين قد               
                                             ً                  ُ                                                 ينتهكون حقوق األفراد بتشجيع من الدولة أو نتيجةً لتقصريها قد باتوا ُيعتربون مساءلني بشكل متزايد يف وقت                 

                                                وعلى سبيل املثال، قالت جلنة احلقوق االقتصادية         .  )٤٢ (                                              هيم مسؤولية الدولة تتجاوز احلدود التقليدية                   باتت فيه مفا  
                               االلتزام باحلماية يستلزم أن تتخذ  "                                    بشأن احلق يف الغذاء الكايف إن          ١٢                                               واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقم       

   ".                              فراد من احلصول على الغذاء الكايف                                                   الدولة تدابري لضمان عدم قيام أفراد أو شركات حبرمان األ

                االلتزام باإلعمال

                                                                                                يستلزم االلتزام بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اختاذ الدولة تدابري إجيابية يف احلاالت اليت  
           مسائل من                             وقد يستوجب هذا االلتزام معاجلة  .                                                         مل تنجح فيها التدابري األخرى يف ضمان اإلعمال التام لتلك احلقوق

                                                                                                   قبـيل اإلنفـاق العام، وتقنني احلكومة للقطاع االقتصادي وتوفري اخلدمات العامة الضرورية واهلياكل األساسية،    
  .                                                           والسياسة الضريبية، وتدابري أخرى إلعادة توزيع املوارد االقتصادية

                    احلق يف التعليم،           بشأن   ١٣                                                      بشأن احلق يف الغذاء الكايف وتعليقها العام رقم            ١٢                           ويف تعلـيقها العام رقم       
                         ويشمل االلتزام بالتسهيل      ".                                     االلتزام بالتسهيل وااللتزام بالتوفري      ل                              االلتزام باإلعمال بدوره يشم    "                    تعلـن اللجنة أن     

                        ويشمل االلتزام بالتوفري     .                                                                                         اختـاذ مبادرات إجيابية لتيسري التمتع الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          
                                                                                 باشرة توفرها الدولة عندما يتعذر على األفراد أو اجلماعات، ألسباب خارجة عن                                        خدمـات مباشـرة أو غري م      

          يف التمتع                بشأن احلق      ١٤                                       وتقول اللجنة يف تعليقها العام رقم         .                                                   إرادهتم، إعمال احلق بأنفسهم بالوسائل املتاحة هلم      
                       صحة نظرا ملا حيظى به ذلك                                                 ه إن االلتزام باإلعمال يشمل االلتزام بتعزيز ال                                         بأعـلى مستوى من الصحة ميكن بلوغ      

  .                                                             األمر من أمهية بالغة يف عمل منظمة الصحة العاملية وغريها من املنظمات

                                                                                                            كما أن اللجنة قدمت أمثلة عما يشمله االلتزام باإلعمال فيما يتعلق حبقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية                
                                          أنه جيب أن تشارك الدولة بفعالية يف األنشطة                    االلتزام بالوفاء يعين "     إن   ١٢                             فهي تقول يف تعليقها العام رقم   .     حمددة

                                                                                                             املقصـود مـنها أن تعزز وصول الناس إىل موارد ووسائل ضمان مقومات عيشهم، مبا يف ذلك األمن الغذائي،                   
   من  "       يتطلب    )         بالتسهيل (                         إن االلتزام باإلعمال       ١٣                               وتقول يف تعليقها العام رقم         ".  ل                              واستخدام تلك املوارد والوسائ   

                  ، والوفاء يف الوقت  "  يم                ِّ                                                    تدابري إجيابية متكِّن األفراد واجلماعات وتساعدها على التمتع باحلق يف التعل             الدول أن تتخذ
    ".              احلق يف التعليم  )     توفري (              التزام بإعمال  "                     ذاته مبا يقع عليها من 

     فادة       ً                                                                                               وختاماً، فإن االلتزام باإلعمال يشمل التدابري الفعالة اليت يتحتم على احلكومات اختاذها لضمان است              
                                                                                                        مجـيع األشـخاص اخلاضـعني لواليـتها من فرص التمتع الكامل جبميع ما يستحقونه من احلقوق االقتصادية                  

  .                                                           واالجتماعية والثقافية اليت يتعذر ضماهنا باجملهودات الشخصية وحدها

                                                        

   أن      بش  ٥                           يف تعليقها العام رقم       ،                                            جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         فإن                       عـلى سبيل املثال،       )  ٤٢ (
                                 ً                                       ضرورة ضمان إخضاع القطاع اخلاص أيضاً، ال القطاع العام فقط، لضوابط تنظيمية،  "                الدول األطراف إىل        ، تدعو       املعاقني

                                                   يكون من الضروري إخضاع أصحاب العمل من القطاع           ،     ...                                                           ضمن احلدود املناسبة، مبا يضمن املعاملة العادلة للمعوقني         
                                                                     خلاص، وغريهم من الكيانات غري احلكومية، ملعايري عدم التمييز وملعايري                                                      اخلاص، وموردي السلع واخلدمات من القطاع ا      

   ).  ١١       الفقرة    ( . "                          املساواة فيما يتعلق باملعوقني
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  :                                     ومن األمثلة على االلتزام باإلعمال ما يلي 

                                     تدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية                                                             ختصـيص نسبة كافية من اإلنفاق العام ملسألة اإلعمال ال          !
           والثقافية؛

                                                                                                      توفـري الدولـة للخدمات العامة، مبا يف ذلك اهلياكل األساسية واملياه والطاقة الكهربائية واملرافق                !
                                                                                            واخلدمـات الصـحية والتدفئة ونظام الصرف الصحي والطرق ومرافق الرعاية الصحية وخدمات             

         الطوارئ؛

                                                            ددة األهداف خاصة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                     وضع خطط عمل واستراتيجيات حم     !
                                                                 ذات أطر زمنية والتزامات مالية حمددة بغرض اإلعمال التام لتلك احلقوق؛

                                                                                       وضع مقاييس لرصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك اعتماد مؤشرات مالئمة      !
           هلذا الغرض؛

                                                          سسات وضع السياسات إىل استعراض شامل جلميع القوانني أو                                          مـبادرة املؤسسات التشريعية ومؤ     !
                                                                                       واللوائح الناظمة أو غريها من التوجيهات اليت قد يكون هلا أثر سليب على إعمال احلقوق االقتصادية 

                      واالجتماعية والثقافية؛

                                                                  إقرار احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التشريعات والسياسات؛ !

                                                                               صوى لالستراتيجيات الرامية إىل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                             إيـالء العناية الق    !
                                                                                             لـلجماعات احملـرومة، مبا يف ذلك املسنون واألطفال واملعاقون جسديا واملصابون بأمراض فتاكة              
                                                                                              وحاملو فريوس نقص املناعة وذوو مشاكل طبية مزمنة واملرضى ذهنيا وضحايا الكوارث الطبيعية             

                                                           يف املناطق املهددة بالكوارث، والتركيز على تلك االستراتيجيات؛         والقاطنون

                                                                                               ولـئن كانت هذه االلتزامات تقع على عاتق الدولة، فبإمكان املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان               !
          وجلعل تلك    .                                                                                 رصـدها وتشجيعها على الصعيد احمللي، وبإمكاهنا يف بعض احلاالت تيسري الوفاء هبا            

                                                                    ثيقة الصلة جبميع األطراف اليت متسها، مبا يف ذلك املؤسسات الوطنية                                      االسـتراتيجيات فعالـة وو    
                   ً                                                                           حلقـوق اإلنسـان، وضماناً ملراعاة حقوق اإلنسان األخرى، ينبغي أن تستند إىل التشاور املوسع               

                                               وجيب أن تتلوها خطوات تتخذها احلكومات لضمان         .                                       واحلقـيقي مـع تلك األطراف وإشراكها      
                                                                 ت اإلقليمية واحمللية بغية توفيق السياسات ذات الصلة مع االلتزامات                                   التنسيق بني الوزارات والسلطا   

                                                                                                 الـيت يفرضـها العهد، مبا يف ذلك تقييم مدى التأخر يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية                 
                                                                            ويف هذا الصدد، قد يكون من املناسب التشاور مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان        .            والثقافـية 

                                                                                واليات املسندة إليها فيما يتعلق بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وفق ما تنص                                بالنظر إىل تعدد ال   
   ).          انظر املرفق (                 عليه مبادئ باريس 
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             حقوق السكن-               التزامات الدول       تصنيف  - ٥

                     برنامج األمم املتحدة         ويعد    .                    ة والثقافية تطورا                                                                     إن احلق يف السكن الالئق من بني أكثر احلقوق االقتصادية واالجتماعي           
                                  ومفوضية األمم املتحدة السامية      )     املوئل (                     للمستوطنات البشرية                                                      ن، وهو مبادرة مشتركة بني برنامج األمم املتحدة                   حلقوق السك 

                سؤوليات امللقاة                                                       ويف هذا السياق، وضع املوئل اجملموعة التالية من امل          .                                                   حلقـوق اإلنسان، أهم عمل دويل متعلق حبقوق السكن        
                                                                                                                               على عاتق الدول فيما يتعلق باإلعمال التام والتدرجيي للحق يف السكن املالئم واإلجراءات اليت ميكن القيام هبا على الصعيدين                   

                                                                            وبإمكان املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان القيام بأنشطة مماثلة فيما يتعلق             ).  ٢          ، اجلدول   HS/C/17/INF.6 (                الوطـين واحمللي    
  . )٤٣ (                                   القتصادية واالجتماعية والثقافية األخرى        باحلقوق ا

    
 املراعاة احلماية التعزيز اإلعمال

                          مكافحـة التشـرد ومنعه     
       وإهناؤه

                        مـنع انـتهاكات حقوق                    ضمان حق امللكية
      السكن

                         مـنع عمليات اإلخالء غري     
                          القـانوين وعمليات اإلخالء    

        باإلكراه
                            زيـادة اإلنفاق العام على     
                  الســـكن وختصـــيص 

          ناسبة لـه          اعتمادات م

                           استعراض التشريعات وإقرار   
            حقوق السكن 

                        سـبل االنتصــاف احمللــية  
                            والتطبـيق احملـلي للقانون     

       الدويل 

                      منع مجيع أشكال التمييز 

                        السـكن الالئق واملناسب    
       للجميع

                          وضع معايري لقياس اإلعمال    
       التام 

                           كفالـة املساواة يف احلقوق     
             جلميع الفئات 

                      منع أي تدابري تراجعية 

                يري مادية دنيا             وضـع معا  
      للسكن

                          وضـع استراتيجيات وطنية    
                  إلعمال حقوق السكن 

                           جعل السكن بتكلفة معقولة    
                         ويف متـناول اجلميع ووضع    
                            معـيار لقياس القدرة على     

                 حتمل تكلفة السكن 

                         احلريات املرتبطة باحلق يف    
       السكن 

                      توفــري مجــيع اخلدمــات 
ــياكل   ــرورية واهل                       الض

        األساسية

ــوق  ــلى حق ــيز ع                        الترك
          املستضعفة         اجلماعات 

                          جعـل السـكن يف متناول      
                         اجلماعـات احملـرومة اليت     

                    حتتاج إىل تدابري خاصة 

ــرمة   ــق يف حـ                   احلـ
                    اخلصوصـيات الشخصية   

                    ومراعاة حرمة املسكن 
                       خطـط لـتمويل السكن     

              الشعيب واالدخار
                           إتاحـة املعلومات املتعلقة    

        بالسكن 
                           مراقـبة اإلسـكان بطريقة     

          دميقراطية 
                       املشاركة الشعبية يف قطاع 

     سكن   ال
                       تـأمني عـرض كاف من                          بناء السكن االجتماعي

                     األراضي بكلفة ميسورة 
                         تقـنني مسـتويات اإلجيار     
                          وأنشـطته يف قطاع السكن     

      اخلاص 

                          احترام اخلاصيات الثقافية   
       للسكن 

                                                        

                  رغم أن االلتزامني  ،                                                                               ميـيز برنامج األمم املتحدة حلقوق السكن بني االلتزام بالتعزيز وااللتزام باإلعمال          )  ٤٣ (
  .           زام باإلعمال      االلت    ، هو                                 يعتربان يف هذا الدليل التزاما واحدا
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  بعض املفاهيم األساسية-جيم 

                    قتصادية واالجتماعية                        ُ    َ                                                             يف هـذا اجلـزء مـن الدليل، ُتناقَش ثالثة مفاهيم أساسية فيما يتعلق باحلقوق اال                
  :         والثقافية

                          االلتزامات الدنيا األساسية؛ !

                                                                                    ً  جواز التقاضي فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتطبيق هذه احلقوق حملياً؛ !

  .                      حتاشي التدابري التراجعية !

                         االلتزامات األساسية الدنيا

                          أن على الدول مبوجب العهد  ٣                    تعليقها العام رقم                                                تؤكد جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف 
   .                                                                           بضمان مستوى أساسي من التمتع بكل حق من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  "                     التزامات أساسية دنيا "

                                                                                                   ترى اللجنة أنه يقع على عاتق كل دولة من الدول األطراف حد أدىن من االلتزام األساسي بضمان                      "... 
                            ومن مث، وعلى سبيل املثال،       .                                                          تقدير، باملستويات األساسية الدنيا لكل حق من احلقوق                         الوفاء، على أقل  

                     ُ                                                                                            فـإن الدولة الطرف اليت ُيحرم فيها أي عدد هام من األفراد من املواد الغذائية األساسية، أو من الرعاية                   
       ُ        ساسية، ُتعترب،                                                                                         الصـحية األولية األساسية، أو من املأوى واملسكن األساسيني، أو من أشكال التعليم األ             

      ُ                                           فإذا قُرئ العهد على حنو ال حيدد هذا االلتزام           .      ً                                                      بداهـةً، مـتخلفة عـن الوفاء بالتزاماهتا مبقتضى العهد         
ُ                           األساسي األدىن، يكون قد ُجرد إىل حد كبري من سبب وجوده                      " ) ٤٤( .  

             وق االقتصادية                                        فيقيد املقرر اخلاص السابق املعين بإعمال احلق  .  )٤٥ (                                    وحيظـى هذا املبدأ بتأييد واسع النطاق   
                                                                    يتحتم على الدول، بصرف النظر عن مستوى تنميتها االقتصادية، أن           "                                              واالجتماعـية والثقافية، دانيلو تورك، أنه       
                   النظر يف حتديد أهداف  "                               وحثت جلنة حقوق اإلنسان الدول على   .  )٤٦ ( "                                     تكفل مراعاة حقوق اإلعاشة الدنيا للجميع

                                                                  لاللتزام األساسي األدىن بكفالة الوفاء باملستويات األساسية الدنيا                                                        قياسية وطنية حمددة الغرض منها إعطاء مفعول        
       التزام  "                                                  وأعلنت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن          .  )٤٧ (  ]"                                االقتصادية واالجتماعية والثقافية     " [                  لكل حق من احلقوق   

                          اإلعالن األمريكي واالتفاقية                                                                                         الـدول األعضـاء مبراعاة وصون حقوق اإلنسان لألفراد اخلاضعني لواليتها، كما ورد يف               

                                                        

                بأقصى ما ميكن من  "                                           م هذا التعليق العام الدول كذلك بالعمل        ِ لِز ُ ُي  .   ١٠           ، الفقرة    ٣                       التعلـيق العام رقم       )  ٤٤ (
   ). ٩       الفقرة  (                                        على اإلعمال التام للحقوق الواردة يف العهد   "                 السرعة والفعالية

) ٤٥  (  One of the first articulations of this principle was: "Each right must therefore give rise 

to an absolute minimum entitlement in the absence of which a State Party is to be considered to be in 

violation of its obligations." (Philip Alston, "Out of the abyss: the challenges confronting the new U.N. 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights" in Human Rights Quarterly, vol. 9, No. 3 

(August, 1987), p. 353).  
  .  ١٠         ، الفقرة  )E/CN.4/Sub.2/1991/17 (                     التقرير املرحلي الثاين   )  ٤٦ (
  .  ١٤ /    ١٩٩٣                     قرار جلنة حقوق اإلنسان   )  ٤٧ (
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ُ                                                                                            األمريكـية، ُيلِزُمها، بغض النظر عن مستوى تنميتها االقتصادية، بضمان حد أدىن من التمتع بتلك احلقوق                 ِ         كما أن    .  )٤٨ ( "           ُ 
  . )٤٩ (                تؤكد هذا املبدأ                                                                التوجيهية املتعلقة بانتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              مبادئ ماسترخيت 

                                                                                   اللتزامات األساسية الدنيا بالدرجة األوىل على متتع األفراد حبق من احلقوق أم على                                  هـل تنطـبق هذه ا      
             نطاق انتهاك   "                             املوقف األخري حيث أكدوا أن        "              هنج احلد األدىن   "                                                  مسـتويات متتع اجملتمع برمته؟ أيد املدافعون عن         

                        رومني من هذا احلد األدىن من                                                                                 احلقـوق االجتماعـية واالقتصادية سيشري عندئذ إىل النسبة املئوية من السكان احمل           
  ّ                                                                                                     إالّ أن آخرين حاولوا تناول املسألة من زاوية من ميلكون تلك احلقوق بدل تناوهلا من زاوية الدولة                   .  )٥٠ ( "      التمتع

                                                  ينبغي أن يكون لكل حق حد أدىن مطلق تعد الدولة الطرف  "                     ويؤكد أحد املؤلفني أنه   .                        اليت يتوجب عليها كفالتها
  . )٥١ ( "       تزاماهتا               ً     بدون كفالته خملةً بال

                                           ً                                                            وينـبغي اعتـبار االلتزامات األساسية الدنيا خطوةً أوىل، وليس خامتة عملية إعمال احلقوق االقتصادية                
                                                                                           وجيب عدم التعامل مع هذا املبدأ على أساس أنه جييز انتهاج سياسة االكتفاء باحلد األدىن                 .                      واالجتماعية والثقافية 

َ                           ّ                                   الّ ُيفَهم منه أنه ال جيوز التقاضي إالّ بشأن احلد األدىن من حق                                         وينبغي، على وجه اخلصوص، أ      .                مـن االلتزامات     ُ ّ 
                                                                                     إن تعاريف مضمون احلقوق املدنية والسياسية جيري توسيع نطاقها باستمرار؛ وسيتواصل             .                               اقتصادي أو اجتماعي أو ثقايف    

               ّ ُ             افية، وينبغي أالّ ُيعترب ذلك                                                                                                   السعي من أجل حتقيق قدر مماثل من الوضوح فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق             
                                                                 لقد مت إجناز الكثري يف جمال حتديد املكونات األساسية لكل حق من احلقوق        .                                            عقـبة أمـام معاجلة انتهاكات تلك احلقوق       

  .                                                                                       االقتصادية واالجتماعية والثقافية، سواء من حيث االلتزام بإعماهلا أو من حيث استحقاق التمتع هبا

                                                        

) ٤٨  (  Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights, 1994 (Organization of 

American States, Washington D.C.).  
) ٤٩  (  "Every state that has accepted legal obligations ... agrees that under all circumstances, 

including periods characterized by resource scarcity, basic minimum obligations and corresponding essential 

rights remain in place" (Victor Dankwa, Cees Flinterman and Scott Leckie, "Commentary to the Maastricht 

Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights" (guidelines 9 and 10: minimum core 

obligations and availability of resources) in Human Rights Quarterly, vol. 20, No. 3 (August, 1998), p. 717.  
) ٥٠  (  Bart-Anders Andreassen and others, "Assessing human rights performance in developing 

countries: the case for a minimal threshold approach to the economic and social rights" in Yearbook of Human 

Rights in Developing Countries 1987/1988 (Copenhagen), p. 341. See also Asbjorn Eide, "Realization of social 

and economic rights and the minimum threshold approach", in Human Rights Law Journal, vol. 10, Nos. 1-2 

(1989), p. 35-51.  
) ٥١  (  "There would be no justification for elevating a 'claim' to the status of a right (with all the 

connotations that concept is generally assumed to have) if its normative content could be so indeterminate as to 

allow for the possibility that the right holders possess no particular entitlement to anything." (Philip Alston, 

"Out of the abyss: the challenges confronting the new U.N. Committee on Economic, Social and Cultural 

Rights" in Human Rights Quarterly, vol. 9, No. 3 (August, 1987), pp. 352-353).  
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 ماعية والثقافية يف املمارسة العمليةاحلقوق االقتصادية واالجت

             ِّ                                                     تدابري غري مكلِّفة لتعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية - ١

                                                                                                              تتمـثل إحدى احلجج ضد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف أن االعتبارات املالية ستبقى عائقا مينع                 
                                                                                  أن العديد من االلتزامات املتصلة بتلك احلقوق ال يتطلب الوفاء هبا ميزانيات               ّ إالّ  .                                     حتقيق التمتع هبا جلميع من يستحقوهنا     

  .            منتظمة وضخمة

                                                                                                               إن الواجـبات امللقاة على عاتق الدول بضمان اإلعمال التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومجيع                
                                               ري اليت ال تترتب عليها أساسا أي تكاليف أم                                     سواء تعلق األمر بالتداب    -                                            حقوق اإلنسان األخرى تشمل سائر االلتزامات       

               واحلقوق املدنية   (                                                   إن تأمني احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         .                                                    بـتلك اليت تتطلب قدرا هائال من النفقات العامة        
                                              غري أن مكونات احلقوق االقتصادية واالجتماعية       .                                                   ألشـد قطاعات اجملتمع حرمانا ستكلف الدولة أمواال         )            والسياسـية 

                                                        ويف احلاالت اليت يكون فيها التمويل مطلوبا، ميكن حتقيق           .                                                           والثقافـية ال تتطلب كلها بالضرورة خمصصات مالية هائلة        
          وبوسع حىت    .                                                                       ِّ                                 الكـثري بـتوخي احلكمـة والكفاءة يف توجيه األموال العامة حنو اجملاالت اليت هي يف أمسِّ احلاجة إليها                  

                                                                   لقانون الدويل ال يشترط ختصيص مبلغ أو جزء حمدد من النفقات العامة لعملية     إن ا  .                  ُّ              االقتصادات اهلشة حتمُّل هذه النفقات
لِزم احلكومات بأن ُترَصد هلا  َ          إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ولكنه ُي   ُ               ِ    ".                        أقصى حد من املوارد املتاحة "                                                  ُ  

                              لدولة فعليا أي شيء، وال يتطلب،                             ً                                             فيما يتعلق باحلق يف السكن، مثالً فإن إعمال العديد من مكوناته ال يكلف ا         
                           ومثة تدابري من قبيل توفري       .                           ّ      ً                                                            عدا تدخالت إجيابية قليلة، إالّ تعهداً بإنفاذ حقوق اإلنسان واإلرادة السياسية الالزمة لذلك            

                                                                                                    ضمان حيازة املسكن وعقد ملكية األرض وتدابري اإلصالح الزراعي ومراجعة التشريعات الوطنية وإنشاء نظم لإلعفاءات 
                                                                                                          ريبية وإنفاذ األحكام املتعلقة مبنع التمييز ودعم احلوافز املالئمة املقدمة إىل القطاع اخلاص والسماح للمنظمات اجملتمعية    الض

                                                                                  ّ                                     واملـنظمات غـري احلكومية بأن تعمل وتنظم شؤوهنا حبرية قد تستلزم إعادة توزيع املوارد، على أالّ يبلغ ذلك مستوى                    
  .                          يتسبب يف خنق النمو االقتصادي

                  هذا األمر سيتطلب     .                                                                                      نبغي على األخص، إنشاء هياكل فعالة تكفل أن يتم ختصيص األموال وفق احلاجة إليها               وي 
                                                                                                                مـن الدولـة العمل على وضع سياسات وتشريعات وبرامج تتماشى على حنو كامل واحلقوق االقتصادية واالجتماعية                 

لزم حكومَتها           "              املوارد املتاحة  "                                     وحىت يف احلاالت اليت يتأكد فيها أن          .          والثقافية                                       ُ         َ                لدولة ما غري كافية، فإن القانون الدويل ُي
                                                                                                                 بضمان أكرب قدر ممكن من التمتع باحلقوق ذات الصلة يف ظل الظروف السائدة وإثبات أهنا بذلت كل ما يف وسعها من                

                ات امللقاة على                                                                                                           جهـود الستخدام مجيع املوارد املتاحة هلا من أجل الوفاء، على سبيل األولوية، باحلد األدىن من املسؤولي                
  . )٥٢ (      عاتقها

                                                        

                                                                                        للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف            ٣                    علـيق العام رقم      ت  ال  )  ٥٢ (
   ).          من العهد ٢           من املادة  ١       الفقرة  (
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                                                                     ً جواز التقاضي بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتطبيقها حملياً

                                                                                                           ال يـزال جـواز التقاضـي أمـام احملاكم احمللية بشأن العهد وغريه من املعايري الدولية اليت تقر احلقوق                     
                                              وك مسألتني هامتني يف النقاشات بشأن املفاهيم                                                                       االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية والتطبيق احمللي لتلك الصك        

                                                           َّ                      وهلما صلة وثيقة باحلق يف توفري سبل انتصاف فعالة لألشخاص الذين يدَّعون تعرض               .  )٥٣ (                    األساسية لتلك احلقوق  
  . )٥٤ (                                              حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية النتهاكات

  .                                     نتصاف اإلدارية يف العديد من احلاالت                                                                     قد تكون سبل االنتصاف قانونية أو إدارية؛ وقد تكفي سبل اال            
        بشأن   ٩                            من تعليقها العام رقم       ٩                                                                                غـري أنه، كما تالحظ جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الفقرة             

                ً                                                                                                 تطبيق العهد حملياً، ففي احلاالت اليت يستحيل فيها اإلعمال التام حلق من احلقوق املنصوص عليها يف العهد بدون                  
  .                                                      طة القضائية، من الضروري اللجوء إىل سبل االنتصاف القضائية          إشراك السل

     وحال   .                                                                                   لقد ظل جواز التقاضي بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حمط نقاش منذ أمد طويل  
                             إن بعض القضايا القانونية     .                                                                                        هـذا األمر يف العديد من النواحي دون بلوغ تلك احلقوق مرتبتها القانونية احلقيقية             

                                                                                                                 احملـيطة جبـواز التقاضي بشأهنا معقدة، ولكن القبول الدويل جبواز التقاضي بشأهنا يشهد تزايدا هائال وسريعا،                 
                     ويف تعليقها العام رقم   .                                                                            ال سيما وأن نظر احملاكم احمللية يف مسائل متسها يف العديد من الدول أضحى ظاهرة متكررة

                                                   من بني التدابري اليت قد تعترب مناسبة، إضافة إىل          "             لثقافية أن                                                     ، تؤكـد جلـنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية وا         ٣
                                                                                                                     التشريع، توفري سبل التظلم القضائي فيما يتعلق باحلقوق اليت ميكن، وفقا للنظام القانوين الوطين، اعتبارها حقوقا                

                ضائية أن تتوىل                                                                  وأشارت اللجنة إىل أن عددا من مواد العهد ميكن للسلطة الق             ".  م              هبا أمام احملاك                  ميكـن االحتجاج  
                                 واملساواة بني الرجال والنساء يف       )  ٢- ٢       املادة   (      ً                                                                 مباشـرةً صوهنا وإنفاذها، ومن بينها تلك اليت تتعلق بعدم التمييز            

                            واالستغالل االقتصادي واالجتماعي   )  ٨      املادة  (          والنقابات    ))  ١  )( أ ( ٧      املادة  (                 واملساواة يف األجور   )  ٣      املادة  (      احلقوق 
                         واملدارس الدينية واخلاصة      ))  أ ( ٢-  ١٣       املادة   (                                      وجمانية التعليم االبتدائي وإلزاميته       )  ١-  ١٠       املادة   (                 لألطفال والشبان   

   ). ٣-  ١٥      املادة  (                           وحرية البحث العلمي واإلبداع   )  ٤   و ٣-  ١٣      املادة  (

  :                    ، تنوه اللجنة مبا يلي ٩                       من تعليقها العام رقم  ٣          ويف الفقرة   

                                            د احمللي يف ضوء مبدأين من مبادئ القانون                                                                    جيـب أن ينظر يف املسائل املتصلة بتطبيق العهد على الصعي           "
           ال جيوز ألي    "         هو أنه      ت                                        من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدا       ٢٧       املادة            يتجلى يف                       واملبدأ األول الذي      .      الدويل

                             وبعبارة أخرى، يتعني على الدول     "".                                                            طرف أن حيتج بأحكام قانونه الداخلي لتربير عدم تنفيذه معاهدة ما

                                                        

) ٥٣  (  Matthew C.R. Craven, "The domestic application of the International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights" in Netherlands International Law Review, vol. XL, issue 3 

(1993), pp. 367-404.  
                                                             تتخذ الدول األطراف التدابري لتوفري وسائل انتصاف فعالة، مبا يف ذلك  "                           تشدد مبادئ ليمبورغ على أنه   )  ٥٤ (

                      لشكاوى مبقتضى العهد،        ً                                     ونظراً ألنه ال يوجد بعد إجراء لفرادى ا          ).  ٩       املبدأ     " (                                      وسائل االنتصاف القضائية عند االقتضاء    
                                                                                                                       فإن وضع احلقوق اليت يتضمنها هذا النص موضع التنفيذ التام يتوقف على توفري القوانني وسبل االنتصاف املناسبة على                  

  .            الصعيد الوطين
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   ٨                                ويتجلى املبدأ الثاين يف املادة        .                                                           احمللية بالقدر الالزم لتنفيذ التزاماهتا مبوجب املعاهدات                              تعديل نظمها القانونية  
                                          لكل شخص حق اللجوء إىل احملاكم الوطنية املختصة  "                                                مـن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أن     

   ". ن               دستور أو القانو                                     تنتهك احلقوق األساسية اليت مينحها إياه ال  ل                          إلنصافه الفعلي من أية أعما

  ّ                                                                                                        إالّ أن عـدم توفـري دولة ما لسبل االنتصاف القضائية أو غري القضائية ال يشكل دليال على عدم جواز                      
              إن إنكار حق      . "        ُّ                                                    وإمنا ينمُّ يف أحسن احلاالت عن نظرة ناقصة إىل حقوق اإلنسان            .  )٥٥ (                         التقاضي بشأن معيار معني   

                                                                  دولة فيما يتعلق بالغذاء والسكن والصحة والتعليم يستبعد هذه                                                          أي فرد أو جمموعة يف رفع دعوى دستورية ضد ال         
             وليست طبيعة    .  )٥٦ ( "                                                      ً    ً                              املصاحل من عملية األخذ والرد واملناقشة املعقولة ويغلق مسبقاً حمفالً لكشف املظامل ورفعها            

              ا، وإمنا عدم                                                                                                       احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هي اليت متنع بالدرجة األوىل السلطة القضائية من إنفاذه             
     فعلى   .  )٥٧ (                                                                                                        أهلية أو استعداد تلك السلطة لقبول الدعاوى املتعلقة بتلك احلقوق والبت فيها وإصدار أحكام بشأهنا              

  . )٥٨ (                                                                             سبيل املثال، القضاء بإمكان البت يف قرابة مجيع املكونات األساسية للحق يف السكن الالئق

  :    إىل ٩  م                      من تعليقها العام رق ٣                          وتشري اللجنة أيضا يف الفقرة   

                                                                                          نـه سـيتعني على الدولة الطرف اليت تسعى إىل تربير عدم توفري أي سبل قانونية حملية للتظلم من        أ     "... 
   ً  سبالً  "                                                                                               انـتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن تثبت أن سبل االنتصاف هذه ال تشكل               

                                       اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية                        من العهد الدويل    ٢              من املادة     ١                          باملعىن الوارد يف الفقرة       "       مناسبة
                                     وسيكون من الصعب إثبات ذلك، وترى        .                                ً                             والثقافية أو أهنا غري ضرورية نظراً للسبل األخرى املستخدمة        

ّ    األخرى املستخدمة ميكن أن تصبح غري فعالة يف كثري من احلاالت إذا مل تعزز أو تكّمل   "      السبل "          اللجنة أن                                                                     
  . "                  بسبل انتصاف قضائية

                                                        

) ٥٥  (  Michael Addo,"The justiciability of economic, social and cultural rights" in Commonwealth 

Law Bulletin, vol. 14, No. 4 (October, 1988), pp. 1425-1432.  
) ٥٦  (  Craig Scott and Patrick Macklem, "Constitutional ropes of sand or justiciable guarantees? 

Social rights in a new South African Constitution", in University of Pennsylvania Law Review, vol. 141, No. 1 

(1992), p 28.  
) ٥٧  (  While with regard to the European Convention on Human Rights, "[t]he crucial test in this 

respect for the inclusion of a particular right in the Convention system does not lie in the subject-matter of that 

right, but rather in whether it is capable of protection by the Convention machinery, that is by the system of 

adjudication" (F.G. Jacobs, "The extension of the European Convention on Human Rights to include economic, 

social and cultural rights" in Human Rights Review, vol. III, No. 3 (1978), pp. 168-169). See also, Alexandre 

Berenstein, "Economic and social rights: their inclusion in the European Convention on Human Rights - 

problems of formulation and interpretation" in Human Rights Law Journal, vol. 2, Parts 3-4 (December,1981), 

pp. 257-280.  
) ٥٨  (  Scott Leckie, "The justiciability of housing rights", in The Right to Complain about 

Economic, Social and Cultural Rights, Coomans and van Hoof, eds., (Utrecht, SIM, 1995), p. 35.  
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  )  ٢      املادة  (                                               والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        )  ٨       املادة   (                           عالن العاملي حلقوق اإلنسان           إن اإل   
ِ                                                 كلـيهما يقـران بأن ألي شخص انُتِهكت حقوقه احلق يف سبيل انتصاف فعال                                          والعهد الدويل اخلاص باحلقوق      .                           ُ 

  ّ     إالّ أن    .                              الوقت الراهن إجراء للشكاوى                                                                           االقتصـادية واالجتماعية والثقافية ال يتضمن حكما مماثال وليس فيه يف            
                                                                                                        اللجنة قدمت إىل جلنة حقوق اإلنسان مشروع بروتوكول اختياري للعهد سيمكن األفراد واجلماعات من تقدمي               

                                                                            وباإلضافة إىل ذلك، يتزايد عدد الدول اليت بات لديها انتصاف قضائي وغري              .                                 شكاوى بشأن عدم االمتثال للعهد    
  .                                 وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                       قضائي بشأن انتهاكات احلق

                                                                                                    وحـىت يف احلـاالت الـيت ال ختضـع فيها املعايري الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية                     
                                                                                                                 واالجتماعية والثقافية لإلشراف املباشر من قبل إجراء حملي للشكاوى، ينبغي أن يكون للعهد دور هام يف تطبيق                 

                                                                                            وينبغي للمحاكم احمللية، على أقل تقدير، أن تعترب القانون الدويل حلقوق اإلنسان وسيلة               .                     القانون احمللي وتفسريه  
ِ                                                                                             مساِعدة يف تفسري القانون احمللي وأن تكفل توافق تفسريه وتطبيقه مع معاهدات حقوق اإلنسان اليت انضمت إليها     

                                    اليت تنتمي إليها منتهكة ألحكام                                                                          وحيثما أمكن، ينبغي للمحاكم أن تتفادى اختاذ قرارات جتعل الدولة           .         الدولـة 
                                                                                            إن دساتري وطنية عديدة تلزم فعال اهليئات التشريعية بعدم تشريع أو قبول سياسات تتناىف                .                     معاهدة صادقت عليها  

  . )٥٩ (                                                        بشكل واضح مع ضمانات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 يةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املمارسة العمل

                                      املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بوصفها       :                                                                    احملـاكم واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف جنوب أفريقيا         - ٢
                هيئة رصد قضائية

                                                                                                     اختـذت احملكمـة الدسـتورية جلنوب أفريقيا مبوجب دستور جنوب أفريقيا قرارات بالغة األثر فيما يتعلق باحلقوق      
                                                  حكومة مجهورية جنوب أفريقيا وآخرين ضد غروتبوم                                              قافية يف احلكم الذي أصدرته يف قضية                                       االقتصـادية واالجتماعـية والث    

  .BCLR 1169 (CC)  )   ١١   (    ٢٠٠٠  ،       وآخرين

َ                                                مشرد آخر يعيشون يف ظروف ال ُتحتَمل يف مستوطنة غري رمسية للنازحني تسمى                 ٩٠٠                           وكـان إيـرين غروتبوم و          ُ                          
     كانت   .                             وإقامة أكواخهم ومآويهم عليها  " New Rust "              خالية أمسوها                        وقـرروا االنتقال إىل أرض   . Wallacedene           واالسـيدين  

           على إخالئها   New Rust   ُ ِ        ، أُجِبر سكان     ١٩٩٩     مايو  /       ويف أيار  .      ِ                                            األرض ِملكـا خاصا وخمصصة لبناء مساكن منخفضة التكلفة 
     يف ما   Wallacedene                              واحتمى السكان يف ملعب واالسيدين   .                                  ومت جرف وحرق مساكنهم وحتطيم ممتلكاهتم  .               مبوجب أمر قضائي

ِ                            وِسعهم إقامته من مآو مؤقتة                    وطعنت الدولة يف   .                                                                      وقدموا طلبا مستعجال إىل احملكمة العليا اليت أمرت الدولة بأن توفر هلم مأوى    .  
  .                            ذلك األمر لدى احملكمة الدستورية

                                                        

                                                                                        عالوة على ذلك، باإلمكان يف الوقت الراهن تقدمي الشكاوى اليت تتضمن ادعاءات حبدوث انتهاكات         )  ٥٩ (
                                                                                                                       حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل إجراءات دولية وإقليمية عديدة والفصل فيها يف إطارها، ومن بينها تلك                  لل

                                                                                              منظمة العمل الدولية واليونسكو، ومبوجب بروتوكول سان سلفادور لالتفاقية األمريكية حلقوق                   يف إطار               الـيت تندرج    
                       ، يتوىل االحتاد األورويب        كذلك و  .                             وامليثاق االجتماعي األورويب    ،    شعوب                                      وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وال      ،        اإلنسـان 

                          وقد أرسيا بعض آليات      ،                                                                                          ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا أيضا مسؤولية كفالة بعض احلقوق االقتصادية واالجتماعية           
                        لتمييز العنصري والعهد                                                                                      ومت اللجوء إىل إجراءات تظلم أخرى أنشئت مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على ا              .        االنتصاف

                        والتفاقية القضاء على مجيع   .                                                                                  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية للدفاع عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  يف       النظر     ري  وجي  .                                                                                          أشكال التمييز ضد املرأة بروتوكول إضايف خيول جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة تلقي شكاوى فردية

َ        ُيلَحق بال                 مشروع بروتوكول  يف   دد        هذا الص   .                                                    عهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةُ  
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   أن   Western Cape                                                                           وطلبت جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان ومركز القانون االجتماعي جبامعة ويسترن كيب  
      أعربت   .                                           ُِ              َّ                                                        يكونـا من بني اجلهات املتدخلة يف هذه القضية، وقُِبل طلبهما، فقدَّما مرافعات مكتوبة وشفوية أمام احملكمة                

                                                                                                      احملكمة الدستورية عن تقديرها للجنة واملركز على هنجهما املستفيض واملساعد واالبتكاري يف تناول ما انطوت عليه هذه 
  .                           القضية من قضايا صعبة وحساسة

                                                                                                                           وأمـرت احملكمة الدستورية الدولة بأن تعمل على الوفاء بالتزامها الدستوري املتمثل يف وضع ومتويل وتنفيذ ورصد تدابري                   
  .                                       لتقدمي اإلغاثة إىل من هم يف أمس احلاجة إليها

          صد وتقييم  ر "                                                                                       كما أدلت احملكمة بتعليق مؤداه أن الدستور يلقي على عاتق جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان واجب  
                                                                                       وأصدرت حكما يقضي بأن تتوىل اللجنة رصد امتثال الدولة اللتزاماهتا الدستورية وفقا               ".                                  مراعاة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية    

  .                                                     حلكمها يف هذه القضية، وأن تقدم إليها تقريرا يف ذلك الشأن

َ                          إن املعـايري الدولـية تستمد أمهيتها حتديدا من الصعوبات اليت ُتطَرح فيما ي                                              تعلق بإمكانية التطبيق احمللي                                                         ُ  
  ّ                                 إالّ أن انتهاكات احلقوق االقتصادية       .                                                                          للنصـوص الدولـية حلقـوق اإلنسان أو صالحها للنظم القانونية الوطنية           

                                                ّ                                                     واالجتماعية والثقافية ال ميكن مكافحتها بشكل فعال إالّ من خالل زيادة دمج املعايري الدولية يف اهلياكل القانونية 
                                                                                ق إمكانية التقاضي بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإنفاذها على الصعيد                      الوطنـية وحتسـني نطا   

   إن   .                                                                                               فسـيكون من املستحيل التقاضي بشأن كل انتهاك من انتهاكات حقوق اإلنسان يف احملافل الدولية               .       احملـلي 
                            ن الدويل حلقوق اإلنسان على                        لذلك، يشدد القانو    .                                                             القـانون احمللي يبقى هو امليدان األول إلنفاذ حقوق اإلنسان         

  .                                        إنشاء آليات إنفاذ حملية حلماية حقوق اإلنسان

                                                                                                       وقد تفيد املبادئ التالية يف ضمان وصول مجيع املستفيدين من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                
  . )٦٠ (                   إىل سبل انتصاف فعالة

  .                ري قائم على اخلداع                                                     جيب أن يكون احلق يف سبل االنتصاف الفعالة حقيقيا وعمليا وغ - ١

                                                                                             ينـبغي اعتـبار التحسـني الـتدرجيي إلجراءات احلماية القانونية احمللية للحقوق االقتصادية               - ٢
  .                                                             واالجتماعية والثقافية عنصرا من عناصر اإلعمال التدرجيي لتلك احلقوق

َ                                                                 ّ     ال ُيسَمح بالتدابري الرجعية فيما يتعلق بإجراءات احلماية القانونية احمللية إالّ يف - ٣   .                حاالت استثنائية  ُ  

                                                        

        ينبغي -  ٢٢  :                            فرص االستفادة من سبل االنتصاف   : "                                          كما تنص مبادئ ماسترخيت التوجيهية على ما يلي  )  ٦٠ (
     سبل                      افية فرص االستفادة من                                                                         أن تتاح ألي شخص أو مجاعة ضحية النتهاك حق من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق
   :    ٍ واٍفَ                     َجرب الضرر على حنو       .                                                                                       االنتصـاف القضائية الفعالة أو غريها من سبل االنتصاف على الصعيدين الوطين والدويل            

ٍ                 حيق جلميع ضحايا انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلصول على تعويض واٍف، قد يتخذ شكل -  ٢٣                                                                                
   :          االنتهاكات                ً         عدم املعاقبة رمسياً على       .                                                              ويض، أو إعادة التأهيل والترضية، أو ضمانات بعد التكرار                                رد االعتـبار، أو التع    

                                                                                                      على األجهزة القضائية الوطنية وغريها من األجهزة أن تكفل أن ما قد يصدر عنها من بيانات لن يؤدي إىل املعاقبة -  ٢٤
                                                                 تقدير، ينبغي للهيئات القضائية الوطنية أن تعترب األحكام ذات                    وعلى أقل     .     ً                                         رمسياً على إخالل بالتزام دويل للدولة املعنية      

                                                 ً                                                          الصلة من القانون الدويل واإلقليمي حلقوق اإلنسان وسيلةً للمساعدة التفسريية يف اختاذ أية قرارات متصلة بانتهاك احلقوق 
   ".                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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                                                                                               إن واجـب السـلطة القضـائية تفسري القوانني بشكل يتفق والقانون الدويل يشمل ما أغفلته                 - ٤
  .             ُ                                      التشريعات وال ُيستوىف باالستناد إىل قاعدة تعدد التفسريات

                                                         ً                                   إن اإلجراءات احمللية حلماية احلقوق املدنية والسياسية تنطوي ضمناً على سبل االنتصاف احمللية              - ٥
  .                                                 ا يتعلق ببعض احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   فيم

                       حتاشي التدابري التراجعية

      تدابري  "                                                                                              حاولت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ثين الدول األطراف يف العهد عما تسميه                
                        إلشارة إىل كامل احلقوق اليت                              سوف يلزم تربيرها تربيرا تاما با "                             وقالت إن تدابري من ذلك القبيل    ".  ة             تراجعية متعمد

        هو ذلك    "                 التدبري التراجعي    . " )٦١ ( "                                                                             ينص عليها العهد ويف سياق االستخدام الكامل ألقصى ما هو متاح من املوارد            
                                                                                                               الذي يؤدي بشكل مباشر أو غري مباشر إىل اختاذ خطوات تنطوي على تراجع عما حتقق فيما يتعلق باحلقوق اليت                   

                                                                                التراجعية املتعمدة يف قانون جديد جيعل التعليم االبتدائي طوعيا ال إلزاميا كما يشترط               وتتمثل التدابري  .            يقرها العهد
                                                                                                             العهد، أو خيفض النفقات العامة املخصصة للرعاية الصحية لألمهات، وهو ما سيتسبب يف ارتفاع هائل يف عدد                 

  .                    وفيات األمهات واألطفال

                                     إن هذا األمر ال جيعل احلظر مقتصرا على      .      تعمدة                                                         لقـد حصـرت اللجنة نقدها على التدابري التراجعية امل           
                       وإمنا ينطبق احلظر على      .                                                                                        التدابري اليت هتدف إىل احلد من مستوى التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           

   ئج                                                                                                                 أي إجراء حيد من التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أكان التراجع عن املكتسبات من بني النتا               
 ُ                                                                                  وُيتوقع من الدول أن تتصرف حبرص وتريث كي ال تتخذ إجراءات من شأهنا انتهاك حقوق            .                      املـتوخاة منه أم ال    

                                                                 لذلك، فإن احلظر يشمل ما يتم اختاذه عن غري قصد من تدابري حتد من التمتع   .                              اإلنسان بشكل مباشر أو غري مباشر
  .           حبقوق اإلنسان

  .                                                     حبقوق اإلنسان قد ال يشكل يف حد ذاته تدبريا تراجعيا متعمدا        ً                              إن تدبـرياً حيد عن غري قصد من التمتع        
  ّ                                                                   إالّ أن الدولة ملزمة، مبوجب التزاماهتا العامة مبوجب العهد، باختاذ            .                                               وهـو، بالتايل، ال ميثل بنفسه انتهاكا للعهد       

          التدرجيي                   إن االلتزام باإلعمال  .                                                                       خطـوات فورية لتصحيح ذلك اإلجراء عندما يتضح أنه يشكل تراجعا عما حتقق     
                                                                                                           لـلحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعين ضمنا أنه ينبغي أال حيدث أي تراجع مقصود أو غري مقصود إىل             

  .                              مستوى أدىن من التمتع بتلك احلقوق

                                                        

  . ٩         ، الفقرة  ٣                  التعليق العام رقم   )  ٦١ (
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                     طبـيعة املؤسسـات الوطنية
            حلقوق اإلنسان

-     ً ثانيا  
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 وك الدولية أمهية والية واسعة النطاق وحمددة بوضوح تستند إىل الصك-ألف 

            مبادئ باريس

                                                          هيئة تنشئها حكومة مبوجب الدستور، أو بقانون أو مرسوم، تتحدد  "                              املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان هي   
  . )٦٢ ( "                                مهامها يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

     عايري         ، على امل )          انظر املرفق   " (           مبادئ باريس "                                                      تنص املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية، املعروفة باسم   
  . )٦٣ (                                                  الدولية الدنيا إلنشاء مؤسسة وطنية فعالة حلقوق اإلنسان

  :                                                                 وتشترط هذه املبادئ على أن تتمتع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مبا يلي  

           االستقاللية؛ !

                                 صالحية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛ !

                                                           والية واسعة النطاق منصوص عليها بوضوح يف نص دستوري أو تشريعي؛ !

                           ة يف العضوية ويف مالك املوظفني؛       التعددي !

       ُ                                                    أعضاء ُيعينون وفق قانون رمسي لفترة معينة حيددها ذلك القانون؛ !

                                               ما يكفي من املوارد لالضطالع بواليتها وأداء مهامها؛ !

                                                                        يسر التعامل معها بالنسبة ملن وقعوا ومن قد يقعون ضحية ملنتهكي حقوق اإلنسان؛ !

                                                 غري احلكومية ومنظمات القطاع اخلاص واألفراد على                                                 منهجـية للتعاون مع املنظمات احلكومية و       !
  .                     الصعيدين الوطين والدويل

  :                                                      وفيما يتعلق باألنشطة، تطلب املبادئ من املؤسسات الوطنية أن

                                          تقدم تقارير بشأن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛  !

      تعلقة                                                                                         تعـزز وتضمن املواءمة بني التشريعات واألنظمة واملمارسات الوطنية والصكوك الدولية امل            !
                                 ً                                ً     ً     حبقوق اإلنسان اليت تكون الدولة طرفاً فيها، والعمل على تنفيذها تنفيذاً فعاالً؛ 

                                             تشجع التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛ !

                                                                                                    تسهم يف إعداد التقارير اليت ينبغي للدول أن تقدمها إىل هيئات وجلان األمم املتحدة، وأن تبدي،                 !
                                          وع مع إيالء االحترام الواجب الستقالل املؤسسات؛                             عند االقتضاء، الرأي يف هذا املوض

                                                        

) ٦٢  (  United Nations, A Handbook on the Establishment and Strengthening of National 

Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, Professional Training Series No. 4, 

1995, para. 39.  
                      تسهب يف حبثها، انظر                                                                                                لالطـالع عـلى مناقشـة أوسـع ملبادئ باريس وخمتلف عناصر املعايري الدولية الدنيا اليت                   )  ٦٣ (

A Handbook on the Establishment and Strengthening of National Institutions ...  United Nations.  
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                                                                                           تـتعاون مـع األمم املتحدة واملؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة واملؤسسات اإلقليمية               !
                                  واملؤسسات الوطنية يف البلدان األخرى؛

                                                                           تساعد يف إعداد الربامج املتعلقة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وتشارك يف تنفيذها؛ !

  .                      معلومات عن حقوق اإلنسان     تنشر  !

 االجتماعية واالقتصادية والثقافية يف املمارسة العمليةاحلقوق 

                          والية جلنة فيجي حلقوق اإلنسان - ٣

      ومهام   .     ١٩٩٩                                      ُ                                                  جلنة فيجي حلقوق اإلنسان هي هيئة قانونية أُنشئت إلدارة عملية تنفيذ قانون جلنة حقوق اإلنسان لعام  
  :       ، وتشمل    ١٩٩٩                                          ة يف دستور البلد ويف قانون حقوق اإلنسان لعام                         جلنة فيجي حلقوق اإلنسان حمدد

        والصكوك                                                                              تثقيف اجلمهور بشأن طبيعة وحمتوى شرعة احلقوق، مبا يف ذلك أصوهلا يف االتفاقيات الدولية  #
                                                                                           الدولـية األخرى، وبشأن مسؤوليات كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز     

 .                                                                               يئات األخرى التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة واملعنية بتعزيز احترام حقوق اإلنسان           العنصري واهل
                                                                                         تقدمي توصيات إىل احلكومة بشأن املسائل اليت تؤثر على االمتثال حلقوق اإلنسان، ومنها التوصية بإحالة  #

  .           ً        العليا طلباً لرأيها    ٍ                                                          مسألٍة حمددة تتعلق باألثر القانوين ألحد أحكام شرعة احلقوق إىل احملكمة 

                                        ً                                                                  وتتضمن شرعة احلقوق الدستورية لفيجي أحكاماً تتناول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها              
                                                                                                     حقـوق العمـال واحلق يف عدم التعرض للتمييز على أسس عديدة مت سردها وكان منها الوضع االقتصادي واحلق يف        

لزم الدستور الربملان بو     .        التعليم ٍ                                        ضع برامج لتمكني الفئات احملرومة من حتقيق وصوٍل متكافئ إىل التعليم والتدريب             ُ                          وُي                                         
  .                                             واألرض والسكن واملشاركة يف التجارة واخلدمة املدنية

  .                               بأمهية تقيد اللجنة مببادئ باريس                            ويسلم قانون فيجي حلقوق اإلنسان 

                         إىل والنظر يف أي شكاوى                                                                             وباإلضـافة إىل ذلـك، ميكـن ختويـل املؤسسات الوطنية سلطة االستماع               
ٍ          والتماسات تتعلق حباالٍت فردية                                                                               كما ميكن هلا أن تشجع وتيسر عملييت التوسط وحل النـزاعات وأن حتدد أو               .                    
  .                         توصي بسبل االنتصاف املناسبة

                                                                                                         وإىل جانـب هذه املعايري الدنيا، حتتاج املؤسسة الوطنية الفعالة حلقوق اإلنسان إىل بيئة خارجية داعمة                 
                                                                                فال بد من توافر اإلرادة السياسية لدى احلكومة ملشاهدة مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية        .            عماهلا فيها            تضـطلع بأ  

                                                                                      وال بد من وجود جهاز قضائي فعال ومستقل ومؤسسات دميقراطية أخرى وجمتمع مدين نشط                .               تضطلع بواليتها 
                            و املؤسسة الوطنية بالعزمية                 ً                   ومن املهم أيضاً أن يتحلى موظف       .                                                وبريوقراطـية مسـتنرية وقـوات للجيش والشرطة       

                                                                                     ويتعني على أعضاء هذه املؤسسة وموظفيها االلتزام مببادئ حقوق اإلنسان وامتالك اخلربة يف العمل من   .         واالقتدار
                                                                                    وجيب أن يكونوا دعاة حلقوق اإلنسان، يتمتعون بثقة مؤسسات اجملتمع املدين، وال سيما               .                    أجـل حقوق اإلنسان   

                                                                    وجيب أن يتمتعوا بالكفاءة العالية واملهارات املناسبة للعمل الذي           .                  نية حبقوق اإلنسان                           املنظمات غري احلكومية املع   
   .                                                       واألمر احلاسم هو أن يكون للمؤسسة قيادة قوية وإدارة رشيدة  .  ُ                  سُتفرض عليهم تأديته

    يدة                                                            ً      ً                                   ويف اخلـتام، فـإن املؤسسة الوطنية الفعالة حلقوق اإلنسان تتطلب فهماً وقبوالً عامني لواليتها الفر                
ٍ                                                                                                املتصلة بآلياٍت دميقراطية أخرى، مبا فيها احلكومة واجلهاز التشريعي واجلهاز القضائي ومؤسسات اجملتمع املدين،                           

ٍ                                وهي آليات تشكل مجيعها جزءاً من نظاٍم وطين حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان        ً                         .  
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 ثقافية عناصر للتنفيذ الفعال لوالية تتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال-باء 

    ً      دوراً ميكن  "  ّ                                                                                      سلّمت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية            
                               وملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية      .                                                         يف تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        "             ً   أن يكون حامساً  

ُ       فهي منظمات مستقلة رمسية ُمنشأة   .                    يف جمال حقوق اإلنسان           ً                                     املنشـأة وفقاً ملبادئ باريس والية فريدة على العمل                           
                   ً                                           وهذا ما مينحها مكانةً ومن مث مصداقية ال تتمتع هبا املنظمات احلكومية   .                                  مبوجب القانون وحمددة السلطات واملهام

                                                                             وميكن أن تكون مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية عوامل مساعدة للعمل والتغيري             .                           أو املـنظمات غري احلكومية    
  .                                                                               اإلجيايب فيما يتعلق جبميع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

         كفالة أن                   الدول األطراف إىل                               االقتصادية واالجتماعية والثقافية            تدعو اللجنة    ،    ١٠                             ويف التعلـيق العـام رقم        
                    وتطلب إىل الدول     .                 تماعية والثقافية                                            ؤسسات حقوق اإلنسان احلقوق االقتصادية واالج      مل                      الواليـات املمـنوحة             تشـمل   

                      ، أثناء قيامها بإعداد                   وأنشطتها ذات الصلة                    الوطنية حلقوق اإلنسان                      ن واليات هذه املؤسسات   ع           تفاصيل       تدرج            األطراف أن   
  .                                                                                    تقاريرها الدورية وتقدميها مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                              أنواع األنشطة اليت ميكن للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان االضطالع هبا حلماية              ١٠     رقم                          وحيـدد التعليق العام      
  :                                           وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                     تنفيذ برامج تروجيية وتعليمية وإعالمية؛ !

    لها                                                                                              التدقـيق يف القوانني القائمة ومشاريع القوانني واإلجراءات اإلدارية وغريها من املقترحات جلع             !
                                               متسقة مع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

                     تقدمي املشورة التقنية؛ !

                                                                             حتديد معايري وطنية لقياس اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ !

                         إجراء البحوث والتحقيقات؛ !

ٍ        رصد االمتثال حلقوٍق حمددة؛ !                 

  .                  النظر يف شكاوى حمددة  !

            تفسري الوالية

     . )٦٤ ( "                          بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها "                   ُ                                          ملبادئ باريس، جيب أن ُيعهد إىل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان            ً    وفقـاً    
ٍ                        وجيري عادة التعبري عن واليات املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بعباراٍت عامة للغاية                              ً              فمنها ما يشري حتديداً إىل حقوق        .                                                             

    ً                              وأياً كان أسلوب التعبري عن هذه        .                            ً      ري كذلك إىل حقوق اإلنسان عموماً                                                          معينة أو إىل فئات معينة من احلقوق، ومنها ما يش         
                       وتفسري املؤسسة الوطنية     .                                                                                               الواليـة، فإنه يتعني على املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن تفسرها أثناء اضطالعها بأعماهلا             

                           استيعاهبا وتفسريها الختصاصها   ف  .                                                                                    لواليتها مينحها الفرصة لتحديد نطاق اختصاصها ومسؤولياهتا وفهمها لدورها ومهامها         
  .                                                                                                      جيعلها تؤدي باستنارة مجيع أعماهلا، أي حتقيقاهتا وتوصياهتا وحبوثها ومصدرها وسياساهتا اإلمنائية وأدوارها االستشارية

                                                        

  . ١          املبدأ رقم   )  ٦٤ (
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                                                                                                     وحتتاج املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، لكي تتناول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إىل أن              
                                                                                   كانت واليتها تشمل تلك احلقوق، ويف كيفية مشوهلا هلا، وفيما إذا كانت واليتها تشمل مجيع أنواع               تنظر فيما إذا 

  . )٦٥ (                                                                       مرتكيب انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويف كيفية مشوهلا لذلك

                تفسري القيود        ً                                                                                  ووفقاً ملبادئ التفسري العامة، ينبغي تفسري حقوق اإلنسان على أوسع نطاق ممكن، وينبغي             
ٍ      املفروضة على هذه احلقوق يف أضيق نطاٍق ممكن ِ               وينبغي للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن تفِسر واليتها على   .                                                                          

            ً            وينبغي حتديداً أن تفسر      .                              ً                                                       أوسـع وأمشـل نطاق ممكن، وذلك وفقاً لقانوهنا التأسيسي وللقوانني احمللية والدولية            
                                                                ح بذلك القانون التأسيسي، على أهنا تشمل مجيع حقوق اإلنسان،                                                     اإلشـارات إىل حقوق اإلنسان، بقدر ما يسم       

  .                                                     املدنية منها والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية

              ً                                                                                      وقد تندرج أيضاً احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ضمن والية املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان              
                        ٌ      فقانون حقوق اإلنسان هو كلٌ       .                                 والترابط القائم فيما بينها                                                       مـن خـالل مبدأ عدم قابلية مجيع احلقوق للتجزئة         

ٍ                            فللحق يف احلياة، مثالً، آثار على كٍل من احلق يف الصحة             .                              وكل حق مرتبط باحلقوق األخرى      .                 متكامل ال يتجزأ               ً                  
                                    فلو كانت هناك مؤسسة وطنية حلقوق        .                                                                         واحلق يف التعليم، وللحق يف حرية التنقل آثار على احلق يف سبل العيش            

                                                                                                               إلنسان تقتصر واليتها على اإلشارة إىل احلقوق املدنية والسياسية، فإهنا تكون خمتصة بتناول العديد من املسائل                 ا
                                                                                                                املـتعلقة بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ضمن إطار احلق يف احلياة واحلق يف املساواة واحلق يف عدم                  

  .              التعرض للتمييز

 والثقافية يف املمارسة العمليةاالقتصادية واالجتماعية احلقوق 

                                    والية جلنة حقوق اإلنسان الوطنية يف اهلند - ٤

                  وتتمثل واليتها يف     .     ١٩٩٣ ُ                                                                                     أُنشـئت جلنة حقوق اإلنسان الوطنية يف اهلند مبقتضى قانون محاية حقوق اإلنسان لعام                
                                   ويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ويف                                                                                  محايـة وتعزيز احلقوق املكفولة مبوجب دستور اهلند أو املنصوص عليها يف العهد الد           
  .                                                                            العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والنافذة يف حماكم اهلند

                                                                                                   وتشمل مهام جلنة حقوق اإلنسان التحقيق يف االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان، والتدخل يف القضايا املرفوعة أمام  
                                                                                                   ون، واستعراض القوانني احمللية والصكوك الدولية والتعليق عليها، وإجراء البحوث، واستعراض حالة                                    احملـاكم، وزيـارة السج    

                                                                                                                   حقـوق اإلنسان والتعليق عليها، وإزكاء الوعي وتعزيز التثقيف، والتشجيع على مشاركة املنظمات غري احلكومية واملؤسسات          
  .     األخرى

                                                                     لق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها مسائل تتصل                                                           وقد اضطلعت اللجنة بتحقيقات كثرية يف مسائل تتع        
                                               ، عقدت اللجنة مشاورة إقليمية بشأن الصحة العامة     ٢٠٠٠      أبريل  /        ويف نيسان  .                                                   بـالعمل املهـني والتعلـيم ومرافق الصحة العقلية      

  .                     وحقوق اإلنسان يف نيودهلي

                                                        

                    ً                                                                                      يقـدم اجملتمع املدين أيضاً الدعم ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية املكلفة بوالية واسعة ختوهلا تناول احلقوق                  )  ٦٥ (
                                                             ويف كندا، مركز املساواة يف احلقوق يف السكن حتث املؤسسات                       منتدى آسيا،               ومنظمات مثل     .         الثقافية                          االقتصـادية واالجتماعية و   

ٍ                    ً       ً الوطنية حلقوق اإلنسان على إجياد سبٍل لتفسري والياهتا تفسرياً مبتكراً                                .  
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                                                نسان من نطاق اختصاصها ليقتصر على انتهاكات                     ً                                     ومن احملتمل أيضاً أن حتد املؤسسة الوطنية حلقوق اإل         
            ً                                     واألكثر شيوعاً هو أن ينحصر اختصاصها يف مرتكيب          .                                                         احلقوق اليت ترتكبها فئات حمددة من املنظمات أو األفراد        

                                 وقد تتمكن مؤسسات حقوق اإلنسان       .                                                                    االنـتهاكات مـن القطاع العام، أي احلكومات ومسؤوليها وموظفيها         
ٍ                       ها املتعلق بالتحقيق يف الشكاوى املقدمة ضد الدولة على أنه يشمل أي أفعاٍل ترتكبها                                       الوطنية من تفسري اختصاص                                                                      

    َّ                     وتشجَّع املؤسسات الوطنية     .                                                                                         منظمات تقوم الدولة بصفة رئيسية بتمويلها أو تقدمي إعانات إليها أو تنظيم أعماهلا            
  .             خدمات األساسية          ِّ                                                         على أن تضمِّن اختصاصها والية من أجل القطاع اخلاص، الذي يتزايد تقدميه لل

    ومن   .                                                             ً                           وتفسري املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان لواليتها واختصاصها خيضع عموماً لالستعراض القضائي           
                                   وهي ليست مضطرة اللتزام احلذر وال        .                                                                    شأن هذا أن يشجع املؤسسة على تفسري واليتها على أوسع نطاق ممكن           

                                                    سلطتها القانونية، تستطيع أي حمكمة أن تستعرض                                           وميكن أن تطمئن إىل أهنا مىت جتاوزت        .                      ينـبغي هلا فعل ذلك    
   .                  ً      ً                            قرارها وتصدر حكماً هنائياً بشأن نطاق قانوهنا التأسيسي

                                                ً        ً        ً                                     وينـبغي للمؤسسـة الوطنية حلقوق اإلنسان أن تعلن صراحةً، داخلياً وخارجياً، عن فهمها وتفسريها                
                                          يجية والتنفيذية، ومبادئها التوجيهية اخلاصة                                                           الختصاصها من خالل بياناهتا عن املهام املضطلع هبا، وخططها االسترات

  .                                                                                                             بالسياسـات العامة، ورسائلها اإلخبارية، وتقاريرها السنوية وتقاريرها ومنشوراهتا األخرى، وموقعها الشبكي           
          كما يساعد   .                                                     ً                  ٍ                      ويسـاعد ذلك املؤسسة الوطنية على العمل بصورة متسقة وفقاً ملا وضع هلا من سياسٍة واختصاص           

                                                ويف اخلتام، فإن هذا يشجع على مساءلة املؤسسة          .                                     ة طريقة معاجلة املؤسسة ملسائل حمددة                          اجلمهـور عـلى معرف    
  .                              الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن عملها

        االستقالل

                                                                                                     ميكـن ضمان استقالل املؤسسة الوطنية من خالل وسائل قانونية وتنفيذية ومالية، وإجراءات دميقراطية               
  .  ً                                                  داً ومتسقة ومتفق عليها لتحديد املخصصات املالية السنوية                                    علنية للتعيني والفصل، وعمليات حمددة جي

                                                        ً     ٍ                                        ويتعني أن تكون املؤسسة الوطنية قادرة على وضع أولوياهتا وفقاً لواليٍة حتدد مبوجب التشريعات وميكن                
                                                                                                       أن تشـمل صـالحية التمتع، دون أن ختضع لتوجيهات احلكومة، باالستقالل يف التحقيق يف انتهاكات حقوق                 

                    كما يتعني أن تكون      .                                            واعتماد السياسات، واالضطالع بأعمال تروجيية                                صد االلتزام حبقوق اإلنسان،              اإلنسان، ور 
ٍ                                                    قادرة على إدارة أمواهلا من خالل خمصصات من امليزانية متفٍق عليها، دون تدخل من خمتلف الوزارات احلكومية                                                               .  

  .    تقالل                                                          فقدرة املؤسسة على حتديد أولوياهتا املالية توفر هلا املزيد من االس

  .                                                          ً                                             غـري أن ذلك ال يعين أن املؤسسة الوطنية ميكن أن تكون منفصلة متاماً عن احلكومة يف تنفيذ عملياهتا                   
                      وللحكومة دور مركزي،     .                                                                              فإهنـا، خبـالف املنظمات غري احلكومية، تعمل مبوجب والية منشأة مبوجب القانون            

ٍ           ورغم التشجيع يف حاالٍت كثرية       .           ة ونطاقها                                                                   تضـطلع به من خالل اجلهاز التشريعي، يف حتديد طبيعة تلك الوالي                              
             وهناك عدد من   .                      ٍ                                                              على تنفيذ عملية انتقاٍء منفتحة وشفافة، فقد يكون للحكومة دور يف تعيني أعضاء هذه املؤسسة

                                          ً                                                                 املؤسسـات الوطنية حلقوق اإلنسان األكثر استقراراً من غريها تتوىل احلكومة عامة تعيني مجيع أعضائه مبشاركة                
   .                                 أو منعدمة وبقدر ضئيل من الشفافية             خارجية ضئيلة 
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                 ً                                                                       بيد أنه صارت عامةً يف اآلونة األخرية للجيل اجلديد من املؤسسات الذي أصبح يستند إىل مبادئ باريس،  
                                   ً    َّ                                                           قوانني تأسيسية بلغت من االبتكار مبلغاً وحدَّت من سيطرة احلكومة على التعيينات واملخصصات من امليزانية، مع 

        وباملثل،   .                                                                         مع اجلماهري على نطاق واسع وضرورة حتقيق االستقالل الذايت املايل للمؤسسة                                   مـراعاة أمهية التشاور     
ٍ                                        أصبحت لدى املؤسسات سلطة وضع خططها يف إطار والياٍت واسعة النطاق لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                                             .  

      املهام

                  من األنشطة قائمة                                                         ُ                             ينـبغي عدم اعتبار مهام املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت ذُكرت أعاله جماالت               
                           ً         ومن األمثلة على ذلك أن مهاماً كالبحث   .                                                                ً بذاهتا، بل عناصر ملنهجية متكاملة تدعم فيها وتفيد املهام بعضها بعضاً

                                                                      ً       ً                                والرصـد ووضـع السياسـات من شأهنا أن تقدم يف أغلب األحيان معلومات حامسة وإطاراً حتليلياً للتحقيق يف                   
                                                               التحقيقات، مبا فيها التسويات وسبل االنتصاف وأي قرارات شبه قضائية                           ويف الوقت ذاته، ميكن لنتائج   .        الشكاوى

                 ولإلصالح التشريعي                                          ً   ِّ  ً                                               أو قضائية ترتب على ذلك، أن توفر توجيهاً قيِّماً إلجراء أحباث جديدة لتطوير السياسات             
  .                                                    واألنشطة االستشارية وأنشطة التعليم العام وأنشطة االتصال

         الصالحيات

              ويتحقق هلا ذلك   .                                                     حلقوق اإلنسان إىل الصالحيات الالزمة لتنفيذ واليتها ومهامها                       حتتاج املؤسسة الوطنية     
                            وقد مينح القانون التأسيسي       ).                        ً                والنص التشريعي هو عموماً أكثر مشولية      (                                      إمـا بـنص دستوري أو نص تشريعي         

        ص كذلك         وقد ين   .                                                                                      للمؤسسـة الوطنية حلقوق اإلنسان صالحيات تتعلق بالوصول إىل املؤسسات العامة واخلاصة           
                                                              ورمبا تشتمل هذه الصالحيات على صالحية املطالبة بتقدمي وثائق           .                                          عـلى التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان      

         ً           وميكن أيضاً أن ينص      .                                                                                    وأدلة أخرى وصالحية مطالبة الشهود باإلدالء بشهادهتم وصالحية دخول املباين وتفتيشها          
                                    ً            ون ألوامر صادرة عن املؤسسة الوطنية عمالً هبذه                                                                      القـانون عـلى عقوبات قد تفرض على أولئك الذين ال ميتثل           

  .        الصالحيات

 ُ                                                      ً       ً                                    وُتمـنح كذلك املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان صالحيات تتخذ طابعاً إدارياً أكثر من غريها وتتصل                
  .                                                                                                             بإدارهتا الداخلية، مثل صالحيات توظيف املوظفني وتلقي األموال وإنفاقها واقتناء املباين وغريها من املمتلكات             

                                                               ً                                        ذه الصالحيات ضرورية حلسن إدارة وتشغيل املؤسسة، ولضمان استقالهلا أيضاً، ومن مث فهي تعد بشكل غري                  وه
  .                                           مباشر ضرورية جلعل عمليات املؤسسة عمليات فعالة

               إمكانية الوصول

                                                                                                       توفـر املؤسسة الوطنية الفعالة حلقوق اإلنسان إمكانية الوصول الفوري لألفراد والفئات الذين أنشئت               
                                                                           وتستلزم إمكانية الوصول هذه أن يكون الناس على علم باملؤسسة الوطنية             .                              سـة حلمايـة وتعزيز حقوقهم         املؤس

   .                                        ً                                                ودورها، وأن يكون بوسعهم االتصال هبا شخصياً، وأن يتلقوا املعاملة املناسبة عند اتصاهلم مبوظفيها

                                نعدام أو إساءة ما تعرفه عن                                                                               وال ميكـن أن يتيسر الوصول إىل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان جملموعة ا             
                                                                                       فينبغي للمؤسسة أن تفكر يف وسائل مبتكرة جتعلها ظاهرة للعيان، مبا يف ذلك اتصاهلا                .                      وجود املؤسسة ومهامها  

  .                 ً          ً                                                                   بأكثر الفئات ضعفاً اليت غالباً ما يتعذر الوصول إليها وما تتردد يف اإلفصاح عن شواغلها ألي هيئة رمسية
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                  وقد تتطلب إنشاء     .                                                              الوصول الشخصي أولئك الذين يعيشون يف مناطق ريفية ونائية                                       وال بد من أن تشمل إمكانية        
  .                                                                                                                  مكاتب حملية أو إيفاد موظفني ميدانيني يف زيارات منتظمة لضمان تقدمي جمموعة كاملة من اخلدمات واالتصاالت اجليدة                

  .                       أمر حاسم جيب عدم جتاهله                                                                   ً كما أن توفري إمكانية وصول املعوقني إىل املرافق واخلدمات واملعلومات هو أيضاً

 االجتماعية واالقتصادية والثقافية يف املمارسة العمليةاحلقوق 

                         جلنة حقوق اإلنسان يف أوغندا - ٥

                            ومهام هذه اللجنة حمددة يف       .                                           ُ                                         جلنة حقوق اإلنسان يف أوغندا هي هيئة دستورية أُنشئت حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان             
  :              ، وتشمل ما يلي    ١٩٩٧       ، لعام  ٤               قوق اإلنسان رقم                               كل من دستور البلد وقانون جلنة ح

                                                                               إنشاء برنامج متواصل للبحث والتعليم واملعلومات يرمي إىل زيادة احترام حقوق اإلنسان؛ #
                                                                                                             رفع توصيات إىل الربملان بشأن اختاذ تدابري فعالة لتعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تقدمي التعويضات لضحايا                 #

            أو ألسرهم؛                     انتهاكات حقوق اإلنسان،

                                                                                                        وضع برامج هتدف إىل توعية مواطين أوغندا مبسؤولياهتم املدنية وحبقوقهم وواجباهتم كشعب حر، وتنفيذ هذه                #
  .                    الربامج واإلشراف عليها

                          ٍ                                                                                            وينص دستور أوغندا على أحكاٍم تتناول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها احلق يف التعليم واحلق يف                  
                                                             ويفرض الدستور على جلنة حقوق اإلنسان أن تضع الربامج وتقيم األنشطة   .                                       واحلق يف بيئة نظيفة وصحية واحلق يف العمل       الثقافة

  .                             الالزمة لتعزيز ومحاية تلك احلقوق

                                         ولن تكون املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان        .                                                                  واملعاملة املناسبة هي العنصر الثالث من عناصر إمكانية الوصول         
                       ُ                                                                            إذا وجد أولئك الذين انُتهكت حقوقهم أهنا مؤسسة غري ودية أو يصعب االقتراب منها أو يتعذر التعامل                    قابلة للوصول 

             وينبغي توفري    .                                                                                          وجيـب أن تكـون أساليب العمل وإجراءاته مناسبة لضحايا االنتهاكات ولضحاياها احملتملني              .       معهـا 
                              ً                 ل أعضاء املؤسسة وموظفوها أشخاصاً ينتمون إىل                      وينبغي أن يشم    .                      ٍ                           اخلدمات والوثائق مبجموعٍة من اللغات ذات الصلة      

  .                 ً                                                           ُ                            فئات مهمشة تارخيياً، مثل النساء واألقليات اإلثنية والعرقية واملعوقني والفئات اليت ُتنتهك حقوقها أو املعرضة لذلك

        التعاون

      ستقيم                                                                             ً                         تقر مبادئ باريس بأن املؤسسة الوطنية الفعالة حلقوق اإلنسان لن تؤدي مهامها منفردةً، بل إهنا                 
  .                                                    وتعزز أواصر التعاون مع جمموعة كبرية من املنظمات والفئات

                                                                                                فللمؤسسـات الوطنية حلقوق اإلنسان واليات ومهام فريدة، ولكن عليها أن تنفذها بالتعاون مع آليات         
                                                                                                            دميقراطـية أخـرى مكلفة مبسؤولية محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، مبا فيها احلكومة واجلهاز التشريعي واجلهاز                

  .                                                                             قضائي والشرطة واجليش واملنظمات غري احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين ومع األفراد املواطنني  ال

                                                                                                  وإقامـة صـالت وثيقة مع املنظمات غري احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين مع احلفاظ عليها هو أمر                  
  .    نسان                                                                        حاسم، ألن هذه الفئات تشارك مشاركة مباشرة وغري مباشرة يف تعزيز ومحاية حقوق اإل

ٍ                                          وينبغي أيضاً للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن هتتم، حيثما أمكن، بالعمٍل بالتعاون مع اجملتمعات احمللية                                                                       ً           
                                                            ً                       وينبغي أن تنظر إىل دورها على أنه يتمثل يف منح أولئك األشد تعرضاً النتهاكات حقوق اإلنسان   .               والفئات املهمشة
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                                                             وللضحايا والضحايا احملتملني احلق يف املشاركة، لذا ينبغي أن           .    زها                                              الوسـائل اليت متكنهم من محاية حقوقهم وتعزي       
  .                                                                                      يصبحوا مشاركني أساسيني يف وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج وأنشطة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

                           الكفاءة والقدرات التنفيذية

                        من االحتياجات والطلبات                                                ً           ً     ً               يـبدو أن على املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان دائماً أن تليب كماً هائالً               
                                                                                            وستحتاج املؤسسة، مثلها كمثل أي منظمة أخرى، إىل أن تضمن أن تكون أساليب عملها على                 .             مبوارد حمدودة 

  .                                   أعلى مستوى ممكن من الكفاءة والفعالية

      انيات              ً      ً                  ً                               بفعالية حتديداً دقيقاً لألولويات والتزاماً باخلطط االستراتيجية وامليز                              إدارة املوارد احملدودة            وتتطلب   
  .                                                                            وقد حتتاج املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل التماس دعم مايل وتقين خارجي             .                                اليت توضع وتتم املوافقة عليها    

                                                                                                             وسـتجد أن املعلومات اإللكترونية وتكنولوجيا االتصاالت ومواردها ضرورية للكفاءة والقدرات التنفيذية، لذا             
  .   نها                                            ينبغي أن تسعى إىل احلصول على أفضل ما هو متاح م

ٍ                   أساليب عمٍل ونظٍم داخلية حمددة                                                      وسـتحتاج املؤسسـة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل                ٍ                   ملسائل مثل إنشاء            
                                                                                                             األفرقة العاملة، واإلجراءات الواجب اتباعها للتحقيق يف الشكاوى، ومنهجية التحري والبحث، وتوقيت وتواتر             

                                               د بأساليب وإجراءات معينة يف زيادة الكفاءة                                           وسيساعد تطوير وتعزيز عملية التقي      .                           اجتماعات املوظفني وتدريبهم  
  .                                     ً                             كما أن ذلك سيكفل تلقي أشد احلاالت إحلاحاً ملا حتتاج إليه من اهتمام عاجل  .          التنفيذية

                                                                       ملتزمني حبقوق اإلنسان وعلى قدر من املعرفة والتحلي باحلساسية واملهارة أثناء        املوظفون            وجيب أن يكون  
ٍ          وسيحتاجون إىل توصيٍف واضح      .                                              ا بالكفاءة واملوضوعية أثناء أدائهم لعملهم                       وينبغي أن يتمتعو    .                 أدائهـم ملهامهم                    

                                           وسيحتاج كل من املوظفني اجلدد واملثبتني إىل         .                                                               لوظـائفهم وإىل إجراءات توظيف وتقييم وترقية منصفة وفعالة        
   .                        تدريب جيد، وهذا من حقهم

                                   م أداءها اإلمجايل بانتظام، بل أن                                                                          وينـبغي للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أال تكتفي باستعراض وتقيي          
  .             ً                                                       ٍ               يشمل ذلك أيضاً هيكلها وإدارهتا وعملياهتا وإجراءاهتا وما تضطلع به من أنشطٍة وبرامج حمددة

        املساءلة

ٍ                                                                      تتطلـب الفعالـية املؤسسـية وضع نظاٍم للمساءلة يستند إىل أهداف حمددة ميكن التحقق من بلوغها                                                 .  
ِ                      أو الربملان، ال بد أيضاً من أن توِجد املؤسسة الوطنية    /                     الية أمام احلكومة و                                            وباإلضـافة إىل املسـاءلة القانونية وامل                ً                    

  .                                                          ُ                                                   حلقـوق اإلنسـان السبل اليت ختضعها ملساءلة الفئات واألفراد الذين أُنشئت املؤسسة لتعزيز حقوقهم ومحايتها               
                         أن تكون عمليات صنع               كما ينبغي   .                                                                             وينبغي أن تتسم إجراءاهتا وعملياهتا، على سبيل املثال، بالوضوح والشفافية         

                                                         ويف إعداد بيانات باملهام والقيم ووضع أهداف وخطط استراتيجية   .                                        قـرارها منفتحة وعقالنية ومتسقة ومشتركة  
                                                                             ً                    ومدونات لقواعد سلوك املوظفني ومعايري لتقدمي خدمات جيدة وأدلة إجرائية ما يشكل أداةً هامة لتمكني املؤسسة 

   .                                            مستويات رفيعة من اإلجناز واإلعالن واملساءلة عنها                                 الوطنية حلقوق اإلنسان من ضمان بلوغ 

                                                                                                          وستواصـل التقييمات الذاتية والعامة ألداء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إعداد التقارير                
              وينبغي تدقيق    .                                                                                                  السـنوية عن أنشطتها ونتائجها واستخدام مواردها، إسهامها يف عملية املساءلة العامة للمؤسسة            

   .                                             تقييمات والتعليق عليها ومناقشتها بصورة علنية      هذه ال
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                                                              التحديات اليت تواجهها املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أثناء تناوهلا  -    جيم 

                                      للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

       تصادية                                                  ً                                     من احملتمل أن تواجه املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان عدداً من التحديات أثناء تناوهلا للحقوق االق 
                                                                                         وعليها أن ترقب ما حيدث يف الداخل واخلارج حىت تستطيع توقع ومعاجلة ما قد ينشأ من                  .                      واالجتماعية والثقافية 

  .            عقبات وحتديات

  )٦٦ (                العوامل الداخلية

          أعضائها          فهم وقبول                                                                      رمبا متثل التحدي األول الذي يواجه املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف رفع مستوى  
                                                 فلهم أن يدركوا أمهية عدم قابلية مجيع حقوق اإلنسان     .                                 االقتصادية واالجتماعية والثقافية                        وموظفـيها لـلحقوق     

  .                                                                ً     ً                                               للـتجزئة والـترابط القائم فيما بينها، وعليهم أن يكونوا أكثر اطالعاً وخربةً مبعاجلة احلقوق املدنية والسياسية                
                                    االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                                             وسـتحتاج املؤسسـة الوطنية إىل وضع منهجيات وهنج مالئمة لتناول احلقوق           

  .                    وحتديد أولوية تطبيقها

                 فاملؤسسة الوطنية    .                                                                       ً      ً           ولن يكون فهمهم حلقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتزامهم هبا أمراً كافياً           
      افية،                                                       الالزمة لتناول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق                     القدرة املؤسسية                        ً             حلقـوق اإلنسـان ستحتاج أيضاً إىل        

                                           ومن احملتمل أن يكون لدى املؤسسة الوطنية         .                                                                 وسـيتوقف ذلك على مدى توافر املوارد املالية والوقت للموظفني         
                                                   ورمبا تنقص موظفيها اخلربة والتدريب يف جمال احلقوق          .                                                          عـبء ثقيل من العمل وقضايا متراكمة تأخر البت فيها         

                                             بكي بني املؤسسة وأصحاب املصلحة اخلارجيني غري متطور                   وقد يكون الربط الش  .                               االقتصادية واالجتماعية والثقافية
    وكل   .                                                                                          ومن احملتمل أن تكون املؤسسة الوطنية مفتقرة إىل التنسيق والتخطيط على املستوى اإلداري              .             أو غري فعال  

   .                                                                                               هذه عوامل من شأهنا أن تؤثر على قدرة املؤسسة على محاية وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                       تشمل مؤشرات ومقاييس وأهداف تتصل                 حتديد معايري                                               وسـتحتاج املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل         
                                                         ولرصد حالة هذه احلقوق، سيحتاج موظفو هذه املؤسسة إىل استيعاب   .                                      باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ٍ                                               أمشل ألبعاد وبارامترات كل حٍق من هذه احلقوق واللتزامات الدولة ذات                                     وميكنهم االعتماد يف ذلك      .  )٦٧ (     الصلة                         
  .                                                                                                                  على املعايري الدولية، وال سيما املعايري الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              

                                                        

 National Human Rights Institutions at Work: The Role of National Human Rights            نص مقتبس من   )  ٦٦ (

Commissions in the Promotion and Protection of Economic, Social and Cultural Rights  )   املؤسسـات الوطنية العاملة                          
                       ، أعمال برنامج آسيا     )                                                                                            دور اللجان الوطنية حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             :             حلقوق اإلنسان 

                                                                                            طنية العاملة حلقوق اإلنسان، الذي نظمه كل من املؤسسة الكندية حلقوق اإلنسان وجلنة حقوق                                               اإلقلـيمي لتدريـب املؤسسات الو     
  .                     من النسخة اإلنكليزية  ٤٧       الصفحة   .     ١٩٩٩     مايو  /      أيار  ١٤     إىل  ٩                                              اإلنسان الفلبينية يف مدينة أنتيبولو، الفلبني، من 

            ، يف دائرة    )  ١٩             الوحدة رقم    (  "                                                                     رصـد وتقييم مدى التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         "  )  ٦٧ (
                                          الربنامج الدويل للتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان    (                                                     دليل تدرييب لدعاة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  :      احلقوق

  .   ٣٦٩         ، الصفحة  )    ٢٠٠٠                        واملنتدى اآلسيوي للتنمية، 
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                                                                                                         وسيحتاجون إىل تزويد مهاراهتم يف جمال التحقيق يف االنتهاكات الفردية بصالحية تقصي احلقائق، ومجع وحتليل               
  . )٦٨ (                                                                األولية والثانوية وحتليل املعلومات االقتصادية مبا يتصل منها بامليزانية         البيانات 

                العوامل اخلارجية

  .                                                                                                 مـا من مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تستطيع أن حتل مبفردها مجيع مشاكل حقوق اإلنسان يف البلد                 
                   تقدم هلا الدعم                بيئة خارجية                                                                                      وسـتتطلب فعالـية عملها املتعلق بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

     وعدد   .                                                                                       واإلمكانات، كوجود جهاز قضائي فعال ومؤسسات دميقراطية ختضع للمساءلة وجمتمع مدين نشط وفعال    
                هلذا، يتعني على     .                                                                                   ً               املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اليت تتوافر هلا هذه الظروف املثالية قليل، إن مل يكن منعدماً              

        ً                                                                                ية دائماً بأن البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ميكن أن متنعها من                                           املؤسسـة الوطنية أن تظل واع     
  .                   ً      ً      ً                                                                                   تنفـيذ عملها تنفيذاً مستقالً وفعاالً، وتعيق عملها الرامي إىل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              

  :                                                   وينبغي للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن تنظر يف ما يلي

                                                 استقالل اجلهاز القضائي وأثرمها على قدرته على األداء؛           مدى أهلية و !

                                                                                                اإلطـار التشريعي احمللي الالزم إلنفاذ سبل االنتصاف وااللتزامات الدولية اليت تفرضها املعاهدات              !
                     فيما يتصل هبذه السبل؛

                                                             استراتيجيات احلد من خماطر توريطها يف نزاعات بني األحزاب السياسية؛ !

                                اجلمهور واجملتمع املدين بشأن والياهتا؛                     اخلطوات الالزمة لتثقيف  !

  .                                               كيفية توعية احلكومة واجليش والشرطة بدورها وسلطتها !

ٍ                                              وقد تعاين أيضاً اجملتمعات اليت حيفل تارخيها احلديث بانتهاكاٍت جسيمة حلقوق اإلنسان، أو اليت حيدث                                                       ً             
       وسيكون   .  )٦٩ (                      راد أنفسهم فوق القانون                       اليت يعترب فيها بعض األف                     ثقافة اإلفالت من العقاب                   فيها حتول جمتمعي، من 

                                                                                                              مـن الضـروري يف هذا النوع من اجملتمعات أن تدعو املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مجيع األفراد إىل احترام                   
   .                                                      مؤسسات البلد الدميقراطية، مبا فيها املؤسسة الوطنية نفسها

                            قوق اإلنسان واعتراضات على                  ً                                                       وقـد تواجه أيضاً املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان تفسريات متضاربة حل           
                                 ٍ                                                 وعلى املؤسسة الوطنية العاملة يف دولٍة مل تصدق بعد على املعاهدات الدولية الرئيسية         .                         مفهوم عاملية مجيع احلقوق   

   ويف   .                    يف القانون احمللي           وإدماجها                       على هذه املعاهدات            التصديق                                                 حلقـوق اإلنسان أن متنح األولوية لتشجيع عملية         
                                                        

 Handbook on Fact-finding and Documentation of Human Rights Violations        انظــر    )  ٦٨ (
D.J. Ravindran, Manuel Guzman and Babes Ignacio, eds.,، )    منتدى  (                                           بانكوك، املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية      

   ).    ١٩٩٤  ،  )    آسيا
) ٦٩  (   Lullessa Nega Girmachew, "Using national human rights commissions in augmenting the 

international and regional mechanisms for the promotion and protection of human rights"  )  استخدام جلان حقوق                 
ٍ            ، أطروحة قدمت يف امتثاٍل جزئي       )                                                                                            اإلنسـان الوطنية يف زيادة اآلليات الدولية واإلقليمية املخصصة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                                  

ِ           كلية احلقوق التابعة جلامعة ماِكريري،       )     يقيا                                       حقوق اإلنسان وإحالل الدميقراطية يف أفر      (                                         لشـروط منح درجة املاجستري يف القانون                                    
  .    ٢٠٠٠      نوفمرب  /                  كمباال، تشرين الثاين
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                                                                             ن يؤثر كذلك أي تفسري تقييدي حلقوق اإلنسان على تفسري احلكومة لوالية املؤسسة الوطنية،                   الواقع، من احملتمل أ
  .                                                                     فستثنيها من معاجلة املسائل املتصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

     طئة            املفاهيم اخلا              ً                                                                             وقـد حتـتاج أيضاً املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أن تتناول يف أنشطتها التروجيية                 
                                                                                                              واالفـتقار إىل الوعي وسوء الفهم املشترك بني اجلمهور واملسؤولني احلكوميني بل واجلهاز القضائي بشأن الطبيعة                

                    ورمبا تواجه املؤسسة     .                                                                                               احملددة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتزام الدولة باحترام هذه احلقوق وإعماهلا          
                                                                         على الغذاء والسكن والعمل والتعليم قضية تتعلق بالرعاية االجتماعية ال             ً     ً        ً                        موقفـاً عامـاً ومؤسسياً يرى أن احلصول         

            وميكن اعتبار   .                                                                                                مبسائل حقوق اإلنسان، أو أن القضايا االقتصادية واالجتماعية والثقافية قضايا تطلعية وليست قانونية     
ٍ          إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عمالً باهظ الثمن على حنٍو ال يتصو   .      ره عقل                                              ً                 

ٍ                                       وجود أي خلٍل يف أداء أي بلٍد اللتزاماته املتصلة باحلقوق االقتصادية            الرأي العام           وقد ال يقبل                 ٍ            واالجتماعية            
                               ً                                                                              ورمبا ال هتتم الشرحية امليسورة نسبياً من اجملتمع، سواء أكانت تشكل غالبية السكان أم ال، باألفراد املهمشني                   .            والثقافـية 

                                                                          وهلذه الشرحية من اجملتمع أثر ال يتناسب مع حجمها على تعبري اجلمهور عن               .        ضدهم                                واجلماعـات املهمشة، وقد تنحاز    
                                                        ومن احملتمل أن يسهم كل من املنافسة التجارية والنمط           .                                                          آرائـه وتـأثري غـري متناسـب مع حجمها على احلكومات           

   .         الثقافية                                                                        االستهالكي ووسائط اإلعالم يف فتور اهتمام اجلماهري باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و

ٍ                        ورمبـا تواجـه املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان حىت يف حالة وجود حكومة جيدة وتقديٍر من اجلماهري                                                                                 
ٍ                           للحقوق وااللتزامات االقتصادية واالجتماعية والثقافية، صعوباٍت يف تعزيزها ومحايتها                               ومن األمثلة على ذلك أن   .                                                        

        وستحتاج   .                                                      يا املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                            الالزمة ملعاجلة القضا                    تفتقر إىل املوارد              الدولة قد   
                                                                                                            املؤسسـة الوطنـية حلقوق اإلنسان إىل فهم الطابع القانوين لإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية               

ٍ                           والثقافـية وآثـار االلتزامات املتصلة هبا على عملية صنع احلكومة للقرارات املتعلقة بكٍل من امليزا                             نيات وزيادة                                                                              
   .                                                                                                  اإليرادات، واإلنفاق العام، وإىل معرفة املوارد املتوفرة لدى احلكومة، وإىل االستعداد ملناقشة هذا املوضوع معها

                                                                                               وباإلضافة إىل ذلك، فقد تعيق الثغرات القانونية والقضائية اإلعمال التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية  
                                                                             يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف األوضاع االجتماعية املتصلة                             وقد ال تنظر احملاكم     .  )٧٠ (         والثقافية

                                                                                  وحىت يف حالة اعتبار هذه احلقوق قابلة للتقاضي، فقد ال ترغب احملاكم يف التمسك                .                           بالقضـايا املعروضة عليها   
                    اكم بعيدة عن أشد         ً               ً                       وعالوةً على ذلك، غالباً ما تكون مباين احمل         .                                             بـروح القـانون ومقاصده باإلضافة إىل نصه       

              ً                                                                                                  األشـخاص احتـياجاً إلـيها، وعندما ال تكون بعيدة، يسهل على األغنياء أكثر من الفقراء الوصول إىل النظام                 
                                            وسيؤثر تدين مستوى املأمول من احملاكم وقلة         .                                                       ورمبا يفشل هذا النظام يف إقامة العدل بسبب الفساد          .          القـانوين 

َ                                ظام وعلى جلوئهم إليه، وال سيما أولئك الذين ُتنتَهك حقوقهم االقتصادية                                                     النتائج الفعلية على ثقة اجلمهور يف الن          ُ                                         
  .                                 ٍ            واالجتماعية والثقافية ومن هم يف حاجٍة إىل احلماية

                                                        

) ٧٠  (  Jefferson R. Plantilla, "Promoting economic, social and cultural rights" ،  )  تعزيز احلقوق            
                     لقة العمل اإلقليمية    ح  :                                                            ، ورقة مقدمة إىل املؤسسات الوطنية العاملة حلقوق اإلنسان         )                                  االقتصـادية واالجتماعية والثقافية   

  .               ، مانيال، الفلبني    ٢٠٠٠      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٠  - ٥                                              املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
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ــية ــات الدول                    دور املؤسس
                  حلقـوق اإلنسـان يف محاية
                      وتعزيـز احلقوق االقتصادية

                     واالجتماعية والثقافية

-     ً ثالثا  
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                                                                        نسان بفعالية يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، جيب أن                                             لكـي تعمل مؤسسة وطنية حلقوق اإل       
   :                           تكون على دراية تامة مبا يلي

                                                                 اإلطار القانوين الدويل واحمللي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ !

   ه؛                                                                                القضايا اليت تؤثر على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف البلد الذي تنتمي إلي !

                                                                                                    العمل الذي تضطلع به جهات أخرى تشترك يف محاية وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف             !
  .     البلد

     ً                                                        ً                                                   ونظـراً لتعقـيد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ينبغي أيضاً أن تقوم األنشطة املضطلع هبا على هنج                  
   .           اجه املؤسسة                                            استراتيجي يضع يف االعتبار الفرص والقيود اليت تو

                                                                                                          والكثري من االستراتيجيات والنهج اليت تستخدمها مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان من أجل تعزيز ومحاية احلقوق                
                      ويف الواقع، ال ينبغي      .                                                                                                     املدنية والسياسية ينطبق على حنو متساو على تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            

                                   وينبغي للمؤسسة الوطنية أن تعمل       .                                                    زل عن اجملاالت األخرى، بل على حنو تكاملي ومتكامل                                  العمـل يف هذه اجملاالت مبع     
                                                                                                               جـاهدة على وضع هنج متكامل تستخدمه يف كافة جماالت حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية                  

                                    للتجزئة، وأن العمل يف أحد اجملاالت                                                                                          والثقافـية، وتضـمن أن تعكس استراتيجياهتا ترابط حقوق اإلنسان وعدم قابليتها             
   .                                          يكون بالتنسيق والعلم مبا جيري يف اجملاالت األخرى

                                                           ً                                             ويـتعني عـلى املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وضع إجراءات جديدة متاماً للحقوق االقتصادية واالجتماعية                
                  ويتعني دمج نتائج     .               تخدمها متآزرة                                                                         كمـا ينـبغي أن تكون الوظائف اليت تقوم هبا واالستراتيجيات اليت تس              .            والثقافـية 

               وبالقدر نفسه،    .                                                                                                     التحقيقات يف أنشطة الرصد اليت ينبغي أن حتدد قضايا وحاالت جديدة حتتاج إىل إجراء حتقيقات مكثفة               
                      وباملقابل، فإن أنشطة     .                                                                                               قد تؤثر نتائج التحقيقات والرصد يف حمتوى احلمالت التروجيية، ويف برامج توعية وتثقيف اجملتمع             

   .                                                ويج والتوعية سوف حتدد قضايا وحاالت تتطلب حتري ورصد    التر
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  معاجلة انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-ألف 

                                                                                                    يناقش هذا الفصل من الدليل الطرق اليت متكن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان من محاية وتعزيز احلقوق                 
                                                          از السبب الذي يستوجب قيام مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان                     ويتناول بإجي   .                                    االقتصـادية، واالجتماعية والثقافية   

                                                                                                 بالتصدي النتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويدرس املبادئ األساسية اليت توجه عمل املؤسسة، 
   .                                                                           كما يضع عناصر إطار التحقيق يف انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                            هاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟               ملاذا التصدي النت

                                                       وإذا أرادت إحدى املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تقوم من   .                                إن حقوق اإلنسان مترابطة وال تتجزأ 
                                                                                                 خـالل األنشطة اليت تضطلع هبا بتأكيد هذا املبدأ األساسي من قانون حقوق اإلنسان الدويل، جيب عليها أن جتد      

  .  )٧١ (                                                                                     تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وليس احلقوق املدنية والسياسية فحسب                            السـبل حلمايـة و    
  .                                     وجيب أن يعكس عملها حقوق اإلنسان بكاملها

                    ويتطلب النوعان من     .                                                                               وانـتهاكات حقـوق اإلنسان إما أن تكون على أساس فردي أو يف إطار نظام               
                  ً      ً                                      ك الفردي يطال شخصاً واحداً أو جمموعة صغرية وعادة ما يرتكبه فرد         فاالنتها  .           ُ    ً                  االنتهاكات ُنهجاً خمتلفة ملعاجلتها   

                                                                 واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هي، على وجه العموم، أكثر     .                                      واحـد أو جمموعـة صغرية من األفراد       
            األحيان عن                                    ُ                         ومثة أسباب وتأثريات كثرية لالنتهاكات الُنظمية، وهي تنشأ يف كثري من  .      ً             ُ       تعرضاً لالنتهاكات الُنظمية

                                          ويصعب يف أحوال كثرية حتديد اجلناة الذين         .                                                                   كيفية تنظيم اجملتمع من النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية       
   .                                    وسوف تكون الدولة بكاملها هي املسؤولة  .                                          ُ      يتحملون مسؤولية فردية عن ارتكاب انتهاكات ُنظمية

  .                                             نتهاك يف مجيع الدول، إىل حد ما على األقل                        والثقافية لال   ة                                       وتـتعرض احلقـوق االقتصادية واالجتماعي      
                                  ً    ُ                                                           وحيثما تقع هذه االنتهاكات فإهنا كثرياً ما ُترتكب على نطاق واسع وتكون شديدة الفداحة مع توقع اإلفالت من 

                                                                         للجنة احلقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية األنشطة اليت ميكن أن            ١٠                           وحيدد التعليق العام رقم       .  )٧٢ (      العقاب
                                                                                    هبـا مؤسسـة وطنية حلقوق اإلنسان من أجل محاية وتعزيز هذه احلقوق، مبا يف ذلك من خالل إجراء             تضـطلع   

                                                                      واآللية الفعالة للتحقيق يف الشكاوى املتعلقة باحلقوق االقتصادية، واالجتماعية   .                             حتقيقات والنظر يف شكاوى بعينها
                                            وها، وردع اجلناة احملتملني عن اإلقدام على ارتكاب                                                        والثقافية ميكنها توقيف اجلناة املسؤولني عن األفعال اليت ارتكب

   .  )٧٣ (              انتهاكات جديدة

                                                        

) ٧١  (  Diane F. Orentlicher, "Addressing gross human rights abuses: punishment and victim 

compensation", in Human Rights: An Agenda for the Next Century, J. Henkin and J. L. Hargrove, eds. 

(American Society of International Law, Washington, D.C., 1994), p. 427.  
                         ينبغي للدول أن تضع تدابري   :                اإلفالت من العقاب   : "                                من اتفاقية ماسترخيت يؤكد ما يلي  ٢٧                  املـبدأ التوجيهي     )  ٧٢ (

                                                                               يما يتعلق بأي انتهاك للحقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية، وتكفل أال يتمتع أي                                             فعالة تستبعد إمكانية اإلفالت من العقاب ف      
   ".                                                                                             شخص قد يكون هو املسؤول عن انتهاك هذه احلقوق باحلصانة من املسؤولية القانونية عن األفعال اليت ارتكبها

  .   ٢٩٧-   ٢١٦          ، الفقرات    ...     نسان                                                                  نظر دليل األمم املتحدة املتعلق بتأسيس وتعزيز املؤسسات الوطنية حلقوق اإل ا  )  ٧٣ (
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                ً     ً                            وهي تتصرف قضائياً وفقاً لنظامها الداخلي احملدد         .                                                واحملاكم هي اآللية األساسية حلماية حقوق اإلنسان       
     ولكن   .     نفاذ                                                                                                    واألدلة املقدمة، وتصدر قرارات ملزمة فيما يتعلق بالقضايا وتفرض سبل انتصاف وعقوبات واجبة ال             

                                                   وتتباين صالحيات احملاكم واألدوار اليت تقوم هبا من          .                                                         مثـة قيود حتد من قدرة احملاكم على محاية حقوق اإلنسان          
            ً                                                                        فاحملاكم عموماً ال تكون لديها سلطات للتحقيق أو ال يكون لديها إال سلطات حمدودة                .                       نظـام قضائي إىل آخر    

                                                                 ما أهنا ال تتمتع بقدرة مستقلة على تقصي احلقائق وميكنها فقط                            ً                                 للقـيام بذلك، تبعاً للقضايا املعروضة عليها، ك       
                                                                      وعليه، فإن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ميكنها إكمال دور احملاكم            .                                  توفري سبل االنتصاف يف نطاق حمدود     

   .                                                             والقيام بدور هام يف القضاء على اإلفالت من العقاب وردع االنتهاكات

                                                                إلنسان، فإن التحقيقات الفعالة يف انتهاكات احلقوق االقتصادية،             ً                               ونظـراً إىل تـرابط مجـيع حقوق ا         
     ويعد   .                                   ً                                                                     واالجتماعـية والثقافية سوف تؤدي أيضاً إىل منع وقوع العديد من انتهاكات احلقوق املدنية والسياسية              
       لوطنية                                                                                                        التحقـيق يف االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان من الوظائف اهلامة اليت تقوم هبا كثري من املؤسسات ا                 

                                                                                   وال تقضي مبادئ باريس بأن تكون للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان هذه الوظيفة، غري أهنا         .  )٧٤ (            حلقوق اإلنسان 
                  وعادة ما تكون هذه   .            ً                                                                        تشـمل أحكامـاً خاصة فيما يتعلق بالتحقيق بالنسبة للمؤسسات اليت لديها هذه الوظيفة      

                                                  التحقيق الرمسية، مبا يف ذلك البحث عن األدلة                                                                    الوظـيفة مصحوبة بسلطة تقدير مقبولية الشكاوى، وصالحيات       
                                                                                                    وتقدميهـا واسـتدعاء الشـهود، وصالحيات تقدمي التوصيات، مبا يف ذلك التوصيات املتعلقة بسبل االنتصاف،          

                                                             وتشتمل بوجه عام على تلقي الشكاوى املتعلقة باالنتهاكات الفردية،   .                                      باإلضافة إىل متابعة ورصد تنفيذ التوصيات
   .                                       ُ       أحيان كثرية على التحقيق يف االنتهاكات الُنظمية           كما تشتمل يف

                                                                                       وتضطلع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بدور متميز يكمل دور احملاكم يف التعامل مع انتهاكات حقوق  
                  كما ميكنها التوصية   .                            ً                                              وبإمكاهنا معاجلة الشكاوى، فضالً عن الشروع يف اختاذ إجراءات من تلقاء نفسها        .       اإلنسان

ـ                                                                                                 اف مبتكرة وبعيدة املدى ال تقتصر على معاجلة الظروف احملددة لألفراد ضحايا انتهاكات حقوق                            بسـبل انتص
                                                    ُ                                              اإلنسان، بل تعاجل أيضا وبصورة أوسع، األسباب والتبعات الُنظمية لالنتهاكات، وتعمل على منع وقوع املزيد من 

                                ك، تركز املؤسسة الوطنية حلقوق                     وباإلضافة إىل ذل    .                                                      االنتهاكات وليس فقط تصحيح تلك اليت حدثت يف املاضي        
                                                                                                        اإلنسـان بشكل خاص على حقوق اإلنسان وتكتسب خربات يف هذا اجملال ال تكتسبها الكثري من احملاكم أو ال                   

                                                                           والدور املكمل الذي تضطلع به مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يكتسب أمهية خاصة بالنسبة   .                  ميكن هلا أن تكتسبها
                                        ً                                         والثقافية ألن غالبية احملاكم عاجزة تقليدياً عن توفري احلماية وسبل االنتصاف                                          للحقوق االقتصادية، واالجتماعية  

  .                                                     الفعالة فيما يتعلق بانتهاكات هذا النوع من حقوق اإلنسان

     ً                                                                 ُ                  وخالفاً للمنظمة غري احلكومية، ختضع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان للقوانني اليت أُنشئت مبوجبها وهي  
                                                                        ويف بعض األحيان ال مينحها هذا القانون اختصاص معاجلة قضايا انتهاكات             .             التأسيسية          ّ                 بالتايل مقّيدة بالتشريعات  

    بيد   .        ً                                                                                     وأحياناً حيصر اختصاصها يف معاجلة حقوق أو جمموعة حقوق حمددة مثل احلقوق املدنية والسياسية               .      احلقوق
                            وتنفيذ الواليات املسندة إليها                                                                        أن غالبية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان تتمتع بقدر من حرية التصرف يف تفسري 

                           وحيث تبدو بعض أحكام النظام   .                                                                        واليت يتعلق جلها، بطريقة أو بأخرى، باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
                                 ّ                                                                           األساسـي ملؤسسـة وطنية حلقوق اإلنسان مقّيدة لقدرة املؤسسة على التحقيق فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية                

                                                        

  .   ٢١٦         ، الفقرة    ...                                                           األمم املتحدة، دليل تأسيس وتعزيز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   )  ٧٤ (
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        وقد سعت   .                ً               ً                                        إن املؤسسة غالباً ما تفسر أحكاماً أخرى بطريقة متكنها من القيام هبذا العمل                       واالجتماعية والثقافية، ف
                                                                                                             بعض املؤسسات إىل تعديل تشريعاهتا لتشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إطار والياهتا على وجه               

                            زامها بتناول حقوق اإلنسان                                                                      وبفضـل هذه األساليب، أظهرت املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان الت           .          الـتحديد 
   .            بصورة شاملة

                                                                         ً            ً                وتبني خربات الكثري من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تناول الشكاوى يعد نشاطاً يستغرق وقتاً                
     ً                                                      وكثرياً ما يؤدي عبء الشكاوى إىل إهناك قدرة املؤسسة الوطنية على   .     ً    ً            ً     ً              طويالً جداً ويتطلب قدراً كبرياً من املوارد

                                                             وعلى سبيل املثال، تعد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند واحدة   .                        إذا كانت مواردها جيدة            االستجابة، حىت
                           شكوى جديدة خالل عامي       ٤٠     ٧٢٤                         موظف، غري أهنا تلقت         ٣٠٠                                        مـن أكـرب املؤسسـات ولديهـا حوايل          

                قوق اإلنسان أن                                  وإذا أرادت املؤسسة الوطنية حل      .                                                صدرت بشأهنا تقارير علنية خالل العام األخري           ١٩٩٩ /    ١٩٩٨
              ً     ً                                                                                       تعـاجل بـنجاح كماً هائالً من الشكاوى فيجب أن تضع آليات واستراتيجيات متكنها من االستجابة للشكاوى                 

                                         وينبغي أن توفر لكل مسألة من املسائل         .                                                                    املتعلقة جبميع جماالت حقوق اإلنسان يف الوقت املناسب وبطريقة فعالة         
   .   فة  ً           ً       ً     ً                حالً يكون متاحاً وسريعاً وفعالً ورخيص التكل

              مبادئ التحقيق

  .  )٧٥ (                                                                                   ينبغي أن تقوم مجيع التحقيقات املتعلقة حبقوق اإلنسان على مبادئ راسخة من أجل سالمة املمارسة 
                                                                            ً                                ويتعلق ذلك بالتحقيقات اليت جترى بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً عن انتهاكات احلقوق              

  : )٧٦ (                      وهذه املبادئ هي كما يلي  .   ً     ً                 ماً قوياً من جانب املؤسسة                    ويقتضي التحقيق التزا  .                 املدنية والسياسية

                              كما ينبغي أن تكفل موثوقية       .                                                  جيب أن تكون التحقيقات موضوعية، وشاملة ودقيقة        .                 الدقة واملوضوعية  
  .                                                                                            ومصداقية املعلومات اليت جيري جتميعها ونشرها، وذلك من خالل السعي إىل احلصول على أدلة وإثباتات مباشرة

                                                   فالتأجيل لفترات طويلة قد يؤدي إىل حرمان صاحب          .       املناسب                                     ينبـغي إجـراء التحقيقات يف الوقت      .         التوقيـت 
  .                               الشكوى أو املدعى عليه من العدالة

  .                                                                                          ينبغي حماولة احلصول على املعلومات املتعلقة بالتحقيقات من أكرب قدر ممكن من املصادر              .                     تنوع مصادر املعلومات   
  .              األدلة املتاحة                         كما ينبغي جتميع وتقييم مجيع

                                                                              تقتضي التحقيقات يف جمال حقوق اإلنسان استخدام املعايري الدولية واحمللية ذات             .                             االلتزام مبعايري حقوق اإلنسان    
                         تتعلق باحلقوق االقتصادية                            وعند التحقيق يف قضايا       .                                                                 الصـلة حبقوق اإلنسان كمرجع عند جتميع وحتليل املعلومات املتاحة         

                                                                                            سـوف حيتاج موظفو وأعضاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل إجياد فهم شامل فيما يتعلق                                           واالجتماعـية والثقافـية،     
  .                           بالتزامات الدولة يف هذا اجملال

                                                        

  .   ٢٩٧-   ٢١٦                     املرجع السابق الفقرات   )  ٧٥ (
) ٧٦  (  Handbook on Fact-Finding and Documentation of Human Rights Violations, D. J. 

Ravindran, Manuel Guzman and Babes Ignacio, eds., (Bangkok, Asian Forum for Human Rights and 

Development (Asian Forum), 1994).  
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 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املمارسة العملية

                       رصد التحقيقات يف الفلبني - ٦

           مجيع أشكال      ...             التحقيق يف    "                                 حقوق اإلنسان يف الفلبني ب                              على أن تقوم جلنة        ١٩٨٧                                   يـنص دستور الفلبني الصادر عام        
                                                      ، وجيب أن ترصد امتثال حكومة الفلبني لاللتزامات الواردة يف  "                                                            انـتهاكات حقـوق اإلنسـان املتصلة باحلقوق املدنية والسياسية      

        إن جلنة     )٧٧ (    ١٩٩٤       يناير   /  اين             كانون الث   ٥                                          وأكد احلكم الصادر عن احملكمة العليا يف          .                                          املعـاهدات الدولـية بشأن حقوق اإلنسان      
                                     ودفع هذا القرار اللجنة إىل البحث        .                                                                                             حقوق اإلنسان يف الفلبني ميكنها فقط القيام بالتحقيق يف انتهاكات احلقوق املدنية والسياسية            
  .                                                                              عن وسائل أخرى إلدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إطار وحدود اختصاصها

                                                                               من الشكاوى اليت تلقتها اللجنة فيما يتعلق باالنتهاكات املزعومة للحقوق االقتصادية،      ً               ونظراً إىل الكم الكبري 
                                               املتصلة هبذه احلقوق على أساس الشرط الدستوري         "               رصد التحقيقات  "                                       ً           واالجتماعية والثقافية، وضعت اللجنة نظاماً ل         

                       وقد صدقت الفلبني على      .              هدات الدولية                                                                             الـذي ينص على أن تتوىل رصد امتثال احلكومة لاللتزامات الواردة يف املعا            
                                     ، وعليه، فإن االلتزامات الواردة يف تلك     ١٩٧٤                                                             العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام 

                                                                        وقد حاولت اللجنة تنفيذ وظيفتها املتعلقة  برصد التحقيقات من خالل             .                                            املعاهدة مدرجة يف الوالية الدستورية للجنة     
              من القطاعات   ١٦                                                                                   خطة حلقوق اإلنسان يف الفلبني حتدد التدابري اإلدارية، والربناجمية، والتشريعية لتلبية متطلبات     وضع 

                                                                     كما ركزت اللجنة بشكل كبري على رصد عمليات اإلخالء القسري، وانتهاكات حقوق   .                         املستضعفة يف اجملتمع الفلبيين
  . )٧٨ (                              اإلنسان املترتبة على هذه املمارسة

  .                                                                               ينبغي إجراء التحقيقات يف مناخ تسوده أعلى درجات االحترام جلميع املعنيني            .              مجيع األطراف          احـترام  
                        وللمتهمني بانتهاك حقوق     .                                                                                    وقد توجد حاجة إىل اعتبارات خاصة إضافية عند التعامل مع ضحايا تعرضوا لصدمة            

   .                           اإلنسان احلق يف افتراض براءهتم

                                              انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                      اإلطار القائم على الشكاوى من أجل تناول 

                                                                                                       يقتضـي إنفـاذ هذه املبادئ وضع إجراءات وتطبيقها بطريقة متسقة لتناول الشكاوى املتعلقة باحلقوق                
   .                                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية بفعالية وإنصاف

                       عن اختصاص وعمليات                                                                                 وينـبغي أن تكفـل هذه اإلجراءات توفري معلومات عامة تكون دقيقة ومتاحة             
   :                           اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

                                                            أنواع الشكاوى اليت ميكن أن تقوم بالتحقيق فيها وحدود اختصاصها؛ !

                                                        

) ٧٧  (  Brigido R. Simon, Jr. Carlos Quimpo, Carlito Abefardo, and Generoso Ocampo, petitioners 

vs. Commission on Human Rights, Roque Ferma, and Others as John Does, respondents (G.R. No. 100150).  
) ٧٨  (  "Finding our way with economic, social and cultural rights: the Philippine Commission on Human 

Rights" (notes from a presentation by Commissioner Mercy V. Contreras, Philippine Commission on Human 

Rights), in The Role of National Human Rights Commissions in the Promotion and Protection of Economic, Social 

and Cultural Rights (Canadian Human Rights Foundation and the Philippine Commission on Human Rights, 1999).  
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                         ما هو املطلوب لتقدمي شكوى؛ !

   ُ                                             ُ                                               مـا ُيـتوقع مبجـرد تقدمي شكوى، مبا يف ذلك اإلجراءات اليت سُتتبع لتجهيز الشكاوى وإجراء                  !
               تقدمي التوصيات؛                                 التحقيقات، وكيفية اختاذ القرارات و

                              ما هو املطلوب لالستجابة للشكوى؛ !

                                                                                                  ما هي املعايري اليت تستخدم لتحديد األولويات عند تناول احلاالت الطارئة، على سبيل املثال عند                !
                                     احتمال تعرض حياة صاحب الشكوى للخطر؛ 

  .                                                ما هي سبل االنتصاف املمكنة عند ثبوت وقوع انتهاك ما !

      ، وال                 صالحيات التحقيق                                             ق اإلنسان أن تكون على استعداد الستخدام                                       وينـبغي للمؤسسة الوطنية حلقو     
   إن   .                                                                                                   سيما إلجبار الشهود على احلضور وتقدمي األدلة وللحصول، عند الضرورة، على مجيع املعلومات ذات الصلة          
      على                                                                                           وجود آليات تتسم بالشفافية والرتاهة، واستغالل الصالحيات حبصافة يساعد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

                       ً                                                            ومن شأن هذه املبادئ أيضاً زيادة احتماالت تسوية الشكوى بطريقة فعالة من خالل               .                          االلـتزام مببادئ التحقيق   
  .                                  احلكومة، واجلمهور، والضحايا واجلناة-                                                           تعزيز ثقة مجيع األطراف املعنية يف املؤسسة وعملياهتا واحترامهم هلا 

                                                ت يضمن حتميل اجلناة املسؤولية، واالعتراف حبق الضحايا                    عن نتائج التحقيقا                         تقدمي التقارير بصورة علنية و 
           وهذا ال يعين   .                                                  كما ميكن اآلخرين من إدراك أن التحقيقات شاملة ونزيهة  .                                   ودعمهم، واحملافظة على شفافية العملية

                                     ويف بعض احلاالت، قد يقتضي حق صاحب         .                                                                    أن اجلمهـور حباجـة إىل معرفة كافة التفاصيل املتعلقة بكل حالة           
   .                                                                   ى يف اخلصوصية عدم الكشف عن األمساء وغريها من التفاصيل اليت تفصح عن هويته     الشكو

          وينبغي يف    .                                                                                         وقد توجد حاجة إىل هنج حتقيق متعددة لتناول االنتهاكات اليت تكون نظمية وليست فردية              
           غي أن تركز                                                                                                  مـثل هذه احلاالت أال تقتصر التحقيقات والتوصيات على األشخاص املرتبطني بقضايا معينة، بل ينب              

                                                            وتسعى مؤسسة حقوق اإلنسان إىل حتديد السبل الكفيلة مبعاجلة           .                                              على األسباب اجلذرية اليت أدت إىل هذا الوضع       
                                                    كما تقدم توصيات من شأهنا التأثري على التشريعات          .                                                         االنـتهاكات السابقة ومنع وقوع انتهاكات جديدة مماثلة       

                        كما أن تناول الشكاوى      .                                       نتيجة لذلك على أولويات امليزانية                                                       احلكومـية، والسياسـات العامة والربامج، والتأثري      
                                                                                                  بشكل منتظم يساعد املؤسسة الوطنية على معاجلة الكم الكبري من الشكاوى اليت ترد إليها، ألن الشكاوى اليت تثري 

           مة قد تكون                                                                وتطبق املبادئ نفسها يف هذه التحقيقات األوسع، إال أن اإلجراءات املستخد  .                      ً قضايا متشاهبة تعاجل معاً
   .           ً خمتلفة متاماً

                                  خطوات التحقيق يف االنتهاكات الفردية

                                                                                                     بصـورة عامـة، ميكـن بدء التحقيق يف االنتهاكات الفردية املزعومة للحقوق االقتصادية واالجتماعية                
                          ً                                                  والطريقة األوىل واألكثر شيوعاً هي أن تتلقى اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان             .                                  والثقافـية بواحـدة من طريقتني     

ـ                                                    وهذه الشكوى قد يقدمها شخص أو أشخاص وقعوا ضحية       .                                            كوى تدعـي وقوع انتهاك ما حلقوق اإلنسان          ش
                                                                                                      كمـا ميكن أن يقدمها طرف ثالث، حنو فرد من أفراد العائلة أو أحد اجلريان أو أحد املدافعني عن                     .           انـتهاكات 

                            الذي أنشأ املؤسسة الوطنية              والقانون    .                                                     إما أحد الناشطني املستقلني أو منظمة غري حكومية        -                  حقـوق اإلنسـان     
     ً                     وكثرياً ما ال يتمكن الضحايا   .                                       ً                             حلقوق اإلنسان ميكن أن حيصر اختصاصها أحياناً يف الشكاوى املقدمة من الضحايا

                                  ً                                                  وقد ال يتمكنوا من القيام بذلك شخصياً إما ألهنم، على سبيل املثال، قد احتجزوا                .                           من تقدمي الشكاوى بأنفسهم   
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                     وقد تنقصهم الثقة أو    .                                     ِ                           لقيام بذلك بسبب التهديد والتخويف من ِقبل اجلناة أو غريهم                     وقد خيشون ا    .              أو حىت قتلوا  
                                                       وعليه، من املهم أن تتوفر صالحية قبول الشكاوى اليت           .                     ً                                   يكونـوا مستضعفني عموماً بسبب الفقر أو قلة التعليم        

  .               نية حلقوق اإلنسان                                                                         يقدمها طرف ثالث لضمان أن االنتهاكات اخلطرية ال خترج عن نطاق اختصاص اللجنة الوط

      عندما   )                 من تلقاء نفسها   (      ً                                                                        وثانياً، قد تكون للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان صالحية املبادرة بالتحقيق            
                                                          هذه السلطة متنح املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان فرصة ساحنة        .                                           تعـرض علـيها مسألة تقع ضمن اختصاصها       

                                 ً                    وضحايا انتهاكات هذه احلقوق هم إمجاالً من املستضعفني          .                                                    لـتعزيز احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
  .         ً          ً                                     ً                                                          اقتصـادياً واجتماعياً ولذا يرجح أن يكونوا أقل الضحايا سعياً إىل سبل االنتصاف فيما يتعلق بانتهاك حقوقهم                

                                                                                                             وصـالحية املبادرة بالتحقيقات ميكن أن تساعد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان على تلبية احتياجات األفراد أو            
   .                          ُ          اجملتمعات اليت خبالف ذلك قد ال ُيسمع صوهتا

                                                                                             وفيما يتعلق بتلقي الشكاوى ومعاجلتها، جيب على كل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان أن تضع إجراءات          
                                                                                                 خاصة هبا بشأن تلقي الشكاوى ومعاجلتها تكون متسقة مع نظامها الداخلي، وتعكس الوالية املسندة إليها وسياق 

                                  ً             وتظهر ممارسات املؤسسات الوطنية عموماً القليل        .                                       مطابقة للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان                         هذه الوالية، وتكون    
   :                         ً     ً                                   من اخلطوات اليت تشكل إطاراً عاماً للتحقيق مبجرد استالم املؤسسة للشكوى

                    حتديد مقبولية الشكوى - ١

                               حتديد القضايا اليت يثريها االدعاء؛ !

                           ملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان؛                                        تقدير ما إذا كان االدعاء يقع ضمن اختصاص ا !

                                              ً                                                تقديـر مـا إذا كان اإلدعاء يشكل، إذا ثبت، انتهاكاً للمعايري احمللية أو الوطنية حلقوق                 !
        اإلنسان؛

        التحقيق - ٢

                                         وضع خطة أو حتديد االختصاصات إلجراء التحقيق؛ !

                                          إجراء التحقيق وفق اإلجراءات واملبادئ احملددة؛ !

               تسجيل النتائج؛  !

        التوفيق - ٣

                   ً                                                           ، حسبما يكون مناسباً، مبساعدة صاحب الشكوى واملدعى عليه، إىل التوصل إىل                    القـيام  !
                                        تسوية خاصة للقضية تكون مقبولة لكليهما؛ 

                      اختاذ قرار بشأن الشكوى - ٤

                                                  حتليل املعلومات اليت جيري احلصول عليها خالل سري التحقيق؛ !

                             التوصل إىل النتائج والتوصيات؛ !
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        املتابعة - ٥

                   النتائج والتوصيات؛                 إبالغ مجيع األطراف ب !

  .                  رصد تنفيذ التوصيات !

 اختاذ قرار بشأن مقبولية الشكوى

                                                                                          ً  سيكون التحقيق يف االنتهاكات املزعومة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف معظم جوانبه وفقاً  
                املؤسسة الوطنية                  ومع ذلك، فإن      .                                                                               للـنمط نفسـه املتبع يف احلاالت املتعلقة بانتهاكات احلقوق املدنية والسياسية           

                                                                                                             حلقـوق اإلنسان قد تواجه حتديات معينة عندما يتعلق األمر باختاذ قرار بشأن مقبولية شكـوى تتصل باحلقوق                 
  .                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                   وأول مسألة تتعلق     .                                                                           ومن هذه التحديات اختصاص املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان على وجه اخلصوص           
     وكما   .                                             ً               ُ                        كانت االدعاءات تقع يف إطار اختصاص املؤسسة وفقاً للتشريع الذي أُنشئت مبوجبه                                  باملقبولية هي ما إذا   

         ً                                                                                                ورد سـابقاً، قد يتعني على املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان استخدام سلطتها التقديرية يف تفسري وتنفيذ واليتها        
                   وقد ال تكون الناحية   .               اعية والثقافية                                                                   التشريعية فيما يتعلق بقبول شكوى تتصل بانتهاك احلقوق االقتصادية واالجتم

  .                                                                       ُ                                             القانونـية واضـحة كما هو احلال بالنسبة لقضايا احلقوق املدنية والسياسية اليت ُتحدد فيها الوالية التشريعية                
                                          الذي يستخدم احلقوق املدنية والسياسية       "             مبدأ التداخل  "                                                     وإحـدى الوسـائل ملعاجلة هذه القضية هي من خالل           

                                 وعلى سبيل املثال، فإن اإلدعاء الذي   .                                              املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                    كأساس لقبول الشكاوى 
         وقد اختذت   .                                                           ُ           ً                              يقـوم عـلى أساس عدم إمكانية الوصول إىل الرعاية الصحية ميكن أن ُيعد انتهاكاً للحق يف احلياة             

  .       احلياة                                                              احملكمة العليا يف اهلند العديد من القرارات املشاهبة بشأن مضمون احلق يف

                                                                                ً                              واملسألة الثانية فيما يتعلق باملقبولية هي ما إذا كانت االدعاءات، إن ثبتت، تشكل خرقاً للمعايري احمللية                 
                                                                              وملعاجلة هذه املسألة، ميكن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تستخدم وسائل             .                         والدولـية حلقوق اإلنسان   

                                                         ية ماسترخيت بشأن انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية                                                            إرشـادية مـثل املبادئ التوجيهية الواردة يف اتفاق        
                        وعلى سبيل املثال، يتناول   .                                                                                 والثقافية، والتعليقات العامة اليت أعدهتا جلنة احلقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية

  ١٤ (          ية مدروسة                                                                  من اتفاقية ماسترخيت إتيان أفعال حمددة مثل اعتماد تدابري تراجع       ١٥    و   ١٤                      املـبدآن التوجيهيان    
                                                                                                              ، واالمتناع عن أفعال حمددة، مثل عدم إصالح أو إبطال التشريعات اليت يتضح عدم اتساقها مع التزام ورد                      )) ه (

                     ً                                                            ، وهو ما يشكل انتهاكاً من جانب الدولة أو كيانات أخرى للحقوق االقتصادية واالجتماعية   )) ب (  ١٥ (        يف العهد 
ً                                                                   ًء باملبادئ التوجيهية الواردة يف اتفاقية ماسترخيت أو التعليقات                                       وتساعد صياغة االدعاءات اهتدا     .  )٧٩ (           والثقافـية 

                                                        ً                                                         العامة للجنة على اختاذ قرار بشأن املقبولية، كما تساعد الحقاً على وضع خطة التحقيق، وحتليل القضية وتقدمي                 
   .                                                                                 التوصيات على أساس متني يرتكز على القوانني القضائية والسياسة العامة املتعلقة بالتفسري

                                            فيجب على صاحب الشكوى إما أن حيدد هوية          .          ً                                              نالك أيضاً عدد من الشروط الفنية املتعلقة باملقبولية         وه 
                                                                                                                    اجلناة والضحايا املزعومني، أو أن يقدم معلومات كافية تساعد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان على القيام مبا يلزم                

                                                        

  .                                                                  انظر املرفق لالطالع على النص الكامل للمبادئ التوجيهية التفاقية ماسترخيت  )  ٧٩ (
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                                      ب أن تشتمل املعلومات على نقاط حمددة تبني   وجي  .                                                 لتحديد هوية هؤالء األشخاص خالل سري التحقيق الذي جتريه
                                                       كما جيب أن متكن، بشكل عام على أقل تقدير، من حتديد           .                                                زمـان ومكان وكيفية حدوث االنتهاكات املزعومة      

                               ُ                                                                                     االلتزام املتصل حبقوق اإلنسان الذي ُيدعى أنه قد تعرض لالنتهاك، إذا مل يرد تفصيل بشأن الطابع احملدد لاللتزام                  
                                                                                               وعلى سبيل املثال، ميكن جملتمع من اجملتمعات الريفية ال يتوفر لـه احلصول على املياه املأمونة                 .  ى       ُ         الـذي مل ُيراع   

                املتعلق باحلق يف   ١٤                  التعليق العام رقم  (                                                                 والصاحلة للشرب أن  يدعي عدم قيام الدولة باختاذ خطوات لتحقيق ذلك    
                                                  عند اختاذ قرار بشأن املقبولية طبيعة اخلطوات                                                   وقد ال تدرك اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان         ).   ١١                الصحة، الفقرة   

          ُ                                                                                           احملددة اليت ُيزعم أن الدولة أخفقت يف اختاذها، وما هي األفعال اليت ميكن أن تكون قد اقترفتها الدولة أو امتنعت 
  ن                                           ويف هذا الصدد، ميكن للجنة الوطنية حلقوق اإلنسا  .                                    ويتطلب هذا األمر إجراء حتقيقات وحتليالت  .             عن القيام هبا

   .              ً                                                                  أن تتخذ قراراً بشأن املقبولية على أساس حقيقة عدم توفر املاء وإدعاء مسؤولية الدولة

 التحقيق

                     ويتعني أن حتدد اخلطة      .                                                                             ينـبغي إجراء مجيع التحقيقات على أساس خطة أو إطار مرجعي يتم وضعهما             
                             ذه هي القضايا اليت ستحتاج              وستكون ه   .                                                                      املسـائل اجلوهـرية اليت أثارهتا االدعاءات فيما يتعلق حبقوق اإلنسان          
  .                                                       ً للمعاجلة خالل سري التحقيق، وعند اختاذ قرار بشأن الشكوى الحقاً

  :                                              وينبغي دراسة الشكوى األولية بعناية ملعرفة ما يلي 

                                                          ما هي القضايا اليت حتتاج إىل التحقق منها وكيفية القيام بذلك؛ !

                                                  ما هي املعلومات اليت ينبغي احلصول عليها وكيفية مجعها؛ !

                                             ا هي الثغرات املوجودة يف األدلة وكيفية معاجلتها؛ م !

  .                                               من هم الشهود الذين ينبغي استجواهبم ومكان تواجدهم !

                                                                                           وقد حتتاج املؤسسة عند التحقيق يف انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل حتديد مقاييس  
                                               ن حتتاج إىل جتميع بيانات على املستويني الوطين                   كما ميكن أ    .                                                   الحـترام هـذه احلقوق ومراعاة الدولة اللتزاماهتا       

                                                                            وقد يكون من املهم احلصول على بيانات مقارنة لتحديد ما إذا كانت هذه               .                                  واإلقليمي عن أوضاع داخل الدولة    
   .                                     املزيد من النقاش املتعلق هبذه القضايا ي        وفيما يل  .                       احلقوق قد تعرضت لالنتهاك

                            ويتعني أن تتسق مع املعايري       .                                 ملبادئ التحقيق اليت سبق حتديدها                                    ً           وينـبغي أن تسـري عملية التحقيق وفقاً          
  .                                                                                الدولية ذات الصلة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املعايري املتصلة باجلرائم اجلنائية

                          ويتعني على املؤسسات الوطنية   .                                                               وينبغي االهتمام بتسجيل سري التحقيق واملعلومات اليت يتم احلصول عليها 
                                  وجيب احلرص على ضمان مجع األدلة املادية   .                                                        إلنسان أداء مهامها بصورة تتسم بالشفافية وإمكانية املساءلة      حلقوق ا

   .                                              ومحايتها، وسالمة الشهود من التعرض للتهديد واألذى
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 املصاحلة

                                                                                             تقتضـي تشـريعات تأسيس بعض املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن حتاول هذه املؤسسات حتقيق                
                                                     وقد تسعى املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل التوصل          .                                         يتعلق بشكاوى انتهاكات حقوق اإلنسان                 املصاحلة فيما 

                                                 وهنالك العديد من األسباب الوجيهة حملاولة حتقيق         .                                                         إىل حـل ودي هلذه الشكاوى حىت إذا مل يطلب منها ذلك           
                         ً      بل انتصاف أيسر وأقل إيالماً                                      فاملصاحلة ميكن أن توفر للضحية س       .                                         املصاحلة يف شكاوى انتهاكات حقوق اإلنسان     

                                                                              كمـا أن الكثري من الناس قد ترهبهم عمليات احملاكم مبا فيها من قواعد وإجراءات         .                         مـن إجـراءات احملكمـة     
                                                             يتجاوز موارد الفقراء وهم الضحايا الرئيسيون النتهاكات        -                              ً       وقد يكون اللجوء إىل احملاكم مكلفاً         .         ورمسـيات 

                                     ً                                وتوفر املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بديالً أكثر مرونة وأقل تكلفة            .      قافية                                  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والث   
   .                                                      ورمسية وبإمكانه أن حيقق نتيجة جيدة للضحية من خالل املصاحلة

                                                                                                           ومـن املهم أن تكفل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن التأثري الناتج عن أي عدم توازن يف القوى أو                    
                                                                            يله إىل احلد األدىن خالل عملية املصاحلة، وأن الشخص الضحية ال يتضرر بسبب                                           املـوارد بني األطراف جيري تقل     

                                                                                             ورمبا تطلب ذلك أن توفر املؤسسة لصاحب الشكوى الدعم القانوين وغريه من أشكال الدعم أو                 .             هذا التفاوت 
            وكفالة أال                                          وتقع على عاتق املؤسسة الوطنية مسؤولية خاصة  .                                            تضمن، على أقل تقدير، وصوله إىل مثل هذا الدعم

                                                                                                            يتعرض صاحب الشكوى لضغوط بدنية أو غري ذلك من الضغوط غري املناسبة إلجباره على قبول تسوية ال يراها                  
   .                     منصفة أو ال يرغب فيها

                                          فبعض االدعاءات املتعلقة حبقوق اإلنسان تكون من   .                                       واملصاحلة ليست هي احلل املناسب يف مجيع احلاالت 
                                وحيق للضحايا احلصول على اجلرب، مبا يف   .                                     دون احملاكمة اجلنائية الكاملة غري مالئم                           الفداحة مبا جيعل أي إجراء آخر

                                                                                                                 ذلـك الـتعويض، بسبب انتهاك حقوقهم والضرر الذي حلق هبم، إال أنه ينبغي أال يفلت اجلناة من املساءلة عن                    
   .                                            وال جيب استخدام املصاحلة كوسيلة لإلفالت من العقاب  .                    األفعال اليت ارتكبوها

                                                    ً                                           ملصاحلة مع أحد الضحايا أو مع جمموعة صغرية منهم تكون أيضاً غري مناسبة كحل كامل يف شكوى                   وا 
                                                           ومرة أخرى، جيب على املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن تكون         .                    ُ                          تثري قضايا انتهاكات ُنظمية على نطاق واسع      

                               ة عند قيامها باملساعدة على حتقيق                      وينبغي للمؤسسة الوطني  .                                            حذرة حىت ال يستغلها اجلناة لتجنب حتمل مسؤولياهتم
                                                                  ً                 ُ                          املصاحلة أال تسعى إىل إقامة العدل بالنسبة لألشخاص الضحايا فحسب، بل أيضاً إىل إحداث تغيريات ُنظمية من                 

           ويتمتع كثري   .                                                                                   شأهنا مساعدة الضحايا اآلخرين غري األطراف يف الشكوى املعنية، ومنع وقوع انتهاكات يف املستقبل
                                                                                 ة حلقوق اإلنسان خبربة متميزة يف حتقيق تسويات تصاحلية تنصف صاحب الشكوى وتعاجل                                من املؤسسات الوطني  

   .                   ُ                       قضايا االنتهاكات الُنظمية اليت تثريها الشكوى

 اختاذ قرار بشأن الشكوى

                                                                                                   جيـب على املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تبني بدقة، عند حتليل القضية ووضع التوصيات، نوع                 
ـ                                                                           ً                 ا دولة أو جهات فاعلة أخرى أو متتنع عن القيام هبا وتشكل بالفعل انتهاكاً للحقوق                                     األفعـال الـيت تقـوم هب

                                                               وجيب أن يكون للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان فهم راسخ للسياق الوطين   .                                االقتصادية، واالجتماعية والثقافية
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                              واالجتماعية والثقافية، واملعايري                                                                          الذي نشأت عنه الشكوى، وطبيعة التزامات الدولة فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية 
                                                    وجيب أن تكون املؤسسات قادرة على تطبيق هذه املقاييس على   .     ُ                                         اليت ُيقاس هبا التمتع هبذه احلقوق يف الدولة املعنية

                                                                                                    ومرة أخرى، فإن الوسائل مثل املبادئ التوجيهية الواردة يف اتفاقية ماسترخيت والتعليقات العامة               .             حاالت حقيقية 
   .                                                                    وق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية تعد ذات قيمة عالية على وجه اخلصوص         للجنة احلق

                                                                                          وعند حتديد طبيعة التزامات الدولة، حتتاج املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان إىل تقدير ما إذا كان وضع  
                    التوجيهية الواردة            وتقر املبادئ  .                                                                     ما نشأ عن عدم رغبة الدولة يف االمتثال اللتزاماهتا وليس بسبب عجزها عن ذلك

                                                                إىل حد ما، لتحديد الطريقة املثلى لتنفيذ التزاماهتا املتعلقة           "            هامش تقدير  "                                         يف اتفاقية ماسترخيت بأن الدولة لديها       
                                       ومع ذلك، جيب على الدولة أن تثبت، عند ما   .  )٨٠ (                                           ً              باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تبعاً للظروف احمللية

                                                                                            تعلق أدائها، أن عدم االمتثال اللتزاماهتا بصورة فورية وتامة يعزى إىل عجزها وليس عدم                                    ختضع للمساءلة فيما ي   
  :                           من اتفاقية ماسترخيت ما يلي  ١٣                                     وعلى سبيل املثال، يؤكد املبدأ التوجيهي   .                     رغبتها يف القيام بذلك

                  صادية واالجتماعية                                                               ً                           عـند حتديد ما هي األفعال اليت يشكل إتياهنا أو االمتناع عنها انتهاكاً للحقوق االقت              
                                                                                                                والثقافية، من املهم التمييز بني ما إذا كان عدم مراعاة الدولة اللتزاماهتا التعاهدية هو بسبب عجزها أم                 

                                                                                         والدولة اليت تدعي عدم القدرة على الوفاء بالتزاماهتا ألسباب خارجة عن إرادهتا يقع عليها          .            عدم رغبتها 
                                                ل، فإن إغالق مؤسسة تعليمية بصورة مؤقتة بسبب حدوث               وعلى سبيل املثا  .                       عبء إثبات صحة هذا األمر

      ُ        ً      ً                                                                        زلزال ُيعد ظرفاً خارجاً عن إرادة الدولة، يف حني أن وقف أحد برامج الضمان االجتماعي دون تعويضه     
   .              ُ        ً                                       بربنامج مناسب ُيعد مثاالً لعدم رغبة الدولة يف الوفاء بالتزاماهتا

                                                     انتهاك للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،                                                        وحاملـا تقرر املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وقوع        
          وقد يشمل    .                                                                                 ً                 ينـبغي أن تنظر يف نطاق سبل االنتصاف املتاحة جلرب ذلك االنتهاك ومنع وقوع انتهاكات مستقبالً               

                                                                                               ذلـك تقـدمي توصـيات تتعلق بدفع تعويضات للضحايا الذين جيري حتديدهم، وإدخال تعديالت على القوانني      
                                                                                              سات العامة والربامج أو وضع وإنفاذ قوانني وسياسات عامة وبرامج جديدة، وتعديل أو توفري                              احلكومية، والسيا 

                                                                           وميكن للمؤسسة الوطنية استخدام جمموعة متنوعة من خمتلف الوسائل ملتابعة الوصول إىل   .                      مرافق وبىن أساسية عامة
                                    رض الوساطة أو ترتيبها حلل الرتاع                                                        وميكن أن تسعى إىل إجياد تسوية فردية من خالل ع           .                      سبل االنتصاف املناسبة  

                                                        

                                                                                       كما هو احلال بالنسبة للحقوق املدنية والسياسية، تتمتع الدول هبامش لتقدير اختيار              :           التقدير     هامش  )  ٨٠ (
                                                          ً           كما أن ممارسات الدولة وقيام هيئات رصد املعاهدات الدولية، فضالً عن احملاكم   .                                 وسيلة تنفيذ كل واحد من االلتزامات

                                                             قد أسهم يف وضع معايري دولية دنيا ويف فهم نطاق وطبيعة                                                                      احمللية بتطبيق املعايري القانونية على حاالت وأوضاع حقيقية،       
                                                                  وغالبية احلقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية ال ميكن إعماهلا          .                                                 وحـدود احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

           ّ             احلقيقة ال تغّير من طبيعة                    ً                                                                 بشكل كامل إال تدرجيياً، كما هو احلال يف واقع األمر بالنسبة للحقوق املدنية والسياسية، وهذه 
           وعليه، يقع   .                                          ً                                                   التزام الدول الذي يقتضي فيها أن تقوم فوراً باختاذ خطوات معينة تليها خطوات أخرى يف أقرب وقت ممكن

                           وال ميكن للدول أن تستخدم       .                                   ً       ً                                                 عـلى الدولة عبء إثبات أهنا حتقق تقدماً ملموساً يف سبيل اإلعمال التام للحقوق املعنية              
                            كما ال ميكن للدول استخدام       .                                    من العهد كذريعة لعدم االمتثال      ٢                   الواردة يف املادة      "                   ل التدرجيي للحقوق       اإلعما "       أحكام  

   ٨                 املبدأ التوجيهي      . (                                                                                                       اخللفيات االجتماعية والدينية والثقافية املتنوعة لتربير انتقاص أو تقييد احلقوق املعترف هبا يف العهد             
   ).                  من اتفاقية ماسترخيت
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                              وبإمكاهنا النظر يف ممارسة أي       .                                                               كمـا ميكنها تنظيم أو تيسري إقامة دعوة مجاعية أمام احملاكم            .               بـني األطـراف   
                                                              وتستطيع تقدمي توصيات أو إحالة القضية إىل سلطات أخرى مثل حمكمة أو   .                               صالحيات لديها إلصدار أوامر نافذة

                 وينبغي أن تسعى     .                                                                        القيام بعمليتها اخلاصة املتعلقة بإجراء املزيد من الرصد أو التحقيق                     كما ميكنها     .               هيـئة قضائية  
اً كان املسار الذي تتبعه، إىل إجياد سبل انتصاف تشمل العناصر الفردية والُنظمية من أجل                                    ّ  ً                                                                  ُ                                 املؤسسـة الوطنية، أّي

   .                           محاية املصاحل الفردية والعامة

 املتابعة

                                                                ق اإلنسان اإلعالن عن النتائج والتوصيات اليت تسفر عنها التحقيقات، مع                           ينبغي للمؤسسات الوطنية حلقو 
                                                كما ينبغي أن تتابع تنفيذ التوصيات وإبقاء األطراف   .                                                  توفري الضمانات املناسبة للمحافظة على خصوصية الضحايا

ن   .                            عـلى علم باجلهود املبذولة                     شأ من أجل إجراء  ُ                                                   ُ     وُتعد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان هيئات دائمة، فهي ال ُت
     فهذه   .                                                                                                            حتقـيقات معينة مث تنتهي مهمتها بانتهاء هذه التحقيقات كما هو احلال بالنسبة للكثري من جلان التحقيق                

                                      وبوصفها هيئات دائمة، لديها القدرة       .                                                                       املؤسسـات ال تفقـد اختصاصها عند االنتهاء من قضية ما مثل احملاكم            
                                  وقد تفضل مع مرور الوقت إجراء        .                             عن التحقيقات اليت جتريها                                                والصالحيات لرصد إنفاذ التوصيات اليت تتمخض     

                                                 ومن شأن تقدمي التقارير بصورة علنية تعزيز التوصيات   .                                                   ذلك بطريقة رمسية وتقدمي النتيجة مرة أخرى بصورة علنية
     يوجه     كما   .                                                                                                     وتشـجيع التعاون مع املؤسسة يف املستقبل عندما تثبت عزمها على متابعة اإلنفاذ وتتعزز مصداقيتها             

                                                                                                      رسالة قوية مفادها أن املؤسسة لديها العزم والقدرة على معاجلة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويشجع 
   .                                    ُ                           ُ                           األفراد واجلماعات على تقدمي شكاواهم، وُينذر بالعواقب اليت تنتظر من ُيقدم على انتهاك هذه احلقوق

                                              من التحقيقات اليت جتريها بشأن االنتهاكات املزعومة                                           وميكن للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان االستفادة  
       وميكنها   .                                                                                                         لـلحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف براجمها الرامية إىل تعزيز الوعي هبذه احلقوق واحترامها             

                           وتستطيع استغالل حل ناجح     .                                                                                  استغالل التحقيقات لتعزيز فهم ترابط مجيع حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة          
                                                                                                               لقضية ما، وال سيما قضية أسفرت عند صدور أمر قضائي أو توصل األطراف إىل تسوية مناسبة، لتوعية وتثقيف                  

   .               اجملتمع بشكل عام

                       ُ     التحقيق يف االنتهاكات الن ظمية

                 ُ                                     ً                                                  تؤثر االنتهاكات الُنظمية يف جمموعات كاملة من الناس، أحياناً داخل إقليم أو منطقة واحدة، أو حىت يف               
                                                                      وعلى الرغم من إمكانية حتديد املشتركني يف حتمل املسؤولية عن االنتهاكات          .                    ها أو دول كـثرية                   دولـة بأكمـل   

                                                                                                          وإخضـاعهم للمساءلة، فإن أسباب االنتهاكات تكمن وراء هياكل ونظم اجتماعية واقتصادية وسياسية أوسع              
                       معاناة الضحايا ويقوم                                                                                 ومن الصعب التحقيق يف هذا النوع من الشكاوى ألن التحقيق جيب أن يتجاوز                .      ً   نطاقـاً 

                                                                                              بتحليل هياكل ووظائف اجملتمع بشكل عام من أجل التعرف على األسباب اليت تولد االنتهاكات وكيفية معاجلتها 
   .       ومنعها

ّ                 ً     ً                                  وُيعـد االسـتماع إىل التجارب اليت مّر هبا الضحايا جزءاً هاماً من عملية التحقيق                               وجيب أن يتمكن     .  ُ                            
                          ومع ذلك، فإن االنتهاكات      .                                               ا، وأن يتم االعتراف هبا وتأكيدها كما يلزم                                            الضحايا من رواية القصص اليت عاشوه     

                                                          ويف هذا الصدد، جيب أن يتصف عمل املؤسسة الوطنية حلقوق            .   ُ                                  ُ              الُنظمـية بطبيعتها تتطلب أيضا استجابة ُنظمية      
  .         احللول                                                                 وتقع على عاتق املؤسسة الوطنية مسؤولية حتديد األسباب واقتراح          .                                     اإلنسـان بدرجـة عالية من املهنية      
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                                                                                                 وينبغي أال تتوقع أهنا تتمتع بكل اخلربة الضرورية، بل يتعني عليها السعي إىل احلصول على أفضل اخلربات واملشورة 
          إال أهنا ويف   .                                                                                    واملسـاعدة املتاحة من الوكاالت احلكومية، واجلامعات، واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص   

                                               وعليه، جيب على املؤسسة أن تكفل، عند قيامها         .                     ج وتوصيات خاصة هبا                                             هنايـة األمر، ال بد وأن تتوصل إىل نتائ        
                  ُ                                        ّ                                           مبعاجلة االنتهاكات الُنظمية، أن األشخاص هم حمور اهتمامها، وأن تقّيم العوامل اهليكلية واالجتماعية واالقتصادية 

   .                                 ُ      األساسية اليت تسمح بوقوع انتهاكات ُنظمية

 يف املمارسة العمليةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

                                 جلنة حقوق اإلنسان يف أونتاريو، كندا - ٧

                                                                                       ُ         تلقت جلنة حقوق اإلنسان يف أونتاريو، كندا، شكوى من امرأة ادعت أن أحد املطاعم رفض أن خيدمها وطُلب منها   
                 تها لصاحل صاحبة                                                     وأحالت اللجنة هذه القضية إىل حمكمة قامت بتسوي         .                                                       مغـادرة املكان عندما قامت بإرضاع طفلها من ثديها        

  .      الشكوى

               محلة مشلت كافة     ٢٠٠٠       أكتوبر  /                                                                        ونتيجة هلذه الشكوى وللتسوية اليت مت التوصل إليها، أطلقت اللجنة يف تشرين األول 
                                                                                                                                أرجاء املقاطعة باالشتراك مع االحتاد الكندي لتشجيع الرضاعة الطبيعية، ووحدة الصحة العامة يف تورونتو، وذلك مبناسبة اليوم                 

                 ً                                                                             وأعدت احلملة إعالناً يعزز حق املرأة يف إرضاع طفلها يف أماكن عامة، وقد وضع على مركبات                  .                     للرضاعة الطبيعية          العـاملي 
  .                                         النقل التابعة للبلدية يف سائر أحناء املقاطعة

        احلمل                           ً                                                                                       وكانت احلملة التروجيية جزءاً من عمل اللجنة حلماية املرأة من التمييز يف تقدمي اخلدمات والتوظيف أثناء فترة                 
ّ         ً         كما أكدت العمل الذي تقوم به منظمات دولية أخرى مثل اليونيسيف، ومنظمة الصحة العاملية، اليت رّوجت مراراً           .         والرضاعة                                                                                         

  .                                          للمزايا الصحية واالجتماعية للرضاعة الطبيعية

               الطبيعية يف                                                                                                           كمـا نقحـت اللجنة سياساهتا العامة فيما يتعلق بالتمييز بسبب احلمل، لكي تضمنها احلق يف الرضاعة                 
  .                           األماكن العامة ويف مكان العمل

                                                                                               ً     ً                  وعـلى الرغم من أن الشكوى تتعلق بالتمييز وليس احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإهنا تعد مثاالً جيداً                  
                                                                                                                    يوضـح كـيف أن تـناول الشكاوى ميكن أن يؤثر على الوظائف األخرى للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مثل وضع                    

  .                                        اسات العامة، وإذكاء الوعي والتثقيف العام    السي

                                                                                           إن اخلطـوات املتعددة اليت تتخذ للتحقيق يف شكاوى فردية ميكن أن تكون ذات صلة أيضا بالتحقيق يف       
            ُ                                                                                        االنتهاكات الُنظمية، وذلك على الرغم من أن استراتيجيات أخرى أكثر فعالية قد وضعت فيما يتعلق باالنتهاكات 

                                                                                        عض املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان عملية التحقيق العلين كوسيلة فعالة إلجراء حتقيقات                      واعتمدت ب   .   ُ      الُنظمية
                             واملسائل اليت تتطلب إجراء حتقيق   .                            ُ                                            واسعة النطاق يف االنتهاكات الُنظمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                      ستشارية األخرى اليت تقوم هبا اللجنة                                                                                ميكن أن تكون قد نشأت عن التحقيق أو الرصد أو البحث أو األنشطة اال             
                                                                                                      إن عملية التحقيق، اليت قد تكون طويلة وحباجة إىل التزام قوي ومنسق، تتضمن البحث بصورة مكثفة                  .        الوطنية

   .                    ً                                           والعنصر األكثر متييزاً يف هذه العملية هو إجراء جلسات استماع علنية  .                    وإجراء مشاورات خاصة

                       وقد يكون من الضروري      .                                         اجللسات العلنية عن املعاناة اليت القوها      ُ                                  وُيدعى الضحايا للتحدث خالل هذه       
                                                                                                                اختـاذ خطوات تكفل محاية الشهود من إمكانية التعرض لالنتقام أو املضايقة من عامة الناس، وذلك على سبيل                  

        الوطنية               ُ                   والتشريع الذي ُتنشأ مبوجبه اللجنة   .                                                                املثال بعدم كشف األمساء أو املعلومات األخرى اليت تكشف هوياهتم         
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                                                                                                             حلقـوق اإلنسـان مينحها يف الغالب صالحيات إصدار أوامر تتعلق بالسرية أو أي مسألة أخرى تتصل بالشهود                  
ّ                          واملعلومـات اليت ُتقّدم خالل سري التحقيق                                                                           كما ميكن أن ينص هذا التشريع على عقوبات جنائية للمعاقبة على             .               ُ  

                                                الضرورة وبالصورة املناسبة من أجل ضمان محاية                                            وينبغي استخدام هذه الصالحيات عند        .                      انـتهاك هذه األوامر   
   .                                       ً                              الشهود وعدم تثبيطهم عن تقدمي األدلة خوفاً من التبعات اليت تترتب على ذلك

                                                                                                      كمـا تقـوم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان خالل جلسات االستماع العلنية بتلقي األدلة اليت يقدمها                 
                                                        نظمات غري احلكومية وغريها من اجلهات املدافعة عن حقوق                                                        املوظفـون احلكومـيون، واخلرباء األكادمييون، وامل      

                            وميكن أن تقوم املؤسسة الوطنية   .                                                                        اإلنسـان، وأي منظمات أو أفراد لديهم معلومات ميكن أن تساعد يف التحقيق      
                                   ويعد هذا األمر يف حد ذاته خطوة         .                                                                          باستجواب هؤالء الشهود والتثبت من األدلة ووجهات النظر اليت يدلون هبا          

                                                       كما أنه جيعل املوظفني احلكوميني وغريهم مسؤولني بصورة علنية عن   .                                 يف سبيل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    هامة
                                                                              ويبني للمجتمع أن هؤالء املسؤولني ليسوا فوق القانون، بل هم عرضة للمساءلة،            .                             أفعـاهلم وآرائهم ومقترحاهتم   

   .                                                     على األقل، أمام من يكلفهم القانون مبسؤولية حقوق اإلنسان

                                          وهذا النهج املتبع للتحقيق يف االنتهاكات        .                                                             وجللسات االستماع العلنية بعد تثقيفي هام بالنسبة للمجتمع        
                                                          إن عرض مواقف حقيقية تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان يف           .   ُ                                                  الُنظمـية يعد فرصة للتثقيف العام وتنمية الوعي       

                   ً                       حقوق اإلنسان مضموناً وحمتوى يف السياق احملدد                                                        حمافل عامة ميكن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من إعطاء قانون
     وهذه   .                        ً    ّ                                                     فيصبح اجملتمع أكثر إدراكاً ملاهّية حقوق اإلنسان، وطبيعة حالة حقوق اإلنسان يف هذا البلد  .             لدولة بعينها

                                                                     ً                                            العملـية ال تقتصر على كشف الوقائع املتعلقة باالنتهاكات فحسب، بل توجد أيضاً مطالبة عامة بالتغيري وتوقع                 
ّ                           وثه، الشيء الذي يؤدي إىل تعزيز تنفيذ التوصيات اليت ُتقّدم عند االنتهاء من التحقيق  حد   ُ                                                  .   

                                                                                              واخلطـوات األخرية من هذه العملية هي وضع التقرير املتعلق بالتحقيق وتوصيات اللجنة الوطنية حلقوق       
         ُ              تهاكات الُنظمية للحقوق      ً             ونظراً إىل أن االن     .                                                                   اإلنسـان وتقدميـه إىل احلكومـة واهليـئة التشريعية وإىل اجلمهور           

                                                                                                                   االقتصـادية واالجتماعية والثقافية ميكن أن تتأثر مبا تقوم به الوكاالت العامة واخلاصة، واملنظمات واألفراد على                
                                                                                             ً                   حد سواء، ينبغي للمؤسسة الوطنية أن تكون قادرة على تقدمي توصياهتا إىل أي جهة مناسبة سواء كانت شخصاً                  

                            كما ينبغي للتقرير والتوصيات   .                                          فقط مبخاطبة احلكومة أو املؤسسات األخرى للدولة                 وال ينبغي إلزامها   .         أو منظمة
   .                        ُ                                                           أن تتناول القضايا اليت أُثريت يف التحقيق بصورة شاملة ومعاجلتها بطريقة فعالة قدر اإلمكان

                                                                                                          ولكـي تصـبح عملـية التحقيق العلين فعالة بشكل تام جيب أن تتاح نتائجها بصورة علنية، مع توفري                    
                                                                   وهذه الطريقة ال تكفل شفافية عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان            .                                        ضـمانات املناسبة للشهود عند الضرورة       ال

            وعند معرفة    .                   ً                                                                               فحسـب، بـل تعزز أيضاً املساءلة العامة للحكومة وغريها من اجلهات اليت تقدم إليها التوصيات               
  .                                          ن اخلطوات املتخذة استجابة هلذه التوصيات              ُ                                                           التوصـيات ُيتوقع من اجلهات املعنية الرد بصورة علنية واإلعالن ع          

                                                      وينبغي للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان رصد تنفيذ التوصيات   .                                       ً     ً  وهبذه الطريقة، يصبح تنفيذ التوصيات شأناً عاماً
   .                           والتبليغ عنها بصورة منتظمة
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 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املمارسة العملية

                                 لية حلقوق اإلنسان والفرصة املتساوية             اللجنة األسترا - ٨

                                                                                                                  اللجـنة األسـترالية حلقوق اإلنسان والفرص املتساوية لديها ممارسة متطورة يف جمال التحقيق العلين يف االنتهاكات                  
                                            وبدأت هذه التحقيقات بعد فترة وجيزة من         .   ُ                                                                           الُنظمـية حلقـوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

  .                                                   ، واستخدمت خمتلف العناصر اليت متت مناقشتها يف هذا الفصل    ١٩٨٦                   تأسيس اللجنة يف عام 

        أطفالنا            بعنوان       ١٩٨٩                         ويف تقرير اللجنة لعام       .                                                                     وأول حتقـيق عام من هذا النوع كان يتعلق حبقوق األطفال املشردين            
                                            نة جمموعة من التوصيات املفصلة إىل احلكومة                    قدمت اللج                                                        تقريـر جلنة التحقيق الوطنية بشأن األطفال املشردين،         :          املشـردون 

            عندما يترك   "                     وأوصت اللجنة بأنه      .                                                                                     الوطنية وحكومات الواليات يف أستراليا وإىل املنظمات اخلاصة ومنظمات القطاع اجملتمعي          
                الوفاء بالتزام                                                                                                               األطفال والشباب املرتل أو يضطرون إىل ذلك بسبب اإلمهال أو إساءة املعاملة بصورة خطرية، ينبغي للكومنولث                 

                                                                                                           دعمهـم، بصرف النظر عن أعمارهم، ووضعهم يف ظروف توفر هلم احلماية ومتكنهم من النماء حسبما يقتضي إعالن حقوق         
                                               ُ                                                          وقـد أدى الـتقرير إىل توعية اجملتمع بأن تشرد األطفال ُيعد قضية من قضايا حقوق اإلنسان، كما أدى إىل زيادة            ".        الطفـل 

                                                                                            كومة إجراءات أكثر فعالية لتلبية احتياجات األطفال املعنيني، ومتخض عن تغيريات جوهرية يف                                              الـتوقعات العامة بأن تتخذ احل     
  . )٨١ (                                                                       السياسات العامة، وزيادة النفقات العامة يف جمال القضايا املتعلقة حبقوق الطفل

                 علقة حبقوق اإلنسان                                                                                               وقـد أجرت اللجنة األسترالية العديد من التحقيقات العلنية األخرى، مبا يف ذلك التحقيقات املت           
                                                                                                                            واملـرض العقلي، والوصول إىل موارد مياه مأمونة وموثوقة يف املناطق النائية اليت تسكنها شعوب أصلية، واخلدمات الصحية                  
                                                                                                                                بالنسـبة جملتمعات الشعوب األصلية يف املناطق النائية، والعنف ألسباب عنصرية، والتعليم املدرسي يف املناطق الريفية والنائية،                 

                                                                       ُ          وتعد هذه التحقيقات أمثلة جيدة على جدوى هذا النهج للتحقيق يف االنتهاكات الُنظمية       .                              ف املـرأة أثناء فترة احلمل            وتوظـي 
  .                                      للحقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية

                                                        

 :Paul Hunt, Reclaiming Social Rights                         وجز حول أمهية التقرير انظر                    لالطـالع عـلى حتليل م    )  ٨١ (

International & Comparative Perspectives, (Aldershot, Dartmouth Publishing Company, 1996) pp. 190-195..  
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  رصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-باء 

                    ويقتضي يف املقام األول   .                         إىل مقاييس وأهداف واضحة                                                   ً الرصد هو متابعة أداء الدولة وتقييمه بانتظام استناداً 
                                                                        ً                                             مجع البيانات وحتليلها، على أال يقتصر ذلك على اإلحصاءات الرمسية وإمنا يشمل أيضاً، مىت أمكن، املراقبة امليدانية                 

     ايري،                                                                      ويتطلب الرصد مصادر متنوعة من املعلومات من بينها الدراسات واملع           .                                     والتحقيقات بل وبعثات تقصي احلقائق    
  .  )٨٢ (                                                                                                                احمللـية والدولـية، املتعلقة بانتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو بالتغري التدرجيي يف وضعها              

                                                                                                             ويتطلب رصد هذه احلقوق إمعان النظر يف القياسات أو املؤشرات النوعية والكمية لتقييم مدى حتركها عن املقاييس           
ُ                    وما إذا كانت األهداف اليت ُحددت آنذاك قد حتققت                                  األساسية املوضوعة عند بدء فترة الرصد                          .  

                                                     ملاذا ينبغي رصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟

    وهو   .                                                                                       جيب رصد أداء الدولة فيما يتعلق بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، لضمان وفائها هبذه االلتزامات 
            ً                                               يت أنشأت جلاناً هلذا الغرض واشترطت على الدول تقدمي تقارير             ّ                                                   مـا تسلّم به كافة معاهدات حقوق اإلنسان األساسية، ال         

  .                                                                                                    ومثة أمهية خاصة لرصد األداء يف سياق االلتزامات املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              .                   دورية هلذه اللجان  
ّ                                                           فالقانون الدويل يقّر بأن الدول قد ال تستطيع ضمان متتع مجيع مواطنيها على الفور بكا                                فة حقوقهم االقتصادية واالجتماعية                  

           ً                                                                     لذا، فإن كالً من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             .                                       والثقافية، ألسباب تتعلق بنقص املوارد    
ّ                                                       ً           واتفاقية حقوق الطفل ينّص على إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تدرجيياً                 لتزام                            وإذا ما أريد محل هذا اال       .                       

  .                                                                             باإلعمال التدرجيي للحقوق حممل اجلد، فال بد من رصد أداء كل دولة من الدول يف هذا اجملال

                                                                                                       ومن شأن رصد األداء يف سياق االلتزامات املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أن يسفر               
  :                                   عن نتائج هامة كثرية، فهو يتيح ما يلي

                                       في بالتزاماهتا ووضع أساس ملساءلة الدولة؛                         حتديد ما إذا كانت الدولة ت !

                                                                   توضيح اجلوانب اليت تفي فيها الدولة بالتزاماهتا واجلوانب اليت تقصر فيها؛ !

                                                                مصـدر االنتهاكات وطبيعتها، واملشاكل املواجهة يف إعمال احلقوق                                     إمكانـية الـتعرف عـلى      !
                                االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

                                     قتراح اجملاالت اليت ينبغي ختصيص موارد هلا؛                             إمكانية حتديد أولويات العمل وا !

                                    ً                            ً                           إمكانية دعم مناصرة هذه احلقوق تشريعياً وصياغة السياسات يف جماهلا، فضالً عن محالت التوعية             !
                 والتثقيف العامة؛

                                                                                   إمكانية تشجيع تقرير السياسات املستند إىل املبادئ واملتضمن ملنظور حقوق اإلنسان، واإلجراءات  !
          ة العامة؛               اليت تيسر املساءل

                                                        

) ٨٢  (  Manuel Guzman and Bert Verstappenm What is Monitoring? Human Rigts Monitoring and 

Documentation Series, vol. 1 (Versoix, Switzerland, Human Rights Information and Documentation Systems 

International, 2001) (www.huridocs.org).  
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                      ً                                 إمكانية استخدامه أيضاً للتحرك من أجل االنتصاف للمظلومني؛ !

  .                                                               توفري أساس للتقارير والوثائق املقدمة إىل اهليئات الوطنية أو الدولية !

  .                                                                       ً                              واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، بوصفها منظمة رمسية حلقوق اإلنسان، مهيأة متاماً للقيام هبذا الرصد              
ّ                     وقـد شـّددت جلنة احلقوق                            بشأن دور املؤسسات      ١٠                                                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف تعليقها العام رقم              

                                                                                                                 الوطنـية حلقوق اإلنسان، على أن رصد امتثال الدول اللتزاماهتا املتعلقة حبقوق معينة هو نشاط مهم من أنشطة                  
                     وميكن وضع الرصد يف صلب   .  ا                                                                       املؤسسات الوطنية يف جمال محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتعزيزه

ٍ                                                                                                         هنـٍج شامل لتناول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلقوق األخرى، حبيث يشمل هذا النهج وظائف                 
                                                                     وميكن أن تقدم نتائج الرصد معلومات وحتليالت فائقة األمهية تدعم املهام األخرى   .                           وأنشطة واستراتيجيات متنوعة

                                                                               سان، ال سيما التحقيقات املنتظمة والبيانات االستشارية أو التوصيات واألنشطة                                      للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلن   
                                وإن جمرد رصد احلقوق االقتصادية       .                                                                                التثقيفـية الرامية إىل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها         

  .                                                   واالجتماعية والثقافية هو نشاط يروج هلذه احلقوق حبد ذاته

       املبادئ

                                    ً                                                               فر عدد من املبادئ األساسية لتكون أساساً للرصد الفعال ألداء الدول فيما يتعلق بالتزاماهتا يف                         ينبغي توا  
                                                               وينبغي أن تسترشد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان هبذه املبادئ           .                                             جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  .                       عند مجع املعلومات وحتليلها

      شاملة                                                وى املتعلقة حبقوق اإلنسان، جيب أن تكون عملية الرصد                                    وكمـا هـو شأن التحقيقات يف الشكا     
                                                         وألن النتائج جيب أن تتسم باملصداقية وإمكانية التعويل عليها،   .                       ً      وجيب أن يكون ذلك معروفاً عنها              ودقيقة وحمايدة 

ٍ                              فإن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان جيب أن تستقي معلوماهتا وتدعمها من أكرب عدٍد ممكن من املصادر                         ، مبا يف                                                                        
                                                                                                            ذلك البيانات اإلحصائية، والدراسات البحثية والتقارير الصادرة عن احلكومة واملنظمات غري احلكومية واجلهات             

                                 ُ                                              كما ينبغي حتديد نطاق املعلومات اليت ُيراد مجعها والتصنيفات واملصطلحات اليت             .                             األكادميـية واهليئات الدولية   
  . )٨٣ (                                             ائل للتسجيل املنهجي ولسالمة املعلومات واسترجاعها             ً         ومن املهم أيضاً حتديد وس  .               يتعني استخدامها

                                 ً                                                           وينـبغي أن يكـون املنظور اجلنساين جزءاً ال يتجزأ من تصميم أنشطة الرصد وتنفيذها، بغية استيضاح     
  .                                                                                      وتناول التجارب املختلفة للنساء والرجال فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                        

) ٨٣  (  D.J. Ravindran, Manuel Guzman and Babes Ignacio, eds., Handbook on Fact-finding and 

documentation of Human Rights Violations (Bangkok, Asian Forum for Human Rights and Development 

(Forum Asia), 1994), pp. 66-80.  
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 ية واالجتماعية والثقافية يف املمارسة العمليةاحلقوق االقتصاد

  )٨٤ (                            جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان - ٩

               املؤقت وقانون     ١٩٩٣      ً                  ، وفقاً ألحكام دستور عام     ١٩٩٥                                         أنشئت جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان يف عام  
                      مطالبة أجهزة الدولة                                   من الدستور على اللجنة واجب        )  ٣   (   ١٨٤               وتفرض الفقرة     .     ١٩٩٤                           جلـنة حقوق اإلنسان لعام      

                                                            فيما يتعلق باإلسكان، والرعاية الصحية، والغذاء، واملياه،          ..                                               الـتدابري اليت اختذهتا يف سبيل إعمال احلقوق          "      عـن             بـاإلبالغ   
                                                               ً                         ويفترض من هذا االلتزام أن تشكل املعلومات اليت تتلقاها اللجنة أساساً إلعداد تقرير                ".                                      والضمان االجتماعي، والتعليم والبيئة   

  .        ذا الشأن هب

                          ، الصادر يف ستة جملدات،      )٨٥ (    ١٩٩٨-    ١٩٩٧                                                            ويف اإلعـداد لتقرير احلقوق االقتصادية واالجتماعية للفترة          
                                                      ِّ                                            عقدت اللجنة شراكة مع مؤسسات البحوث، زودت اللجنة خبربة قيِّمة وساعدهتا يف تعميم املعرفة باحلقوق االجتماعية 

                                                             ها وشركاء آخرين، من ضمنهم الدوائر احلكومية ذات الصلة،                                             ونظمت اللجنة حلقات تدريبية ملوظفي      .             واالقتصـادية 
ُ                                  مث صيغت رسائل استعالم أو بروتوكوالت وُعممت على األقسام املعنية بكل حق من   .                         لضمان تقدمي مساعدة مستنرية                                   

ُ                                        احلقوق اليت ينص عليها الدستور وُعهد بتحليل املعلومات إىل أحد مراكز البحوث      كالة                   ُ      وباإلضافة إىل ذلك، كُلفت و  .                              
                  وأثناء االستقصاء،    .                                                                                           حبـوث شهرية بإعداد دراسة استقصائية آلراء اجلمهور يف أداء احلقوق االجتماعية واالقتصادية            

        يتسىن                                                                                                             أدركت اللجنة أمهية استثمار الوقت وأمهية التدريب يف توفري املعلومات جلميع الدوائر احلكومية املشاركة حىت              
                                                                            ألغراض املنشودة مباشرة؛ كما أدركت اللجنة احلاجة إىل تكرار هذه العملية                                                    التركيز على املعلومات الواردة فتخدم ا     

  .          بشكل منتظم

     ً                                                                                                     ونظـراً لألمهية اليت توليها اللجنة إىل احلقوق االجتماعية واالقتصادية يف جنوب أفريقيا، فقد اشتركت مع                 
                                 نية عن الفقر يف أقاليم البلد                                                                                         ائـتالف املـنظمات غري احلكومية يف جنوب أفريقيا يف عقد جلسات استماع علنية وط              

         كما أهنا    .                                                                     فقد أبرزت أمهية احلقوق االجتماعية واالقتصادية لثقافة حقوق اإلنسان          .                    وكانت اجللسات هامة    .         التسـعة 
ً                                                                        أتاحت لعامة الناس منتدًى يتحدثون فيه بكرامة عن جتارهبم يف جماهبة الفقر، ويشاطرون فيه اآلخرين أفكارهم        كما أن   .                       

  .                                                                           علت من املمكن وضع إطار للسياسة العامة يهتم باحتياجات الناس مع حتليه باالستنارة              مشاركة الناس ج

ٌ                                      ورصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أمٌر ال خيلو من الصعوبة والتحديات                            وتشمل التزامات    .                                             
  .                       لتزام منهما على حدة                                                           ً                                     الـدول إزاء هذه احلقوق التزامني ببذل عناية وبتحقيق غاية معاً، وال بد من رصد كل ا                

  .                                                                                                           ويقتضي شرط اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن يتواصل الرصد على مدى الزمن             

                                                        

                                             ، احملامي باحملكمة العليا جلنوب أفريقيا ورئيس جلنة N. Barney Pityana                       نص مقتبس من ورقة أعدها   )  ٨٤ (
 Human rights: their "                                                                                   جـنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان، وقد أعدت الورقة يف األصل للحلقة الدراسية الدولية املعنونة  

protection at national level) "    ١٤-  ١٠                            ، بلفاست، آيرلندا الشمالية،  )           لصعيد الوطين            محايتها على ا  :              حقـوق اإلنسان    
  ُ        ً                                                                                      وقُدمت الحقاً يف املؤمتر الدويل املعين بإنشاء اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل،                .     ١٩٩٨      مايو   /      أيـار 

  .    ١٩٩٨     مايو  /      أيار  ٢٢-  ١٧            أديس أبابا، 
                   ، الصادر عن جلنة        ١٩٩٨  -   ٧   ١٩٩                                                              ميكن احلصول على تقرير احلقوق االقتصادية واالجتماعية للفترة           )  ٨٥ (

  .www.sahrc.org.za  :                                                     جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان، عرب موقع اللجنة على اإلنترنت
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           وناهيك عن    .  )٨٦ (                                                                                            وعـندما تتعلق انتهاكات احلقوق مبجموعة كبرية من الناس، يتطلب األمر حتليل بيانات معقدة             
                                 وميكن للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان   .                          ملعايري ذات الصلة غري مكتملة                        ً           مجيع الصعوبات األخرى، كثرياً ما تكون ا

                                                                                                        أن تعزز قدرهتا على القيام برصد دقيق وفعال عن طريق بناء القدرات الداخلية ومطالبة القطاعات املعنية باالشتراك 
                تطلب األمر وضع         وقد ي   .  )٨٧ (                                                                                يف ذلك بشكل نشط، إما مباشرة أو من خالل من ميثلها من منظمات اجملتمع املدين              

  .                                           آليات للرصد على املستوى احمللي واإلقليمي والوطين

                                                                                                         كمـا ينـبغي للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن تفيد من التعليقات العامة للجنة احلقوق االقتصادية                 
         مؤشرات                            فتعليقات اللجنة ضرورية لوضع  .                                                                   واالجتماعية والثقافية وتوجيهاهتا إىل الدول فيما يتعلق بإعداد التقارير

                                            ً       ً                                                   ومقاييس للرصد على الصعيد الوطين، إذ تتيح فهماً تفسريياً حلقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية معينة واللتزامات 
  .                       الدول جتاهها مبقتضى العهد

           إطار الرصد

                                                                                                      إن وضـع إطار إمجايل أو خطة لرصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من شأنه أن يساعد يف                  
ٍ           ويرمي اإلطار لدعم هنٍج منسق       .                                                               ملبادئ واألساليب املنهجية السليمة وأن يسفر عن حتليالت فعالة                        ضـمان تنفيذ ا                      

                                                  وينبغي للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، ضمن هذا         .                                                         وموجـه لتناول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
       ً                     ة ودورةً زمنية للرصد، لضمان                                                                 اإلطار، أن حتدد صالحيات واضحة لكل مشروع من مشاريع الرصد وعملية مفصل

  .                            ً       ً            استعراض عملية الرصد استعراضاً منتظماً طول الوقت

  :                                  وينبغي أن حتدد صالحيات املشروع ما يلي

                                                           الغرض أو املربر من رصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ !

  ؛ )            ية والثقافية                                           أو اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماع /               مثل االنتهاكات و (           نطاق الرصد  !

                                                                                                 األسـاليب املنهجـية الـيت يتعني استخدامها يف مجع البيانات والتوثيق والتحليل، مثل املقاييس                !
                         واملؤشرات وحتليل امليزانية؛

                                    شىت املصادر اليت ميكن مجع املعلومات منها؛ !

                      توقعات املشروع وحدوده؛ !

                                             األطر الزمنية للرصد والتحليل وإعداد التقارير؛ !

                                                        

  :            دائرة احلقوق  ،  ) ٩           الوحدة رقم    " (                                                           رصد وتقييم مدى التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية "  )  ٨٦ (
                                                الربنامج الدويل للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان واملنتدى  (  ،                                                      دليل تدرييب لدعاة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  .   ٣٧٢   و   ٣٧١           ، الصفحتان  )    ٢٠٠٠                             اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، 
) ٨٧  (  Maria Socorro I. Diokno, "Monitoring the progressive realization of housing rights", in 
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                                       رير، مبا يف ذلك الشكل واالتصاالت والترويج؛               خطط إعداد التقا !

                                                                                                    األنشـطة املقـرر اختاذها ملتابعة التقرير، مبا يف ذلك ما يتعلق باملهام األخرى للمؤسسة الوطنية                 !
             حلقوق اإلنسان؛

  ؛ )٨٨ (                    الالزمة للقيام بالرصد  )                         البشرية والتقنية واملالية (       املصادر  !

ّ              يضّم أعضاء ذوي    (                      ريع متعدد التخصصات                                                        املتطلـبات اإلداريـة، مبا يف ذلك تشكيل فريق مشا          !   
                                                                                          مهـارات ومؤهـالت متـنوعة من أقسام ذات صلة داخل املؤسسة الوطنية وخرباء استشاريني               

  .             وحتديد صالحياته  )       خارجيني

  :                              وينبغي أن تتضمن العملية ما يلي 

          االجتماعية                                                                                         حتديـد املؤشرات املناسبة اليت تتفق مع التزامات الدولة املتعلقة باحلقوق االقتصادية و             - ١
                                                     والثقافية، لرصد هذه احلقوق على الصعيدين الوطين والدويل؛

  :                                                                          وضع مقاييس وأهداف وطنية مالئمة فيما يتعلق بكل مؤشر، مع طرح التساؤالت التالية - ٢

                                                                     ً                ما مدى التحرك احلاصل بالنسبة للمقياس املرجعي، وإذا مل يكن التحرك إجيابياً، فما هي األسباب؟ !

     ً                                  دافاً، وإذا مل تكن قد فعلت ذلك، فلماذا؟                 هل حددت الدولة أه !

                                           هل حتققت األهداف وإذا مل تكن قد حتققت، فلماذا؟ !

                   مثل نوع اجلنس أو     (                                                                        مجع بيانات خالل فترة الرصد ميكن تصنيفها حسب أسباب التمييز احملظور             - ٣
         مدى فترة                                    ُ          وميكن مقارنتها وتتسم بالدقة واحلياد وُتجمع على   )                                  العـرق أو املنشأ اإلثين أو اإلعاقة   

          من الزمن؛

                                                                                            حتليل النتائج واستخالص االستنتاجات وتقدمي توصيات وإعداد تقرير عما مت التوصل إليه خالل              - ٤
  :                         فترة الرصد، من خالل ما يلي

  )                 الوطنية والدولية (                                         ً                             دراسـة البـيانات اليت تقدمها املؤشرات استناداً إىل املعايري املوضوعة         !
                                              دية واالجتماعية والثقافية، واملساعدة يف وضع                                             لتصـوير الوضـع احلايل للحقوق االقتصا      

       ُ             أهداف ُيراد حتقيقها؛

                                                                                          قـياس االجتاهات عن طريق مقارنة النتائج احملققة مبرور الزمن مع فترات الرصد السابقة                !
                      ُ                            لتحديد ما إذا كان قد أُحرز أي تقدم ونوعه واملقاييس   )                          التحليل على مدى عدة سنوات (

                        الوطنية اليت حتقق بلوغها؛

  .                                   ً رنة النتائج مع املقاييس الدولية أيضاً   مقا  !

                                                        

  .          املرجع نفسه  )  ٨٨ (
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 حتديد املؤشرات
                                                                                               ينـبغي أن تكون املؤشرات اليت ختتارها املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ذات صلة بااللتزامات القانونية       

  ة                                                                                                للدولة مبوجب القانون الدويل، كااللتزامات الناشئة مبقتضى العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعي
                                                 كما ينبغي أن تتعلق املؤشرات بالتزام الدولة بتحقيق   .                                                      والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، ومبوجب القانون الداخلي

   .                           نتيجة والتزامها ببذل عناية

             ويتضمن ذلك،    .                                                                                      ويقتضي االلتزام بتحقيق نتيجة أن تضمن الدول إعمال كافة حقوق اإلنسان يف الواقع             
                                                           ً                          ة واالجتماعية والثقافية، االلتزام بإعمال مجلة هذه احلقوق تدرجيياً وااللتزام بتوفري                                        فيما يتعلق باحلقوق االقتصادي   
  .                         ً احلد األدىن األساسي منها فوراً

                   ويتمثل أحد أدوار     .                                                                                      أمـا االلـتزام بـبذل عناية، فيتعلق بالطريقة اليت جيري هبا إعمال حقوق اإلنسان               
                                                               أو تغفلها يف القيام بواجبها يف مراعاة احلقوق االقتصادية                                                                 املؤسسـات الوطنية يف رصد أي أفعال تقوم هبا الدولة         

                  إلعمال هذه احلقوق     "             باختاذ خطوات  "                                                                              االجتماعـية والثقافية ومحايتها وحتقيقها، والتزاماهتا احملددة بعدم التمييز و         
  . )٨٩ (      ً تدرجيياً

              مباشرة وتامة                                                                                        وال حاجـة ألن تكون مؤشرات تقييم احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قياسات              
ُ                                                     بل ميكن أن تكون قد ُجمعت ألغراض أخرى ولكنها توفر قياسات لألداء              .                                     لـألداء فيما يتعلق هبذه االلتزامات                        

                                   ً       فبعض مؤشرات التنمية االجتماعية، مثالً،       .                                                                  بصـورة غري مباشرة أو غري مكتملة وإن كانت متصلة هبذه احلقوق           
                                                  تكون مؤشرات مفيدة على التمتع باحلقوق االقتصادية                                                              ال تـتعلق حبقـوق اإلنسـان مباشرة ومع ذلك ميكن أن             

  . )٩٠ (                    واالجتماعية والثقافية

                                                                                                          ومؤشرات أداء الدولة فيما يتعلق بالتزاماهتا يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد تكون               
  .                    قياسات كمية أو نوعية

                                  تبني أو تفسر الظروف السائدة يف                                                                           وتتمـثل املؤشرات الكمية يف بيانات إحصائية أو رقمية ذات صلة،             
                                                                      ومن أمثلة املؤشرات الكمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          .  )٩١ (                                     مكـان معـني ويف فترة زمنية معينة       

                                                                                                            معـدالت الـتحاق األطفال يف سن الدراسة بنظام التعليم االبتدائي، ومستويات دخل مجاعات األقليات اإلثنية                
                                                                        وهناك الكثري من املؤشرات الكمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت   .   رى                       باملقارنة مع اجلماعات األخ

   .                                                                                 وضعتها وكاالت مثل منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وأصبحت تستخدمها

                                                        

) ٨٩  (  " Towards effective monitoring - elements of a monitoring system" Clarens Disas,  ورقة مقدمة ،             
                             ه املؤسسة الكندية حلقوق اإلنسان                                                                                    أثناء برنامج التدريب اإلقليمي اآلسيوي للمؤسسات الوطنية العاملة حلقوق اإلنسان، الذي نظمت

  .    ١٩٩٩     مايو  /      أيار  ١٤  -   ٩                                                   وجلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني، أنتيبولو سييت، الفيليبني، 
                                                                                                         تقريـر مرحـلي لدانـيلو تورك، املقرر اخلاص املعين بإعمـال احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                 )  ٩٠ (

(E/CN.4/Sub.2/1990/19).  
  .          املرجع نفسه  )  ٩١ (
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 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املمارسة العملية

  )٩٢ (  ية                 مؤشرات الصحة الكم -  ١٠

  :                                                 ميكن تقسيم املؤشرات املتعلقة باحلق يف الصحة إىل مخس فئات 

                                                                                                   املعلومـات املـتعلقة بالبنـية التحتية املادية، حسب املوقع اجلغرايف، مثل عدد املستشفيات وأنواعها وعدد       - ١
                                                                   العيادات الصحية وأنواعها ومعدل استخدام املستشفيات والعيادات الصحية؛

                                                                                               قة باملوارد البشرية، مصنفة حسب العمر ونوع اجلنس والطبقة االجتماعية واملنشأ اإلثين واملوقع                              املعلومـات املتعل   - ٢
                       ً                                                                         اجلغرايف، كعدد األطباء مثالً وختصصاهتم، ونسبة األطباء إىل املرضى، وعدد املمرضني وأنواعهم، وعدد القابالت،     

                                     ، واملناوبات وساعات العمل، ومعايري                                                                         وعـدد موظفـي الصحة اآلخرين وأنواعهم، ونسبة األطباء إىل املمرضني          
  .                                                                                 التطوير املهين، والتوظيف والترقيات، ومستوى األجور واملزايا املقدمة للعاملني يف جمال الصحة

                                                                                                       املعلومـات املتعلقة بالسكان، مصنفة حسب العمر ونوع اجلنس والطبقة االجتماعية واملنشأ اإلثين واملوقع               - ٣
                                                                     ع، معدل وفيات األطفال دون اخلامسة، ومعدل إدمان املخدرات والعالج                                         اجلغرايف، مثل معدل وفيات الرض    

                                                                                                       من اإلدمان، ومعدل إدمان اخلمور وغريها من املواد والعالج من اإلدمان، ونسبة السكان اليافعني احملصنني               
   ل،                                                                                        ونوع التحصني، ومعدل الوفيات، ومعدل االعتالل، ومتوسطات األعمار املتوقعة، وأسباب الوفاة واالعتال

                                                            اإليدز، ومدى تفشي مشاكل الصحة العقلية بني السكان، ومدى انتشار  /                               وانتشار فريوس نقص املناعة البشرية
                                                     حاالت احلمل بني املراهقات واليافعات، ومعدل النمو السكاين؛

ّ       ى إىل األسّرة،                                                                                                    املعلومات املتعلقة باملواد واملعدات، مثل عدد املرافق وأنواعها حسب املوقع اجلغرايف، ونسبة املرض             - ٤         
                                                                                             والقدرة على شراء العقاقري واألدوية وعلى إجراء الفحوصات املختربية، وعدد العقاقري واألدوية وأنواعها؛

                                                                                                              املعلومات املتعلقة مبدى الوصول إىل املوارد الطبيعية، حسب املوقع اجلغرايف، مثل نسبة املنازل اليت تتوفر هلا                 - ٥
                                                                        وصول إىل مياه الشرب الصاحلة والنظيفة، ونسبة املنازل اليت تتوفر هلا                                               مياه شرب صاحلة ونظيفة، ووسائل ال     

  .                                       مرافق صحية وأنواع املرافق الصحية املتوفرة

                                                                                                     وترمي املؤشرات النوعية كذلك إىل إظهار أو توضيح الظروف السائدة فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية               
                         ً                  ً             ؤشرات النوعية تعكس تقييماً لألوضاع أكثر تعمقاً ولكن           فامل  .                                             ً       واالجتماعية والثقافية، غري أن طابعها ليس رقمياً      

                                                                                                وتستنبط هذه املؤشرات، على سبيل املثال، من خالل مقابالت متعمقة مع خرباء كبار، أو مراقبة                 .             أقل موضوعية 
  .                                                                          ميدانية مباشرة لإلجراءات واملمارسات، أو استعراض حمتوى دراسات أو تقارير مكتوبة

ٍ                      وعية افتراضات يلزم فحصها واختبارها حبذٍر قبل استخدامها                                ويترتب على املؤشرات الن                   ، إذ ال ميكن     )٩٣ (                                     
                                               ّ                                ولكن املؤشرات النوعية، رغم نواقصها، تشكل أدوات قّيمة من شأهنا أن تقيس              .                             أخذهـا بكل بساطة كما هي     

                                                        

 Monitoring the progressive realization of "          املعنونة Maria Socorro I. Diokno    اسة               مسـتنبط من در   )  ٩٢ (

housing rights."   
                 استقصاء املؤشرات    :                      االقتصادية وحتليلها  -                          قياس التنمية االجتماعية     "                                  مكغـراناهان وبيزارو وريتشارد،       )  ٩٣ (

                             جنيف، معهد األمم املتحدة للبحث    " (                    ة واالقتصادية للتنمية                                                            الدولية للتنمية والعالقات الكمية املتبادلة بني املكونات االجتماعي
   ).    ١٩٨٥          والتطوير، 
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      ً      ا أيضاً أي                                                                                                        جبـدارة ودقة ليس درجة التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو انتهاكاهتا فحسب، وإمن             
  . )٩٤ (                          تقدم حمرز يف إعمال هذه احلقوق

                                    ً                                                                 واسـتخدام املؤشـرات الكمـية والنوعية معاً يتيح احلصول على تشكيلة أفضل من املعلومات لتحليل                 
ّ                                                       التزامات الدول وأدائها، وحيّد من النواقص النامجة عن استخدام نوع واحد من هذه املؤشرات                           .  

                                                       فمعدالت التحصني ميكن أن متثل أحد املؤشرات الكمية أو           .  ل                                        ولـنأخذ احلق يف الصحة على سبيل املثا        
           ً                           كما أن حتليالً للميزانية فيما يتعلق        .       ً                                                                        مقياسـاً لوضـع احلـق يف الصحة فيما يتعلق بالتزام الدولة بتحقيق نتيجة             

            الة بالتزام                                                   ً             ً     ً                         بالنفقات الصحية طيلة السنوات العشر املاضية ميكن أيضاً أن ميثل مؤشراً كمياً، ولكنه يرتبط يف هذه احل
                     أما النهج النوعي جتاه   .                                  لإلعمال التدرجيي لتحسني صحة مواطنيها  "            باختاذ خطوات "                              الدولة ببذل عناية، أي االلتزام 

                                                                                                   هـذه املسـألة فقد يأخذ شكل سلسلة من املقابالت مع اآلباء ومقدمي الرعاية الصحية يف شىت املناطق احلضرية       
  .                            وغريه من خدمات الرعاية الصحية                                     والريفية، حول سهولة الوصول إىل التحصني 

                                                                                        ومن األمثلة األخرى على املؤشرات النوعية إجراء حتليل حملتوى ما يتوفر من قوانني وسياسات وتشريعات  
                                                                                                               وخطط عمل وطنية ومشاريع قوانني مقترحة وأحكام قضائية وشبه قضائية، لبيان مدى توافقها وامتثاهلا للحقوق               

    ً                                      وفضالً عن حتليل مضمون القوانني والسياسات        .                                  اعية والثقافية أو أثرها عليها                                   وااللـتزامات االقتصادية واالجتم   
                                                             فرصد قدرة الدولة على تناول احلقوق االقتصادية واالجتماعية          .                                        ً        واخلطـط والقرارات، ينبغي رصد تنفيذها أيضاً      

ٍ                              ً       ً   والثقافية واستعدادها لذلك يف آٍن واحد، سيؤدي إىل حتليل أكثر مشوالً ووضوحاً                              .  

                                                                                 لمؤسسـات الوطنـية حلقـوق اإلنسان أن تسترشد يف وضع املؤشرات املناسبة بالعهد نفسه                وميكـن ل   
                                                   ومن التعليقات العامة املفيدة بشكل خاص التعليق         .                                                                 والتعلـيقات العامة للجنة وغريها من الوثائق املتعلقة بالعهد        

                                   الغذاء الكايف، والتعليق العام                    بشأن احلق يف     ١٢                                                      ، بشأن احلق يف السكن املالئم، والتعليق العام رقم           ٤              العـام رقم    
                                                     بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن           ١٤                                                   بشـأن احلق يف التعليم، والتعليق العام رقم            ١٣       رقـم   
  .                                               وهذه التعليقات كافة ترتبط بااللتزام بتحقيق نتيجة  .      بلوغه

                                بشأن طبيعة التزامات الدول      ٣                                                                                وهناك وثائق أخرى ترتبط بالتزام الدولة ببذل عناية، كالتعليق العام رقم             
                                                                              بشأن التطبيق احمللي للعهد ومبادئ ماسترخيت التوجيهية املتعلقة بانتهاكات           ٩                                   األطـراف، والتعلـيق العام رقم       

  .                                    احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

              نة فيما يتعلق                        ، واملبادئ التوجيهية للج ١                               من العهد، والتعليق العام رقم   ١٧   و  ١٦          ٌ            وتتناول كلٌ من املادتني  
                                                                                                                         بـإعداد التقارير، التزام كل دولة بتقدمي تقارير مرحلية إىل اللجنة بشأن التدابري املتخذة والتقدم احملرز يف تنفيذ                  

                 ً                                            وهو ما يوفر أساساً آخر ميكن ملؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية االستناد   .                                     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
                                                                        وتطالب املبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير، الدول           .             ة من عناية                                    إلـيه يف رصـد ما تبذله الدول       

  :             األعضاء مبا يلي
                                                        

) ٩٤  (  Maria Socorro I. Diokno, "Working with indicators to monitor economic, social and 

cultural rights"سان، الذي                                                                                   ، ورقة مقدمة أثناء برنامج التدريب اإلقليمي اآلسيوي للمؤسسات الوطنية العاملة حلقوق اإلن          
  .    ١٩٩٩     مايو  /      أيار  ١٤  -   ٩                                                                                  نظمته املؤسسة الكندية حلقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني، أنتيبولو سييت، الفلبني، 
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                                                      رصد وضع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف البلد؛ !
                                                                                    إجراء استعراض شامل للتشريعات واللوائح اإلدارية واإلجراءات واملمارسات على الصعيد الوطين؛ !
                                  األولويات احملددة والسياسات املعتمدة؛               تقدمي تقارير عن  !
                                    ً                                    إعداد تقارير قطرية والنظر فيها علناً على الصعيد الوطين قبل تقدميها للجنة؛ !
  .                                 االستعانة باملساعدة التقنية الدولية !

                                                                                              كما تشتمل املبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير جمموعة أسئلة تتعلق بكل حق من احلقوق  
             معايري احلقوق    :                    انظر اإلطار املعنون   (                                                                    نها العهد، ليسهل على الدولة الطرف إعدادها تقاريرها القطرية                     الـيت يتضم  

  -                                                                  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية واالقتصادية         - ٦  :                                     االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية    
                                                سها ميكن أن تعني مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية                        وهذه األسئلة نف     ).                                               املـبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد التقارير     

  .                     على حتديد ما يتعني رصده

                                                                                                     كمـا جيب على املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن ترجع إىل املالحظات اخلتامية للجنة بشأن التقارير                 
           مية للجنة                واملالحظات اخلتا   .                                                                                   املرحلية للدول، لإلطالع على آراء اللجنة حول طريقة تفسري حقوق معينة وتنفيذها           

                                                                                                       بشـأن التقرير القطري للدولة اليت تقع فيها مؤسسة حقوق اإلنسان بالتحديد، هلا أمهية خاصة لعمل املؤسسة يف        
  .                                                                               جمال رصد أداء الدولة جتاه التزاماهتا املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                  ات أخرى، كاتفاقية القضاء على مجيع                                     ً                          وميكـن ملؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية أيضاً الرجوع إىل معاهد          
                                                                                                               أشكال التمييز ضد املرأة أو اتفاقية حقوق الطفل، وتعليقات اللجان املنشأة مبوجب هذه املعاهدات ومالحظاهتا،               

  .                                                                             باعتبارها مصادر معلومات إضافية يف جمال رصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                             سان رصد عالقاهتا مع الدولة كمقياس يدل على مدى استعداد                                               وتسـتطيع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلن      
                                                 وميكن حتقيق ذلك عن طريق النظر يف مدى اهتمام           .                                                            الدولـة لتـناول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

  ى                                                                                                               احلكومة بضمان توفري املوارد الكافية للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان للوفاء بواليتها بفعالية، وطبيعة ومستو             
  .                                                            التعاون الذي تتلقاه املؤسسة عند القيام بأنشطة احلماية والترويج

     ً                                                    ً      ً                                   وأخـرياً، إذا مـا أريد ملؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية أن تعتمد هنجاً مشولياً لتناول احلقوق االقتصادية        
             غري احلكومية،                                     ً                                                                   واالجتماعية والثقافية، فمن املهم أيضاً أن تقوم برصد ما تبذله من عناية اجلهات الفاعلة األخرى                

                                           ً                                         فلهذه اجلهات تأثريات بالغة، إجيابية وسلبية معاً، على التمتع باحلقوق االقتصادية             .                          مبـا يف ذلـك الشـركات      
                                                                                         ويتعني عند متحيص دور اجلهات الفاعلة غري احلكومية أن يؤخذ يف االعتبار التزام الدولة                .                      واالجتماعية والثقافية 

   .  )٩٥ (       اجلهات                                   حبماية مواطنيها من خالل تنظيم عمل هذه

                                                        

  :            دائرة احلقوق  ،  ) ٩           الوحدة رقم    " (                                                           رصد وتقييم مدى التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية "  )  ٩٥ (
                                                الربنامج الدويل للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان واملنتدى  (  ،                    االجتماعية والثقافية                                  دليل تدرييب لدعاة احلقوق االقتصادية و

  .   ١٧٨         ، الصفحة  )    ٢٠٠٠                             اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، 
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 وضع املقاييس واألهداف

                                                                                                      تتمـثل اخلطـوة التالية، بعد حتديد مؤشرات قياس احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف وضع                
  .                                             مقاييس وأهداف مالئمة لكل مؤشر على الصعيد الوطين

     ويشري   .       ستعرضة                                          وهي تستخدم لقياس األداء يف مستهل الفترة امل    .                                      واملقايـيس عبارة عن قياسات مرجعية      
                  وميكن فحص القياسات   .                                                                                ً   مدى االبتعاد عن املقياس إىل حالة امتثال الدولة اللتزامها بإعمال احلقوق املعنية تدرجيياً  

  .                                                 املأخوذة بشكل متكرر على مدى فترة زمنية لتتبع األداء

          والثقافية                                                           وهي تشري إىل مستوى إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية           .                            واألهـداف عبارة عن مقاصد     
                                            وينبغي أن تكون األهداف واقعية، ال طموحة         .                     ً                 ً                                 الذي يعترب بلوغه ممكناً، وبالتايل إلزامياً، خالل فترة زمنية معينة         

       ُ            وعندما ُتحدد أهداف   .    ً                       ً                ً                                     جداً حبيث يتعذر بلوغها واقعاً، وال متواضعة جداً حبيث ميكن بلوغها بدون جهد أو التزام
ّ                              واقعـية مث ال يـتّم حتقـيقها، فإن الدو                                                                                    لة تتحمل عبء إثبات أهنا قد وفت مع ذلك بالتزاماهتا املتعلقة باحلقوق                         

  .                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ٍ                          وينبغي قياس كل مؤشر من املؤشرات املختارة يف بداية الفترة املعتزم رصدها، وحتديد هدٍف لكل مؤشر                                                                                              
                                    ى الصعيد الوطين واختيارها بشكل يرتبط                                كما جيب وضع املقاييس واألهداف عل    .                                 بقصـد بلوغه عند هناية الفترة     

                                                                                                              بالـتزامات الدولـة مبوجب العهد ويتفق مع املالحظات العامة التفسريية للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية               
                                                                                                     وينبغي مقارنة هذه املؤشرات مع املعايري الدولية األخرى ذات الصلة، كاملعايري اليت يعتمدها برنامج                .            والثقافـية 

                                                 كما ينبغي استعراضها بانتظام وتنقيحها كلما لزم      .                                                  ة اإلمنائي ومنظمة الصحة العاملية، واالسترشاد هبا                 األمم املتحد 
  .                                                                                        األمر، ليؤخذ يف االعتبار التقدم احملرز جتاه اإلعمال التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ّ                                                           وقـد أقّرت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف ت                       ، هذا النهج  ١                  عليقها العام رقم        
ّ                               وشّددت اللجنة على أمهية توفري        .                                               املتمـثل يف الرصـد بواسطة املقاييس واألهداف                  ن الدولة         ِّ  أساس ميكِّ   

                                                     تقييم فعال ملدى التقدم احملرز صوب الوفاء بااللتزامات            إجراء                      عن اللجنة، من                     ً       الطـرف نفسـها، فضالً    
                                معينة أو أهداف ميكن بواسطتها            معايري                  للدول حتديد      ً داً                           وهلذا الغرض، قد يكون مفي      .                    الـواردة يف العهد   

                                          ، على سبيل املثال، أن من األمهية مبكان                        ً   املتفق عليه عموماً                  وهكذا فإن من      .                             تقيـيم أدائها يف جمال معني     
                    الكمية املأخوذة من                األطفال، و     حتصني                                                              وضع أهداف معينة فيما يتعلق بتخفيض وفيات األطفال، ومدى          

   ويف   .                                                                       كل شخص، وعدد األشخاص لكل جهة توفر الرعاية الصحية، وما إىل ذلك                                السـعرات احلرارية ل   
   من    ها              الوطنية أو غري       املعايري                                     العاملية حمدودة الفائدة، يف حني أن              املعايري                                   العديـد من هذه اجملاالت، تكون       

  . )٩٦ (      احملرز                                                      األكثر حتديدا ميكن أن توفر داللة بالغة القيمة على التقدم      املعايري

                                                                        أو مقاييس خاصة هبا لتقييم إعمال االلتزامات اليت ينص عليها العهد،             "     أساس "               جنة يف تطوير             ومضت الل   
                                                      بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن            ١٤                      فالتعليق العام رقم      .                                            يف سلسـلة مـن التعليقات العامة الالحقة       

                                                        

                                                                                                     التعليق العام رقم واحد للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن تقدمي الدول األطراف               )  ٩٦ (
  . ٦                 تقاريرها، الفقرة 
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ّ               بلوغه، على سبيل املثال، حيدد معياراً قابالً للقياس عندما ينّص على                                                                 أن احلق يف الوقاية من األمراض وعالجها ومكافحتها                                          ً     ً                
  .                    ضد أهم األمراض املعدية  "                            تنفيذ أو تعزيز برامج التحصني "                          يتطلب من الدولة، كأولوية،    ))  ج ( ٢-  ١٢      املادة  (

                                   ً                                                              وميكن ملؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية أيضاً أن تستخدم املالحظات اخلتامية للجنة على التقارير املرحلية           
                      ً               فعندما توصي اللجنة مثالً بأن تتخذ        .  )٩٧ (                                                     كمصدر آخر لتحديد مقاييس وأهداف الرصد يف املستقبل                  حلكوماهتـا   

                                                                                                                 الدولـة خطـوات معينة لتعزيز وصول البنات إىل التعليم االبتدائي يف املناطق الريفية، فبإمكان مؤسسة حقوق                 
  .                      داد فترة اإلبالغ التالية                                                                  اإلنسان الوطنية أن ترصد ما تبذله الدولة من عناية يف هذا اجملال على امت

                                                                                               كمـا ينـبغي ملؤسسـة حقوق اإلنسان الوطنية أن تستعني مبفهوم املضمون األساسي األدىن للحقوق                  
                              فمبادئ ليمبورغ املتعلقة بتنفيذ   .                                                                        االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كأساس أو مقياس آخر لرصد االمتثال وتقييمه

                                                                      ة واالجتماعية والثقافية تنص على أن الدول األطراف، مبوجب القانون                                                العهـد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادي     
  . )٩٨ ( "                                                                ملزمة، بغض النظر عن مستوى منوها االقتصادي، بكفالة حق الكفاف للجميع "       الدويل، 

           ، على أن    ٣   ً                                                                                         فضالً عن ذلك، أكدت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف تعليقها العام رقم                
ّ                          تلتزم التزاماً ذا أثر فوري بتحقيق ما ال يقل عن املعايري الدنيا املرتبطة باحلقوق اليت ينّص عليها                                 الـدول األعضاء                                                                      ً              

  :               وترى اللجنة أنه  .      العهد

                                                                                               يقع على عاتق كل دولة من الدول األطراف حد أدىن من االلتزام األساسي بضمان الوفاء، على                 "
                                         ومن مث، وعلى سبيل املثال، فإن الدولة         .    قوق                                                            أقـل تقديـر، باملستويات األساسية الدنيا لكل حق من احل          

                                                                                        ي عدد هام من األفراد من املواد الغذائية األساسية، أو من الرعاية الصحية األولية               أ          ُ               الطرف اليت ُيحرم فيها     
            قد أخفقت يف         ً  ، بداهةً،                                                                  ُ     األساسية، أو من املأوى واملسكن األساسيني، أو من أشكال التعليم األساسية، ُتعترب

   ". )٩٩ (                  زاماهتا مبقتضى العهد           الوفاء بالت

                  ً       ً               ، الذي حيدد التزاماً أساسياً للدول يتمثل   ١٤                                                     ومثة مثال آخر على احلد األدىن املطلوب يف التعليق العام رقم   
  :        فيما يلي

                                                                                                  اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتني للصحة العامة، إذا ظهرت أدلة على وجود أوبئة،               "
                                                             ميع السكان، وينبغي تصميم االستراتيجية وخطة العمل، واستعراضهما                               حبيث تتصديان للشواغل الصحية جل  

                                                                                      بشـكل دوري، يف سياق من املشاركة والشفافية، وجيب أن تشتمال على وسائل، مثل مؤشرات ومقاييس   
                                          ً      ً                  َّ                                         احلق يف الصحة، ميكن عن طريقها رصد التقدم رصداً دقيقاً؛ والعملية اليت تصمَّم يف سياقها االستراتيجية                 

   ".        ً                                ً     ً                                 عمل، فضالً عن حمتوامها، ينبغي أن تويل اهتماماً خاصاً جلميع الفئات الضعيفة أو املهمشة       وخطة ال

                                                        

) ٩٧  (  " Towards effective monitoring - elements of a monitoring system "  Clarence Dias,،  ورقة مقدمة أثناء                   
                                                                                                                          بـرنامج التدريب اإلقليمي اآلسيوي للمؤسسات الوطنية العاملة حلقوق اإلنسان، الذي نظمته املؤسسة الكندية حلقوق اإلنسان                

  .    ١٩٩٩     مايو  /                                                    وجلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني، أنتيبولو سيت، الفلبني، أيار
  .  ٢٥          املبدأ رقم   )  ٩٨ (
                                                                                         للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن طبيعة التزامات الدول األعضاء،            ٣                       التعلـيق العام رقم       )  ٩٩ (

  .  ١٠       الفقرة 
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             وتتضمن احلجج    .                                                                             ومثـة جدل واسع حول مدى مالءمة حتديد حمتوى أساسي أدىن ألي حق من احلقوق                
                      الضمان اإلمجايل للحقوق                                               ً                                              املعارضة صعوبة حتديد معايري قابلة للتطبيق عاملياً، وأن حتديد مثل هذه املعايري سيجعل              

                                                   وبأي حال من األحوال، ينبغي ملؤسسة حقوق اإلنسان          .  )١٠٠ (      ً                                           مقتصـراً عـلى اجلوانب اليت تسهل احملاسبة عليها        
                                                                                                               الوطنـية مع ذلك أن تضمن اتفاق مضمون احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملقاييس احملددة هلا على                

                        أقصى ما تسمح به مواردها  "                                               ت الدولة، مبا يف ذلك االلتزام بتطبيق مبدأ                                                  الصـعيد الوطين، مع كامل نطاق التزاما      
                                                                                                      فعلى سبيل املثال، حىت البلد الذي يتجاوز بسهولة احلد األدىن من متطلبات التعليم األساسية، ويوفر                  ".         املـتاحة 

           ً          األخذ تدرجيياً مبجانية    "    حنو    "            اختاذ خطوات  "      ً       ً      ً                                        ً                تعليماً ثانوياً جمانياً لغالبية األطفال يف سن الدراسة، يظل متوقعاً منه            
  .        من العهد  )  ج ( ٢-  ١٣      ً         ، وفقاً للمادة   ]"     العايل [        التعليم 

                                                                                        لذا، فمن األمهية مبكان تفقد ما إذا كانت الدولة قد اعتمدت خطط عمل ومقاييس وأهداف حمددة، وإذا   
ّ                                              كان األمر كذلك فما هي، وحتديد ما إذا كانت الدولة حّسنت أداءها بالنسبة ملقاييسها املر                                جعية األوىل وحققت                                                  

  . )١٠١ (                        األهداف اليت وضعتها لنفسها

                                                                                       ولكن بغض النظر عما إذا كانت الدولة قد اختذت مقاييس وأهداف لنفسها، فإن ملؤسسة حقوق اإلنسان  
                                            وهناك مصادر دولية أخرى، كتقرير التنمية        .             ً                                                        الوطنية دوراً يف حتديد املقاييس واألهداف الوطنية املناسبة وتقييمها        

                                                                                                          لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومؤشر التنمية البشرية، وتقارير التنمية البشرية اخلاصة على املستوى               )١٠٢ (       البشرية
                                                                                                       القطـري، مـن شـأهنا املساعدة يف حتديد املقاييس واألهداف الوطنية املالئمة للحقوق االقتصادية واالجتماعية           

  .                                      م املقاييس واألهداف الوطنية على مر الزمن                                          كما ميكن استخدام املعايري الدولية كأساس لتقيي  .          والثقافية

 مجع البيانات

                   فالكثري من املنشورات   .                                                                  ميكن حتصيل البيانات من أجل املؤشرات واملقاييس واألهداف من مصادر متنوعة 
                                                                    وتقارير امليزانية احلكومية السنوية تتضمن معلومات عن إمجايل اإلنفاق العام   .                               احلكومية يتضمن بيانات كمية هامة

                                                                                                     نسبته يف اجملاالت اليت تتعلق مباشرة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كالتعليم والرعاية الصحية، أو يف  و
                                                                             كما أن برامج دوائر حكومية معينة وتقاريرها السنوية، كالدوائر املسؤولة            .                              جماالت أخرى كاملؤسسة العسكرية   

                                                       كن أن تتضمن معلومات مفصلة عن كيفية إنفاق األموال العامة                                             عن التعليم والصحة واإلسكان والعمل والثقافة، مي
                                                                       وباملثل، ميكن أن تشتمل خطط الدولة، كخطة العمل الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان،   .                     بالتحديد يف هذه اجملاالت

  .     تقييم                                                                                             والتقارير القطرية املقدمة إىل اللجان املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، على بيانات هامة للرصد وال

                                                        

                   دليل تدرييب لدعاة     :             دائرة احلقوق    ،   ) ٨             الوحدة رقم      " (                                                   حتديد حمتوى احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      "  )   ١٠٠ (
                                                                             الربنامج الدويل للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان            (   ،                          ة واالجتماعية والثقافية                   احلقـوق االقتصادي  

  .   ١٦٥-   ١٥٩          ، الصفحات     ٢٠٠٠          والتنمية، 
Maria Socorro I. Diokno ،  " Monitoring the progressive realization of housing rights               مقتبس من مقالة   )   ١٠١ (

 ,Newsletter of the Asia-Pacific Human Rights Information Center (HURIGHTS Osaka), No. 16               اليت وردت يف جملة   " 

June 1999.  
   ).http://www.undp.org/hdro (                                                                      تتوفر التقارير السنوية على موقع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على اإلنترنت   )   ١٠٢ (
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 معايري احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                   املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد -                                                       العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - ٦
  )١٠٣ (        التقارير 

ّ                                                                                       أعّدت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبادئ توجيهية تتعلق بإعداد التقار                                      ير ملساعدة الدول األطراف      
ّ                   يف العهـد الـدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على إعداد تقاريرها والوفاء بااللتزامات اليت ينّص عليها                                                                                                                

ُ                                                            وقد ُوضعت مبادئ توجيهية متشاهبة لكل حق من احلقوق ميكن تلخيصها كالتايل  .                 العهد يف هذا اجملال     :  

      الوضع

ٍ     مات مفصلة عن مدى إعمال حٍق ما         تقدمي معلو !                                  ً                        وحتديد أي مجاعات ال تتمتع باحلق بتاتاً أو تتمتع به بدرجة أقل   .                         
                                                                                  وبوجه خاص، حتديد وضع املرأة يف هذا الصدد، وإعطاء تفاصيل عن هذا النوع من                .     ً                    كثرياً من غالبية السكان   

  .                 عدم التمتع باحلقوق

                                                      مبا يف ذلك البيانات اإلحصائية والدراسات االستقصائية وغريها                                           وصف مصادر املعلومات املتوفرة يف هذا اجملال،     !
                  مثل املؤشر الصحي    (                                                                 وبوجه خاص، تقدمي معلومات عن املؤشرات ذات الصلة باحلق املعين             .                   من ترتيبات الرصد  

                                                   وأن تكون املعلومات مصنفة حسب نوع اجلنس والفئة          )                                                    ملتوسـط األعمـار كما حتدده منظمة الصحة العاملية        
  .                                           االقتصادية أو اجملموعة اإلثنية، واملوقع اجلغرايف-                           الريفية، والطبقة االجتماعية  /      احلضرية

            بذل العناية

                                                                                                               وصف كافة التدابري اليت اختذهتا احلكومة، بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، إلعمال احلق أو إزالة العقبات                  !
                                          وإدراج التدابري املالية مع اإلشارة إىل النسبة   .    ومة                            ً                        اليت حتول دون التمتع به، خصوصاً للجماعات املستضعفة واحملر

              وبيان مدى تغري   .                       أو احمللية لضمان هذا احلق /                                                              املئوية اليت أنفقت من الناتج القومي اإلمجايل ومن امليزانية الوطنية و
  .                                           سنوات، واألسباب الداعية إىل إدخال أي تغيريات  ١٠                                  الوضع باملقارنة مع ما كان عليه قبل 

                                                              وتضمني إحالة ألي قانون حيظر أي شكل من أشكال التمييز أو             .                                 أحكام قانونية لدعم ممارسة احلق             وصف أي    !
  .          ً حيظرها مجيعاً

           واإلبالغ عن    .                                                   ً                                          شـرح آثـار هذه التدابري أو األحكام على أداء احلق، خصوصاً بالنسبة للجماعات املستضعفة               !
  .        و األحكام                                                  اإلجنازات واملشاكل والنواقص املرتبطة مبثل هذه التدابري أ

  .                                                                                    بيان األهداف واملقاييس املتصلة بالزمن اليت وضعتها احلكومة لقياس ما مت إجنازه يف جمال أداء احلق !

         التحديات

  .             ّ                       النواقص اليت متّت مواجهتها يف إعمال احلق /            شرح الصعوبات !

  .                                        وصف أي تقييدات قانونية حتول دون ممارسة احلق !

                                                        

                          املبادئ التوجيهية العامة    "              ثقافية بشأن                                                                هذا هو ملخص لتقرير جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية وال          )   ١٠٣ (
           من العهد   ١٧   و  ١٦                                                                                      املنقحة املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير اليت يتعني على الدول األطراف تقدميها مبوجب أحكام املادتني 

  . )E/C.12/1991/1   " (                                                الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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                                                                     رة اإلبالغ يف قرارات احملاكم والقوانني الوطنية والسياسات العامة والتشريعات                           وصف أي تغريات حدثت أثناء فت !
ّ            ً                                        واملمارسات اليت متّس احلق، خصوصاً بالنسبة للفئات املستضعفة، وتقييم أثرها                            وإدراج معلومات عن أي إبطال   .                

  .                                                      لقانون أو إصالح لقوانني سارية يؤديان لالنتقاص من أداء احلق

  .                                                                              بة على هذه الصعوبات أو األحكام أو التغيريات بالنسبة حلقوق الفئات املستضعفة واحملرومة               شرح اآلثار املترت !

  .                                                                                     توضيح األهداف واملقاييس املتصلة بالزمن اليت حددهتا احلكومة والتدابري املتخذة ملعاجلة هذه األوضاع

        املشاركة

  .                                               شرح كيفية إعالم كل فئة من الفئات املستضعفة حبقوقها !

  .                                                                                              التدابري املتخذة لتعزيز مشاركة اجملتمع يف التخطيط والتنظيم والتسيري واملراقبة يف إطار أي حق من احلقوق   شرح !

  .                                                       وصف دور املساعدة الدولية، إذا وجدت، يف اإلعمال الكامل للحق !

                                                      ً      ً                                    ومـن شـأن بيانات اإلحصاء السكاين، إذا توفرت، أن تكون مصدراً مفيداً بشكل خاص للمؤشرات                 
ـ                                                                                                      ية، مـن قبـيل معـدالت مشاركة األيدي العاملة أو مستويات التعليم، لقياس وضع احلقوق االقتصادية                   الكم

ّ    ُ                                 ً         ورمبا يكون اإلحصاء قد ُصّمم وُنفذ بشكل يسمح بتصنيف البيانات مثالً حسب   .                              واالجتماعية والثقافية وتقييمها  ُ                     
  .                                اجلغرافية واملناطق احلضرية والريفية                                                             حالة الفئات املهمشة، كالنساء أو األقليات اإلثنية، أو حسب املناطق 

ٍ                                                                  بـيد أن ذلـك كله يفترض وجود مناخ سياسي مواٍت تقوم فيه الدولة جبمع البيانات وإعداد التقارير                                                            
                                                                            أما إذا مل تكن احلالة كذلك، فسيتحتم على املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان              .                                 وتوفريها للجمهور يف املقام األول    

  .                                                                                  ؤولة أمام الناس وأن تنخرط يف أنشطة رصد حقوق اإلنسان وإعداد تقارير بشأهنا                                         مطالبة الدولة بأن تكون مس    
  .                                                                   وبأي حال من األحوال، جيب أن تعتمد جهود الرصد على مصادر معلومات متنوعة

                                                                                                   فإىل جانب الدولة، ميكن ملنظمات اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادميية،               
         كما ميكن    .      ّ                                ً                                                     ادر قّيمة للبيانات الكمية والنوعية معاً بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                      أن تشكل مص  

                                                                                                                   للمصادر الدولية للبيانات، كتقرير التنمية البشرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أو الكتاب اإلحصائي السنوي،              
  .                                             ر بيانات موضوعية وقابلة للمقارنة على مر الزمن                                                    أو التقرير العاملي للتعليم الصادر عن اليونسكو، أن توف

                                                                                        وينبغي أال تغفل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان عن النظر إىل نفسها كمصدر بيانات ممكن لقياس حالة  
                                                             فبوسعها مجع البيانات وتتبعها يف االستفسارات والشكاوى اليت تصلها،   .                                     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  :                                                            وميكن تصنيف البيانات املشتقة من االستفسارات والشكاوى حسب ما يلي  .                  ايا اليت حققت فيها       ويف القض

                                    عدد القضايا ومتوسط أعمار املعنيني هبا؛ !

                                                 نسبة القضايا اجلديدة إىل القضايا اليت أغلقت ملفاهتا؛ !

ّ            طبيعة انتهاكات احلقوق املّدعى وقوعها؛ !                         

                                وضع املتظلمني من الفئات املستضعفة؛ !

                                 ملسؤولية العامة أو اخلاصة للمجيبني؛      نطاق ا !

  .               التجاوب والسرعة !
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ٌ                                                                                    وعـندما يكون هناك نقٌص يف املعلومات الواردة أو عند التركيز على مسائل معينة ذات صلة باحلقوق                                      
                                                                                                               االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ميكن للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن ختتار إجراء دراسة استقصائية، أو              

  .                            ة بإجرائها، ومجع بيانات جديدة        تكليف جه

 حتليل املعلومات

                                                                                         يتمثل الشرط األساسي لرصد حقوق اإلنسان، سواء بالنسبة للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أو غريها من  
                                                                                                    املـنظمات املـنوطة برصد حقوق اإلنسان، يف التحليل اجليد للمعلومات مث استخدامها لتحسني محاية هذه احلقوق        

                   ً                                                                            أن يربط التحليل كالً من البيانات الكمية والنوعية للمؤشرات املوضوعة باملقاييس واألهداف                  وجيـب   .           وتعزيـزها 
  .                                                                                               احملددة بغية استنتاج مدى امتثال الدولة اللتزاماهتا فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                              ملعنية من العهد الدويل اخلاص                                                                            وينبغي أن يتناول التحليل صالحيات مشروع الرصد، وأن حيدد اجلوانب ا           
  :                                                                            باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأن يتطرق يف النهاية إىل األسئلة التالية

                                                                                               هل وفت الدولة بالتزاماهتا املتعلقة باحترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتها وأدائها؟ !

                    كل حق من هذه احلقوق؟                                        هل وفت الدولة باملتطلبات األساسية الدنيا ل !

                                                     للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع مرور الوقت؟  "            إعمال تدرجيي "       هل حتقق  !

                                             وبعدم التمييز؟ وإذا مل يتحقق ذلك، فكيف؟         "             باختاذ خطوات  "                                      هل وفت الدولة بالتزاماهتا الفورية       !
                        وما هي اجلماعات املتضررة؟

      ً                                      حقوقاً اقتصادية واجتماعية وثقافية، أم                                                          هـل تغاضـت الدولة عن أطراف غري حكومية انتهكت          !
                         اختذت تدابري حلماية اجلمهور؟

              أو شح املوارد،  /                                                                          هـل ميكن للدولة تربير ادعاء بتضارب احلقوق أو بتفاوت األولويات السياسية و       !
      ً                                    دفاعاً عن أي إخفاق يف الوفاء بالتزاماهتا؟  

                                          فائها بالتزاماهتا مع حتديد اجلماعات اليت                                                                       وجيب أن يوضح التحليل بالتفصيل كيفية وفاء الدولة أو عدم و           
  .          تأثرت بذلك

                        إلعمال احلقوق االقتصادية     "                                    أقصى ما تسمح به مواردها املتاحة      "       ً                               وانطالقـاً مـن االلـتزام بـتكريس          
                                                                                                                       واالجتماعـية والثقافـية، يشـكل حتليل ميزانية الدولة وإيراداهتا وأمناط إنفاقها وسيلة لتقييم مدى وفاء الدولة                 

                وتستطيع املؤسسة    .                                                                           وميكن أن يتضمن ذلك فحص اإلنفاق واإليرادات والسياسات االقتصادية الكلية           .  ا         بالتزاماهت
                                                                                                   الوطنية حلقوق اإلنسان أن تقوم بدور هام يف حتليل امليزانية كجزء من وظيفتها املتمثلة يف رصد احلقوق االقتصادية 

     وميكن   .                            مؤهلني أو استشاريني خارجيني                                    ويتطلـب ذلك االستعانة خبربة موظفني       .  )١٠٤ (                         واالجتماعـية والثقافـية   
                                                                                                                  للمؤسسة الوطنية يف سياق هذه املهمة، أن تتعلم من خربات عدد من البلدان اليت تقوم فيها منظمات رمسية وغري                   

            وقد اقترحت    .                                                                      كما ميكنها االعتماد على هنج مبتكرة أخرى لتطوير امليزانية وحتليلها           .                          حكومـية مبثل هذا العمل    
                                                        

  : Budget Analysis and Policy Priority                   حتليل امليزانية، انظر                                   فـيما يـتعلق بـدور اجملتمع املدين يف      )   ١٠٤ (
Ahmedabad, DISHA, 1995( (   DISHAS's Experience  .  
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                                 لتبيني مدى تقدم هذه احلقوق من        "             االجتماعية -                            ميزانية للحقوق االقتصادية     "                أفريقيا إعداد                    جمموعات يف جنوب    
                                 ويف مدينة بورتو أليغري الربازيلية،   .                                            ً        ً  واقترحت جمموعات أخرى تضمني حتليل امليزانية بعداً جنسانياً  .             خالل امليزانية

                          ً          من ميزانية املدينة استناداً إىل                 يف املائة    ٢٥                                                               تضـطلع الـتجمعات السياسـية عـلى مستوى األحياء بتخصيص            
   .  )١٠٥ (                                      االحتياجات احمللية اليت يعرب عنها املواطنون

                                                                                                         وتعـتمد جـودة حتلـيل البيانات يف أي برنامج من برامج الرصد على تعدد املصادر اليت اشتقت منها                    
  .      ة خاصة                                       ً     كما أن لفحص املؤشرات الكمية والنوعية معاً أمهي  .                                    املعلومات وعلى مدى تنوع هذه املعلومات

ٍ           ولنأخذ احلق يف الصحة كمثاٍل مرة أخرى                                                         فالبيانات الكمية اليت تظهر زيادة يف معدالت الوفيات النامجة   .                        
                                         سنوات، قد تشري إىل إخفاق الدولة يف الوفاء   ١٠                                 يف املائة من السكان خالل فترة       ٨٠                           عن األمراض املعدية بنسبة     

    ً                                                 رجيياً وفق ما ينص عليه العهد الدويل اخلاص باحلقوق                                                                   بالـتزامها بتحقـيق نتـيجة وبإعمال احلق يف الصحة تد          
                                                    ً     ً       ً    كما أن اخنفاض معدالت التحصني للفترة نفسها قد يكون مؤشراً كمياً إضافياً   .                               االقتصادية واالجتماعية والثقافية

             وعندما تظهر    .                                                                                                   عـلى إخفـاق الدولـة يف االلتزام ببذل عناية هذه املرة، يف جمال اختاذ خطوات ألداء هذا احلق                  
                                                                                                                ؤشـرات الكمية أن معدالت التحصني ال تتفق مع املعايري الوطنية والدولية إال فيما يتعلق بالسكان املقيمني يف                    امل

                                 ً     ً                                                           ً                  املناطق احلضرية، فإن ذلك يكون مؤشراً قوياً على وجود متييز ضد سكان املناطق الريفية الفقراء ويشكل انتهاكاً                 
  .      ً       مباشراً للعهد

                                              ً                      صدت على فترة زمنية ولشىت الدوائر احلكومية، مصدراً آخر لبيانات                                       ُ        ومتـثل أمناط إنفاق الدولة، إذا رُ       
                            ومن شأهنا، يف حالة احلق يف        .                                                                   فمخصصات امليزانية تعكس قيم الدولة وأولوياهتا وأفعاهلا ونواياها         .             كمـية هامة  

 ً        الً كافية                                وعندما تكشف أمناط اإلنفاق أن أموا  .                                                     الصحة، أن تفسر أسباب التغريات يف معدالت الوفيات والتحصني
ُ                                                                                                        قـد ُرصدت بالفعل خلدمات التحصني يف املناطق احلضرية والريفية على حد سواء، وأن جمموع األموال املكرسة                     

  .                                                                                       للصحة قد ازداد بشكل مطرد، فإن البيانات الكمية وحدها ال ميكن أن تسمح باخللوص إىل نتائج قطعية

                                          خمتلف املناطق اجلغرافية، مبا فيها املناطق                                                                   وميكـن لدراسـة نوعية خيضع هلا اآلباء واخلدمات الصحية يف             
                                                    فقد يفيد اجمليبون على الدراسة بأن نقص العيادات          .                                                             احلضـرية والريفـية النموذجية، أن تكمل البيانات الكمية        

                                                        

                                                   مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال        "                                                   يتضمن العهد كذلك التزام الدولة بتنفيذ العهد          )   ١٠٥ (
               إن التعاون   -  ٢٩  :"                            مبادئ ليمبورغ على ما يلي                          ويف هذا الصدد، تنص        ".                                            سـيما عـلى الصـعيدين االقتصادي والتقين       
                                               والعهد جيب أن يركزا كأولوية على إعمال كافة حقوق   )   ٥٦   و  ٥٥        املادتان  (                     ً                    واملساعدة الدوليني وفقاً مليثاق األمم املتحدة 

        املساعدة                  إن التعاون و   -  ٣٠                                                         ً                                اإلنسان واحلريات األساسية االقتصادية واالجتماعية والثقافية فضالً عن املدنية والسياسية؛           
َ                                                   الدوليني جيب أن يركزا على إقامة نظام اجتماعي ودويل متاَرس يف ظله احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف العهد ممارسة                                                    

                                             يتعني على الدول، بصرف النظر عن أي اختالفات يف -  ٣١  ؛  )                             من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  ٢٨           انظر املادة  (      كاملة 
                                                                                 واالجتماعية، أن تتعاون فيما بينها لتعزيز التقدم الدويل االجتماعي واالقتصادي والثقايف،                              أنظمتها السياسية واالقتصادية  

                        يتعني على الدول األطراف -  ٣٢                                                                             وال سيما النمو االقتصادي يف البلدان النامية، دون أي متييز قائم على هذه االختالفات؛ 
     جيب -  ٣٣                                       اون يف إعمال احلقوق اليت ينص عليها العهد؛                                                          اختاذ خطوات مستعينة بالوسائل الدولية املتاحة للمساعدة والتع

                                                                                                                           أن يستند التعاون واملساعدة الدوليان إىل مبدأ تساوي الدول يف السيادة وأن يهدفا إىل إعمال احلقوق اليت ينص عليها                    
             ون واملساعدة                                                                                               ينبغي أخذ دور املنظمات الدولية ومسامهة املنظمات غري احلكومية يف احلسبان يف إطار التعا              -  ٣٤        العهد؛  

   ". ١- ٢           ً         الدوليني عمالً باملادة 
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                                                                                                                  الصحية احمللية ووسائل النقل امليسورة التكلفة وتثقيف اجلماهري بأمهية التحصني، هي العوامل الرئيسية اليت تعرقل               
                                                                                      وقد تشري نتائج التحليل النوعي إىل مؤشرات كمية ونوعية أخرى مفيدة للتحقق منها               .                  إىل هذه اخلدمة         الوصول

                                                                                                                    ومتابعـتها، من قبيل استراتيجية الصحة العامة الوطنية أو أي سياسة أخرى بشأن الوصول إىل العيادات الصحية                 
                                            ميكن التوصل إىل نتائج قائمة على أساس                                             وعن طريق حتليل هذه البيانات جمتمعة       .                               والتثقيف الصحي والنقل العام   

  .                                                                        سليم عن وضع احلق يف الصحة ومدى كفاية أداء الدولة اللتزاماهتا املتعلقة هبذا احلق

                                                                                    ً                كما ينبغي أن تسعى جهود الرصد للحصول على معلومات مكملة للمؤشرات اخلارجية وأن تتيح فهماً                
                ً      ً    ً                         شكاوى توفر مصدراً مفيداً جداً للمعلومات عن مواطن      فال  .                                                   أفضـل لـلحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

                                                                                وينبغي للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن حتلل البيانات املتأتية من حتقيقاهتا             .                              القصور يف محاية حقوق اإلنسان    
  ل             وقد يفضي حتلي  .                                                                                           والشـكاوى اليت تتلقاها هي والدوائر احلكومية واهليئات القضائية بل ومنظمات اجملتمع املدين          

                                                                                                        الشـكاوى الفـردية إىل الكشـف عن منط منهجي من التمييز ضد اجلماعات املهمشة فيما يتعلق بالوصول إىل              
                                                                                 كما ميكن أن يشري إىل فعالية املنظمات املكلفة بوالية أو املسؤولة عن محاية احلقوق االقتصادية   .              اخلدمات الصحية

  :                                        لتحليل الشكاوى أن يوفر معلومات عما يلي                     وعلى وجه التحديد، ميكن  .                              واالجتماعية والثقافية وتعزيزها

ّ                                      أنواع االنتهاكات االقتصادية واالجتماعية والثقافية املّدعى وقوعها، مثل االنتهاكات اليت وقعت يف  !                                                  
                                                       املاضي، أو االنتهاكات اجلارية أو االنتهاكات املتوقع حدوثها؛

                                  ت اليت تقدم ادعاءات هبذا الشأن                                                                  اجملموعات املهمشة املتأثرة باالنتهاكات، أو على األقل اجملموعا        !
                                                                     وميكنها الوصول إىل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أو غريها من آليات التظلم؛

                                                                                      مدى استعداد منظمة بعينها وقدرهتا وسرعتها ومعدل جناحها فيما يتعلق بتناول احلقوق االقتصادية  !
  .                    واالجتماعية والثقافية

 إعداد االستنتاجات والتوصيات

                                                                                                   للرصد أن حيقق أقصى فائدة ممكنة، فال بد للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن تتجاوز التحليل                         إذا أريد  
                                                                                   وجيب أن تعرب عن آرائها بشأن ما ينبغي عمله لسد أي فجوة بني الوضع الراهن                 .                                إىل إعداد استنتاجاهتا وتوصياهتا   

                                   وقد تشمل التوصيات وسائل انتصاف       .      وضوعة                                                                  للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبني األهداف الوطنية امل       
  .                   ً                                                                              فردية أو أوسع نطاقاً لتحقيق مصلحة عامة، فيما يتعلق مبعاجلة االنتهاكات الفورية واإلعمال التدرجيي للحقوق

                                                                                                     وتعترب وسائل االنتصاف الفردية مالئمة إذا متكنت من إرجاع الضحايا، قدر اإلمكان، إىل الوضع الذي                
              وقد تتضمن هذه   .        ُ                                                    ه لو مل ُتنتهك حقوقهم، وضمان عدم تعرض حقوقهم لالنتهاك بعد ذلكُ                    ُيفترض أن يكونوا علي

                                                                                              الوسائل منح تعويضات معينة، شأن التعويض عن فقدان أمالك أو سبل عيش، أو تعويضات عامة، كالتعويض عن 
                      ف إىل احليلولة دون وقوع                                                               أما وسائل االنتصاف لتحقيق املصلحة العامة فتعترب مالئمة إذا كانت هتد  .             األمل واملعاناة

                                                                           وقد تشمل تغيريات يف القوانني والسياسات العامة والربامج ومبادرات تثقيف            .                               انـتهاكات للحقوق يف املستقبل    
                                                                                                 وتقدم مبادئ ماسترخيت التوجيهية والصيغة املنقحة من مشروع املبادئ األساسية واخلطوط التوجيهية              .        للجماهري

  ،  )١٠٦ (                                                        انتهاكات حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين الدويل           ايا                                        بشـأن احلـق يف االنتصـاف واجلرب لضح        
  .                                                                      إرشادات للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان حول وضع توصيات بشأن وسائل االنتصاف

                                                        

) ١٠٦   (  E/CN.4/2000/62املرفق ،       .  
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 إعداد التقارير

  .                                                                                                        يكمـن الغـرض األساسي من الرصد يف حتسني األداء املستقبلي فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها                 
                 وينبغي أن تكون     .                                                        ً                                    هذا الغرض على أفضل حنو ممكن عندما تكون نتائج الرصد موضوعاً لتقرير عام شامل ومالئم                      ويتحقق  

                                               كما جيب تاليف اللغة املتخصصة أو اخلطابية، أو          .                                                                      الـتقارير دقيقة وأن تعكس موضوعية التحقيق والتحليل املضطلع هبما         
  .                                            ألداء يف املاضي وما يرشد إىل استراتيجيات املستقبل                                   وجيب أن يكون يف التقارير ما يفيد عن ا  .  )١٠٧ (       املبالغة

                                                                                                    كمـا ينبغي أن تتضمن التقارير صالحيات املشروع املعين ومناقشة لطبيعة احلقوق املتناولة ومضموهنا،               
     ً                                                               ً                        ً    ووصفاً للمؤشرات ومنهجيات مجع البيانات ومصادر املعلومات املستخدمة، وملخصاً للبيانات املرجعية، وحججاً 

  .                  ً      ً         ً                     داف املعتمدة، وحتليالً منصفاً ومتوازناً للبيانات، وتوصيات         لتربير األه

    وجيب   .                                                                                      ويتعني تقييم مصادر املعلومات املستخدمة يف التقارير للتحقق من صحتها وإمكانية التعويل عليها 
                                          كما ينبغي توثيق مواقف احلكومة وردودها        .                                                                    اإلشـارة بشكل عام إىل أي معلومات أو أدلة مل تؤخذ يف االعتبار            

         وجيب فصل    .                                                                                                   شـأن املسـائل املـثارة يف التقارير، واجلهود اليت بذلت للحصول على مثل هذه التعليقات منها                 ب
ّ    املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، وفصل حتليل الوقائع عن أي توصيات قد توّد  ت                           االدعاءات املقدمة عن استنتاجا                                                                  

  .                      املؤسسة الوطنية إصدارها

                                                                       صياغة التقارير واستخدامها وتعميمها منذ البداية يف سياق مرحلة                                ُ               وجيـب تدارس الطريقة اليت ُيزمع هبا       
                                        ً                    وقد ختتار املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان هيكالً لتقاريرها يتفق مع   .                                  التخطيط ألنشطة الرصد وحتديد صالحياهتا

         القتصادية                                                                                                       األطـر الـيت وضـعتها آليات أخرى، كاملبادئ التوجيهية إلعداد التقارير اليت وضعتها جلنة احلقوق ا                
  .                                                                  واالجتماعية والثقافية للتقارير الدورية اليت تقدمها الدول مبقتضى العهد

                                                                                                    وميكن، بل وينبغي استخدام تقارير الرصد لدعم املهام األخرى للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، مثل               
                         ق االقتصادية واالجتماعية                                                                                           التحقيق يف القضايا وإحالتها إىل القضاء، واألنشطة التروجيية العامة ذات الصلة باحلقو           

  .                                                        كما ينبغي أن تكون التقارير مفيدة لعمل املنظمات غري احلكومية  .          والثقافية

                                                                                                         وينـبغي وضـع استراتيجية اتصاالت لترويج التقرير يف مرحلة مبكرة من عملية التخطيط ألي مشروع من                  
                                     الرصد عن طريق إثارة االهتمام العام                                                               فوضع استراتيجية اتصاالت مناسبة من شأنه تعزيز أثر تقرير          .                  مشـاريع الرصـد   

                                                                                                   والسياسي من خالل وسائط اإلعالم واملؤمترات واحللقات الدراسية واخلطابات العامة وغريها من األنشطة، مبا فيها نشر 
                                                                    كما ينبغي أن تتضمن استراتيجية االتصاالت تعميم التقارير بأشكال           .                                                 التقرير يف أوقات تتزامن مع مناسبات ذات صلة       

                                                لذا فإن إنتاج نسخ خمتصرة مبسطة من التقرير          .                                                                  فالتقرير الكامل قد ال يكون يف متناول الكثريين من املهتمني به            .      بديلة
  .                                                                                           بالصوت والصورة قد يسهم يف تنمية الوعي باستنتاجات التقرير وتوصياته وبناء الدعم الالزم لتنفيذها

                                                        

) ١٠٧   (  D.J. Ravindran, Manuel Guzman and Babes Ignacio, eds., Handbook on Fact-finding and 

Documentation of Human Rights Violations (Bangkok, Asian Forum for Human Rights and Development (Forum 

Asia), 1994), p. 60.  
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  تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-جيم 

                                                       ملاذا ينبغي تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟

                                                                                            يشـمل تعزيز حقوق اإلنسان التوعية حبقوق اإلنسان ونشر املعرفة هبا إلمكان التمتع هبذه احلقوق بوجه       
        وتعتمد  .  )١٠٩ (                                                                                      وتعتمد محاية احلقوق على معرفة الناس باحلقوق املخولة هلم وباآلليات املتاحة لتنفيذها             .  )١٠٨ (    أفضل

              ويساعد تعزيز    .                ً                                                                                محايـة احلقوق أيضاً على معرفة الناس اللتزامهم بالدفاع عن هذه احلقوق وقبوهلم هلذا االلتزام              
                                                                                                       حقـوق اإلنسـان عـلى منع االنتهاكات، وحيول دون اإلفالت من العقاب، ويشجع على وجود ثقافة حلقوق                  

  . )١١٠ (                                                اإلنسان، ويؤدي يف هناية األمر إىل متكني األفراد واجملموعات

                                                                                                      وبـدون استثناء تقريبا، تعطي واليات املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املسؤولية اهلامة لتعزيز حقوق               
                                                                                      وملا كانت مجيع حقوق اإلنسان مترابطة وغري قابلة للتجزئة، فإن تعزيز حقوق اإلنسان               .                     اإلنسان هلذه املؤسسات  

                                           غري أنه ينبغي أن يكون تعزيز احلقوق االقتصادية   .                                                         ينبغي أن يشمل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  .                                                                            واالجتماعية والثقافية مكمال للتحقيق والرصد يف جمال تلك احلقوق وال ينبغي أن حيل حملها

  :                                                                            ويدخل تعزيز حقوق اإلنسان يف األهداف واملهام التالية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 

  ؛                                اإلعالم والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان !

                                                   تشجيع تنمية القيم والسلوكيات اليت تعزز حقوق اإلنسان؛ !

  . )١١١ (                                                     تشجيع اإلجراءات اليت تستهدف محاية حقوق اإلنسان من االنتهاك !

  :                                                                                       وينبغي أن تكون أنشطة وأعمال تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية متنوعة، وقد تشمل 

                         يف جمال السياسات وتعزيزها؛                                         النهوض مبواقف املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  !

          ومساعدهتا؛  )                                بناء على طلبها أو بدون طلب منها (                                  إسداء املشورة للدولة أو هليئات أخرى  !

                                                                            االستجابة للطلبات اخلارجية للتعليق على املبادرات واملشاورات والوثائق والتقارير؛ !

                                                     املشاركة يف االجتماعات واملؤمترات وحلقات العمل واملشاورات؛ !

                          شرات املطبوعة واإللكترونية؛         إعداد الن !

                                                        

  .   ١٤١         ، الفقرة    ...                                                كتيب عن إنشاء وتقوية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان             األمم املتحدة،   )   ١٠٨ (
  .          املرجع نفسه  )   ١٠٩ (
            الوحدة رقم     " (                                                                                إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل النظم القانونية احمللية          "    انظر  )   ١١٠ (

                                  الربنامج الدويل للدورات التدريبية يف  (  ،                              القتصادية واالجتماعية والثقافية                        دليل تدرييب لدعاة احلقوق ا  :            دائرة احلقوق   ،   )  ٢٢
   ).    ٢٠٠٠                                                         جمال حقوق اإلنسان واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية لعام 

  .   ١٤٠         ، الفقرة    ...                                                كتيب عن إنشاء وتقوية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان             األمم املتحدة،   )   ١١١ (
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              نشر املعلومات؛ !

                                                                        إعداد التقارير وإصدار البيانات الصحفية، مبا يف ذلك نتائج البحوث أو الرصد؛ !

  .                                                              أو تنفيذ الربامج أو احللقات الدراسية التدريبية والتعليمية الفنية /       إعداد و !

                             توى التوعية باحلقوق االقتصادية                                                           وقد يساعد التثقيف واألنشطة التروجيية األخرى يف التصدي الخنفاض مس 
                                                                                                             واالجتماعـية والثقافية وفهمها ويف وتشجيع مشاركة الناس وبالتايل فهمهم حلالة كل منهم يف السياق األوسع                

                                                                                   وقد يشجع تعزيز هذه احلقوق األفراد واجملموعات على حتديد أهدافها ووضع خطط عمل               .                    نطاقا حلقوق اإلنسان  
                                                                           زيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلقوق األخرى والدفاع عنها                                          وتنفيذها، وكذلك على مواصلة تع    

           ً                                                                            وسيشجع أيضاً وضع الظروف االقتصادية واالجتماعية يف إطار احلقوق على تطبيق هنج أوسع               .                  إلحراز تقدم فيها  
  .                               نطاقا حلقوق اإلنسان يف جمال التنمية

          ً                                        إلنسان أيضاً الفرصة للتعريف بوالياهتا، ليس فيما                                                           وتعطـي األنشطة التروجيية للمؤسسة الوطنية حلقوق ا        
                     ويدخل الدور الفريد     .                                                                         ً              يـتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان فحسب ولكن فيما يتعلق بوظائف التحقيق والرصد أيضاً            

                                                                                                              للمؤسسـة الوطنية حلقوق اإلنسان كقوة دافعة للوصول إىل فعاليات الدولة واجلمع بني الدولة واجملتمع املدين يف                
                                                                                وستساعد مشاركة املؤسسة الوطنية يف األنشطة الفعالة لتعزيز حقوق اإلنسان على             .                  ً   تها التروجيية أيضاً           إطار والي 

  .                                               زيادة قابليتها للمساءلة ومصداقيتها يف نظر اجلمهور

       املبادئ

                                                              ً                               ينبغي أن يكون تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عنصراً من العناصر املدرجة يف مجيع مهام  
  .                                                                           نشطة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وينبغي أن يتناول اجملموعة الكاملة حلقوق اإلنسان  وأ

  .                                          ً                                                        وينبغي أن يكون منظور االختالف بني اجلنسني جزءاً ال يتجزأ من تصميم األنشطة التروجيية وتنفيذها               
                        بني النساء والرجال،                                                                                           وينـبغي أن يعـترف التصـميم باختالف تأثري احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            

  .                                     وبتجارهبم املختلفة فيما يتعلق هبذه احلقوق

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املمارسة العملية

                                             تعزيز الترابط بني احلقوق وعدم قابليتها للتجزئة -  ١١

  .                    ما بني مجاهري خمتلفة                                                                                        الترابط بني مجيع حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة مفهومان هامان ينبغي تروجيه            
                                                                                                                        وعـلى الصعيد الوطين، قد تركز األنشطة التروجيية على تقدمي املساعدة للدولة من أجل الوفاء بالتزامها بالدفاع عن                  
                                                                                                   احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على حد سواء مثال عن طريق حتسني الوصول إىل 

                                                                 وعلى الصعيد احمللي، قد تركز األنشطة التروجيية مثال على مساعدة           .                           ت العامة والتنسيق بينها                         بـرامج وخدمات اهليئا   
                                                                                                         أعضاء اجملتمع على فهم احلقوق وااللتزامات املتعلقة بتأثري املمارسات البيئية على الزراعة والوصول إىل األغذية ولوازم 

  .                املعيشة ومواجهتها
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                  ً                                             موعات األقليات كثرياً يف مناطق ريفية نائية حيث تقل ظروفها                  فتعيش جم   .                        ً      واملـنظور الريفي مهم أيضاً     
                                                              وتنتهك احلقوق يف املناطق النائية البعيدة عن عيون املراقبني           .             ً                                     املعيشـية كثرياً عن الظروف املعيشية لسكان املدن       

  .   تها                                                       وحيتاج السكان يف هذه املناطق إىل معرفة حقوقهم ليتسىن هلم ممارس  .                        ووسائط اإلعالم بسهولة أكرب

                                                                                                      وتكون األنشطة التروجيية أكثر فعالية وأعظم شأنا عند تركيزها على اآلثار والتجارب امللموسة حلقوق               
                      وتركز األنشطة التروجيية   .                             ً                                                            اإلنسان يف املمارسة العملية بدالً من التركيز على املفاهيم اجملردة أو النصوص القانونية           

                                                                    اإلنسان باعتبارها غاية يف حد ذاهتا ولكن يعين هذا أهنا تتجنب                                                          كثريا على نشر املعلومات املتعلقة مبعايري حقوق      
                                                                                                                 العوامـل اهليكلـية األساسـية اليت تكون أساسا ملشاكل حقوق اإلنسان وأهنا ال تقوم بتقييم األنشطة التثقيفية                  

  .                        والتروجيية ملعرفة فعاليتها

                           قوق االقتصادية واالجتماعية                                                                             وينـبغي أن تعكـس عملية اإلعداد والتنفيذ واملشاركة يف جمال تعزيز احل             
                                                                                                 والثقافية يف حد ذاهتا أن حقوق اإلنسان مشتركة من حيث طبيعتها، تدعو إىل احلوار، وتعرب عن احترامها لكرامة 

                                                                                      وتكون األنشطة التروجيية مفيدة للغاية عندما تكون مشتركة وتقدمية وخالقة ومرنة يف              .                   األشـخاص املعنـيني   
                                            وينبغي أن يكون وضعها وتنفيذها يف الوقت         .  )١١٢ (                          املختلفة وتلبية احتياجاهتا                                  الوصـول إىل احتياجات اجلماهري      

                 وينبغي أن تكون     .                                                                                          املناسـب ومالئما من أجل ضمان اهتمام اجلمهور املستهدف هبا وتأثريها عليه إىل أقصى حد              
              يل األجل على                                                                                                    مؤثـرة ومقنعة للجمهور وأن تدفعه إىل اختاذ إجراءات ملموسة وإىل التغيري، القصري األجل والطو              

                                                                                             وينبغي أن حتمل اجلماهري على نقل املعارف واملهارات املكتسبة إىل آخرين وعلى اختاذ إجراءات                .             حـد سـواء   
                                          وينبغي أن تعتمد بقدر اإلمكان على برنامج أو   .                                                           متكاملة ومستدامة بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  .                              أن تكون جزءا من خطة أوسع نطاقا

                                                                                           ميم األنشطة التروجيية، ميكن أن تستفيد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان من املوارد واخلربات                     وعند تص  
                                  وميكن أن تتقاسم املؤسسة الوطنية       .                                                                            واملـبادرات القائمة مثل عقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان           

                                             كما ميكن أن تصل إليها عن طريق الربط                                                                             املعلومـات بشأن املواد املتاحة والشركاء احملتملني والتجارب الناجحة        
                وميكن أن تساعد     .                                                                                     الشـبكي مـع مؤسسات وطنية أخرى حلقوق اإلنسان، واجملتمع املدين، واملنظمات الدولية            

                                                                                                             منظمات غري حكومية ومنظمات حملية كثرية، مبا لديها من خربة طويلة يف إعداد وتنفيذ التثقيف يف جمال حقوق                  
  .                                      الوطنية حلقوق اإلنسان إىل اجملتمعات املتأثرة                      اإلنسان، يف وصول املؤسسة 

     ً                                                                                                      ونظراً للدور الفريد الذي تقوم به املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف إقامة وتقوية العالقات التعاونية                
                                                                                                   مـع احلكومـات واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين، فإهنا يف وضع جيد إلدارة عملية إعداد وتنفيذ وتقييم       

          وينبغي أن   .                                                                     وميكن تسهيل عملية اإلدارة باستخدام مشروع أو فريق برناجمي متعدد التخصصات  .         التروجيية       األنشطة 
                                                                                              يتألف الفريق املتعدد التخصصات من موظفني وأعضاء من إدارات وواليات خمتلفة للمؤسسة الوطنية ومن شركاء 

                                      ملوضوع ووضع املناهج الدراسية وإعداد                                                                         مـن اخلارج وأهل اخلربة وممثلني للمجموعة املستهدفة لديهم خربة يف ا           
                                          وينبغي أن تعترب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان   .                                                        النشـرات واالتصـاالت والتسهيالت أو الترتيبات اللوجستية    

  .                                                     املنظمات غري احلكومية خاصة شركاء يف تنفيذ األنشطة التروجيية
                                                        

            دليل تدرييب    :             دائرة احلقوق    ،   )  ٢٠             الوحدة رقم      " (           عض التأمالت     ب -                          التوعية من أجل التمكني      "        انظـر     )   ١١٢ (
  .                                          لدعاة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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       وسيلزم   .                                    شرية والتقنية واملالية الالزمة لألنشطة                                                       وسيلزم أن يقوم فريق املشروع أو الربنامج بتقييم املوارد الب 
           ً                  وسيلزم أيضاً التخطيط بعناية    .                                                                                     توزيـع املسـؤوليات املتعلقة باإلعداد والتنفيذ واألطر الزمنية على أعضاء الفريق           

                                                                                                                    للترتيـبات اللوجسـتية الالزمة، مثل الترتيبات املتعلقة بقاعات االجتماعات واملعدات التقنية، قبل وأثناء وبعد               
                                      ً                                                   وستحقق املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان جناحاً أكرب يف تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   .       املشروع

  .                                                                      إذا صممت املبادرات بعناية واستندت هذه املبادرات إىل خطة أو إطار استراتيجي

             إطار للتعزيز

                                         واالجتماعية والثقافية فعاال للغاية إذا مت                                                         كما هو احلال بالنسبة إىل الرصد، يكون تعزيز احلقوق االقتصادية 
                                                         وينبغي أن حيدد اإلطار الغرض أو األساس املنطقي لتعزيز           .                                    ً     ً             االضـطالع بـه يف إطار أو خطة معدة إعداداً جيداً          

                وينبغي أن يبني     .                                                                                              احلقـوق االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية بناء على والية املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان             
  .                                                                                       ملوارد واملسؤوليات واألطر الزمنية واإلجراءات الالزمة إلعداد األنشطة التروجيية وتنفيذها وتقييمها           املنهجيات وا

   :                                                              ويف هذا اإلطار، ينبغي أن تقوم املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مبا يلي 

                                  حتديد املشاركني والقضايا واالحتياجات؛ - ١
                      حتديد األهداف والغايات؛ - ٢
             مج وصياغتها؛               حتديد مضمون الربا - ٣
             إعداد املواد؛ - ٤
                       تنفيذ األنشطة التروجيية؛ - ٥
  .                التقييم واملتابعة - ٦

                            وسيؤثر باألحرى اإلعداد والعمل   .                                                         وال ترد هذه اخلطوات وفقا لترتيب زمين معني كما أهنا ليست حصرية 
                    سبيل املثال، قد        وعلى  .                                                                                     يف أي جـزء من العملية على األجزاء األخرى وسيؤدي إىل تغيريات يف التفكري السابق              
                       ويل أو إىل تغيريه بأكمله،                                                                         ّ تؤدي احملاوالت املبذولة لترمجة هدف ما إىل أنشطة تروجيية ملموسة إىل تنقيح اهلدف اّأل
  .                                                                         وقد ال يكتشف أن صياغة هذا اهلدف معيبة وغري فعالة إال عند تنفيذ النشاط وتقييمه

                                          ة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان على االستفادة                                               وستؤدي املرونة يف تطوير األنشطة وتنفيذها إىل مساعد 
                                         وميكن تطبيق الدروس املستفادة من إعداد        .                                                                  مـن إسـهامات اآلخرين وإىل تلبية احتياجات مجيع اجلهات املعنية          

                                                                                                                املـبادرات التروجيـية وتنفـيذها وتقييمها يف مراحل الحقة من العملية، وسيشجع هذا على التفكري الدينامي                  
   .                      بادرات احلالية واملقبلة             والتدرجيي يف امل

 حتديد املشاركني والقضايا واالحتياجات

                                                                                               قـد خيـتلف املشـاركون واجلمهـور واجملموعات الذين ميكن استهدافهم لتعزيز احلقوق االقتصادية                
          ً                فتختلف مثالً االستراتيجيات     .                                                                 ً     ً         واالجتماعية والثقافية وختتلف طبيعة ودرجة اهتمامهم ومشاركتهم اختالفاً كبرياً        

                                                                                                          تروجيية الالزمة للوصول إىل طبقة متوسطة من السكان عن االستراتيجيات التروجيية الالزمة للوصول إىل الفقراء             ال
  .                        أو لتدريب املوظفني احلكوميني
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  :                                                وهناك اختالف كبري حقا بني اجلماهري املستهدفة، وقد تشمل 

        األطفال؛                                                            اجملموعات الضعيفة واهلامشية، مثل جمتمعات السكان األصليني والنساء و !

                                                                                          املستويات احمللية واإلقليمية والوطنية للدولة، ومن بينها السلطة التنفيذية، والوزارات،           !
                                                        والوكاالت القطاعية، والسلطة التشريعية، واهليئات القضائية؛

                                          اجملموعات املهنية مثل احملامني واألطباء املمارسني؛ !

                        افق العامة األخرى مثل                                                                  الـنظم التعليمـية الرمسـية وغـري الرمسية، واملؤسسات واملر           !
            املستشفيات؛ 

                                                                        القطاع اخلاص التجاري، مبا يف ذلك الشركات الوطنية والشركات املتعددة اجلنسيات؛ !

  :          ، مبا يف ذلك )                       احمللية والوطنية والدولية (                   املنظمات غري احلكومية  !

                         وكاالت التنمية االجتماعية؛  �

                            املنظمات املعنية حبقوق اإلنسان؛  �

                     ة بالشؤون االجتماعية؛             اجملموعات املعني  �

                  املنظمات القطاعية؛  �

                   اجملموعات القانونية؛  �

                          اجملموعات الفنية والثقافية؛  �

                                     املنظمات واجملموعات األخرى للمجتمع املدين؛ !

  .            اجلمهور العام !

وهناك جمموعات أخرى وأفراد آخرون ال يدخلون يف عداد اجلمهور املستهدف ولكن يلزم النظر يف  
وقد .         ً                                                                       اهتم أيضا  عند ختطيط األنشطة التروجيية املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةأدوارهم واحتياج

تنظر املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أوال يف أدوار واحتياجات أعضائها وموظفيها والعاملني التابعني لشركائها 
 إىل أشخاص آخرين يتمتعون خبربات معينة ومن بينهم                                   ًوينبغي أن تنظر املؤسسة الوطنية أيضا . احملتملني يف الربنامج

املدربني املتخصصني، وامليسرين، وأهل اخلربة، واخلرباء االستشاريني، والشركاء اخلارجيني اآلخرين الذين ميكن 
 .االستفادة من مساعدهتم يف إعداد األنشطة التروجيية وتنفيذها ورعايتها

                                             وينبغي حتديد ومعاجلة معارف ومواقف ومهارات        .              ة هنجا خمتلفة                                     وسـتتطلب اجلماهري املستهدفة املختلف     
           ً                   وينبغي أيضاً أن تؤخذ يف احلسبان   .                                                                 واحتـياجات اجلمهـور املسـتهدف لكل نشاط تروجيي قبل وضع الربنامج      

                                                                                                            االخـتالفات احملـتملة يف الفهم والوعي بني اجلمهور واملسؤولني احلكوميني بل واهليئات القضائية بشأن الطبيعة                
  .                                                                                             اصة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتزام الدولة باحترام هذه احلقوق ومحايتها والوفاء هبا  اخل

                                                                                                        وعـند تنفيذ األنشطة التروجيية، ال ينبغي أن تفترض املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أهنا تعلم املطلوب                 
                               وسيساعد استعراض احلوادث واألحداث   .        حتياجات                                                وينبغي أن تتقبل املؤسسة الوطنية التقييم املستقل لال  .        والطالب

                                                                                                                     الوطنية واحمللية اليت وقعت مؤخرا ومعها املؤشرات القابلة للقياس للحالة الراهنة للتمتع حبقوق اإلنسان وانتهاكها               
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                                                                                                            عـلى حتديد اجملموعات املستهدفة الرئيسية والتحقق منها، وحتديد القضايا واالحتياجات املالئمة لتعزيز احلقوق              
                                                                   وقـد تستخدم املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان املعلومات املستمدة من           .                                      القتصـادية واالجتماعـية والثقافـية      ا

                                                                        وقد جتري املؤسسة الوطنية مقابالت مع ممثلي اجملموعات املستهدفة ملناقشة االحتياجات   .                      ً التحقيقات والرصد أيضاً
  ً                                         ثالً حامسة للنجاح يف معاجلة القضايا واالحتياجات                                      وستكون مراعاة منظور االختالف بني اجلنسني م  .            مباشرة معهم

                                                                                            وعالوة على ذلك، قد توفر املهام السابقة للتدريب أو االستبيانات اليت ترسل إىل املشاركني                .                    املـتعلقة باملـرأة   
                                                                                                           املستهدفني والدراسات االستقصائية اليت جترى للجمهور مواد قيمة لتحديد األهداف والغايات ولتركيز احملتويات             

   .               منهجيات التعلم و

                                                                                                    وبعد حتديد املشاكل والقضايا الناشئة وخصائص واحتياجات املهتمني باألنشطة التروجيية، ميكن أن تبدأ              
                         االقتصادية واالجتماعية        احلقوق                                                                              املؤسسـة الوطنـية حلقوق اإلنسان يف حتديد األهداف والغايات الالزمة لتعزيز             

  .         والثقافية

 حتديد األهداف والغايات

                                                                                  ً  الع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بأنشطة تروجيية، سواء بوصفها استراتيجية شاملة أو نشاطاً        عند اضط 
   .                                             منفردا، ينبغي أن حتدد أوال أهدافا وغايات واضحة

      ً        وعموماً، تكون   .                                                                                   ويسـاعد حتديد األهداف وصياغة الغايات على توضيح اإلجنازات املطلوبة من املبادرة            
                                                                          غطي العملية بأكملها بينما تكون الغايات أكثر حتديدا ويعرب عنها بأسلوب ملحوظ                         األهداف واسعة بطبيعتها وت

                                                                                      وينبغي صياغة وتبليغ األهداف والغايات بوضوح لكي يعلم الناس ما تعتزم املؤسسة الوطنية حلقوق   .             وقابل للقياس
                              ي أن تكون األهداف والغايات          وينبغ  .                                                                              اإلنسـان أو املدربني وامليسرين اآلخرين القيام به وما هي النتائج املتوقعة           

                                                                                          ً           واقعية بالنسبة إىل الوقت املتاح، ومناسبة للمجموعة املستهدفة، وحائزة على رضاها، ومتدرجة منطقياً من مرحلة 
                                                                                                                        إىل املـرحلة التالـية هلا، كما ينبغي أن تعزز األعمال اليت يتم االضطالع هبا لتنفيذ الربنامج، وأن تعاجل ما تريد                     

   .  )١١٣ (                                             قوق اإلنسان أن يعرفه أو يفعله أو يشعر به الناس                املؤسسة الوطنية حل

             االقتصادية       احلقوق                                                                                    وقـد تضـع وتعـتمد املؤسسـة الوطنية حلقوق اإلنسان استراتيجية شاملة لتعزيز                
                                                                                   وقد تشمل أهداف وغايات االستراتيجية الواسعة بناء القدرات ونشر املعلومات على             .                          واالجتماعـية والثقافـية   

                                                  وقد تغطي االستراتيجية مجاهري مستهدفة خمتلفة ووسائل      .                                  تقدمي املشورة أو املساعدة للدولة                           اجلمهـور العـام أو      
                  وقد تقسم األهداف     .                                                                                       خمـتلفة للوصول إليها وقد تتضمن عددا من مكونات الربامج وأهداف وغايات كل منها             

                   ا كان املطلوب هو                                                                                        والغايـات حبسب االحتياجات الطويلة األجل واالحتياجات القصرية األجل أو حبسب ما إذ            
   .                                        تركيز جغرايف أو وطين أو إقليمي أو حملي معني

                                                                                                 عما إذا كان اهلدف هو تغيري القيم واملواقف بني اجلمهور املستهدف أم أنه ببساطة منع السلوك                              ميكن التساؤل    
                ىل اعتماد سياسات                       فقد متيل وكالة حكومية إ  .                                                                       املخـالف حلقوق اإلنسان، أو كليهما؟ هذان اهلدفان خمتلفان إىل حد بعيد         

                                                        

 Training for Human Rights Trainers, Canadian Human Rights Foundation training      انظـر   )   ١١٣ (

programme handbook, Kiev, November 1996.  
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                   وقد ال ترحب شركة      .                                                                                                جديـدة حساسة للحقوق مثال ولكن سيستفاد قليال من ذلك ما مل تنفذ السياسات اجلديدة فعليا               
                           من االضطهاد أو من خسائر يف                              ولكنها قد تغري موقفها إذا خشيت                                              عرب وطنية حبملة تروجيية تركز على القيـم واملواقف

                                                                          ف إىل فهم حقوقه وكيفية ممارستها بوجه أفضل وحيتاج مجهور آخر إىل فهم                                   وقد حيتاج مجهور مستهد     .       األرباح
   .                                                     االلتزامات اليت تقع على عاتقه لدعم هذه احلقوق بوجه أفضل

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املمارسة العملية

                           حتديد األهداف وصياغة الغايات -  ١٢

                        دعم قدرة وكاالت الدولة                                 االقتصادية واالجتماعية والثقافية   قوق       لقة باحل                               من األهداف احملتملة للمبادرات املتع 
          وهناك ثالث   .                                             ملواطنيها ومحايتها من خالل وضع إطار تشريعي هلا                                االقتصادية واالجتماعية والثقافية     احلقوق          على تعزيز 

  :                          غايات حمددة لتحقيق هذا اهلدف

                                           االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتعزيزها؛                                         حبث دور اجملموعات املختلفة املعنية حبماية احلقوق !

                                                                                                    حبث التزام الدولة باحترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتها وتعزيزها وبالوفاء بتلك احلقوق؛ !

                                                                                                      وضع استراتيجيات عملية لوكاالت الدولة الستخدامها يف تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             !
  .       ومحايتها

                   اقتصادية واجتماعية                                                                      وقد ختتار مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان التركيز على خطط ومبادرات تتعلق حبقوق  
                 وبالعكس، قد تركز   .       للحقوق  "               اإلعمال التدرجيي "                                                         معينة مثل احلق يف اإلسكان أو تتعلق بالتزام معني مثل               وثقافية

                                             يف احلقوق مثل االفتقار إىل األولوية يف السياسات،                                                        املبادرات التروجيية على مشاكل أو عقبات معينة تعرقل التقدم
  .                                                                 أو تشريعات التمكني، أو اللوائح اإلدارية، أو آليات اإلنفاذ، أو املوارد

                           ً                                                                           وينبغي أن تتضمن الربامج أيضاً، كجزء من غاياهتا وتصميمها، الفرص املتاحة أثناء االضطالع باألنشطة               
                                                                       ستهدفة وشركاء آخرين والتعاون معهما، بناء على الدور احلفاز الذي                                                   أو بعدها للربط الشبكي بني اجملموعات امل      
  .                                   تقوم به املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

               وتشمل املواضيع    .                                                                                      ومع تبلور األهداف والغايات، ستبدأ املواضيع العامة للمبادرات أو اخلطط يف الظهور            
  :        ، ما يلي                                                    العامة اخلمسة اليت ستعاجل أدناه يف جزء الحق من هذا الكتيب

  ؛                                االقتصادية واالجتماعية والثقافية     احلقوق                                                تعزيز االعتراف احلكومي باحلقوق وااللتزامات املتعلقة ب !

  ؛                                االقتصادية واالجتماعية والثقافية     احلقوق                                                 تعزيز اعتراف اهليئات القضائية بأهلية التقاضي بشأن  !

                              متكينها عن طريق التثقيف العام؛                                                          تعزيز الوعي باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفهمها و !

                                                                                 تعزيز مراعاة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جانب الفعاليات من غري الدول؛ !

  .                                                          تدريب جمموعات صغرية على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية !
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 حتديد احملتويات وصياغة الربامج

                                                   توياته على اجلمهور املستهدف احملدد واحتياجاته، واألهداف                                            ينبغي أن تعتمد طبيعة الربنامج التروجيي وحم     
  .                                                          وينبغي أن تراعي الدروس املستفادة من التجارب السابقة         .                                                    والغايات من التعلم، وعلى الوقت واملوارد املتاحني      

                                                                                                               وينـبغي حتديـد املضـمون املراد تغطيته يف األنشطة أو األعمال بشيء من التفصيل، جبانب القضايا واملواضيع                 
  .                                        والرسائل واملعلومات األخرى الرئيسية املعنية

وسيلزم أن تقرر املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ما هو نوع النشاط الذي سيكون أكثر فعالية لتقدمي  
 كثريا، وفقا  االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاحلقوقوقد ختتلف األنشطة واإلجراءات املتعلقة بتعزيز . املضمون

وعند حماولة التأثري على احلكومة والسلطة التشريعية، قد تعرض املؤسسة الوطنية حلقوق . ستهدفللجمهور امل
اإلنسان مواقف بشأن السياسات، وتقدم املساعدة أو املشورة بغري طلب، وجتيب على الطلبات الكتابية للتعليق، 

د وتدريبهم، سواء كانوا من اهليئات وعند حماولة التأثري على األفرا. وتشارك يف االجتماعات أو حلقات العمل
احلكومية أو املنظمات غري احلكومية أو اجملتمعات احمللية، قد تنظم املؤسسة برامج تدريبية وتعليمية أو تستخدم 
األنشطة القائمة مثل تنمية قدرات املوظفني ومواصلة الربامج التعليمية أو التدريبية واملؤمترات السنوية أو املقررة 

وعند حماولة الوصول إىل اجلمهور العام والتأثري عليه وإعالمه، قد تنظم املؤسسة محالت تثقيفية عامة، . بانتظام
 .)١١٤(ومحالت بواسطة وسائط اإلعالم، ومناسبات مع وسائط اإلعالم، وتنشر معلومات

              واالجتماعية              االقتصادية      احلقوق                                       ً      ً      ً                    وقـد تسلك املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان هنجاً معيناً واحداً لتعزيز             
                      وسيؤدي هذا بالتأكيد     .                                                                               مثل حلقات العمل التدريبية للموظفني العامني أو اإلعالنات يف وسائط اإلعالم                    والثقافية

                                                                                                        إىل وجود جمال معترف به لنشاط املؤسسة الوطنية، وسيسمح بوجود برنامج حمدد بوضوح ويشجع على تطوير                
                                                         ن تعتمد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان خطة استراتيجية                                  غري أن من األفضل بكثري أ       .                      اخلـربات داخل املؤسسة   

                               ويراعي هذا النهج اختالف املصاحل     .                                                                        أوسـع نطاقـا وأطـول أجال حتتوي على مكونات برناجمية وأنشطة كثرية            
                                                                                                              واالحتـياجات يف الدولـة، واجملموعات العديدة املختلفة اليت تؤثر على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية               

                                                                                                   فية، واملسؤوليات الواسعة اليت تقع على عاتق املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بوصفها منظمة رمسية حلقوق               والثقا
                      ً                                                                               ومن شأن هذا النهج أيضاً متكني املؤسسة الوطنية من تناول جمموعات مستهدفة كثرية مع مرور الزمن،                  .       اإلنسان

  .                            اجلمع بني منهجيات وأنشطة خمتلفة            ً                                           ومتكينها أيضاً من استخدام مواردها بأفضل وجه ممكن عن طريق 

                                                                                                       غـري أن املـبادرات التروجيية الفعالة، سواء كانت كبرية أو صغرية، تتطلب منهجيات تعليمية سليمة،                 
                                                                                                       وينبغي أن تكون حمددة وأن تركز بقدر اإلمكان على مشاركني معينني أو مجهور مستهدف معني، كما ينبغي أن             

  .    يمها                                 يكون التقييم واملتابعة جزءا من تصم

           وهلذا السبب   .                                                                         وتوفر احلمالت بواسطة وسائط اإلعالم أفضل وسيلة للوصول إىل أعداد كبرية من السكان 
                                                                                                            وحده تكون جذابة جدا للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت ترغب يف تبليغ رسالة حقوق اإلنسان على نطاق                 

                                                        

) ١١٤   (  Jefferson R. Plantilla, “Promoting economic, social and cultural rights”, paper presented to 

the National Human Rights Institutions at Work: Regional Workshop on Economic, Social and Cultural Rights, 

5-10 November 2000, Manila, Philippines.  
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                                         تطلب خربة معينة قد ال متلكها املؤسسة الوطنية      فهي ت  .                ً              غري أهنا تثري أيضاً بعض الصعوبات  .                    واسع، بسرعة وفعالية
                                                                          وهي مكلفة جدا ما مل توفر منظمات وسائط اإلعالم الوقت واملكان الالزمني              .                              حلقـوق اإلنسـان بني موظفيها     

        وال تصلح   .                                                                                وبوسعها أن تنقل رسائل بسيطة فقط وتفعل ذلك بعبارات واسعة جدا وبدون تركيز          .              للحملة باجملان 
                                                وملا كانت وسائط اإلعالم قادرة على التأثري على الناس   .                        ويصعب تقييمها ومتابعتها  .            وتطور القيم               للمواقف املتغرية 

                                                                                                              بطريقة ال شعورية وغري مباشرة فإنه ينبغي إعداد احلملة اإلعالمية بدقة كبرية لعدم نقل رسالة ختتلف عن الرسالة            
                                        عالم لتوصيل املعلومات واآلراء إىل اجلمهور إذ                                                وال ميكن للمؤسسة الوطنية أن تستغين عن وسائط اإل      .             املراد نقلها 

                                                                                                              تفـوق الفرص اليت توفرها وسائط اإلعالم الفرص اليت توفرها أي آلية أخرى من اآلليات املوجودة حتت تصرفنا                  
  .                                                       ولكن ينبغي استعمال وسائط اإلعالم بطريقة استراتيجية ومبهارة  .    اآلن

                                                 تدريبية أو حلقات عمل يف جمال حقوق اإلنسان                                                        وتنظم مؤسسات وطنية كثرية حلقوق اإلنسان دورات       
                                                                           ً  وعلى الرغم من وصول الدورات التدريبية أو حلقات العمل هذه إىل أعداد صغرية نسبياً   .                  جملموعات من املشاركني

                                      وميكنها أن توفر خربة تعليمية مكثفة        .                                                                             من الناس فإهنا قد تكون عناصر مفيدة يف استراتيجية أوسع نطاقا للترويج           
     ً                    ونظراً لقلة األشخاص الذين   .                                                                 ملسؤولني من منظمات معينة أو من جمتمعات حملية أو فئات معينة من السكان       لكبار ا

                                                                                               ميكنهم االشتراك فإنه ينبغي أن تراعي املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان الدقة لضمان أن يكون األشخاص الذين 
                         االقتصادية واالجتماعية        احلقوق                    كبري يف التمتع ب                                                                      تقوم بتدريبهم من كبار املسؤولني القادرين إما على إجراء تغيري         

               وسيناقش تدريب    .                                                                                وإمـا عـلى تدريب أشخاص آخرين على هذه احلقوق واملسؤوليات املرتبطة هبا                        والثقافـية 
  .                                                                                 اجملموعات الصغرية يف جزء الحق من هذا الكتيب وميكن اعتبار هذا اجلزء مصدرا ملثل هذا التدريب

 إعداد املواد التدريبية

  .                               ً                وستختلف طبيعة املواد بالطبع تبعاً لطبيعة الربنامج  .                                        تطلب األنشطة التروجيية أدوات جيدة للترويج ت 

                                                                                                   وينـبغي تصـميم املواد الالزمة جلمهور واسع وخمتلف بدقة ملراعاة االختالف يف اللغات ويف اخللفيات                 
                                         ها املطبوعات، وامللفات اإللكترونية، واملواقع                                                  وينبغي أن تتاح مواد التعليم العام بأشكال خمتلفة من  .                 الثقافية واإلثنية

                      وسيكفل هذا فهم األشخاص   .                                                                          على شبكة الويب، والربيد اإللكتروين، ورمبا التسجيالت الصوتية أو املرئية بالفيديو
                                                                                                                الذيـن سـيتلقون املواد ملضمون الرسالة الواردة هبا كما سيكفل إمكانية الوصول إىل مجهور أكرب، مبا يف ذلك                   

             ً                                    وقد يلزم أيضاً توفري نسخ من بعض املواد بلغة           .                                                        الذين قد حيتاجون إىل أشكال بديلة لتلقي املعلومات                املعوقـني 
                            وينبغي العناية بضمان االتساق   .                                                                     بسيطة لوصوهلا إىل األشخاص الذين ال ميلكون مهارات عالية يف القراءة والكتابة

  .                        مي إىل أهداف تروجيية مماثلة                                                 بني املصطلحات ومضمون الرسالة يف املواد املختلفة اليت تر

 معرفة سبببزيد من الدقة مب حللقات العمل اخلاصة باجملموعات الصغرية يت تعد املواد التركزأن  كنميو 
 التكميلية والكتيباتوستكون الكتيبات املخصصة للمشاركني . معرفة جيدةخصائص واحتياجات املستفيدين 

 وطويلة  من حيث النطاق العمل شاملةحلقاتسيما عندما تكون  الاملخصصة للمستفيدين أدوات قيمة للغاية، 
وينبغي أن .  وميكن تكييفها للتدريب املقبلالربنامج  انتهاء                       ً                   وقد تساعد الكتيبات أيضا  يف نقل املعلومات بعد.      ًنسبيا 
إىل ويار احملتويات وضوح كما ينبغي أن تشري إىل كيفية اخت بتوقعةاملنتائج وال نهجياتواملهداف  األ الكتيباتتبني

 لألنشطة واألحداث، تفصيلية جداول حبسب املواضيع وتقدموقد تقسم الكتيبات إىل وحدات .  املعنينياألشخاص
وينبغي أن .  ورقات العمل، واملعلومات املرجعيةوطبيعتها،مبا يف ذلك للمتحدثني، والغرض من أنشطة حلقة العمل 

 . االستعمالنسق وشكل يسري  األخرى دائما بواملواد الكتيبات تكون
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  أوللدولةاملشورة واملساعدة تقدمي  تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية شكل يتخذ وعندما 
 بني  مواد داعمة، قد تتراوحتعد ستجد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن من املفيد هلا أن ، أخرىمنظمات

 للسياسات      ًتفصيال قات أكثر وبني ور ،الكلمات أو موجزات للمناقشاتوية، اإلعالمذكرات املواملشورة الكتابية، 
 . ساسيةاألعلومات املأو /و

 تنفيذ األنشطة التروجيية

                      وستختلف هذه العناصر     .                                                                          ينبغي النظر، عند االضطالع بأنشطة أو مناسبات تروجيية، يف عناصـر كثرية           
                                                 ج تثقيفية واسعة للجمهور، أو تقدمي املشورة واملساعدة                                                   باخـتالف طبيعة النشاط أو األحدث وما إذا كانت برام   

                                                                                                              للدولـة أو منظمات أخرى، أو املشاركة يف االجتماعات أو املشاورات، أو حلقات عمل تدريبية وتعليمية، أو                 
  .                                االقتصادية واالجتماعية والثقافية     احلقوق           دورات بشأن 

                   وينبغي ختطيط األنشطة   .          أو األحداث                                                            ويف كـل حالـة، يكـون التنظـيم اجليد حامسا لفعالية األنشطة        
             وعموما، كلما   .                                                                               واألحداث ختطيطا جيدا حيث ميكن أن تؤثر املشاكل اللوجستية على القدرة على حتقيق األهداف

                                                         وقد ال يتطلب وضع برنامج للتثقيف العام إعداد املواد           .                                                           كان الربنامج واسعا، كلما زادت املهمة التنظيمية تعقيدا       
          ً                                                                            يتطلب أيضاً تأمني املوارد املناسبة للحملة، وحجز املواعيد واألماكن يف وسائط اإلعالم،                                الالزمة فحسب ولكن    

                                                                                              وتنظيم وتنفيذ أنشطة وأحداث موازية، وجلسات إحاطة للوكاالت احلكومية ذات الصلة واملنظمات غري احلكومية 
                                لطلبات الناجتة عنها، وترتيبات                                                                                  حلقوق اإلنسان بشأن احلملة ومساعدهتا يف االستعداد على مواجهة أي زيادة يف ا            

                                                                                                            السـتقبال املوظفني أو العاملني اآلخرين، واستالم األسئلة املطروحة بشأن احلملة والرد عليها، واالستعداد ألي               
  .                                                                 زيادة يف الشكاوي نتيجة لزيادة الوعي واملعرفة بسبب احلملة، وما إىل ذلك

                              ومن بني املهام اللوجستية الالزمة   .       ة كبرية                                 ً                         وقـد تتطلـب حلقات العمل الصغرية أيضاً إجراءات تنظيمي         
                                                                                                          حتديـد تواريخ احللقة، واختيار املرافق املناسبة، واالتصال املباشر بالضيوف أو امليسرين أو أهل اخلربة، وترتيبات       
                                                                                                          السـفر واإلقامـة، والتسـجيل باملوقع، وتوزيع املواد، ووضع عالمات وتعليمات، وتنظيم القاعات واألجهزة،             

  .                             ً حداث، والتحقق من كل شيء مراراً         وتسجيل األ

     وميكن   .                                                                                                   وستثار أثناء التنفيذ الفعلي للربنامج أو النشاط مسائل أخرى، حسب طبيعة الربنامج أو النشاط              
                                             ً                                                                أن تستفيد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان هنا أيضاً من معارف وخربات منظمات كثرية سبق هلا تنظيم وتنفيذ                 

    . )١١٥ (                       مثل هذا النوع من الربامج

 التقييم واملتابعة

                            ويتسم التقييم باألمهية ليس      .                                                                          ينـبغي تقييم مجيع األنشطة التروجيية ملعرفة مدى حتقيق األهداف والغايات           
                                                                                                            لـتحديد فعالـية النشاط فحسب ولكن ملساعدة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان على تنظيم أنشطتها وبراجمها                

                                                        

 Julius E. Eitington, The Winning Trainer: Winning .                                     انظر فيما يتعلق بربامج التدريب اجلماعية  )   ١١٥ (

Ways to Involve People in Learning, 3rd edition, (Houston, Texas, Gulf Publishing (Company, 1996)؛  
   ).   ١١٣       احلاشية    (Training for Human Rights Trainers و
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                                                           ط على فكرة واضحة ملا سيعترب تروجيا ناجحا ولكيفية قياس هذا                                 وينبغي أن تقوم خطة النشا      .               ً      املسـتقبلية أيضـاً   
  .                                                                                  وينبغي أن تكون القياسات الرئيسية اليت تضعها للتقييم قابلة للتطبيق بعد انتهاء النشاط  .       النجاح

                                               وإذا كان النشاط محلة تثقيفية عامة واسعة النطاق،   .                                                   وينـبغي أن يشمل التقييم آراء اجلمهور املستهدف        
                وإذا كان حلقة     .                                  ينة من اجلمهور الرئيسي املستهدف                                             ّ        ل على هذه اآلراء بواسطة دراسة استقصائية لعّ                ميكن احلصو 

                                                                                                    عمـل صغرية أو نشاط مجاعي، ينبغي تشجيع مجيع املشاركني على اإلسهام بآرائهم يف التقييم من خالل مناقشة          
                                 تطالع رأي األشخاص الذين يديرون                ً     وينبغي أيضاً اس    .                                                              غـري رمسـية أو باستيفاء استبيان عن التقييم، أو كليهما          

  :                              وقد تشمل األسئلة املطروحة ما يلي  .                  الربنامج أو النشاط

                                      هل كان اهلدف أو الغرض من النشاط واضحا؟ !

                                   ً  هل كانت املعلومات املقدمة واضحة أيضاً؟ !

                            هل حقق النشاط الغرض املنشود؟ !

                                       هل استجاب النشاط حلاجات اجلمهور املستهدف؟ !

      ً                  مناسباً للمضمون والسياق   )                               أي التقنية ونوع النشاط وتصميمه (                     هل كان النهج املستخدم  !
                  واجملموعة املستهدفة؟

           ً                                                                                             وينـبغي أيضـاً الـنظر يف فعالية اإلجراءات املستخدمة لتنفيذ املبادرة، ولوجستيات تنفيذها، وقدرات                
   .                             املشاركني يف إعداد املواد وعرضها

            والثقافية          واالجتماعية         القتصادية                                            اعتراف الدولة بالتزاماهتا املتعلقة باحلقوق ا     تعزيز

                     احلكومات بااللتزامات       اعتراف                                                           أن تبذل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان جهودا متضافرة لتعزيز      ينبغي 
     من  ،                     مسؤولون حكوميون كثريون                    يف أحيان كثرية ال يفهم  و  .                                                  املتصـلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

        يرغبون                                                              القضايا املتصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو ال                آخرين،          سياسيني       مسؤولني               بينهم وزراء و  
                     فإهنا يف مكان مناسب       ،            وواليتها                              لمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان                         نظرا للوضع الفريد ل    و  .            بوجه مناسب         تناوهلا     يف  

   .                               يف املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان      الدولة        ملخاطبة

                                                                       نية حلقوق اإلنسان الصالحيات الالزمة إلسداء املشورة للدولة يف القضايا                                   ومتلك معظم املؤسسات الوط    
                                                                                                            املـتعلقة حبقـوق اإلنسـان وملساعدة الفروع احلكومية املختلفة على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها عن طريق                 

              حلقوق اإلنسان                           وقد تعهد إىل املؤسسة الوطنية  .                                                          التشريعات، واللوائح، والسياسات، والربامج واملمارسات اإلدارية
                                                                                                          مسـؤولية استرعاء انتباه احلكومة إىل االنتهاكات اليت ترتكب حلقوق اإلنسان وتقدمي مقترحات ملموسة بشأن               

                                                                وقد ميكنها اإلعراب عن رأيها يف التشريعات املقترحة أو القائمة مباشرة   .                                  املبادرات الالزمة لوضع حد لالنتهاكات
                                                                      ة يف وضع تشريع جديد وللتدخل يف اإلجراءات القانونية اليت ختص املسائل                                                 إىل السلطة التشريعية للبدء أو املساعد     

                                                                         وتؤدي مؤسسات وطنية كثرية حلقوق اإلنسان دورا متزايد األمهية يف اإلشراف على تنفيذ   .                   املتصلة حبقوق اإلنسان
                       جمال تقدمي التقارير                                                                                               املعـايري الدولية حلقوق اإلنسان يف الداخل ويف مساعدة احلكومات على الوفاء بالتزاماهتا يف             
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                                             ً                          وميكن أن تساعد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أيضاً يف ضمان وضع سياسات وبرامج   .  )١١٦ (                     مبوجب املعاهدات الدولية
   .                 تتناول هذه احلقوق  "     عدسة "                                                                     الدولة من منظور يتناول حقوق املرأة وغريها من الفئات اهلامشية، أو من خالل 

       مكونات                زيادة وتوطيد       ب       اإلنسان                          املؤسسة الوطنية حلقوق            يف قيام    ى        أخر                              تتمـثل اسـتراتيجية تروجيية     و
                                                      احلكومية القائمة أو برامج الوكاالت، املعنية مثال              الربامج                                                      احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املدرجة يف        

         واألطفال                ة مثل النساء                                                                     املوارد البيئية والطبيعية، أو اليت تركز على الفئات احملروم           أو                                بالتنمـية الريفـية واحلضرية      
  .                  ، ودعم هذه املكونات              والشعوب األصلية

                                      ً                                                             استعراض امليزانية الوطنية وحتليلها أيضاً وسيلة هامة وفعالة لرصد التقيد باحلقوق االقتصادية                    ويشـكل  
  ا                                               يف إعداد خطط عملها الوطنية وتقدمي املشورة هل          الدولة                   ستساعد معاونة        كذلك  .            وتعزيزها                      واالجتماعية والثقافية 

                                                                          وجود إطار مؤسسي مترابط ومتناسق لتناول احلقوق االقتصادية واالجتماعية           على                               يف إعداد خطط عملها الوطنية      
                        معايري قياسية ومعامل        ووضع                                                                       وميكن استخدام خطط العمل يف توضيح الطبيعة احملددة اللتزامات الدولة             .          والثقافية

                                                         احلكومات عن أدائها فيما يتعلق بالتزاماهتا املتعلقة           ءلة   ملسا                                     وقد تكون خطط العمل أدوات فعالة         .               لقياس االمتثال 
   .  )١١٧ (           والثقافية          واالجتماعية                 باحلقوق االقتصادية 

              صكوك حقوق      على                                                                              نقطـة بدايـة أخرى للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان هي تعزيز التصديق                   ومثـة  
                                    اليت مل تصدق عليها الدولة بعد        ،         والثقافية                                                                   اإلنسـان، مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          

                                                               صدقت غالبية الدول على معظم املعاهدات اخلاصة حبقوق اإلنسان ولكنها    وقد  .                               وتنفيذها يف النظام القانوين احمللي
   طة                                  التركيز الوثيقة الصلة باألنش        جماالت                                                             ويعترب عدم إدراج املعايري الدولية يف التشريعات احمللية من            .               إىل التنفيذ       ً عموماً       تفتقر  

         بالتزام        للوفاء  "                                                  السبل األحدث، وخصوصا سبيل اعتماد تدابري تشريعية     مجيع "                                ويتطلـب ذات العهد أن تتخذ         .           التروجيـية 
    ).  ٢           من املادة  ١       الفقرة  (                                     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         التمتع ب       لضمان  "        خطوات    تتخذ "           الدولة بأن 

    وضع                            أفضل إذا كانت عملية          بوجه       لدولة                دة واملشورة ل       املساع                             ؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان              ستقدم امل  و 
                                            املؤسسة الوطنية يف االستفادة من اآلليات           تنظر                     ويف هذا الصدد، قد       .   كة  ار                        مفـتوحة وشفافة ومش              السياسـات 

     أخرى      ائل       وس   أي    و  ،                               العامة أو املنتديات االستشارية            االستماع             وجلسات    ،       الدائمة                                   القائمـة، مثل اللجان الربملانية      
ـ          موضعا          والثقافية                                                املسائل املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية            ما تكون    عند                        ساعدة واملشورة للدولة            تقدمي امل    ل

          الوفاء     على                            تعليقات ملساعدة الدولة           اإلنسان                                تقدم املؤسسة الوطنية حلقوق        قد                  ضـافة إىل ذلك،      إل   وبا  .        للبحـث 
    حتال       وقد  ،                         سياسات وأعمال الدولة بدقة        أن تفحص     ات         التعليق ه ذ هل        وينبغي  .                                    بالتزامها بتقدمي التقارير مبوجب العهد

      حلقوق                          تشجع املؤسسة الوطنية            ميكن أن  و  .                                           احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       جلنة              مباشـرة إىل                الـتقارير   
  .                 يف حالة عدم وجودها    ركة  ا          مفتوحة ومش         بطريقة                          السياسات وتقدمي التقارير   وضع              اإلنسان عمليات 

                                                        

                             على أنه ينبغي أن تؤدي       ١   م                           من التعليق العام رق     ٥                                من مبادئ لندبورغ والفقرة        ٧٦              تؤكد الفقرة     )   ١١٦ (
                                                                                                                    عملية تقدمي التقارير إىل تسهيل الفحص العام للسياسات احلكومية املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإىل التشجيع 

  .                                                                                              على اشتراك املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين يف صوغ السياسات ذات الصلة باملوضوع وتنفيذها واستعراضها
      دائرة    ، )  ٢١            الوحدة رقم (   "                                                         اعتماد السياسات واخلطط والتشريعات الالزمة إلعمال احلقوق      "       نظـر    ا  )   ١١٧ (
  .                                                     دليل تدرييب لدعاة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  :      احلقوق
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  )١١٨ (                                                  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان باهلند تعزز احلقوق الصحية -  ١٣

                                                          يف معرض االعتراف بتعارض استمرار أنيميا األمهات ووفيات                                                     قررت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان باهلند،      
                                                    ة البشرية، أن تتناول هذه املسائل، بالتعاون مع                                                                           الرضـع والوفـيات واملراضة بسبب الوضع مع أبسط مفاهيم التنمي          

                                                                                                      اليونيسـيف وإدارة النهوض باملرأة والطفل، يف حلقة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسان والصحة تستغرق يومني، مع      
  .                               االهتمام بوجه خاص بأنيميا األمهات

                  سياسات وموظفني                               ، بني علماء مرموقني وواضعي        ٢٠٠٠       أبريل   /                                       ومجعت حلقة العمل، اليت عقدت يف نيسان       
                                           ً                                                         حكوميني وخرباء قانونيني وأخصائيني اجتماعيني، فضالً عن وزير الدولة لإلعالم واإلذاعة، ووزير الدولة للصحة ورفاه 

  .                                        األسرة، ووزير الدولة للنهوض باملرأة والطفل
                    العمل إنه يلزم                                                                                                وقـال رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الكلمة اليت ألقاها يف احلفل االفتتاحي حللقة               

                                                                                                          تقـدمي توصيات إجيابية لصوغ سياسة صحية سليمة وتنفيذها يف أقرب وقت ممكن من أجل حتسني احلالة الصحية يف               
                                                                                              وقال موضحا سبب اهتمام اللجنة بالوقاية من أنيميا األمهات إن الصحة حق هام جدا من حقوق اإلنسان وإن   .      البلد

                                                                   من دستور اهلند هو احلق يف احلياة بكرامة، ويعين هذا أن مجيع               ٢١      ملادة                                               املقصـود مـن احلق يف احلياة الذي تكفله ا         
  .                                                                                         اجلوانب املتصلة بكرامة اإلنسان مقدسة بنفس القدر، وأن كل جانب من هذه اجلوانب حق من حقوق اإلنسان

          تمع اهلندي                 اليت يعاين منها اجمل  "               الالحريات الثالث "                        ً                            وقال رئيس اللجنة مستشهداً بالسيدة أمارتيا سن فيما خيص 
                                                          وقال معربا عن أسفه ألوجه النقص القائمة يف هذا اجملال إنه يلزم   .                                            إن حتسني الرعاية مسألة حتمية لتحقيق جمتمع أفضل

                                         وقال إن دور اللجنة يف هذا اجملال هو اجلمع بني   .                                                         أن تتضافر اجلهود بني مجيع شرائح اجملتمع للتغلب على هذه املشكلة
                                                                                      لقرار واملسؤولني عن التنفيذ وإن احلق يف التمتع بصحة جيدة من احلقوق اليت يكفلها                                        واضعي السياسات وأصحاب ا   

  .                                                        ودعا رئيس اللجنة وسائط اإلعالم إىل إذكاء الوعي هبذه املشكلة   .                                                الدستور ومن واجب كل فرد أن يكفل هذا احلق        
  .                                                            وأكد أن األمومة اآلمنة واألطفال األصحاء سيكفالن مستقبال أفضل للبلد

      ملؤسسة            أن تقوم ا     ،               بصورة فعالة      أخرى                                                       يلزم، من أجل تقدمي املشورة واالضطالع بأنشطة تروجيية              وقـد  
        التحليل                             يف بعض اجملاالت، مبا يف ذلك          ا      مهاراهت                                 الداخلية واكتساب أو تطوير     ا           بناء قدراهت     ب          اإلنسان     حلقوق         الوطنية  

   .                                          التفاوض، وكتابة التقارير، والعروض الشفوية      عملية            التشريعي، و

          املؤسسة     لجأ      فقد ت   .            واملساعدة       املشورة      تقدمي                                                             تقتصـر االستراتيجيات التروجيية املوجهة حنو الدولة على           ال و 
                              إلقناع احلكومة واملسؤولني فيها        ً  أيضاً                 نشر املعلومات                      والتدريبية أو           التعليمية         ملبادرات          إىل ا                         الوطنـية حلقوق اإلنسان   

     ارف     مبع        احلكوميني                                        ويلزم تزويد القادة واملشرعني واملوظفني        .                         واالجتماعية والثقافية           االقتصادية       لحقوق             التصـدي ل   ب
                                              حقوق اإلنسان يف عمليات التخطيط والصياغة            منظور       إلدماج                                                       مناسبة عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

    حنو  ة                 دريب موظفي الدول         تعليم وت          ً          وميكن أيضاً توجيه      .                   وتقييم النتائج        للتقدم           مؤشرات                   كمـا يلزم وضع                والتنفـيذ،   
                            السياق الوطين، وقضايا حقوق    على                             وستتوقف االستراتيجيات املختارة   .                          الوفاء بالتزاماهتا الدولية    على               مساعدة الدولة 

                                                        

      ٢٠٠٠     مايو  /                                                  صادرة عن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان باهلند يف أيار             رسالة إخبارية            نص مقتبس من   )   ١١٨ (
   ).www.nhrc.nic.in  :           نوان التايل              متوافر على الع (
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                            ستعمال استراتيجيات وأنشطة    ا        وسيؤدي    .                حلقوق اإلنسان         الوطنية                                                 اإلنسـان قيد البحث، واملوارد املتاحة للمؤسسة        
  .      أفضل    بوجه                                         قتصادية واالجتماعية والثقافية وامتثاهلا هلا                                تعزيز اعتراف الدولة باحلقوق اال  إىل      خمتلفة 

 دليالأو  خمططا متهيديا  والثقافيةواالجتماعيةالتعليقات العامة اليت اعتمدهتا جلنة احلقوق االقتصادية وفر وت 
ن م ٣م  العام رقالتعليق فيؤكد . مع الدولمضمون املبادرات التروجييةبشأن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 

عن  واالجتماعية والثقافية االقتصاديةأمهية واستصواب أن تتخذ الدولة خطوات ملعاجلة احلقوق جديد مثال على 
الدولة مبوجب العهد بأهنا اليت تقع على عاتق  لتزاماتاال فسريوتشريعية وغري ذلك من التدابري التدابري ال طريق
 بضمان االعتراف بالعهد يف القانون الدولة التزام ٩لتعليق العام رقم  اعاجلوي".  الدنيااألساسية" االلتزامات تشمل

عدة تعليقات عامة هناك و. ساءلةواجلرب وقابليتها للمسبل االنتصاف بطرق مالئمة، والتزامها بتوفري الداخلي 
 مثل عينة،ق معلى حقوروجيية اليت تركز  التةشطفيما يتعلق باألنأخرى مالئمة للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

 . مثل كبار السن أو املعوقني،جمموعات هامشية معينةختص  أو ،احلق يف التعليم أو الصحة

               ها القيام بذلك         ولكن ميكن           إىل الدولة،                                               املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أنشطتها التروجيية    وجه           وينبغي أن ت 
          القضائية،       يئات       اهل              ، مبا يف ذلك         اإلنسان                    تعزيز ومحاية حقوق            معنية ب                             ع وكاالت أو جمموعات أخرى                   باالقـتران م  

                              اهلامشية املتأثرة، واجلمهور         موعات                                                                    واملـنظمات غري احلكومية، وجمموعات اجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، واجمل         
                                                                                                وينـبغي أن تبحث املؤسسة الوطنية عن طرق لتشجيع وتيسري مشاركة جهات أخرى خالف الدولة يف                  .        العـام 

                                    السياسات والتشريعات االجتماعية      وضع                                        ماعية والثقافية، وعلى وجه اخلصوص يف                                  احلقـوق االقتصـادية واالجت    
                                         استراتيجيات تروجيية أكثر مشوال مثل محالت                       املؤسسة الوطنية               قد تستخدم          كذلك،    .  )١١٩ (                    وتنفـيذها ورصـدها   

       ة على              تشجيع الدول                                                                                              التوعـية والتعبـئة عن طريق وسائط اإلعالم لضمان قيام عدد كبري من املنظمات واألفراد ب               
    .                   االشتراك يف هذا الشأن

                                                                                      تعزيز اعتراف اهليئات القضائية بأهلية التقاضي بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

            ومن الناحية   .                                                                               تكون احلقوق مؤهلة للتقاضي عندما جيوز االحتجاج هبا أمام احملاكم وعند صدور أحكام بشأهنا 
                                                                                تلفة من العامل عن تناول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتركت هذه                                                 التارخيـية، امتنعت احملاكم يف أحناء خم      

                          غري أن هذه احلقوق أصبحت       .                                                                                  املسـألة لواضـعي السياسات والسياسيني باعتبارهم أصحاب احلق يف اختاذ القرارات           
                       ق االقتصادية واالجتماعية                 وأكدت جلنة احلقو    .  )١٢٠ (                                                                 عموما اآلن، شأهنا شأن احلقوق املدنية والسياسية، مؤهلة للتقاضي        
                                      يلزم ضمان أهلية هذه احلقوق للتقاضي لدى  "      أنه  ٩                                                               والثقافية أهلية هذه احلقوق للتقاضي وذكرت يف تعليقها العام رقم    

  . )١٢١ ( "                                                                 حتديد أفضل طريقة إلعمال احلقوق اليت ينص عليها العهد يف القانون الداخلي

                                                        

      دائرة    ، )  ٢١            الوحدة رقم (   "                                                         اعتماد السياسات واخلطط والتشريعات الالزمة إلعمال احلقوق      "        انظـر     )   ١١٩ (
  .                                                     دليل تدرييب لدعاة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  :      احلقوق

     دليل   :            دائرة احلقوق    ،  )  ٢٢       الوحدة    " (                                                     استراتيجيات إعمال احلقوق من خالل النظم القانونية احمللية  "  )   ١٢٠ (
  .   ٤٢١         ، الصفحة                                                 تدرييب لدعاة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  . ٧                                   بشـأن التطبيق احمللي للعهد، الفقرة  ٩                  التعليق العام رقم   )   ١٢١ (



 

 95 

 
 املمارسة العمليةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف 

                                                                    تعزيز إدراج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املناهج التعليمية -  ١٤

               وتساهم اللجنة    .                                                                                                      أقامـت جلنة حقوق اإلنسان يف آيرلندا الشمالية عالقة عمل منتجة مع وزارة التعليم يف هذا البلد                 
                                                                      الدراسية وتقوم بذلك عن طريق التعليق على املشاريع املقترحة يف                                                                     حالـيا يف إدراج العناصر اخلاصة حبقوق اإلنسان يف املناهج         

                                                                                                             وباإلضافة إىل ذلك، دخلت اللجنة يف شراكة مع وزارة التعليم واجملالس اخلمسة للتعليم واملكتبات يف آيرلندا                  .               هـذا الشـأن   
                                 عملية تشاور واسعة النطاق يتم                        ويكمل هذا العمل      .                                                                       الشـمالية لـتعزيز تدريس شرعة احلقوق املقترحة يف املدارس اإلعدادية          

  .                                                                                     االضطالع هبا مع األطفال والشباب خارج قطاع التعليم الرمسي بشأن املقترحات املتعلقة بشرعة احلقوق

                   ً                                                                                    وأصـدرت الوزارة أيضاً باالشتراك مع اللجنة إرشادات ملديري املدارس بشأن قانون حقوق اإلنسان لعام                
                     ومنحت اللجنة يف خطتها   .                                          قوق اإلنسان يف السياسات واملمارسات التعليمية                               الذي أدخل االتفاقية األوروبية حل    ١٩٩٨

                             من الربوتوكول األول لالتفاقية  ٢                                         األولويـة للتعليم، ال سيما يف إطار املادة      ٢٠٠٦-    ٢٠٠٣                        االسـتراتيجية للفـترة    
                          اتارينا توماسفسكي، املقررة                           ويسرت اللجنة قيام السيدة ك  .                                                    األوروبية، ويعترب هذا من املعامل الرئيسية لعملها حىت اآلن

  .                                                                                                اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان املعنية باحلق يف التعليم، بزيارة آيرلندا الشمالية مث ببعثة رمسية إىل هذا البلد

                                                                                                   وتعتـرب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، بسبب مركزها الفريد الناتج عن كوهنا مؤسسة رمسية ولكن                
                                                                             ية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للتقاضي أمام اهليئات القضائية                                              مسـتقلة، يف وضع مناسب لتعزيز أهل      

                                                                                    وينبغي أن تستحث األنشطة التروجيية، مثل حلقات العمل، املسؤولني احلكوميني واهليئات             .                   ورجـال القـانون   
             وقد تركز هذه   .    اضي                                                                                   القضائية ورجال القانون على االعتراف بأهلية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للتق

           ً                                                        ً      ً                                  األنشـطة أيضـاً عـلى كيفـية قـيام األجهزة القانونية املساعدة، اليت توفر نطاقاً واسعاً من اخليارات لإلنفاذ         
                                                                                                      واالنتصاف، بإدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الوساطة، واحللول البديلة للمنازعات، والترتيبات 

  .   ئية                             شبه القانونية، والدعاوى القضا

                                                                                                               وينـبغي أن تنشئ املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان آليات لتمكني احملاكم من الفصل مباشرة يف القضايا املتعلقة                  
  :                                      وقد تشمل االستراتيجيات ذات الصلة ما يلي  .                                                          باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأن تعزز هذه اآلليات

 املمارسة العمليةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف 

                                                        أهلية التقاضي بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -  ١٥

       وأصدرت   .                                                                                        تعترف بلدان كثرية منذ مدة طويلة بأهلية التقاضي بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
                    ً                فنلندا، وكندا أحكاماً يف قضايا تتعلق                                                                            احملـاكم يف بلدان خمتلفة مثل األرجنتني، وجنوب أفريقيا، وفرنسا، والفلبني، و        

                                                                  ومتت يف حاالت كثرية اإلشارة مباشرة يف األسانيد املقدمة من أصحاب             .                                         باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
      وهناك   .                                                                                                         الدعاوى ويف األحكام النهائية للمحاكم إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            

                                                                                                              باإلضافة إىل اإلجراءات اليت تتخذ على املستوى الوطين، جمموعة من السوابق القضائية اإلقليمية بشأن احلقوق                    اآلن،
                                                                                                                       االقتصـادية واالجتماعية والثقافية، بناء على قرارات اهليئات اإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان، مثل اللجنة األوروبية               

  .                للحقوق االجتماعية
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                                      إلنسان القائمة اليت ال تنفذ بصورة فعالة؛                  إبراز قوانني حقوق ا !

                                                                                                استخدام املعلومات املتعلقة مبركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كأساس لرفع الدعاوى القضائية؛ !

                                                                                                     اشـتقاق التزامات الدولة فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من احلقوق املدنية              !
             احلق يف احلياة؛                   والسياسية، وال سيما 

                                                                                          تأسيس االلتزامات املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على مبدأ عدم التمييز املنصوص  !
      من    ٢٦                                                                             من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملادة            ٢                عليه يف املادة    

                                         العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية السياسية؛

                                                                                             االلتزامات املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على مبدأ عدم قابلية احلقوق للتجزئة؛     تأسيس !

                                                                                االستعانة مبفهوم عدم جواز التراجع يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ !

                  جتماعية والثقافية                                                                            االسـتعانة باحلمايـة القضائية وأصول احملاكمات حلماية احلقوق االقتصادية واال         !
         ً                                                                         وذلك مثالً عن طريق املراجعة القضائية للقرارات اإلدارية والتكافؤ يف الضمانات اإلجرائية؛

                                                                                                   استخدام املعايري الدولية والسوابق القضائية لبلدان أخرى يف تفسري الضمانات الدستورية والقوانني             !
                 الوطنية الغامضة؛

                                         أو بطلب التدخل املباشر يف قضايا حقوق         "           يا جتريبية    قضا "                                        قيام مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان برفع        !
                          اإلنسان املعروضة على احملاكم؛

  .                                                                                        تعزيز تبادل القضاة واملهنيني اآلخرين الذين لديهم خربة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية !

                 احلقوق االقتصادية           ً                                          ً     ً                              وميكـن أيضـاً أن تقدم املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إسهاماً كبرياً لتعزيز أهلية                
                                                                                                          واالجتماعية والثقافية للتقاضي برفع الدعاوى أو التدخل فيها أو تقدمي خالصة للوقائع القانونية يف القضايا املتعلقة 

                     ومن املهام املوكولة إىل   .  )amicus curiae (                                                              باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتبارها صديقا للمحكمة 
                      وقد تتسم هذه املهام      .                                                             قوق اإلنسان املشاركة يف القضايا اهلامة املتصلة بتلك احلقوق                                مؤسسـات وطنية كثرية حل    

  .                                                                                              باألمهية يف تعزيز اعتراف اهليئات القضائية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتنفيذها بوجه أفضل

                                          تعزيز الوعي والتمكني عن طريق التثقيف العام

 حقوق اإلنسان إىل القصور التشريعي أو املمارسات اإلدارية اجلائرة أو ال ترجع مجيع حاالت اإلساءة إىل 
         ً          حتدث أيضا  عن طريق احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةفانتهاكات . االنتهاكات الفادحة من جانب الدولة

وتكون بعيدة يف أحيان األعمال اليت تقوم هبا اهليئات اخلاصة واألفراد يف مكان العمل واجملتمع احمللي واألسرة 
وهلذا السبب ينبغي جلميع أعضاء اجملتمع معرفة حقوقهم واملسؤوليات اليت تقع على . كثرية عن نطاق الرقابة العامة

وينبغي تنبيههم إىل إمكاناهتم النتهاك حقوق اإلنسان وإمكاناهتم حلمايتها . عاتقهم مبوجب القوانني الدولية واحمللية
 . )١٢٢(                              ًعيتهم بواجباهتم جتاه اآلخرين أيضا وينبغي تو. وتعزيزها

                                                        

  .   ١٤١         الفقرة  ،   ...                                      وتقوية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     إنشاء     عن     كتيب           املتحدة،    األمم            نص مقتبس من   )   ١٢٢ (
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                                            ً     ً                                                     وميكـن أن تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان دوراً هاماً يف حتديد وإبراز القضايا املتصلة باحلقوق                 
                                                   وميكنها أن تسترعي االنتباه أو أن تتصدى مباشرة          .                                                          االقتصـادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع قطاعات اجملتمع       

                                                                                  لعام أو املبادرات األخرى الرامية إىل هتيئة ثقافة حلقوق اإلنسان ال تسمح حبدوث االنتهاكات أو                  لضرورة التعليم ا 
  .                                                               ويكون فيها احترام كرامة اإلنسان وقيمته الذاتية هو الواجب األول )١٢٣ (                                 على األقل ال تتجاهلها يف حالة حدوثها

                                         نح سلطات، عملية متكن األشخاص الذين مت               عملية مل  "                                                          وميكن بل ينبغي أن يكون التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان           
                                                                                                   هتميشهم يف الدوائر االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية من املطالبة مبركزهم كأعضاء مشاركني مشاركة   

  . )١٢٤ ( "             كاملة يف اجملتمع

                وينبغي أن يساعد   .                                                                              وينـبغي أن يشـمل التثقيف العام يف جمال حقوق اإلنسان مجيع األشخاص املتأثرين          
                         وينبغي أن ييسر لألفراد      .                                                                  ّ                    جملـتمع عـلى اكتشـاف مجيع طاقاته وعلى استعماهلا للعمل اجلماعي املبتكر والبّناء              ا

                                                                                     ً                        واجملـتمعات حتديـد احتياجاهتم ومشاكلهم وفهم الصلة بني املشاكل اليت يواجهوهنا والنظم األوسع نطاقاً، مثل                
                                        وميكن أن يساعد التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان   .     الية                                                   السياسات االقتصادية واالجتماعية الوطنية واالعتمادات امل

      من                                         احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                                  اجملتمعات واألشخاص املتأثرين على صوغ سياسات لتحقيق التمتع ب        
  . )١٢٥ (                                                     خالل عمليات حتديد األهداف وإعداد اخلطط الالزمة هلا وتنفيذها

                                                     إلنسان التنوع يف مجهورها وأن تستخدم تقنيات خمتلفة لتعزيز                                          وينبغي أن تراعي املؤسسة الوطنية حلقوق ا     
                                                     وستستفيد الفئات الكبرية والصغرية على حد سواء من          .              مع اجلمهور                                           احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  .  )١٢٦ (                                                                                                                 مـبادرات التعلـيم والتدريب اليت تستخدم أنشطة مبتكرة ومشتركة، مثل القصص أو الروايات أو متارين احملاكاة                
                                                                                                             وسيساعد حتديد واستخدام املفاهيم احمللية للعدل واحلقوق األفراد واجملتمعات على ربط جتارهبم اجلارية والتارخيية              

  . )١٢٧ (                                                 باملعايري العاملية املعاصرة حلقوق اإلنسان والسياق الوطين

      راديو                                                                                                   وعـلى نطـاق أوسـع، ميكـن توجيه مبادرات التعميم إىل اجلمهور العام باستخدام التلفاز وال                 
         وقد توفر   .                                                                     الفنون وغري ذلك من األنشطة الفنية مثل الدمى املتحركة أو املسرح           /                           واإلعالنـات ومعـارض الصور    

                                                                                                املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان الدعم للمنظمات غري احلكومية واهليئات األخرى التابعة للمجتمع املدين وتتعاون 
                 احلقوق االقتصادية                       ويشكل تعزيز إدراج      .                    ج التعبئة اجملتمعية                                                     معها إلدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف برام        

                      ً       ً      ً                                               يف املناهج الدراسية هنجاً أساسياً وفعاالً للوصول إىل جزء كبري من اجملتمع عن طريق األطفال                     واالجتماعية والثقافية
  .      اإلنسان                ً       ً                                                   وسيؤثر هذا تأثرياً مباشراً وطويل األجل يف التشجيع على هتيئة ثقافة الحترام حقوق   .        والشباب

                                                        

  .   ٢٠٣         الفقرة  ،   ...                                      وتقوية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     إنشاء     عن    تيب ك          املتحدة،     األمم  )   ١٢٣ (
            دليل تدرييب    :             دائرة احلقوق    ،   )  ٢٠             الوحدة رقم      " (               بعض التأمالت  -                          التوعية من أجل التمكني      "        انظـر     )   ١٢٤ (

  .   ٣٩٧       الصفحة                                             لدعاة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
  .   ٤٠٢                   املرجع نفسه، الفقرة   )   ١٢٥ (
  .   ٤٠٣    قرة                املرجع نفسه، الف  )   ١٢٦ (
) ١٢٧   (  Jefferson R. Plantilla, "Promoting economic, social and cultural rights" (note 113).  
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                                من جانب الفعاليات من غري الدول                                    احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             تعزيز مراعاة 

      من                                         احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                               ينـبغي أن تعـزز املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مراعاة            
                             صغار التجار وأصحاب األعمال،                                 وتؤثر الفعاليات من غري الدول مثل   .                                ً          جانـب الفعالـيات من غري الدول أيضاً       

                 احلقوق االقتصادية                                                             ً     ً                                والشـركات الوطنـية وعـرب الوطنـية، واملؤسسات املالية الدولية تأثرياً كبرياً على التمتع ب               
                                                                                       ولبعض الفعاليات من غري الدول أمهية تفوق أمهية احلكومات الوطنية فيما يتعلق بتلك               .                        واالجتماعـية والثقافية  

  .                                                 سسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن تتجنب االهتمام بأنشطتها             وال تستطيع املؤ  .      احلقوق

                           من جانب الفعاليات من                                            احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                     والوسيلة األوىل واملباشرة للغاية لتعزيز مراعاة        
              ؤسسة الوطنية           وبوسع امل   .                                                                                               غـري الـدول هي إصدار قوانني وطنية ملنع انتهاك الفعاليات املذكورة لتلك احلقوق وتنفيذها              

        ورصد                                         احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                                        حلقـوق اإلنسـان أن حتدد، من خالل عملها يف التحقيق يف انتهاكات              
                                                                                                                         تنفـيذها، جمـاالت احلياة العامة اليت حتتاج إىل قوانني وسياسات وبرامج جديدة أو اليت يلزم تغيري القوانني والسياسات                   

  .                                                                   تد دور املؤسسة الوطنية التروجيي إىل تقدمي املشورة للدولة بشأن هذه املسائل  ومي  .                     والربامج القائمة فيها

                     وتفوق ثروات وسلطات     .                                                            ً     ً               وال يـزال اسـتنباط آليات تنظيمية فعالة للشركات عرب الوطنية حتدياً صعباً             
        الشركات                                         ويبلغ النفوذ اهلائل الذي متارسه هذه         .                                                           العديد من الشركات عرب الوطنية ثروات وسلطات دول كثرية        

   ً                                                                                                           حـداً ال ميكن معه مساءلتها يف حاالت كثرية عن عدد كبري من أعماهلا، وقد ال ترغب الدول يف حماولة تنظيم                     
                                                وأعدت بعض املؤسسات الدولية واملنظمات الوطنية        .                                                            أنشـطتها بطـرق ملزمة وقابلة لإلنفاذ أو ال ميكنها ذلك          

       غري أن    .                                    ناعية كثرية مدونات طوعية ألعضائها                                             ً                   مدونـات سلوك للشركات عرب الوطنية وأعدت أيضاً رابطات ص         
  .                                                   هذه املدونات ال تزال حمدودة وغري ملزمة وغري قابلة لإلنفاذ

                                                                                                         وبوسـع املؤسسـة الوطنية حلقوق اإلنسان أن تقترح وأن تعزز، بناء على املعلومات املتوفرة لديها من                  
                                    تناع الشركات عرب الوطنية، من الناحية                                                                       عملـيات التحقـيق والرصد، اعتماد معايري قانونية قادرة على ضمان ام       

                             وإذا أرادت املؤسسة الوطنية      .  )١٢٨ (                                       احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                          القانونـية عـلى األقل، عن انتهاك        
                    فإهنا ينبغي أن متلك                                     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية               ً               ً     ً              حلقـوق اإلنسـان حقاً أن تكون مدافعاً فعاالً عن       

           ً               وينبغي أيضاً توجيه األنشطة   .                                                           صد تأثري الفعاليات من غري الدول على اإلعمال الكامل لتلك احلقوق            القدرة على ر
                                                                                                التروجيية حلقوق اإلنسان إىل الشركات عرب الوطنية مباشرة وينبغي تشجيع احلكومات على ضمان محاية مواطنيها   

  .                                    بصورة مالئمة من الفعاليات من غري الدول

                                                        

                                                                       من ميثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية، الذي اعتمدته اجلمعية           ٢           من املادة     )  ب ( ٢             تنص الفقرة     )   ١٢٨ (
                           ، بوضوح على أن على كل دولة     ١٩٧٤       ديسمرب /            كانون األول  ١٢        املؤرخ يف   )   ٢٩- د   (    ٣٢٨١                          العامة لألمم املتحدة بالقرار

                                                                                                            أن تـتعاون مـع الـدول األخرى يف ممارسة حق كل دولة يف تنظيم نشاطات الشركات عرب الوطنية الداخلة يف نطاق             
                                                                                                   وأكد املقرر اخلاص للجنة الفرعية املعين مبسألة إفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب يف عام             .         اختصاصها

                               ً                                                      ن تبذل الدول واجملتمع الدويل جهوداً متضافرة للقضاء على هذه األنشطة بوضع قواعد قانونية من        ينبغي أ "         أنـه       ١٩٩٦
   ).   ١٣٢         ، الفقرة E/CN.4/Sub.2/1996/15   " (                             شأهنا أن تؤدي إىل حتقيق هذا اهلدف
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                                       احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                       تدريب جمموعات صغرية على

                                                                                   تنظم مؤسسات وطنية كثرية حلقوق اإلنسان حلقات عمل تدريبية لكبار املسؤولني يف احلكومات واجليش  
  .                                                                                                       والشـرطة واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين كنشاط رئيسي من أنشطتها يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان               

                                                                              درة على إعالم املشاركني باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حلملهم على                                        ولـدى حلقات العمل هذه الق     
                                                                                                               الـتفكري يف أدائهـم وأداء منظماهتم السابقني وتشجيعهم على وضع خطط أو برامج لتنفيذ االلتزامات املتعلقة                 

                      ملعلومات الالزمة إلعالم                                  وتزود هذه احللقات املشاركني با      .                                                    باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجه أفضل     
                                                                                                               اآلخـرين، سـواء بتقاسم اخلربات واملواد اليت يكتسبوهنا من حلقة العمل أو بتنظيم حلقات عمل مماثلة ملوظفني                  

   .                                      آخرين يف املنظمات أو املناطق اليت يتبعوهنا

           وقد تعتمد    .  م                                                                                               وينـبغي أن تستخدم حلقات العمل التدريبية للمجموعات الصغرية أفضل املنهجيات املتاحة للتعل             
                                                                                                                  املؤسسـة الوطنـية حلقوق اإلنسان يف هذه احللقات على معارف وخربات منظمات كثرية سبق هلا تنظيم وإدارة برامج                   

  . )١٢٩ (                                                                                       وأصدرت بعض هذه املنظمات كتيبات حللقات العمل التدريبية للمجموعات الصغرية املعنية حبقوق اإلنسان  .      مماثلة

                               وتعتمد هذه املنهجية على ستة       .                              ً     املتركز على املشاركني ناجحة متاماً                                          وقد تبني أن منهجية تعليم البالغني        
  :            عناصر رئيسية

  .                                 يبدأ التعلم خبربات أو معارف املشاركني - ١ 
                                                                                         بعـد تقاسـم اخلـربات، يبحث املشاركون عن أمناط وحيللون املعلومات اليت قاموا بتحصيلها              - ٢

  .         ومناقشتها
  )                                القراءات وأهل اخلربة ووسائط اإلعالم (      ارجية                                      تضاف معلومات ونظريات جديدة من مصادر خ - ٣

  .                                          من أجل جتنب االقتصار على معارف وخربات املشاركني
                                                          ً                                     يلـزم أن قيام املشاركني بتطبيق املعلومات اليت حصلوا عليها عملياً واستعمال مهارات جديدة               - ٤

  .                           وإعداد استراتيجيات وخطط عمل
                                                اليت حصلوا عليها إىل املنظمات اليت يتبعوهنا                                                         يلـزم قـيام املشاركني بعد ذلك بنقل املعلومات         - ٥

  .                         وتطبيقها يف أعماهلم اليومية
                                                                                  التفكري والتقييم من صميم تصميم الربنامج ويتم االضطالع هبما طوال املبادرة بأكملها وليس يف  - ٦

  .          هنايتها فقط
                       أو املنظور، لتشجيع                                                                                  وقد يوىل االعتبار لتجميع املشاركني حبسب املستويات املختلفة للمعارف أو اآلراء           

                                                                                         وحيثما يتم النشاط يف دورة من الدورات، يكون ما يأيت قبلها وبعدها، وما هو مطلوب من             .                   املشـاركة والتعلم  
  . )١٣٠ (                                                           ً امليسر واملشارك، وما يلزم من مواد تعليمية، اعتبارات هامة أيضاً

                                                        

 Training for Human Rights Trainers, Canadian Human Rights Foundation training    ً مثالً      انظر   )   ١٢٩ (

programme handbook, Kiev, November 1996.  
  .  ٥٥                   املرجع نفسه، الفقرة   )   ١٣٠ (
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                              ملراقبة التغيريات يف املعارف أو                   ومن الوسائل املتاحة  .                                              ومن املفيد أن يعطى الوقت الالزم للتجميع والتفكري 
                                                                                                  املواقف أن تطرح على املشاركني نفس األسئلة يف بداية الفصل الدراسي ويف هنايته ملعرفة ما إذا كانت مواقفهم قد 

                                                                                             وتوفـر املناقشات بني املشاركني وامليسرين يف هناية كل لقاء أو يوم دراسي معلومات عن مدى فعالية          .       تغـريت 
   .  )١٣١ ( ا                 تصميم الربنامج أيض

                                                                     ً                      وعند معرفة األنشطة احملددة وصياغتها، ينبغي أن حتدد وأن تؤخذ يف احلسبان أيضاً التحديات أو العقبات  
  .                                                                                  وسـتدرك وتراعي املبادرات الناجحة احتياجات اجلمهور املستهدف وتستجيب لتوقعاته           .                      املرتـبطة بتنفـيذها   

  .                                     االبتكار واالختبار والتطوير يف التصميم                    ً                                 وستؤخذ يف احلسبان أيضاً تقييمات املبادرات السابقة وسيشجع

          فقد تلزم    .  )١٣٢ (                                                                                         وينبغي أن يراعي منظمو حلقة العمل التدريبية عدة مسائل إلدارة األعمال بصورة فعالة             
                                                                                                               للمشاركني يف حلقة العمل لوائح داخلية لتنظيم احلضور واحترام املواعيد، وتعيني رؤساء اجملموعات أو املقررين،               

                                                               وقد تؤدي أنشطة االستعداد ومن بينها عمليات التقدمي الرمسية           .                      صة لكل مشارك للكالم                         وضـمان إعطـاء الفر    
                                 إىل استعداد األفراد للمشاركة يف       "          التنشيطية " و  "               املذيبة للجليد  "                                                 واملناقشـات الوديـة وغري الرمسية أو الكلمات         

       وتركيب   )                  ً    ستطيل أو صفوف مثالً                      يف شكل حلقة أو م     (                         وقد يؤثر ترتيب اجللوس       .                                       املناقشـات أو الرسـائل األكثر جدية      
                        وفيما يتعلق باجملموعات،     .                            على مدى املشاركة وطبيعتها     )                                                     من أفراد يتمتعون مبهارات ومعارف خمتلفة أو مماثلة        (         اجملموعات  

                                                     وميكن أن يقدم أهل اخلربة معلومات وآراء جديدة عن           .                                                                سـيحتاج األمـني إىل ميسرين لتنفيذ الربنامج وإدارة املناقشات         
   .              ً                                                 وض الرمسية فضالً عن اإلجابات اليت يقدموهنا لألسئلة املطروحة يف جمال خربهتم         طريق العر

                                     وينبغي أن يراعي املتحدثون الرمسيون       .                                                         وقد يفرض االختالف بني األفراد يف اجملموعات بعض التحديات         
              يات الثقافية                                                                                             وامليسـرون وأهـل اخلربة هذا االختالف وأن يضعونه يف احلسبان، مبا يف ذلك االختالف يف اخللف                

                                                                                                   واإلثنية، ومستويات املعرفة، والرغبة واالحتياج إىل تفصيالت، واحلوافز وااللتزام، والرغبة يف املشاركة، والتعرض 
  .  )١٣٣ (                                                                                            ، وأمناط التفكري، واألساليب املفضلة للتعلم، واخللفيات املهنية، ومستويات املسؤولية والنفوذ           "             مواد الربنامج  "      بـني   

  .                                                                    اد اجملموعات بصورة جيدة واحترامهم الصادق على الوفاء باحتياجاهتم املختلفة                     وستساعد معرفة مجيع أفر

                                                                                                        وللمـناخ أو اجلو يف أي نشاط أو برنامج تروجيي تأثري مباشر على مستوى التقاسم والتعلم واالرتياح                  
             ث الرمسي أو                       وألسلوب اتصال املتحد    .                                                               وينبغي أن تكون املرافق املادية مرحية ومالئمة لطبيعة النشاط          .         لألحـداث 

                                                                                                              املقـدم أو امليسر أمهية أساسية يف وجود املناخ املناسب، وينبغي أن يتميز هؤالء األشخاص بالوضوح، أو طلب                  
                      وينبغي أن يكون اجلو      .                                                                                      إرشـادات، بشـأن أدوارهم وما هو متوقع منهم لتلبية احتياجات وتوقعات املشتركني            

                                           وينبغي إدارة الوقت املخصص للنشاط بصورة جيدة   .  ة     ً                                         مشجعاً للمشاركني للمخاطرة والدخول يف مناقشات صرحي
                                                           وينبغي أن يتحلى املتحدثون الرمسيون واملقدمون أو امليسرون بعزمية   .                                       لضمان تغطية مجيع املواد املدرجة يف الربنامج

    فرغ                                                                                                    قويـة كما ينبغي هلم إعطاء الفرصة لكل فرد للمشاركة، وطلب التغذية املرتدة أثناء النشاط ويف هنايته، والت  

                                                        

  .  ٢٣                   املرجع نفسه، الفقرة   )   ١٣١ (
) ١٣٢   (  Julius E. Eitington, The Winning Trainer: Winning Ways to Involve People in Training, 3rd edition 

(Houston, Texas, Gulf Publishing Company, 1996).  
) ١٣٣   (  Training for Human Rights Trainers )    ٦١         ، الصفحة  )   ١٢٩       احلاشية  .  
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                                                                         وينبغي مراقبة املناقشات لضمان اتفاقها مع موضوع النشاط والتأكد من            .  )١٣٤ (                                لألسـئلة، والتعـلم مع اآلخرين     
  .                                       اهتمام املشاركني وعدم اكتفائهم باحلضور فقط

                                                                                                       وقـد تؤدي مطالبة املشاركني بالبدء بأنشطة االستعداد إىل مناقشات أكثر كثافة نتيجة لتشجيعهم على                
              وتنطوي األفكار   .                                                      وتؤدي املناقشات يف جمموعات صغرية إىل زيادة املشاركة والتعلم  .          عة التفكري                احلركة املادية وسر

                                         ً      ً         وتوفر دراسات احلالة ومتارين احملاكاة خاصة هنجاً عملياً          .                                                     املفاجئة والعروض التفاعلية على حتد لتفكري املشاركني      
                                                 القريبة من األنشطة التقليدية مثل احملاضرات أو                         وال تزال األنشطة      .       ً                                    مباشـراً الختبار املعارف واملهارات اجلديدة     

  .                                                                                                               املناقشـات اجلماعـية قابلة لالستعمال، ولكن ينبغي أن تتاح فيها الفرصة للجمهور لتقدمي األسئلة والتعليقات             
  .                                                       ً                               وينبغي أن يكفل العرض االستمرارية مع األنشطة األكثر اعتماداً على املشاركة السابقة أو الالحقة

                                                                                    ن مبادرات التدريب الفعالة، كجزء من أهدافها وتصميمها، أنشطة متابعة لكل من                                وينـبغي أن تتضـم     
  .                                                                                                                 املـنظمة الوطنية حلقوق اإلنسان واجلماهري املستهدفة من أجل تعزيز عملية التعلم اليت بدأت أثناء حلقة العمل                

                  هارات املكتسبة يف                                                                                          وسيسـاعد وجود خطة متابعة حمددة على ضمان احتفاظ املشاركني واملنظمات باملفاهيم وامل            
  .          ً                                                       ويلزم أيضاً نقل املعارف واملهارات والقيم إىل زمالء آخرين وأصحاب املصاحل  .                          ً حلقة العمل وتطبيقها عملياً

                                                                      ً                    وقد يلزم تشجيع املشاركني على وضع أنشطة للمتابعة وتنفيذها ولكن ميكنهم أيضاً تقدمي معلومات قيمة  
                                            وقد تشمل أنشطة املتابعة للمنظمة الوطنية        .                    طويل األجل لتعلمهم                                                  بشـأن كيفـية تعزيز التأثري القصري األجل وال        

  :                  حلقوق اإلنسان ما يلي

                                                                                  االتصال املنتظم باملشاركني عن طريق الربيد العادي أو الربيد اإللكتروين أو الفاكس أو اهلاتف؛ !

                                                          توزيع تقرير تقييم الربنامج على املشاركني وامليسرين وأهل اخلربة؛ !

                                                   لشبكي أو تيسري مواصلة اللقاءات أو الربامج التدريبية؛                  توفري آليات الربط ا !

  .                                                                            توزيع استبيان متابعة لتقييم النجاح يف إدماج املفاهيم واملهارات املكتسبة وتطبيقها !

  :                                                        وقد تشمل أنشطة املتابعة للمجموعات واألفراد املستهدفني ما يلي 

                        ء واألسرة بصورة غري رمسية؛                                                     تقاسم املعارف واملهارات والقيم اجلديدة مع الزمالء واألصدقا !

                                                                                      تقـدمي عروض رمسية ملوظفي وأعضاء املنظمات واجملموعات احمللية واملدارس واملنظمات األخرى             !
                                        التابعة للقطاعني العام واخلاص أو تدريبهم؛

                                                                                               إدمـاج املعـارف واملهارات والقيم املكتسبة يف آليات التخطيط ورسم السياسات القائمة، مثل               !
ـ                                                                 ني واجلمهور، ودورات التخطيط االستراتيجي، واملشاورات، والبحوث،                           اللقـاءات مـع املوظف
                     واملواقف من السياسات؛

                                                                                      تطبيق املعارف واملهارات والقيم املكتسبة على مهام أخرى، مثل الرصد، وتقصي احلقائق، والتعليم  !
  .                                                      والتثقيف، واألنشطة والربامج التروجيية األخرى، وتقدمي اخلدمات

                                                        

  .  ٦٧   و  ٦٦                     املرجع نفسه، الصفحتان   )   ١٣٤ (
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 اخلالصة

                                                                                     ؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بضرورة النهوض بقدرهتا على التصدي للحقوق االقتصادية                     تسـلم امل   
  :                          وقد ناقش هذا الكتيب ما يلي  .                     واالجتماعية والثقافية

                                                                               املفاهيم الرئيسية املتعلقة باإلطار القانوين للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ !

                                                   ة حلقوق اإلنسان يف محاية وتعزيز احلقوق االقتصادية                                                    أمهية الدور الذي تقوم به املؤسسات الوطني       !
                      واالجتماعية والثقافية؛

                                                                                            األسس اليت تقوم عليها االستراتيجيات الفعالة لعمل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف جمال              !
  .                                    احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                              م الرئيسية املتعلقة باإلطار القانوين للحقوق                                                                 وقـد توصـل اجملتمع الدويل إىل توافق لآلراء بشأن املفاهي           
  :                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                             غري قابلة للتجزئة ومترابطة؛-                                                   املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية -                مجيع حقوق اإلنسان  !

    قوق                                                                                        يعـترف القـانون الـدويل حلقوق اإلنسان بأكمله، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحل                !
                                                                                                  االقتصـادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع            
                                                                                        أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وإىل حد ما معظم   

             والثقافية؛                                 ً     ً                              النظم القانونية الداخلية، اعترافاً كامالً باحلقوق االقتصادية واالجتماعية

                                                                                            تلـتزم الـدول مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بضمان              !
                 قوم بذلك بشكل                                                                                 اإلعمال الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ولكن جيوز هلا أن ت          

             مال التدرجيي     اإلع      حتقيق       جتاه    "            تتخذ خطوات  "                                            بيد أن على كل دولة التزام مباشر بأن           .        تدرجيـي 
                       ، وباحلماية من التمييز؛ "                               بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة "       للحقوق 

  ؛ ا              ً                                                                           على الدول أيضاً التزام عام باحترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتها والوفاء هب !

     ويات                                                                                            عـلى الدول حد أدىن من االلتزام اجلوهري بضمان الوفاء املباشر، على أقل تقدير، باملست               !
                                                        األساسية لكل حق من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

                                                احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف                                                       هـناك قبول دويل متزايد ألهلية التقاضي بشأن        !
                                                                                               ذلك لوجود سبل انتصاف فعالة، كما يتضح ذلك من اعتياد احملاكم الوطنية يف دول كثرية على                

                                               املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛               النظر يف املسائل 

                                                                  للدول انتهاكات للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال سيما           تراجعية                  تشكل اإلجراءات ال   !
                                                              مع العلم بطبيعتها أو مل تتخذ، بعد اكتشافها، اإلجراءات الالزمة                                    إذا اختـذت بصورة متعمدة أو     

  .        لتصحيحها

                                                                                     م الذي تقوم به املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية                               ويعتمد الدور اهلا   
  :                                   واالجتماعية والثقافية على عدة مقدمات
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          على األقل؛                                                                     انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدول مجيعها، إىل حد ما !

                                          تعزيز إنفاذ وتنفيذ احلقوق االقتصادية                                                                   الـتزام كـل دولة باختاذ املزيد من اإلجراءات الرامية إىل           !
                      واالجتماعية والثقافية؛

                                                                                                  الـتزام كل دولة بوجود منظمة وطنية مستقلة وفعالة حلقوق اإلنسان فيها، يتم إنشاؤها ومتارس                !
           ً                                  عملها وفقاً للمعايري القياسية الدنيا الدولية؛

                                بصورة فعالة ومبصداقية، بأن                                                                      االلتزام، من أجل معاجلة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        !
                                                                                              تكون املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مستقلة وقابلة للمساءلة وتعددية يف عضويتها وموظفيها،            
                                                                                       وبأن تتمتع بوالية واسعة النطاق وحمددة بدقة، وسلطات ومهام مناسبة، وموارد مالئمة، وأعضاء    

                                   فراد الذين يتفقون معهم يف الرأي                                                                  وموظفـني أكفاء يسعون إىل العمل بالتعاون مع املنظمات واأل         
                                          عند االضطالع باملسؤوليات اليت تقع على عاتقهم؛

     تؤدي                                                                  الذي اعتمدته جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،           ١٠    ً                       وفقاً للتعليق العام رقم      !
                                                       قد يكون حاسم األمهية يف تعزيز كافة حقوق اإلنسان           ً اً   دور "                               ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان      ا

   ".                                   وضمان عدم قابليتها للتجزئة وترابطها

                                                                                                    وتتطلـب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت تعمل يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية               
  .   ً           ً                          هنجاً استراتيجياً إذا أرادت أن تكون فعالة

            االقتصادية                                                                       ميكن للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن تدمج األعمال اليت تقوم هبا يف جمال احلقوق !
                                                                          يف إجراءاهتا وممارساهتا التنظيمية عن طريق التخطيط االستراتيجي والتقييم                                واالجتماعية والثقافية 

           وقد يساعد    .                                                                                     واألنشـطة األخرى املنبثقة من املهام املوكولة إليها مثل التحقيق والرصد والترويج           
                          ج متعدد التخصصات ملعاجلة                                                                         إدمـاج التدريب يف األقسام واملهام النظامية املختلفة على تعزيز هن          

                                      احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

       يف جمال          الدولة                       اليت تقع على عاتق                                                                  ينـبغي أن تفهم املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان االلتزامات           !
     ً     ً                                        فهماً شامالً للمساعدة يف حتديد احلقوق وضمان االمتثال                                     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                       ً     ً                                  وسـتواجه املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان حتدياً كبرياً للتوصل إىل طرق ملساءلة              .   ات         لاللـتزام 
  .                                        لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                         الفعالـيات من غري الدول عن االنتهاكات اليت تقع ل         

                                                                                       وباإلضافة إىل ذلك، من الضروري أن يكون لدى املؤسسة الوطنية االختصاص والرغبة يف معاجلة         
                                  اليت تدخل يف نطاق واليتها كما يلزم                                   قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              وى املتعلقة باحل     الشكا

                                                                        تزويدها باملهارات واملوارد الالزمة لالضطالع باألنشطة املتعلقة بالرصد والترويج؛

                                                                                           قد تنظر املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف تشجيع أو حىت يف وضع خطط عمل وطنية لإلعمال                 !
ـ          الكـامل                                     وقد تشمل هذه اخلطط التصديق على        .                                          لحقوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية          ل

               الوطنية مع          القوانني      تساق   ا                                                                    املعـاهدات ذات الصـلة، وعمليات تقدمي التقارير، وتدابري لضمان           
                                       وينبغي أن حتدد املؤسسة الوطنية حلقوق        .                                                         االلتزامات الدولية، والتعليم وبرامج التوعية والتدريب     

                         عرضة لالنتهاك أو املعرضة                               االقتصادية واالجتماعية والثقافية                          اجملتمعات اليت تكون حقوقها       اإلنسان
                  ، واألداء املستهدف؛                              معامل ميكن استخدامها لقياس االجتاه        للخطر، و
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                                                                          ً      ً               عند تعبئة طاقات وموارد اآلخرين، ميكن أن تؤدي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان دوراً حفازاً               !
                  ومحايتها والتمتع                                       احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                      تؤدي إىل تعزيز                         يف توفري األوضاع اليت   

                                                                      وسيكون الربط الشبكي بني املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية   .         هبا بنجاح
                                                                                             واجملتمع املدين واملنظمات احلكومية على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل والتعاون معها            

  ؛                                    احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       لدعم      ً رورياً ض

                                                                   ً                         قد حتدد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان شركاء حمتملني وقد تعزز أو تنسق أيضاً االئتالف بني                !
                                  وميكن للمؤسسة أن تستخدم اآلليات       .                                        احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                     املنظمات املعنية ب  

   .                                                                 آلليات الدولية األخرى باالشتراك مع هؤالء الشركاء وتلك املنظمات                                   الـتابعة لألمم املتحدة وا    
                                ً     ً        ً                                                      وميكـن أن توفـر املؤسسة الوطنية دعماً عاماً وسياسياً أكثر قوة للمبادرات الرامية إىل معاجلة                

                                                  وقد يشمل الشركاء احملتملون الوزارات اليت تضطلع         .                                          احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
                                                                  مثل وزاريت التعليم والصحة، ومؤسسات عامة مثل املستشفيات وجمالس إدارات                بأعمال ذات صلة 

                                                                                               املدارس، واللجان القانونية الوطنية، ونقابات احملامني، ومنظمات اجملتمع املدين، واهليئات احمللية،           
                                                                                            واملنظمات غري احلكومية وعلى وجه اخلصوص الفئات الضعيفة مثل الفقراء، واألطفال، والنساء،            

                     جئني، والشعوب األصلية؛    والال

                             احلقوق االقتصادية واالجتماعية                                                               هـناك مؤسسـات دميقراطية أخرى مسؤولة عن محاية وتعزيز            !
                                                                              تقوم بدور هام يف هذا اجملال مثل احلكومات، والسلطات التشريعية، والقضاء، والشرطة،          والثقافية

                                                     واجليش، ومنظمات اجملتمع املدين، والشركات اخلاصة، واألفراد؛ 

                            احلقوق االقتصادية واالجتماعية                                                                 ن أن تدافع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان عن تعزيز ومحاية             ميك !
  :                          على الصعيدين احمللي والدويل         والثقافية

                                                 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان برامج تعليمية           تنفذ                                    عـلى الصـعيد الوطـين، ميكن أن           •
       وتقترح          القائمة       انني                             فحص القوانني ومشاريع القو        أن ت     ، و            منـتظمة                  ومحـالت إعالمـية   

      وطنية         وأهداف          قياسية        معامل                                                           تعديـالت وقوانني جديدة، وتسدي املشورة التقنية، وحتدد         
    رصد     ، و                    إجراء حبوث وحتقيقات                  إعمال احلقوق، و       مدى            لقياس                 ميكن استخدامها          وحملـية   

                           لسلطات العامة واجملتمع املدين؛ ا      إىل              وتقدمي تقارير ،             يف شكاوى معينة                   االمتثال، والتحقيق

                                                                             على الصعيد الدويل، ميكن أن تقدم املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان الدعم ملبادرات خمتلفة   •
               حلقوق االقتصادية                                                                مثل املبادرة اخلاصة باعتماد بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص با 

                                                                      لتمكني األفراد من تقدمي الشكاوى املتعلقة بانتهاك العهد، وميكنها                               واالجتماعية والثقافية 
                             احلقوق االقتصادية واالجتماعية          للجنة    "               تقارير موازية  "  ً                               ضـاً أن تقـدم معلومـات أو           أي

                    بشأن تنفيذ العهد؛         والثقافية

                 احلقوق االقتصادية                                                                           قـد تسـاعد مشـاركة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف التدريب على               !
        ومهارات                                                              واضطالعها بنفسها هبذا التدريب على زيادة تطوير معارف                                   واالجتماعـية والثقافـية   

                                وقد يؤدي التدريب على املستوى       .                     ً                                   أعضـائها وموظفيها فضالً عن اجملموعات اخلارجية واألفراد       
         ً                                                                      الوطين مثالً إىل تدريب مدربني آخرين، وتشجيع العمل املشترك بني منظمات ومؤسسات خمتلفة،   

    يف      قافية                                احلقوق االقتصادية واالجتماعية والث                                                    والسماح بظهور منظور وطين، وتعزيز إدماج منظور        
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    وقد   .                                                                              اخلطط واملبادرات الوطنية واحمللية للهيئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية على حد سواء
                                                                                          يـؤدي التدريب على املستوى احمللي إىل توسيع معارف ومهارات املنظمات الشعبية واجملموعات             

                 قليمي بني البلدان                                           ويف نفس الوقت، ال يزال التدريب على املستوى اإل  .                      املهمشة واألفراد املهمشني
  .           ً                                                اجملاورة هاماً لتعزيز الشراكات وتقاسم اخلربات املكتسبة مع اآلخرين

                                                                                                 كان اهلدف من هذا الكتيب هو مساعدة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وتشجيعها يف األعمال اليت                
                           االلتزامات املتعلقة هبذه                 ورصد أداء                                         احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                      تضـطلع هبا للتحقيق يف انتهاكات       

                                                                                                                احلقـوق وتعزيـزها، والسعي إىل زيادة فعالية عملها لتمكني الناس كافة من التمتع جبميع حقوق اإلنسان اليت                  
  .             ً     ً  يستحقوهنا متتعاً كامالً
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 املرفقات
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 الصكوك الدولية الرئيسية

 ةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي: ١املرفق 

 ةـاجلمعي قرارإليه بواالنضمام عليه قيع والتصديق فتح باب التواعتمد و
 ١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦ املؤرخ )٢١-د(ف  أل٢٢٠٠ العامة

 ٢٧ للمادة   ًقا  وف،١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ دخل حيز النفاذ يف

         الديباجة

  ،                           إن الدول األطراف يف هذا العهد

                                                                            أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة،                                    أن اإلقرار مبا جلميع             إذ ترى  
                                                                                 يشكل وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة، أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل، 

                                                   بأن هذه احلقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه،        وإذ تقر 

                                      لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، يف أن                         ً     األعلى املتمثل، وفقاً                                      أن السبيل الوحيد لتحقيق املثل                وإذ تـدرك   
                                                                             ومتحررين من اخلوف والفاقة، هو سبيل هتيئة الظروف الضرورية لتمكني كل إنسان من                          ً       يكـون البشـر أحراراً    

                                                                           التمتع حبقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك حبقوقه املدنية والسياسية،

                                                                                    ما على الدول، مبقتضى ميثاق األمم املتحدة، من التزام بتعزيز االحترام واملراعاة                                     وإذ تضـع يف اعتبارها     
                             العامليني حلقوق اإلنسان وحرياته،

                                                                                        أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين وإزاء اجلماعة اليت ينتمي إليها،         وإذ تدرك 
                  ف هبا يف هذا العهد،                                          مسؤولية السعي إىل تعزيز ومراعاة احلقوق املعتر

   :                  على املواد التالية         قد اتفقت  

 اجلزء األول

  ١      املادة 

                                                             تقرير مصريها بنفسها، وهى مبقتضى هذا احلق حرة يف تقرير مركزها        يف     ق    احل                جلمـيع الشعوب     - ١ 
  .                                                            السياسي وحرة يف السعي لتحقيق منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف

     دومنا       حبرية                                     تصرف بثرواهتا ومواردها الطبيعية          أن ت                دافها اخلاصة،              وراء أه                   ً   جلميع الشعوب، سعياً   - ٢ 
                                                                                                           إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدويل القائم على مبدأ املنفعة املتبادلة وعن القانون    

  .                                                 وال جيوز يف أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة  .      الدويل
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                  إدارة األقاليم          مسؤولية                                                        يف هذا العهد، مبا فيها الدول اليت تقع على عاتقها                               على الدول األطراف     - ٣ 
                                                   أن تعمل على حتقيق حق تقرير املصري وأن حتترم هذا احلق،  ،                                                غري املتمتعة باحلكم الذايت واألقاليم املشمولة بالوصاية

   .                             وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة

 اجلزء الثاين

  ٢      املادة 

                                                                    طرف يف هذا العهد بأن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني،                  تتعهد كل دولة     - ١ 
                                                                                                               وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان                 

                   ناسبة، وخصوصا سبيل                                                                                          التمتع الفعلي التدرجيي باحلقوق املعترف هبا يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك مجيع السبل امل            
  .                    اعتماد تدابري تشريعية

                                                                                           تـتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا                 - ٢ 
            سياسي أو غري   ال                                                                                                          العهـد بريـئة مـن أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي                     

  .                                                 الجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب                          سياسي، أو األصل القومي أو ا  ال

                                                                                             للـبلدان النامية أن تقرر، مع إيالء املراعاة الواجبة حلقوق اإلنسان والقتصادها القومي، إىل أي         - ٣ 
  .                                                           مدى ستضمن احلقوق االقتصادية املعترف هبا يف هذا العهد لغري املواطنني

  ٣      املادة 

                                                                لعهد بضمان مساواة الذكور واإلناث يف حق التمتع جبميع احلقوق                                             تـتعهد الـدول األطراف يف هذا ا        
  .                                                       االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف هذا العهد

  ٤      املادة 

                                            خضع التمتع باحلقوق اليت تضمنها طبقا هلذا العهد                                                  ُ تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأنه ليس للدولة أن ُت 
                                                                                     ون، وإال مبقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه احلقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد                                          إال للحدود املقررة يف القان    

  .                                 تعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي

  ٥      املادة 

                                                                                ليس يف هذا العهد أي حكم جيوز تأويله على حنو يفيد انطواءه على أي حق ألي دولة أو مجاعة  - ١ 
                                                  دف إىل إهدار أي من احلقوق أو احلريات املعترف هبا يف هذا                                    مباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يه  يف        أو شخص 

  .                                                       العهد أو إيل فرض قيود عليها أوسع من تلك املنصوص عليها فيه

                                                                                 ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان األساسية املعترف هبا أو النافذة  - ٢ 
                                                     عراف، بذريعة كون هذا العهد ال يعترف هبا أو كون اعترافه                                     لقوانني أو اتفاقيات أو أنظمة أو أ                 ً    يف أي بلد تطبيقاً   

   .  ى          هبا أضيق مد
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 اجلزء الثالث

  ٦      املادة 

                                                                                          تعترف الدول األطراف يف هذا العهد باحلق يف العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق يف                  - ١ 
  .               بة لصون هذا احلق                                                                             أن تتاح لـه إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبرية، وتقوم باختاذ تدابري مناس

                                                                                             جيـب أن تشـمل التدابري اليت تتخذها كل من الدول األطراف يف هذا العهد لتأمني املمارسة                  - ٢ 
                                                                                                                الكاملة هلذا احلق توفري برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني، واألخذ يف هذا اجملال بسياسات وتقنيات من                

                                                               مطردة وعمالة كاملة ومنتجة يف ظل شروط تضمن للفرد احلريات                                                           شأهنا حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية       
  .                           السياسية واالقتصادية األساسية

  ٧      املادة 

             تكفل على        واتية                                         كل شخص يف التمتع بشروط عمل عادلة وم           حبق                                             تعـترف الـدول األطـراف يف هذا العهد           
   :      اخلصوص

  :                                مكافأة توفر جلميع العمال، كحد أدىن  ) أ ( 
                                                                     فأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي متييز، على أن يضمن                   ، ومكا       ً   منصفاً  ً اً   أجر ̀  ١̀ 

                                                                    متتعها بشروط عمل ال تكون أدىن من تلك اليت يتمتع هبا الرجل،                         ً      لـلمرأة خصوصـاً   
    ؛                                 يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل             ً وتقاضيها أجراً

    ؛                 ألحكام هذا العهد               ً  هلم وألسرهم طبقاً     ً  كرمياً    ً عيشاً ̀  ٢̀ 
  ؛           سالمة والصحة                ظروف عمل تكفل ال  ) ب ( 
                                                                          اجلميع يف فرص الترقية، داخل عملهم، إىل مرتبة أعلى مالئمة، دون إخضاع ذلك إال   ي      تسـاو   ) ج ( 

  ؛                        العتباري األقدمية والكفاءة
                      جازات الدورية املدفوعة  إل                                                             االسـتراحة وأوقـات الفراغ، والتحديد املعقول لساعات العمل، وا     ) د ( 

  .   مسية                                     األجر، وكذلك املكافأة عن أيام العطل الر

  ٨      املادة 

   :                                             تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما يلي - ١ 

                                                                                       حق كل شخص يف تكوين النقابات باالشتراك مع آخرين وىف االنضمام إىل النقابة اليت خيتارها،           ) أ ( 
         وز إخضاع     وال جي  .                                                                                   دومنا قيد سوى قواعد املنظمة املعنية، على قصد تعزيز مصاحله االقتصادية واالجتماعية ومحايتها

                                                                                                                ممارسة هذا احلق ألية قيود غري تلك اليت ينص عليها القانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة                  
  ؛                                                        األمن القومي أو النظام العام أو حلماية حقوق اآلخرين وحرياهتم
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            يف تكوين                       ، وحق هذه االحتادات                     كونفيدرالية وطنية                                             حق النقابات يف إنشاء احتادات أو احتادات          ) ب ( 
  ؛                                    منظمات نقابية دولية أو االنضمام إليها

                                                                                              حـق النقابات يف ممارسة نشاطها حبرية، دومنا قيود غري تلك اليت ينص عليها القانون وتشكل                  ) ج ( 
  ؛                                                                                             تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو حلماية حقوق اآلخرين وحرياهتم

  .                                     ، شريطة ممارسته وفقا لقوانني البلد املعىن         حق اإلضراب  ) د ( 

                                                                                              ال حتـول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي اإلدارات                 - ٢ 
  .                                           احلكومية لقيود قانونية على ممارستهم هلذه احلقوق

        عام           ة املعقودة                                                                                  ليس يف هذه املادة أي حكم جييز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولي              - ٣ 
                                                                                                                  بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب اختاذ تدابري تشريعية من شأهنا، أو تطبيق القانون بطريقة                     ١٩٤٨

  .                                                    من شأهنا، أن ختل بالضمانات املنصوص عليها يف تلك االتفاقية

  ٩      املادة 

  .                           ا يف ذلك التأمينات االجتماعية                                                           تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف الضمان االجتماعي، مب 

   ١٠      املادة 

  :                                   تقر الدول األطراف يف هذا العهد مبا يلي 

                                                                               وجوب منح األسرة، اليت تشكل الوحدة اجلماعية الطبيعية واألساسية يف اجملتمع، أكرب قدر ممكن  - ١ 
  .   هلم و              األوالد الذين تع                                                   لتكوين هذه األسرة وطوال هنوضها مبسؤولية تعهد وتربية                           ً من احلماية واملساعدة، وخصوصاً

  .                                                             وجيب أن ينعقد الزواج برضا الطرفني املزمع زواجهما رضا ال إكراه فيه

                  وينبغي منح األمهات   .                                                           وجوب توفري محاية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعده - ٢ 
  .           تماعي كافية                           مصحوبة باستحقاقات ضمان اج ة   جاز إ               جازة مأجورة أو  إ                               العامالت، أثناء الفترة املذكورة، 

                                                                             وجوب اختاذ تدابري محاية ومساعدة خاصة لصاحل مجيع األطفال واملراهقني، دون أي متييز بسبب  - ٣ 
    كما   .                                                              ومن الواجب محاية األطفال واملراهقني من االستغالل االقتصادي واالجتماعي  .                       النسب أو غريه من الظروف

                                               إفساد أخالقهم أو األضرار بصحتهم أو هتديد                                                                     جيب جعل القانون يعاقب على استخدامهم يف أي عمل من شأنه          
                                                             وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن حيظر القانون            .                                                حـياهتم باخلطر أو إحلاق األذى بنموهم الطبيعي       

  .                                                      استخدام الصغار الذين مل يبلغوها يف عمل مأجور ويعاقب عليه

   ١١      املادة 

                                   مستوى معيشي كاف لـه وألسرته، يوفر                                         تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف - ١ 
                      وتتعهد الدول األطراف     .                                                                                     ما يفي حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى، وحبقه يف حتسني متواصل لظروفه املعيشية            
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                                                                                                                    باختـاذ الـتدابري الالزمـة إلنفاذ هذا احلق، معترفة يف هذا الصدد باألمهية األساسية للتعاون الدويل القائم على                   
  .           االرتضاء احلر

                                                                                            مبا لكل إنسان من حق أساسي يف التحرر من اجلوع، تقوم الدول األطراف يف هذا العهد،                         ً   واعـترافاً  - ٢ 
  :                                                                                                 مبجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدويل، باختاذ التدابري املشتملة على برامج حمددة ملموسة والالزمة ملا يلي

                                          يق االستفادة الكلية من املعارف التقنية                                                             حتسني طرق إنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية، عن طر          ) أ ( 
                                                                                                               والعلمية، ونشر املعرفة مببادئ التغذية، واستحداث أو إصالح نظم توزيع األراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل               

    ؛                                إمناء للموارد الطبيعية وانتفاع هبا

                   يف اعتباره املشاكل                                                                                  تأمني توزيع املوارد الغذائية العاملية توزيعا عادال يف ضوء االحتياجات، يضع              ) ب ( 
  .                                                         اليت تواجهها البلدان املستوردة لألغذية واملصدرة هلا على السواء

   ١٢      املادة 

                                                                                             تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية                 - ١ 
  .                  والعقلية ميكن بلوغه

                                           لعهد اختاذها لتأمني املمارسة الكاملة هلذا                                                             تشمل التدابري اليت يتعني على الدول األطراف يف هذا ا          - ٢ 
  :                              احلق، تلك التدابري الالزمة من أجل

  ؛     ً  صحياً                                             ً  املواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمني منو الطفل منواً  تى                     العمل علي خفض معدل مو  ) أ ( 

  ؛                                     حتسني مجيع جوانب الصحة البيئية والصناعية  ) ب ( 

  ؛                                   هنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها                                       الوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة وامل  ) ج ( 

  .                                                                       هتيئة ظروف من شأهنا تأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض  ) د ( 

   ١٣      املادة 

                      وهى متفقة على وجوب      .                                                                       تقـر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل فرد يف التربية والتعليم             - ١ 
                                                                            الكامل للشخصية اإلنسانية واحلس بكرامتها وإىل توطيد احترام حقوق اإلنسان                                               توجيه التربية والتعليم إىل اإلمناء      

                                                                                  وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم متكني كل شخص من اإلسهام               .                   واحلـريات األساسية  
      أو       عرقية                                                                                                        بـدور نافع يف جمتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيع األمم وخمتلف الفئات ال                

  .                                                                         اإلثنية أو الدينية، ودعم األنشطة اليت تقوم هبا األمم املتحدة من أجل صيانة السلم

  :                                                                   وتقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن ضمان املمارسة التامة هلذا احلق يتطلب - ٢ 

  ؛        للجميع                                         ً جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته جماناً  ) أ ( 
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                                                               ً       تلف أنواعه، مبا يف ذلك التعليم الثانوي التقين واملهين، وجعله متاحاً                                   تعمـيم التعليم الثانوي مبخ      ) ب ( 
  ؛                مبجانية التعليم                                                 ً للجميع بكافة الوسائل املناسبة وال سيما باألخذ تدرجيياً

      وال   ،                                    للكفاءة، بكافة الوسائل املناسبة                                 ً       للجميع على قدم املساواة، تبعاً                            ً    جعل التعليم العايل متاحاً     ) ج ( 
  ؛                مبجانية التعليم  ً ياً               سيما باألخذ تدرجي

                                                                                   تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها، إىل أبعد مدى ممكن، من أجل األشخاص الذين مل يتلقوا أو   ) د ( 
  ؛                            مل يستكملوا الدراسة االبتدائية

                                               على مجيع املستويات، وإنشاء نظام منح واف           ارس د      من امل                                      العمـل بنشـاط عـلى إمناء شبكة             ) ه ( 
  .                            ضاع املادية للعاملني يف التدريس                       بالغرض، ومواصلة حتسني األو

                                         باء، أو األوصياء عند وجودهم، يف اختيار       اآل                                                    تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحترام حرية          - ٣ 
                                                                                                                 مـدارس ألوالدهم غري املدارس احلكومية، شريطة تقيد املدارس املختارة مبعايري التعليم الدنيا اليت قد تفرضها أو                 

  .                لقناعاهتم اخلاصة     ً  وفقاً       ً  وخلقياً                    ً ية أولئك األوالد دينياً                        تقرها الدولة، وبتامني ترب

                                                                                        ليس يف أي من أحكام هذه املادة ما جيوز تأويله على حنو يفيد مساسه حبرية األفراد واهليئات يف        - ٤ 
                     ً  من هذه املادة ورهناً ١                                باملبادئ املنصوص عليها يف الفقرة                                                ً       إنشـاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائماً     

   .                                                                    ضوع التعليم الذي توفره هذه املؤسسات ملا قد تفرضه الدولة من معايري دنيا خب

   ١٤      املادة 

           إلزامية      ضمان                 قد متكنت من      ،            طرفا فيه   ت   صبح         ، يوم أ                                                   تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، مل تكن بعد          
                          غضون سنتني، بوضع واعتماد                                                                            وجمانية التعليم االبتدائي يف بلدها ذاته أو يف أقاليم أخرى حتت واليتها، بالقيام، يف

                                                                                                             خطـة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدرجيي ملبدأ إلزامية التعليم وجمانيته للجميع، خالل عدد معقول من السنني           
  .          حيدد يف اخلطة

   ١٥      املادة 

  :                                             تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن من حق كل فرد - ١ 

  ؛                         أن يشارك يف احلياة الثقافية  ) أ ( 

  ؛                              فوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته          أن يتمتع ب  ) ب ( 

  .                                                                                أن يفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية النامجة عن أي أثر علمي أو فين أو أديب من صنعه  ) ج ( 

                                                                الدول األطراف يف هذا العهد بغية ضمان املمارسة الكاملة هلذا                                        شـمل التدابري اليت ستتخذها       ت - ٢ 
  .           وإشاعتهما          ولتنميتهما      ثقافة                صيانة العلم وال          الضرورية ل            احلق التدابري 
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  .                                                                                       تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحترام احلرية اليت ال غىن عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي - ٣ 

                                                                                    تقر الدول األطراف يف هذا العهد بالفوائد اليت جتىن من تشجيع وإمناء االتصال والتعاون الدوليني  - ٤ 
   .                       يف ميداين العلم والثقافة

 ء الرابعاجلز

   ١٦      املادة 

   ما                                           ألحكام هذا اجلزء من العهد، تقارير ع                                                    ً         تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تقدم، طبقاً         - ١ 
  .                                       ضمان احترام احلقوق املعترف هبا يف هذا العهد ل                                   اختذته من تدابري وما أحرزته من تقدم

                                    حييل نسخا منها إىل اجمللس االقتصادي                                                                 توجه مجيع التقارير إىل األمني العام لألمم املتحدة، الذي            ) أ (  - ٢ 
  ؛                                         واالجتماعي للنظر فيها طبقا ألحكام هذا العهد

                                                                                    على األمني العام لألمم املتحدة أيضا، حني يكون التقرير الوارد من دولة طرف يف هذا العهد، أو   ) ب ( 
          التأسيسي      صكها      ل                                                    ً           بأية مسألة تدخل يف اختصاص إحدى الوكاالت املتخصصة وفقاً                              ً       جـزء أو أكثر منه، متصالً     

                                                                               يف هذه الوكالة، أن حييل إىل تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من                                              ً       وتكـون الدولة الطرف املذكورة عضواً     
  .                                 جزئه املتصل بتلك املسألة، حسب احلالة

   ١٧      املادة 

                                لربنامج يضعه اجمللس االقتصادي                                                           ً            تقـدم الدول األطراف يف هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقاً           - ١ 
  .                                                                                             الجتماعي يف غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول األطراف والوكاالت املتخصصة املعنية  وا

                                                                                                 للدولـة أن تشري يف تقريرها إىل العوامل واملصاعب اليت متنعها من اإليفاء الكامل بااللتزامات                 - ٢ 
  .                        املنصوص عليها يف هذا العهد

                                                                      هذا العهد أن أرسلت املعلومات املناسبة إىل األمم املتحدة أو إىل                                               حني يكون قد سبق للدولة الطرف يف       - ٣ 
  .                                                                                                 إحدى الوكاالت املتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه املعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إىل املعلومات املذكورة

   ١٨      املادة 

                    م املتحدة يف ميدان                                                                                    لـلمجلس االقتصادي واالجتماعي، مبقتضى املسؤوليات اليت عهد هبا إليه ميثاق األم            
                                                                                                        حقـوق اإلنسان واحلريات األساسية، أن يعقد مع الوكاالت املتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير         
                                                                                                             عن التقدم احملرز يف تأمني االمتثال ملا يدخل يف نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد، وميكن تضمني هذه التقارير              

  .                                                      اعتمدهتا األجهزة املختصة يف هذه الوكاالت بشأن هذا االمتثال                               تفاصيل عن املقررات والتوصيات اليت
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   ١٩      املادة 

                                                                                                 لـلمجلس االقتصـادي واالجتماعي أن حييل إىل جلنة حقوق اإلنسان التقارير املتعلقة حبقوق اإلنسان                
        ع توصية               ، لدراستها ووض  ١٨         باملادة                         ً  ومن الوكاالت املتخصصة عمالً  ١٧   و  ١٦                                 واملقدمة من الدول عمال باملادتني     

   .                                       عامة بشأهنا أو إلطالعها عليها عند االقتضاء

   ٢٠      املادة 

                                                                                                 للدول األطراف يف هذا العهد وللوكاالت املتخصصة املعنية أن تقدم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي               
  ة                  إىل توصية عام       شارة                 أو على أي إ      ١٩                                                                        مالحظات على أية توصية عامة تبديها جلنة حقوق اإلنسان مبقتضى املادة            

  .             أشري إليها فيه     ائق        أية وث   على                                   رد يف أي تقرير للجنة حقوق اإلنسان أو  ت

   ٢١      املادة 

                      تقارير تشتمل على       آلخر                               إىل اجلمعية العامة بني احلني وا          قدم                                        لـلمجلس االقتصـادي واالجتماعي أن ي       
          ت املتخصصة                                                                                     توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول األطراف يف هذا العهد ومن الوكاال

  .                                        تعميم مراعاة احلقوق املعترف هبا يف هذا العهد      لضمان      تقدم             وما أحرز من       تدابري               ما مت اختاذه من     حول 

   ٢٢      املادة 

                                                      نظر هيئات األمم املتحدة األخرى وهيئاهتا الفرعية،                  أن يسترعي                                    لـلمجلس االقتصـادي واالجـتماعي        
                                        عن التقارير املشار إليها يف هذا اجلزء من  أ                  ، إىل أية مسائل تنش                                             والوكاالت املتخصصة املعنية بتوفري املساعدة التقنية

             اختاذ تدابري        استصواب      حول  ي                                كل يف جمال اختصاصه، على تكوين رأ ،                                  هذا العهد وميكن أن تساعد تلك األجهزة
  .             على حنو فعال                           التنفيذ التدرجيي هلذا العهد    هم يف                    دولية من شأهنا أن تسا

   ٢٣      املادة 

                                                                                           اف يف هذا العهد على أن التدابري الدولية الرامية إىل كفالة إعمال احلقوق املعترف هبا                                 توافق الدول األطر   
                                                                                                              يف هـذا العهـد تشـمل عقـد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفري مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات إقليمية                  

  .                                 تنظم باالشتراك مع احلكومات املعنية ،                                     واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة

   ٢٤      املادة 

                                                                                         ليس يف أي حكم من أحكام هذا العهد ما جيوز تأويله على حنو يفيد مساسه بأحكام ميثاق األمم املتحدة  
                                                                                                    وأحكـام دساتري الوكاالت املتخصصة اليت حتدد مسؤوليات خمتلف هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة              

  .                                 بصدد املسائل اليت يتناوهلا هذا العهد

   ٢٥      املادة 

                                                                                      من أحكام هذا العهد ما جيوز تأويله علي حنو يفيد مساسه مبا جلميع الشعوب من حق                            ليس يف أي حكم    
   .                                                           أصيل يف حرية التمتع واالنتفاع كليا بثرواهتا ومواردها الطبيعية
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 اجلزء اخلامس

   ٢٦      املادة 

                                                  أية دولة عضو يف األمم املتحدة أو عضو يف أية وكالة من     أمام           هذا العهد                      يفتح باب التوقيع على  - ١ 
                                                                                                              وكاالهتـا املتخصصة وأية دولة طرف يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها اجلمعية                 

  .                                              العامة لألمم املتحدة إىل أن تصبح طرفا يف هذا العهد

  .                                             وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة  .                      خيضع هذا العهد للتصديق - ٢ 

  .              من هذه املادة ١                                       أية دولة من الدول املشار إليها يف الفقرة      أمام             ىل هذا العهد            االنضمام إ       فتح باب ي - ٣ 

  .                                                     االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة  تم ي - ٤ 

                                                                                               خيطـر األمني العام لألمم املتحدة مجيع الدول اليت تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت إليه                  - ٥ 
  .              ديق أو االنضمام                         بإيداع كل صك من صكوك التص

   ٢٧      املادة 

                                                                                                يـبدأ نفـاذ هـذا العهد بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك االنضمام أو التصديق اخلامس                  - ١ 
  .                                  والثالثني لدى األمني العام لألمم املتحدة

                                                                                                    أمـا الـدول اليت تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد مت إيداع صك التصديق أو                     - ٢ 
                                                                              فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها  ،     لثالثني                االنضمام اخلامس وا
  .              أو صك انضمامها

   ٢٨      املادة 

  .                                                                                          تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على مجيع الوحدات اليت تتشكل منها الدول االحتادية 

   ٢٩      املادة 

  .                                           عليه تودع نصه لدى األمني العام لألمم املتحدة        ً رح تعديالً                               ألية دولة طرف يف هذا العهد أن تقت - ١ 
                إليها إعالمه                                                                                        ً                وعلى إثر ذلك يقوم األمني العام بإبالغ الدول األطراف يف هذا العهد بأية تعديالت مقترحة، طالباً               

         املؤمتر                فإذا حبذ عقد    .                                                                                        عما إذا كانت حتبذ عقد مؤمتر للدول األطراف للنظر يف تلك املقترحات والتصويت عليها             
                              وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول   .                                       عقده األمني العام برعاية األمم املتحدة   ،                                   ثلـث الـدول األطـراف على األقل       

  .                                                                        األطراف احلاضرة واملقترعة يف املؤمتر يعرض على اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلقراره

                                     وقبلتها أغلبية ثلثي الدول األطراف                                                                    يبدأ نفاذ التعديالت مىت أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة           - ٢ 
  .                                                يف هذا العهد، وفقا لإلجراءات الدستورية لدى كل منها
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                                                                                    مىت بدأ نفاذ هذه التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف اليت قبلتها، بينما تظل الدول األطراف  - ٣ 
  .                                                          األخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته

   ٣٠      املادة 

                                  ، خيطر األمني العام لألمم املتحدة        ٢٦              من املادة     ٥                                 خطارات اليت تتم مبقتضى الفقرة       إل            النظر عن ا        بصرف   
   :                          من املادة املذكورة مبا يلي ١                               مجيع الدول املشار إليها يف الفقرة 

  ؛  ٢٦                                              التوقيع والتصديق واالنضمام اليت تتم طبقا للمادة        عمليات   ) أ ( 

                                                ، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديالت تتم يف إطار          ٢٧       املادة                                             تـاريخ بـدء نفـاذ هذا العهد مبقتضى            ) ب ( 
  .  ٢٩      املادة 

   ٣١      املادة 

                                       سبانية واإلنكليزية والروسية والصينية     إل                                                      يـودع هذا العهد، الذي تتساوى يف احلجية نصوصه با          - ١ 
  .                               والفرنسية، يف حمفوظات األمم املتحدة

                                 ا العهد إىل مجيع الدول املشار إليها                                                     يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإرسال صور مصدقة من هذ   - ٢ 
  .  ٢٦        يف املادة 
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 املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية: ٢املرفق 

 ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٤٨/١٣٤اعتمدت بقرار اجلمعية العامة 

 االختصاص واملسؤوليات

  .                                             ختتص املؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها - ١

                                                                                         ؤسسة الوطنية والية واسعة قدر اإلمكان ومنصوص عليها صراحة يف أحد النصوص الدستورية                      تكون للم  - ٢
  .                                           أو التشريعية اليت حتدد تشكيلها ونطاق اختصاصها

  :                                                   تكون للمؤسسة الوطنية، يف مجلة أمور، املسؤوليات التالية - ٣

                ة والربملان وأي                                                              وتوصيات ومقترحات وتقارير، على أساس استشاري، إىل احلكوم             آراء          تقـدمي     ) أ ( 
                                                                                                      جهـاز آخـر خمتص، سواء بناء على طلب السلطات املعنية أو باستخدام حقها يف االستماع إىل أية مسألة دون          
                                                                                                               اإلحالة إىل جهة أعلى، بشأن مجيع املسائل املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛ وجيوز للمؤسسة الوطنية أن                

                                                               والتقارير وكذلك مجيع املبادرات اليت تتخذها املؤسسة الوطنية واليت                   والتوصيات واملقترحات      اآلراء              تقرر نشر هذه 
  :                  تشمل اجملاالت التالية

                                                                                  مجيع األحكام التشريعية واإلدارية وكذلك األحكام املتعلقة بالتنظيمات القضائية اليت هتدف إىل  ̀  ١̀ 
           الوطنية                                                                                  احملافظـة على محاية حقوق اإلنسان وتوسيع نطاقها؛ ويف هذا الصدد تدرس املؤسسة            

                                                                                         التشـريعات والنصـوص اإلداريـة السارية، فضال عن مشاريع القوانني واملقترحات، وتقدم             
                                                                                التوصيات اليت تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان؛ 

ـ                                                                                        ، عند االقتضاء، باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري، وباعتماد التدابري           ي      وتوص
                     اإلدارية أو بتعديلها؛

                                         أية حالة النتهاك حقوق اإلنسان تقرر تناوهلا؛ ̀  ٢̀ 
  ؛     ً حتديداً                                                                   إعداد تقارير عن احلالة الوطنية حلقوق اإلنسان بوجه عام، وعن مسائل أكثر  ̀  ٣̀ 
                                                                               توجيه انتباه احلكومة إىل حاالت انتهاك حقوق اإلنسان يف أي جزء من البلد وتقدمي مقترحات  ̀  ٤̀ 

                                                                         ملبادرات الرامية إىل وضع حد هلذه احلاالت، وعند االقتضاء، إبداء الرأي بشأن                        إلـيها تتعلق با   
                         موقف احلكومة وردود فعلها؛

                                                                                               تعزيـز وضـمان املواءمة بني التشريع واألنظمة واملمارسات الوطنية والصكوك الدولية املتعلقة               ) ب ( 
          قة فعالة؛                                                              حبقوق اإلنسان اليت تكون الدولة طرفا فيها، والعمل على تنفيذها بطري

                                                                            تشجيع التصديق على الصكوك املذكورة أعاله أو على االنضمام إليها، وكفالة تنفيذها؛  ) ج ( 

                                                                                                  املسـامهة يف إعـداد التقارير اليت ينبغي للدول أن تقدمها إىل هيئات وجلان األمم املتحدة وإىل                   ) د ( 
                                          إبداء الرأي يف هذا املوضوع مع إيالء                                                      بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات، وعند االقتضاء،                         ً     املؤسسـات اإلقليمية عمالً   
                        االحترام الواجب الستقالهلا؛
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                                                                                       الـتعاون مـع األمم املتحدة ومجيع املؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة واملؤسسات                )  ه  ( 
                                                                                 اإلقليمية واملؤسسات الوطنية يف البلدان األخرى، املختصة مبجاالت تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛

                                                                                   يف إعداد الربامج املتعلقة بتدريس حقوق اإلنسان والبحوث املتصلة هبا، واملشاركة يف                     املساعدة    ) و ( 
                                          تنفيذها يف املدارس واجلامعات واألوساط املهنية؛

                                                                                                   اإلعالن عن حقوق اإلنسان واجلهود املبذولة ملكافحة مجيع أشكال التمييز، ال سيما التمييز العنصري،                ) ز ( 
   .                                                           فة خاصة عن طريق اإلعالم والتثقيف وباستخدام مجيع أجهزة الصحافة                             عن طريق زيادة وعي اجلمهور، وبص

 التكوين وضمانات االستقالل والتعددية

                                                                                            ينبغي أن يكون تكوين املؤسسة الوطنية وتعيني أعضائها، سواء باالنتخاب أو بغري ذلك، وفقا إلجراءات     - ١
                  املشتركة يف تعزيز  )            يف اجملتمع املدين (            ى االجتماعية       للقو ي                                                   تتيح توفر مجيع الضمانات الالزمة لكفالة التمثيل التعدد

  :                                                                                            ومحاية حقوق اإلنسان، ال سيما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال مع اجلهات التالية، أو باشتراك ممثلني هلا

                                                                                املنظمات غري احلكومية املسؤولة عن حقوق اإلنسان وجهود مكافحة التمييز العنصري، ونقابات   ) أ ( 
                                                                                        مات االجتماعية واملهنية املعنية، مثل رابطات احلقوقيني، واألطباء، والصحفيني، والعلماء البارزين؛             العمال، واملنظ

                               تيارات الفكر الفلسفي أو الديين؛  ) ب ( 

                        اجلامعات واخلرباء املؤهلون؛  ) ج ( 

        الربملان؛  ) د ( 

  . )               بصفة استشارية          املداوالت إال  يف                        نضمامها ال يشترك ممثلوها  ا        ويف حالة  (                اإلدارات احلكومية     ) ه ( 

                                                                                                     ينـبغي أن تتوفر لدى املؤسسة الوطنية اهلياكل األساسية املناسبة لسالسة سري أنشطتها، وبصفة خاصة                - ٢
                                                                                       وينبغي أن يكون الغرض من هذه األموال هو متكينها من تدبري موظفيها وأماكن عملها                .                        األمـوال الكافية لذلك   

  .                 لية قد متس استقالهلا                                          لتكون مستقلة عن احلكومة وغري خاضعة ملراقبة ما

   ي            بغريه، ينبغ                          ً  لن تكون املؤسسة مستقلة حقاً ي                                                   من أجل كفالة استقرار والية أعضاء املؤسسة الوطنية، الذ - ٣
                                        وتكون الوالية قابلة للتجديد، شريطة كفالة   .                          حيدد املدة املعينة لواليتهم ي        بقرار رمس            هؤالء األعضاء              أن يكون تعيني 

  .                       التعددية يف عضوية املؤسسة

 أساليب العمل

  :                                                  ينبغي للمؤسسة الوطنية، يف إطار عملها، القيام مبا يلي 

   م                                                                                   تنظر حبرية يف مجيع املسائل اليت تدخل يف نطاق اختصاصها، سواء كانت مقدمة من احلكومة أ         ) أ ( 
  ؛                                                                             ا دون اإلحالة إىل سلطة أعلى، بناء على اقتراح مقدم من أعضائها أو من أي ملتمس آخر          قررت تناوهل
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                                                                                             أن تسـتمع إىل أي شخص وأن حتصل على أية معلومات وأية وثائق الزمة لتقييم احلاالت اليت                   ) ب ( 
  ؛                    تدخل يف نطاق اختصاصها

  ؛                                                                                  أن ختاطب الرأي العام مباشرة أو من خالل أي جهاز صحفي، ال سيما للتعريف بآرائها وتوصياهتا  ) ج ( 

                              يع أعضائها الذين يدعون إىل                                                                   أن تعقـد اجـتماعات بصفة منتظمة، وعند االقتضاء، حبضور مج            ) د ( 
  ؛                       احلضور طبقا لألصول املقررة

                     حملية أو إقليمية                                                                  ً                أن تنشـئ أفـرقة عاملة من بني أعضائها، حسب االقتضاء، وأن تنشئ فروعاً                 ) ه ( 
  ؛                         ملساعدهتا على االضطالع مبهامها

           زيز ومحاية                                                                                    أن جتري مشاورات مع اهليئات األخرى، القضائية أو غري القضائية، املسؤولة عن تع              ) و ( 
  ؛ )                                                    ال سيما أمناء املظامل، ووسطاء التوفيق، واملؤسسات املماثلة (            حقوق اإلنسان 

                                                                         للدور األساسي الذي تؤديه املنظمات غري احلكومية يف توسيع نطاق عمل                         ً       أن تعمـد، نظـراً      ) ز ( 
                   اإلنسان، وللتنمية                                                                               املؤسسات الوطنية، إىل إقامة عالقات مع املنظمات غري احلكومية املكرسة لتعزيز ومحاية حقوق

                       ال سيما األطفال، والعمال  (                                                                        االقتصادية واالجتماعية، ومكافحة العنصرية، ومحاية اجلماعات الضعيفة بصفة خاصة 
  .                ، أو جملاالت متخصصة )       ً  وعقلياً                                ً املهاجرين، والالجئني، واملعوقني جسدياً

 شبه القضائية االختصاصات مبادئ إضافية بشأن مركز اللجان ذات

     وميكن   .                                                                               ل املؤسسة الوطنية سلطة تلقي وحبث الشكاوى وااللتماسات املتعلقة حباالت فردية           ي  ختو       جيـوز    
                                                                                                    عرض القضايا عليها بواسطة األفراد، أو ممثليهم، أو أطراف ثالثة، أو منظمات غري حكومية أو رابطات أو نقابات 

                             ملبينة أعاله بشأن االختصاصات                                             ويف تلك الظروف، ودون اإلخالل باملبادئ ا        .                                    أو غريهـا مـن اهليئات التمثيلية      
  :                                                             األخرى للجان، جيوز أن تستند املهام اليت تكلف هبا إىل املبادئ التالية

            ، عن طريق                                                                    ً             التسـوية الودية عن طريق املصاحلة أو، مع االلتزام باحلدود املقررة قانوناً                     الـتماس     ) أ ( 
  ؛                                               قرارات ملزمة أو، عند االقتضاء، باللجوء إىل السرية

  ؛                    ه، وتيسري وصوله إليهاـ                                          لتماس حبقوقه، ال سيما بسبل االنتصاف املتاحة ل ال    دم ا        إخطار مق  ) ب ( 

                                                                                              االسـتماع إىل أيـة شكاوى أو التماسات أو إحالتها إىل أي سلطة خمتصة أخرى مع االلتزام                   ) ج ( 
  ؛                    ً باحلدود املقررة قانوناً

             حات للقوانني                                                                             تقـدمي توصـيات إىل السـلطات املختصة، ال سيما باقتراح تعديالت أو إصال               ) د ( 
                                                                                                        واألنظمـة واملمارسـات اإلداريـة، وبصـفة خاصة عندما تكون هي مصدر الصعوبات اليت يواجهها مقدمو                 

  .                    لتماسات إلثبات حقوقهم ال ا
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                                            الذي قدمته اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية   ١٠                  التعليق العام رقم   : ٣      املرفق 
  ي ـ      نية ف                           دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوط  :                     واالجتماعية والثقافية

                               االقتصادية واالجتماعية والثقافية       احلقوق      محاية

                                         تتخذ ما يلزم من خطوات لضمان التمتع        "                                  من العهد كل دولة طرف بأن         ٢              من املادة     ١                  تلـزم الفقـرة      - ١
                       وتالحظ اللجنة أن أحد       ".                                    سالكة إىل ذلك مجيع السبل املناسبة       ]                     املعترف هبا يف العهد    [                         الفعلي التدرجيي باحلقوق    

             حقوق اإلنسان         تعزيز                                                                            ل، الـيت ميكن اختاذ خطوات هامة من خالهلا، هو عمل املؤسسات الوطنية ل                          هـذه السـب   
                            من اجلمعية العامة وجلنة          ً   قوياً                  ً     هذا االجتاه تشجيعاً    ي                                             ويف السنوات األخرية تكاثرت هذه املؤسسات ولق        .        ومحايتها

   ً       ً                         اجماً رئيسياً ملساعدة الدول وتشجيعها                                             مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان برن ت    ووضع  .            حقوق اإلنسان
  .                       فيما خيص املؤسسات الوطنية

ٍ                                                  وجتمع هذه املؤسسات بني جلاٍن وطنية حلقوق اإلنسان ومكاتب أمناء مظامل و            - ٢                    املصلحة العامة أو     "     دعاة "                      
                        ويف حاالت كثرية، أنشئت هذه   . (defensores del pueblo)                                       غريهـا من حقوق اإلنسان ومدافعني عن الشعب  

                                                                               تتمتع بدرجة كبرية من االستقالل عن السلطتني التنفيذية والتشريعية، وتأخذ                 ، وهي                       ؤسسات على يد احلكومة     امل
                               كلفت بأنشطة متنوعة ترمي إىل         قد                                                                                   يف االعتبار التام معايري حقوق اإلنسان الدولية اليت تنطبق على البلد املعين، و            

                                   ً                دول ذات ثقافات قانونية متباينة جداً، وبغض                               وأنشئت هذه املؤسسات يف     .                                الـنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها    
  .                       النظر عن وضعها االقتصادي

                                       األمهية يف تعزيز كافة حقوق اإلنسان وضمان     بالغ                                     ً          وتالحظ اللجنة أن للمؤسسات الوطنية دوراً قد يكون  - ٣
                 يان هذا الدور أو                               ُ  َ                     ومما يؤسف لـه أن هذه املؤسسات مل ُيسَند إليها يف معظم األح  .                              عدم قابليتها للتجزئة وترابطها

                                                                       ولذا فإنه من الضروري إيالء احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           .                أولوية دنيا          إيالؤه      ه أو  ل   جتاه              أنـه قد مت     
ّ                                                   العناية التاّمة يف مجيع األنشطة ذات الصلة اليت تضطلع هبا هذه املؤسسات                                       وتبني القائمة التالية أنواع األنشطة اليت   .             

  :                                                                  ؤسسات الوطنية فيما خيص هذه احلقوق، واليت سبق أن اضطلعت هبا يف بعض احلاالت                  ميكن أن تضطلع هبا امل

                                                                                          تـرويج الـربامج التعليمية واإلعالمية الرامية إىل زيادة الوعي باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        ) أ ( 
             عضاء السلطة                                    ً                                                         والثقافـية وتفهمها، بني السكان عموماً ويف أوساط جمموعات خاصة مثل املوظفني احلكوميني وأ             

                                       القضائية والقطاع اخلاص واحلركة النقابية؛

                                                    ً                               إنعام النظر يف القوانني واإلجراءات اإلدارية املوجودة، فضالً عن مشاريع القوانني وغري ذلك من   ) ب ( 
                                                                                         املقترحات لضمان متاشيها مع مقتضيات العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

                                                                                    املشورة التقنية أو االضطالع بدراسات استقصائية بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية                 إسداء    ) ج ( 
                                                                         والثقافية، مبا يف ذلك بناء على طلب السلطات العامة أو الوكاالت املختصة األخرى؛

                                                                              على الصعيد الوطين ميكن استخدامها لقياس مدى الوفاء بااللتزامات املنصوص             يري           حتديـد معا    ) د ( 
       العهد؛        عليها يف 
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                                                                                      إجـراء حبوث وحتقيقات للتأكد من إعمال بعض احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إما          ) ه ( 
                                      و فيما خيص اجملموعات الضعيفة بصورة خاصة؛ أ                يف أقاليم منها   أو                داخل الدولة ككل 

    امة                                                                                         رصـد إعمال حقوق حمددة معترف هبا يف العهد، وتقدمي تقارير عن ذلك إىل السلطات الع                 ) و ( 
              واجملتمع املدين؛ 

                                                                                              الـنظر يف الشكاوى املتعلقة مبخالفات مزعومة ملعايري احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              ) ز ( 
  .                  السارية داخل البلد

                                                                                                  وتدعـو اللجـنة الدول األطراف إىل العمل على أن تشمل الواليات املمنوحة لكافة مؤسسات حقوق                 - ٤
ّ              وتطلب إىل الدول األطراف أن تضّمن التقارير  ،                                ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       باحلقو       ً  مناسباً              ً اإلنسان اهتماماً                             

  .                                                                                    اليت تقدمها إىل اللجنة تفاصيل بشأن كل من واليات هذه املؤسسات وأنشطتها الرئيسية ذات الصلة
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                                                  الذي قدمته اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية        ٣     رقم                      التعلـيق العـام       : ٤      املرفق 
                            طبيعة التزامات الدول األطراف  :          والثقافية           واالجتماعية 

 جمموعة من املبادئ املتعلقة بااللتزامات القانونية) ١٩٩٠(٣ُ                       ي جمل التعليق العام رقم 
 :ومن بني أهم بنوده ما يلي. املكرسة مبوجب العهد

ّ                             وتالحـظ اللجنة أن الدول األطراف قد دأبت عموما على أن تقّدم بدقة تفاصيل              - ٤     ألقل      على ا              فيما يتصل                                                       
ـ                                                                  غري أن اللجنة تود أن تشدد على أن اعتماد تدابري تشريعية،             .                                                  بعض ما اختذته من تدابري تشريعية يف هذا الشأن           ب

          مجيع السبل  "        ن عبارة  إ   بل   .                                                                          على حنو ما يتوخاه العهد بالتحديد، ال يستنفد على اإلطالق التزامات الدول األطراف
                                                             ويف حني أنه ينبغي لكل دولة طرف أن تقرر بنفسها ما هي              .                 الكامل والطبيعي                      جيب إعطاؤها معناها    "          املناسـبة 

                          السبل اليت يتم اختيارها      "       مناسبة "                                       فيما يتعلق بكل حق من احلقوق، فإن                                               أنسب السبل، يف ظل الظروف السائدة،     
                                                  ُ            من املستصوب أن تبني تقارير الدول األطراف ليس فقط ما اُتخذ من          فإن         وعليه    .        ً   بديهياً      ً   أمراً             ً       لـن تكـون دوماً    

              بيد أن احلكم     .                                التدابري يف ظل الظروف السائدة      "     أنسب "        أهنا    ،             بناء عليه   ،            ُ         األساس الذي ُتعترب                 ً     ابـري، وإمنا أيضاً     تد
  .           إىل اللجنة    يعود                                                         النهائي يف ما إذا كانت مجيع التدابري املناسبة قد اختذت هو حكم 

                                لتظلم القضائي فيما يتعلق باحلقوق                                                                ومن بني التدابري اليت قد تعترب مناسبة، إضافة إىل التشريع، توفري سبل ا - ٥
  ،                  ً   فتالحظ اللجنة، مثالً    .                                 ميكن االحتجاج هبا أمام احملاكم                                          ً       للنظام القانوين الوطين، اعتبارها حقوقاً                  ً   اليت ميكن، وفقاً  

ّ                                                                        أن التمـتع باحلقوق املعترف هبا، دومنا متييز، يشّجع، يف كثري من األحيان على النحو املناسب، إىل حد ما، من                                                              
                                ن الدول األطراف اليت هي أيضا       أ         والواقع    .                                                             سبل التظلم القضائي أو غريها من سبل االنتصاف الفعالة                  خالل توفري 

   و ٣   و ) ٣   و ١         الفقرتان    ( ٢            مبقتضى املواد  (                                                               أطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ملتزمة بالفعل 
           مبا يف ذلك    (                                شخص انتهكت حقوقه أو حرياته          ألي    "                                    بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم      "                      من العهد املذكور      )  ٢٦

                    وإضافة إىل ذلك، هناك   .   )) أ  )( ٣ ( ٢      املادة  (                         املعترف هبا يف العهد املذكور   )   دهـ                                 حقـه يف املساواة وعدم التمييز ض   
  ، ٣                                                                                                      عـدد من األحكام األخرى يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها املواد          

                                                ، يـبدو أهنـا قابلة للتطبيق الفوري من جانب        ) ٣ (  ١٥    ، و  ) ٤ ( و   ، ) ٣ ( و   ، ) أ  )( ٢ (  ١٣    و  ) ٣ (  ١٠    ، و  ٨    و  ،̀  ١̀  ) أ ( ٧ و
                                      وأية حجة قائلة بأن األحكام املبينة        .                                                                             األجهـزة القضائية وغريها من األجهزة يف كثري من النظم القانونية الوطنية           

   .                                               هي، بطبيعتها، غري ذاتية التنفيذ، تبدو حجة واهية

      إعمال     إىل     ُ                                                                   اعُتمدت فيها، يف شكل تشريعي، سياسات حمددة هتدف بصورة مباشرة                              ويف احلـاالت الـيت     - ٦
   ،                                          ، يف مجلة أمور، مبا إذا كانت هذه القوانني تنشئ                                                  ً         احلقـوق املعـترف هبا يف العهد، ترغب اللجنة يف أن حتاط علماً      

          ويف احلاالت    .                 ق إقامة الدعوى   ح   ،       ً   تاماً                                                               ً            لصاحل األفراد أو اجلماعات الذين يرون أن حقوقهم ال جيري إعماهلا إعماالً           
                                                                                                                      الـيت منح فيها اعتراف دستوري حلقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية حمددة، أو اليت مت فيها دمج أحكام العهد دجما                   

          ميكن الفصل                                                                                                        مباشرا يف القانون الوطين، ترغب اللجنة يف تلقي معلومات عن مدى إمكان اعتبار هذه احلقوق حقوقا                 
                                                         كما ترغب اللجنة يف تلقي معلومات حمددة عن أية حاالت            .  )                           االحتجاج هبا أمام احملاكم       ميكن    أي   (                 فـيها بالقضاء    

  .                                                                                                اعترى فيها األحكام الدستورية القائمة املتصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ضعف أو تغيري كبري

               اختاذ خطوات           يتمثل يف    ، ) ١ ( ٢                        الذي تنص عليه املادة                   وهو االلتزام      ،                                     إن االلـتزام الرئيسي بتحقيق نتيجة      - ٩
ُ                    ُتستخدم يف كثري من      "                التمتع التدرجيي  "        وعبارة    .         يف العهد   "                                                   لضمان التمتع الفعلي التدرجيي باحلقوق املعترف هبا       "
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                                    بأن التمتع الفعلي جبميع احلقوق                                        ً     ويشكل مفهوم التمتع التدرجيي اعترافاً      .                                     األحيان لوصف القصد من هذا التعبري     
                        وهبذا املعىن، خيتلف االلتزام   .                                                        ة والثقافية لن يتسىن حتقيقه بوجه عام يف فترة قصرية من الزمن                   االقتصادية واالجتماعي

                                                               ً            من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اليت جتسد التزاماً           ٢                                             اختالفا هاما عن االلتزام الوارد يف املادة        
                 مع مرور الوقت،           باحلقوق                              العهد ينص على التمتع                 غري أن كون    .                                          باحترام وضمان مجيع احلقوق ذات الصلة           ً فورياً

                  فهو، من جهة، أداة   .                                                                              أو بتعبري آخر تدرجييا ينبغي أال يساء تفسريه بشكل يفرغ االلتزام من كل مضمون ذي داللة
                                                                العامل احلقيقي وما قد يواجهه أي بلد من صعوبات يف ضمان                واقع                                          ضـرورية من أدوات املرونة، تعكس صورة        

                                                  ومن جهة أخرى، جيب قراءة العبارة يف ضوء اهلدف           .                                         باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                     التمـتع الكامل    
                                                                                                              الكـلي للعهـد، ويف الواقع، سبب وجوده، وهو وضع التزامات واضحة على عاتق الدول األطراف فيما يتعلق                  

                    قدر ممكن من السرعة               بالتحرك بأكرب                         ً  ومن مث، يفرض العهد التزاماً   .                                          بالتمـتع الكـامل باحلقوق موضوع البحث      
                                                                                     وعالوة على ذلك، فإن أية تدابري تراجعية متعمدة يف هذا الشأن سوف تتطلب دراسة                .                         والفعالية حنو هذا اهلدف   

                                                              باإلشارة إىل كامل احلقوق اليت ينص عليها العهد ويف سياق                ً   تاماً                                     ً            متأنـية للغايـة وسـوف يلزم تربيرها تربيراً        
  .    وارد  امل   من                                 االستخدام الكامل ألقصى ما هو متاح 

                                                                                                            واسـتنادا إىل اخلربة الواسعة اليت اكتسبتها اللجنة، وكذلك اهليئة اليت سبقتها، خالل فترة دراسة تقارير                 -  ١٠
                                                             ترى اللجنة أنه يقع على عاتق كل دولة من الدول األطراف حد أدىن  ،                                     الدول األطراف، وهي فترة تزيد على العقد
        ومن مث،    .                                                          ل تقدير، باملستويات األساسية الدنيا لكل حق من احلقوق                                                    من االلتزام األساسي بضمان الوفاء، على أق      

                                                     ي عدد هام من األفراد من املواد الغذائية األساسية، أو من  أ                                      ُ            وعلى سبيل املثال، فإن الدولة الطرف اليت ُيحرم فيها  
  ،         ُ      ألساسية، ُتعترب                                                                                                  الـرعاية الصـحية األولية األساسية، أو من املأوى واملسكن األساسيني، أو من أشكال التعليم ا               

      ُ                                                فإذا قُرئ العهد على حنو ال حيدد هذا االلتزام األساسي األدىن،   .                                          متخلفة عن الوفاء بالتزاماهتا مبقتضى العهد     ً  بداهةً،
ُ                                   يكون قد ُجرد إىل حد كبري من سبب وجوده                                                                         جيب مالحظة أن أي تقدير ملا إذا كانت دولة من الدول قد                كما  .         

          تلزم كل  ) ١ ( ٢       فاملادة   .                                   قيود املوارد القائمة يف البلد املعين                   ً ب أن تراعى فيه أيضاً                           وفت بالتزامها األساسي األدىن جي
             وكيما تتمكن     ".                                     بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة      "                                                           دولـة من الدول األطراف بأن تتخذ ما يلزم من خطوات            

                             الدنيا إىل قلة املوارد املتاحة،                                                                            دولة ما من الدول األطراف من عزو ختلفها عن الوفاء على األقل بالتزاماهتا األساسية 
                                                                                                      جيب عليها أن تثبت أهنا قد بذلت كل جهد من أجل استخدام كل املوارد اليت هي حتت تصرفها يف سبيل الوفاء،          

  .                                      على سبيل األولوية، هبذه االلتزامات الدنيا

                  فية، تظل الدولة                                                                                              غـري أن اللجـنة ترغب يف التأكيد على أنه حىت عندما يثبت أن املوارد املتاحة غري كا                  -  ١١
  .                                                                                                          الطـرف ملزمة بالسعي لضمان التمتع، على أوسع نطاق ممكن، باحلقوق ذات الصلة يف ظل الظروف السائدة                

                                                                                إن االلتزامات برصد مدى التمتع، أو باألخص، عدم التمتع، باحلقوق االقتصادية واالجتماعية  ف               وعالوة على ذلك، 
    وقد   .                                                          زها، ال تزول بأي شكل من األشكال نتيجة لقيود املوارد                                                          والثقافية، وباستنباط استراتيجيات وبرامج لتعزي    

  . )    ١٩٨٩ ( ١       رقم                                                سبق أن تناولت اللجنة هذه القضايا يف تعليقها العام

                                                                                                       وباملـثل، تشـدد اللجنة على أنه، حىت يف أوقات وجود قيود شديدة على املوارد، سواء بسبب عملية                   -  ١٢
              أفراد اجملتمع             الضعفاء من                              من العوامل، ميكن، بل جيب، محاية                                           التكيف أو بسبب االنتكاس االقتصادي أو غري ذلك  

      . ...                                                املعرضني للمخاطر باعتماد برامج هادفة منخفضة الكلفة
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                                                                    مـبادئ ماسـترخيت التوجيهية املتعلقة بانتهاكات احلقوق االقتصادية           : ٥      املرفق 
                     واالجتماعية والثقافية

         الثقافية                                    املقصود باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و -   ً  أوالً 

                                                ، ساء الوضع االقتصادي واالجتماعي مبعدالت تنذر باخلطر     ١٩٨٦                     مبادئ ليمبورغ يف عام                   مـنذ اعـتماد      - ١
  .                                                                                 مليار شخص، يف حني حتسن مبعدالت مذهلة بالنسبة إىل أكثر من ربع سكان العامل                ١,٦                           بالنسـبة إىل مـا يفوق       

     ١,٤                                    ً              اضية، إذ حصل أكثر مخس سكان العامل فقراً على                                                                       وتضاعفت الفجوة بني األغنياء والفقراء يف العقود الثالثة امل        
  -                 ال سيما الفقراء �                                    إن آثار هذا التباين على معيشة الناس   .          يف املائة  ٨٥                                    يف املائة من الدخل العاملي وأغىن مخس على 

  .    شرية                                                              ً                           وخيمة وجتعل من التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومهاً بالنسبة إىل جزء كبري من الب

                                                                                                        ومـنذ هناية احلرب الباردة، كان يوجد اجتاه يف مجيع مناطق العامل حنو تقليص دور الدول والركون إىل                   - ٢
                                    ً               ً                                                         السـوق حلل مشاكل رفاهية اإلنسان، وغالباً ما كان ذلك رداً على ظروف أنشأهتا األسواق واملؤسسات املالية                 

                                              ملتعددة اجلنسيات اليت تفوق ثروهتا وقوهتا ثروة وقوة                       ً                                    الدولية والوطنية وسعياً الجتذاب استثمارات من الشركات ا      
                                                                           ً         ومل يعد من املسلم به أن إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتوقف كثرياً على ما   .                العديد من الدول

    تلك                                                                                              تقوم به الدولة، بالرغم من أن الدولة تظل مبوجب القانون الدويل مسؤولة يف هناية املطاف عن ضمان إعمال 
                                                                                         ويف حني أن التحدي الذي ميثله التصدي النتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أصبح أكثر   .      احلقوق

      ً                                                                                                        تعقيداً بسبب هذه االجتاهات، فإن من امللح أكثر من أي وقت مضى أخذ هذه احلقوق مأخذ اجلد ومن مث تناول                    
  .  ال                                             مسؤولية احلكومات اليت ال تفي بالتزاماهتا يف هذا اجمل

               ً                                                                                      وكانـت هـناك أيضاً تطورات قانونية كبرية عززت احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية منذ عام               - ٣
                                                                                                  ، مبـا يف ذلـك ظهـور االجتهادات الناشئة الصادرة عن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية             ١٩٨٦

                            والربوتوكول اإلضايف امللحق        ١٩٩٦            قح يف عام                                                                  والثقافـية واعتماد صكوك مثل امليثاق االجتماعي األورويب املن        
                                              بروتوكول سان سلفادور امللحق باالتفاقية األمريكية                                                    بامليثاق األورويب الذي ينص على نظام للشكاوى اجلماعية، و

                         وكانت احلكومات قد قطعت      .     ١٩٨٨                                                                       حلقـوق اإلنسان يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام           
                                                                                                   بتناول احلقوق االقتصادية واالجتمـاعية والثقافية بفعـالية أكرب يف إطار مؤمترات القمة العاملية                           التزامات صارمة 

                                                                    وعالوة على ذلك توجد إمكانات لتعزيز املساءلة على انتهاك احلقوق             ).     ١٩٩٦-    ١٩٩٢ (                      لألمم املتحدة السبعة    
                                      قترحة امللحقة بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق                                                                  االقتصادية واالجتماعية والثقافية توفرها الربوتوكوالت االختيارية امل    

                     وقد حدثت تطورات كبرية   .                                                                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
                                                                                                          داخل حركات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية اإلقليمية والدولية يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية              

  .       لثقافية  وا

                                                                                                         وال يـنازع أحـد اليوم يف أن مجيع حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة ومتداخلة ومترابطة ومتساوية يف                   - ٤
                                                                             وبالتايل، فإن الدول مسؤولة عن انتهاك احلقوق املدنية والسياسية بقدر ما             .                                      األمهية بالنسبة إىل الكرامة اإلنسانية    

  .                تماعية والثقافية                                        هي مسؤولة عن انتهاك احلقوق االقتصادية واالج

                                                                                                    وكمـا هي احلال بالنسبة إىل احلقوق املدنية والسياسية، فإن إخالل دولة طرف بالتزام تعاهدي يف جمال              - ٥
       ً            وتأسيساً على مبادئ   .                                                  ً                                 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعترب انتهاكاً لتلك املعاهدة مبوجب القانون الدويل
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                                                                        أدناه تتعلق يف املقام األول بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية                                                    ليمـبورغ، فـإن االعتـبارات الـواردة       
                            ً                            ومع ذلك فهي وثيقة الصلة أيضاً بتفسري وتطبيق معايري             ").      العهد "                             املشار إليه فيما بعد ب         (                       واالجتماعية والثقافية   

  .      ثقافية                                                                        أخرى من معايري القانون الدويل واحمللي يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية وال

                                     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية               املقصود بانتهاك  -     ً  ثانياً 

                                 االلتزام باالحترام واحلماية واإلعمال

              ثالث فئات من  ،                            مثل احلقوق املدنية والسياسية       ، مثلها                                            تفـرض احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   - ٦
                                       التزام من هذه االلتزامات الثالثة      ي               عدم الوفاء بأ         ويشكل    .                          االحترام واحلماية واإلعمال    :                        االلـتزامات على الدول   

                                                        الدول عن عرقلة التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية                 أن متتنع                             ويعين االلتزام باالحترام و     .              هلذه احلقوق   ً اً      انتهاك
       اللتزام         ويتطلب ا  .                                                                                 وهكـذا، يكون احلق يف السكن قد انتهك إذا قامت الدولة بعمليات طرد تعسفية              .            والثقافـية 

                                   وهكذا، فقد يرقى عدم ضمان تقيد        .                                                                            باحلمايـة مـن الدول أن متنع انتهاك هذه احلقوق من جانب أطراف ثالثة             
                                                                                                               أرباب العمل يف القطاع اخلاص مبعايري العمل األساسية إىل انتهاك للحق يف العمل أو احلق يف ظروف عمل عادلة                   

            والقضائية،                  دارية، واملالية،  إل                 التشريعية، وا  -              دابري الالزمة                                باإلعمال أن تتخذ الدول الت             االلتزام        تطلب       وي  .       ومؤاتية
                                                ومن مث، فإن عدم توفري الدول الرعاية الصحية األولية   .                      ً     ً     إعمال هذه احلقوق إعماالً كامالً                 مـن أجل     �         وغريهـا   

  .                                         األساسية للمعوزين ميكن أن يكون مبثابة انتهاك

                                      االلتزام بالتصرف وااللتزام بتحقيق نتائج

       ويقتضي   .                                                                                لتزام باالحترام واحلماية واإلعمال بعض عناصر االلتزام بالتصرف وبتحقيق نتائج                    يتضـمن اال   - ٧
                              ففي حالة احلق يف الصحة على        .                                                                             االلتزام بالتصرف اختاذ إجراءات حمسوبة بشكل معقول لتحقيق التمتع حبق معني          

                 ويستدعي االلتزام    .      ألمهات                                                                                   سـبيل املثال، قد يشمل االلتزام بالتصرف اعتماد وتنفيذ خطة عمل خلفض وفيات ا             
                                  وفيما يتعلق باحلق يف الصحة على        .                                                                           بتحقـيق نتائج من الدول بلوغ أهداف حمددة للوفاء مبعيار موضوعي مفصل           

                                                                                                                سـبيل املثال، يتطلب االلتزام بتحقيق نتائج خفض وفيات األمهات إىل املستويات املتفق عليها يف مؤمتر القاهرة                 
  .    ١٩٩٥                                   يجني العاملي الرابع املعين باملرأة لعام                              الدويل للسكان والتنمية ومؤمتر ب

             هامش التقدير

  .                                                                                             تتمتع الدول هبامش تقدير يف اختيار وسائل تنفيذ التزاماهتا، كما هي احلال بالنسبة إىل احلقوق السياسية - ٨
        تعاهدية                                                                                          فقد سامهت ممارسة الدول وتطبيق املعايري القانونية على حاالت وأوضاع ملموسة من قبل هيئات الرصد ال

                                                                                                   الدولـية وكذلـك مـن طرف احملاكم احمللية يف وضع معايري دنيا عاملية وفهم مشترك لنطاق احلقوق االقتصادية        
                                                             ً  وملا كان إعمال معظم احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إعماالً   .                                      واالجتماعية والثقافية وطبيعتها وحدودها

           ً                                                          بالفعل أيضاً على معظم احلقوق املدنية والسياسية، فإن ذلك ال يغري               ً                                           تاماً ال يتحقق إال بالتدريج، وهو ما ينطبق         
  .                                                                ً                                             من طبيعة التزام الدول القانوين الذي يقتضي اختاذ بعض اإلجراءات فوراً وإجراءات أخرى يف أقرب وقت ممكن                

       وال جيوز   .   ً     ً  االً تاماً                                              ً     ً                                    وبناء عليه، فإن على الدولة إثبات أهنا حترز تقدماً قابالً للقياس صوب إعمال احلقوق املعنية إعم
                       من العهد كذريعة لعدم  ٢                     املنصوص عليه يف املادة    "                اإلعمال التدرجيي  "                                                للدولـة أن تـلجأ إىل األحكام املتعلقة ب            
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                                                                                                     كما ال حيق هلا تربير االستثناءات أو القيود املفروضة على احلقوق املعترف هبا يف العهد بسبب اختالف                   .        االمتثال
  .             نية والثقافية                       اخللفيات االجتماعية والدي

                         االلتزامات األساسية الدنيا

     بأنه  "ُ                                                                                             ُينتهك العهد عندما ال تفي الدولة مبا وصفته اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - ٩
                                                                                                                حد أدىن من االلتزام األساسي بضمان الوفاء، على أقل تقدير، باملستويات األساسية الدنيا لكل حق من احلقوق                

                                   من األفراد من املواد الغذائية         كبري                                             ُ                             ومـن مث، وعلى سبيل املثال، فإن الدولة الطرف اليت ُيحرم فيها عدد                .      [...]
                                                                                                             األساسـية، أو مـن الرعاية الصحية األولية األساسية، أو من املأوى واملسكن األساسيني، أو من أشكال التعليم              

                                                  وينطبق هذا احلد األدىن من االلتزامات األساسية         . "        ى العهد                    بالتزاماهتا مبقتض             بأهنا مل تف           ً   ، بداهةً،          ُ      األساسية، ُتعترب 
  .                                                                  بصرف النظر عن توافر املوارد لدى البلد املعين أو أي عوامل وصعوبات أخرى

            توفر املوارد

                                                                                        يف حـاالت كـثرية، قد تأخذ معظم الدول على عاتقها تلك االلتزامات بسهولة نسبية ودون أن يكون     -  ١٠
                                                                      بيد أنه يف حاالت أخرى، قد يتوقف اإلعمال التام للحقوق على توفر              .          املوارد                               لذلـك تداعيات كبرية من حيث     

                                     وتؤكده االجتهادات املتطورة للجنة       ٢٨-  ٢٥                                        ومع ذلك، وكما تبينه مبادئ ليمبورغ         .                            موارد مالية ومادية كافية   
                           االلتزامات الدنيا فيما                                                                                               املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن شح املوارد ال يعفي الدول من بعض            

  .                                                 يتعلق بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

             سياسات الدول

ُ                                                                                                   ُتنتهك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عندما تنتهج الدولة، بالفعل أو باالمتناع عن الفعل، سياسة  -  ١١
                                                     العهد، أو ال تفي مبعيار التصرف أو حتقيق النتائج                                   ً                                      أو ممارسـة ختل أو تتجاهل عمداً االلتزامات املنصوص عليها يف            

                                                                                                              وعـالوة على ذلك فإن أي متييز على أساس العرق أو اللون أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي                       .         املطلـوب 
                                                                                                                        السياسـي أو غريه أو األصل القومي أو االجتماعي أو امللكية أو الوالدة أو غري ذلك يكون الغرض منه أو أثره هو                      

  .                                                                                         ً       ال أو إعاقة املساواة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو ممارستها ميثل انتهاكاً للعهد   إبط

               التمييز اجلنساين

                                                                                                                   يفهم التمييز ضد املرأة، فيما يتعلق باحلقوق املعترف هبا يف العهد، يف ضوء معيار مساواة املرأة مبوجب اتفاقية                   -  ١٢
                                                                  ويتطلب هذا املعيار القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مبا يف ذلك    .                 تمييز ضد املرأة                             القضاء على مجيع أشكال ال    

  .                                                                                        التمييز على أساس نوع اجلنس املترتب على احلرمان االجتماعي والثقايف وغريه من أشكال احلرمان اهليكلي

                 العجز عن االمتثال

                                                 حلق اقتصادي أو اجتماعي أو ثقايف، من املهم التمييز                                               ً عند حتديد أي فعل أو امتناع عن الفعل ميثل انتهاكاً -  ١٣
                                             فعلى الدولة اليت تدعي أهنا غري قادرة على          .                                                                       بني عجز الدولة عن االمتثال اللتزاماهتا التعاهدية وامتناعها عن ذلك         
         زلزال،                          ً      فإغالق مؤسسة تعليمية موقتاً بسبب  .                                                             تنفيذ التزاماهتا ألسباب خارجة عن إرادهتا أن تقيم الدليل على ذلك
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                         ً      ً                                                                                  عـلى سبيل املثال، يعترب ظرفاً خارجاً عن إرادهتا، يف حني أن إلغاء نظام للضمان االجتماعي دون برنامج بديل                   
  .                ً                                      ميكن اعتباره مثاالً لعدم رغبة الدولة يف الوفاء بالتزاماهتا

                              االنتهاكات من خالل إتيان األفعال

                                              ة والثقافية من خالل الفعل املباشر للدول أو غريها                                              ميكن أن تقع انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعي -  ١٤
  :                                     وتشمل األمثلة على هذه االنتهاكات ما يلي  .                                           من الكيانات اليت ال تنظمها الدول بدرجة كافية

                       ً                                                                   إلغاء أو وقف العمل رمسياً بقانون ينظم االستمرار يف التمتع حبق اقتصادي أو اجتماعي أو ثقايف         ) أ ( 
            ً   مكفول حالياً؛ 

                                ً                                                        أفراد معينني أو مجاعات معينة عمداً من حق من هذا القبيل، من خالل متييز منصوص                       حـرمان   ) ب ( 
                                 عليه يف القانون أو مفروض يف إطاره؛

                                                                                        الدعم الفعلي لتدابري اعتمدهتا أطراف ثالثة تتعارض مع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛  ) ج ( 

                                 ً             االلتزامات القانونية القائمة سابقاً واملتصلة                                                     اعتماد تشريعات أو سياسات تتعارض بوضوح مع          ) د ( 
                                                                                                       بتلك احلقوق، إال إذا كان غرضها وأثرها تعزيز املساواة وحتسني إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

                 ً  ألكثر الفئات ضعفاً؛

                        يقلص نطاق ضمان ذلك احلق؛                             اعتماد أي تدبري تراجعي متعمد    ) ه ( 

                                                                   ي حلق حيميه العهد أو وقفه بشكل مدروس، إال إذا كانت الدولة تتصرف                            إعاقة اإلعمال التدرجي    ) و ( 
                                                                                   يف احلدود اليت يسمح هبا العهد أو إن هي فعلت ذلك بسبب نقص املوارد املتاحة أو ألسباب قاهرة؛

                                                                                           تقليص أو حتويل نفقات عامة حمددة عندما يؤدي هذا التقليص أو التحويل إىل عدم التمتع بتلك           ) ز ( 
  .            ً                                                             يكون مقترناً بتدابري كافية لتأمني احلق يف احلد األدىن من مقومات املعيشة لكل فرد        احلقوق وال

                              االنتهاكات من خالل أفعال اإلغفال

                                                                                           ميكن أن تنتهك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل تقصري الدول عن اختاذ التدابري الالزمة  -  ١٥
  :                    ومن أمثلة ذلك ما يلي  .              م قيامها بذلك                                   النامجة عن االلتزامات القانونية أو عد

                                          عدم اختاذ إجراءات مناسبة كما يقتضيه العهد؛  ) أ ( 

                                                                           عدم إصالح أو إلغاء التشريعات اليت تتعارض بوضوح مع التزام منصوص عليه يف العهد؛  ) ب ( 

                                                                           عدم إنفاذ التشريعات أو وضع السياسات املعدة لتنفيذ أحكام العهد موضع التنفيذ؛  ) ج ( 

                                                                                      م تنظيم أنشطة األفراد أو اجلماعات ملنعهم من انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛  عد  ) د ( 
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                                                           ً     ً   عدم استعمال احلد األقصى من املوارد املتاحة يف إعمال العهد إعماالً كامالً؛    ) ه ( 

    ايري                                                                                         عـدم رصد إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك وضع وتطبيق مع               ) و ( 
                       ومؤشرات تقييم االمتثال؛

                                                                                     عـدم العمـل بسرعة على إزالة العوائق اليت جيب عليها إزالتها للسماح باإلعمال الفوري حلق      ) ز ( 
             يكفله العهد؛

                                           ً  التأخري يف إعمال حق ينص العهد على توفريه فوراً؛  ) ح ( 

                  وسعها استيفاؤه؛                                                         ً    عدم استيفاء الدولة ملعيار دويل للحد األدىن لإلجناز، مقبول عموماً، يف  ) ط ( 

                                                                                                 عدم أخذ الدولة يف احلسبان التزاماهتا القانونية الدولية يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية               ) ي ( 
  .                                                                                                   والثقافية عند إبرامها اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف مع دول أو منظمات دولية أو شركات متعددة األطراف

                      املسؤولية عن االنتهاكات -     ً  ثالثاً 

           لية الدولة    مسؤو

     وعلى   .                                                                                       تعزى االنتهاكات املشار إليها يف الفرع الثاين إىل الدولة اليت تقع تلك االنتهاكات يف إطار واليتها -  ١٦
                                                                                                                  الدولة املسؤولة، بناء على ذلك، أن تضع آليات لتدارك تلك االنتهاكات، مبا يف ذلك الرصد والتحقيق واملقاضاة                 

  .              وتعويض الضحايا

         األجنبيان                  السيطرة أو االحتالل 

                                                                                                ميكن عزو احلرمان من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف ظروف االحتالل األجنيب إىل سلوك               -  ١٧
                                                              ويصدق هذا الكالم يف ظل أوضاع االستعمار واألشكال األخرى من            .                                            الدولة اليت تتحكم بالفعل يف اإلقليم املعين      

                                                            احملتلة تتحمل مسؤولية انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية                            فالقوة املسيطرة أو      .                          السيطرة واالحتالل العسكري  
  .          ً                             ً                                       وهناك أيضاً ظروف تنتهك فيها دول تعمل معاً احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  .          والثقافية

                                     األفعال الصادرة عن كيانات من غري الدول

               الشركات عرب     ها         مبا في   ،          نات اخلاصة      الكيا    رم حت       أال           عن ضمان                          احلماية مسؤولية الدولة              االلتزام ب         يشـمل    -  ١٨
                       والدول مسؤولة عن أي      .                                            ن حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                 واألفراد، اخلاضعني لواليتها، م      ،         الوطنـية 

                             جراءات الالزمة ملراقبة سلوك      اإل           الدولة       اختاذ        ن عدم    ع                                                          انتهاكات للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تنشأ       
  . ا        لتابعة هل              تلك اجلهات غري ا

                                  األفعال الصادرة عن املنظمات الدولية

                                                                        ً                     متتد التزامات الدول حبماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتشمل أيضاً مشاركتها يف املنظمات  -  ١٩
                                                                 ومن املهم للدول بشكل خاص أن تستعمل نفوذها لضمان أال تكون             .                                         الدولـية الـيت تعمـل بصـورة مجاعية        
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                                       ومن أجل القضاء على انتهاكات احلقوق        .                                                     ة عن برامج وسياسات املنظمات اليت هي أعضاء فيها                      االنتهاكات نامج 
                                                                                                       االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال بد للمنظمات الدولية، مبا فيها املؤسسات املالية الدولية، أن تصحح سياساهتا 

                      وينبغي للدول األعضاء يف   .                  جتماعية والثقافية                                                        وممارساهتا حبيث ال يترتب عليها احلرمان من احلقوق االقتصادية واال
                                                                                                         تلك املنظمات، فرادى أو من خالل جمالس اإلدارة، وكذلك لألمانة واملنظمات غري احلكومية، أن تشجع وتعمم                
                                                                                                                 االجتـاه الـذي تتجه العديد من هذه املنظمات املتمثل يف إعادة النظر يف سياساهتا وبراجمها ألخذ قضايا احلقوق                   

                                                                                                      واالجتماعية والثقافية يف احلسبان، وال سيما عندما تنفذ تلك السياسات والربامج يف بلدان تفتقر إىل                          االقتصادية  
  .                                                                                                  املوارد ملقاومة ضغوط املؤسسات الدولية على صنع القرار الذي يؤثر يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                ضحايا االنتهاكات -     ً  رابعاً 

                األفراد واجلماعات

                                                                                              كل من األفراد واجلماعات ضحايا انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما هي                      قـد يقع   -  ٢٠
                                                                  وتتضرر بعض اجلماعات أكثر من غريها يف هذا الصدد، مثل الفئات             .                                           احلـال بالنسبة للحقوق املدنية والسياسية     

                            مسي اللجوء والالجئني واملشردين                                                                      ذات الدخل املنخفض والنساء والشعوب األصلية والقبلية والشعوب احملتلة وملت  
  .      ً                                                                   داخلياً واألقليات واملسنني واألطفال واملزارعني بال أرض واملعاقني واألشخاص بدون مأوى

                 العقوبات اجلنائية

                                                                                            ينـبغي أال يـتعرض ضحايا انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعقوبات جنائية بسبب     -  ٢١
                            كما ينبغي عدم معاقبة أي       .                                                 القوانني اليت جترم األشخاص الذين ال مأوى هلم                         ً             وضـعهم كضحايا، مثالً من خالل     

  .                                                شخص ملطالبته حبقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                              سبل االنتصاف وغريها من الردود على االنتهاكات-     ً  خامساً 

                       اللجوء إىل سبل االنتصاف 

                                               قتصادي أو اجتماعي أو ثقايف إمكانية الوصول                                                               ينبغي أن تتاح لكل شخص أو مجاعة ضحية انتهاك حق ا           -  ٢٢
  .                                                                             إىل سبل االنتصاف القضائي أو غريه من سبل االنتصاف املناسبة على املستويني الوطين والدويل

          تعويض كاف

ٍ                               جلميع ضحايا انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلق يف جرب كاٍف قد يتخذ شكل رد                -  ٢٣                                                                     
  .                                                         و رد االعتبار والترضية أو تقدمي ضمانات بعدم تكرار االنتهاكات                  احلقوق أو التعويض أ

                                 عدم املعاقبة الرمسية على االنتهاكات

                                                                          ً                                                  عـلى اهليئات القضائية الوطنية وغريها أن تتأكد من أنه ال يترتب على أحكامها، أياً كانت، معاقبة رمسية على انتهاك                     -  ٢٤
                                                                                  لقضائية الوطنية على األقل أن تعترب األحكام ذات الصلة يف قانون حقوق اإلنسان                               وينبغي للهيئات ا    .                              اللـتزام دويل للدولة املعنية    

  .                                                                                                الدويل واإلقليمي أداة للتفسري عند اختاذ أي قرارات تتعلق بانتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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                املؤسسات الوطنية

                                   ؤسسات أمناء املظامل وجلان حقوق اإلنسان                                                           ينبغي للهيئات املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ورصدها، مثل م      -  ٢٥
                                                                                                   الوطنية، أن تتصدى النتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بنفس القدر من الصرامة اليت تتصدى به 

  .                               النتهاكات احلقوق املدنية والسياسية

                          ً تطبيق الصكوك الدولية حملياً

                                                  ف باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل                                                         ميكـن إلدراج أو تطبيق الصكوك الدولية اليت تعتر         -  ٢٦
                                         ً                                                                          مباشر يف النظام القانوين احمللي، أن يعزز كثرياً نطاق وفعالية التدابري التصحيحية، وينبغي التشجيع على ذلك يف                 

  .          مجيع األحوال

                اإلفالت من العقاب

                       هاك للحقوق االقتصادية                                                                                    ينـبغي للـدول أن تـتخذ تدابـري فعالة ملنع اإلفالت من العقاب عن أي انت                 -  ٢٧
                                                        ً                                                   واالجتماعـية والثقافـية وضمان أال يتمتع أي شخص قد يكون مسؤوالً عن انتهاك تلك احلقوق باحلصانة من                  

  .                  املسؤولية عن أفعاله

                   دور املهن القانونية

    أكرب                                                                   ً                 ً             ينبغي للمحامني والقضاة واحملكمني ونقابات احملامني واألوساط القانونية عموماً أن يعريوا اهتماماً              -  ٢٨
                                                                                                          بكـثري النـتهاكات احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عند ممارستهم مهنهم، كما أوصت بذلك جلنة                

                                    ، وذلك لتوفري سبل انتصاف قضائية          ١٩٩٥                                                                   احلقوقـيني الدولية يف إعالن وخطة عمل بنغالور الصادرين يف عام            
  .                          وغريها لضحايا تلك االنتهاكات

               املقررون اخلاصون

ـ    -  ٢٩                                                                                                نة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أن تعني مقررين خاصني معنيني مبواضيع حمددة بغية زيادة تعزيز                             ينـبغي للج
  .                                                                                                          اآلليات الدولية ملنع انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنذار املبكر بوقوعها ورصدها وتعويض ضحاياها

            معايري جديدة

                                                            امات الدول باحترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         ً                                      سـعياً إىل زيـادة توضـيح حمتويات التز         -  ٣٠
                                                                                                                 ومحايـتها وإعماهلا، ينبغي للدول واهليئات الدولية املعنية أن تواصل بنشاط اعتماد معايري جديدة بشأهنا حقوق                

  .                                                                         اقتصادية واجتماعية وثقافية حمددة، ال سيما احلق يف العمل والغذاء والسكن والصحة

      ضافية             الربوتوكوالت اإل

                                                                                                    ينـبغي اعـتماد الربوتوكول االختياري الذي ينص على الشكاوى الفردية واجلماعية املتعلقة باحلقوق               -  ٣١
                                                        كما ينبغي ضمان أن الربوتوكول االختياري املقترح امللحق         .                                                     املعـترف هبـا يف العهد والتصديق عليه دون إبطاء         
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      ً     ً                                       هتماماً مماثالً النتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية                                                     باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يويل ا
  .    ً                                                                                 وفضالً عن ذلك، ينبغي إيالء االعتبار لوضع إجراء اختياري للشكاوى يف إطار اتفاقية حقوق الطفل  .          والثقافية

               التوثيق والرصد

                       ع اجلهات الفاعلة، مبا                                                                                         ينبغي أن يضطلع بتوثيق ورصد انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مجي           -  ٣٢
                                              وال غىن عن قيام املنظمات الدولية املعنية بتقدمي ما   .                                                          فيها املنظمات غري احلكومية واحلكومات الوطنية واملنظمات الدولية

                                                               وتشمل والية مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تعزيز           .                                                     يلزم من دعم لتنفيذ الصكوك الدولية يف هذا اجملال        
                                                                                                      قتصادية واالجتماعية والثقافية، ومن األساسي اختاذ إجراءات فعالة على سبيل االستعجال وختصيص موارد                      احلقوق اال 

                                                                      كما ينبغي للوكاالت املتخصصة وغريها من املنظمات الدولية العاملة يف            .                                            بشـرية ومالـية كافية لتحقيق هذا اهلدف       
                                               ً        قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بوصفها حقوقاً،                                                                 اجملاالت االقتصادية واالجتماعية أن تركز بشكل مالئم على احل        

  .                                                                               وينبغي، إذا كانت مل تفعل بعد، أن تساهم يف اجلهود املبذولة للتصدي النتهاكات تلك احلقوق
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                                                           مـبادئ ليمـبورغ بشـأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق          : ٦      املرفق 
                               االقتصادية واالجتماعية والثقافية

      مقدمة

ـ    ̀  ١̀                                                                                      ة من اخلرباء البارزين يف القانون الدويل دعتهم جلنة احلقوقيني الدولية وكلية القانون يف                      التقـت جمموع
        أوهايو،  (                                                             ومعهد مورغان احلضري حلقوق اإلنسان التابع جلامعة سينسينايت           )                 ماسترخيت، هولندا  (                جامعة ليمبورغ   

                               بحث طبيعة ونطاق التزامات الدول    ل    ١٩٨٦      يونيه  /        حزيران ٦     إىل  ٢             يف ماسترخيت من   )                        الواليات املتحدة األمريكية
                                                                                                              األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومسألة نظر اللجنة املعنية باحلقوق              
                                                                              ً                                  االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، املنشأة حديثاً؛ يف تقارير الدول              

  .                                      لتعاون الدويل مبوجب اجلزء الرابع من العهد                األطراف، ومسألة ا

ِ                                    وقـِدم املشاركون الذين بلغ عددهم        ̀  ٢̀       ً                                                               خبرياً من إسبانيا وأستراليا وآيرلندا ومجهورية أملانيا االحتادية           ٢٩  
                                                                                                            والسـنغال واملكسـيك واململكة املتحدة والنرويج وهنغاريا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية ويوغوسالفيا             

                                                                                                      مـم املـتحدة حلقوق اإلنسان ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة                          ومركـز األ  
                      َ            وكان أربعة مشاركني أعضاَء يف اللجنة   .                                                       ومنظمة الصحة العاملية وأمانة الكومنولث واملنظمات الراعية  )         اليونسكو (

  .                      جلس االقتصادي واالجتماعي                                                        املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التابعة للم

                                                                                            وأمجع املشاركون على املبادئ التالية اليت يعتقدون أهنا تعكس الوضع احلايل للقانون الدويل باستثناء بعض  ̀  ٣̀ 
   ".  جيب "   ً     بدالً من   "      ينبغي "                                  التوصيات املشار إليها باستعمال فعل 

  طبيعة ونطاق التزامات الدول األطراف-اجلزء األول 

            مالحظات عامة -    ألف 

    وهي   .                                               ً                                      تشكل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جزءاً ال يتجزأ من القانون الدويل حلقوق اإلنسان - ١
                                                  ً                                                    موضـوع الـتزامات تعاهدية حمددة يف صكوك دولية شىت، خصوصاً العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية                

  .                    واالجتماعية والثقافية

                                                           قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص                                                وقد دخل كل من العهد الدويل اخلاص باحل        - ٢
                             ويسمح العهدان بتوسيع نطاق      .     ١٩٧٦                                                                         بـاحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري حيز التنفيذ يف عام           

  .                                          ومتثل هذه الصكوك الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان  :                         اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

                                                                           نسان واحلريات األساسية غري قابلة للتجزئة ومترابطة، فينبغي أن يوىل إعمال وتعزيز   ّ               وملّا كانت حقوق اإل - ٣
                                                                                                               ومحايـة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية نفس القدر من االعتبار واالهتمام العاجل الذي يوىل للحقوق               

  .                املدنية والسياسية
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               ً        املشار إليه الحقاً ب       (                       واالجتماعية والثقافية                                                              وينـبغي تفسـري العهـد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية            - ٤
                               ، مع مراعاة املوضوع والغرض،      )    ١٩٦٩        فيينا،   (             ً                                           حبسن نية، طبقاً التفاقية فيينا بشأن قانون املعاهدات            ")        العهـد  "

  .                                                واملعىن العادي، واألعمال التحضريية، واملمارسة املناسبة

                                              عن هيئات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية                                                   ً         وينـبغي مراعاة خربة الوكاالت املتخصصة املعنية فضالً        - ٥
                                                                                                            الدولية، مبا فيها األفرقة العاملة واملقررين اخلاصني التابعني لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان عند تنفيذ العهد        

  .                        ورصد إجنازات الدول األطراف

           وليس هناك    .             اسية متنوعة                                                                            وميكـن حتقيق إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف سياقات سي           - ٦
                                                             وقد سجلت جناحات وإخفاقات يف كل من اقتصادات السوق واالقتصادات غري   .                       ً     ً  طريق واحد إلعماهلا إعماالً تاماً

  .                                                             القائمة على السوق، يف كل من اهلياكل السياسية املركزية والالمركزية

  .                            امات اليت قبلت هبا مبقتضى العهد                                                           وعلى الدول األطراف يف كل األوقات أن تتصرف حبسن نية لتنفيذ االلتز - ٧

                                                               ً                      ً                     ومـع أن اإلعمال التام للحقوق املعترف هبا يف العهد جيب أن يتحقق تدرجيياً، فإنه ميكن التقاضي حاالً                   - ٨
  .                                                                                 بشأن إعمال بعض احلقوق يف حني أن احلقوق األخرى تصبح، مع مرور الزمن، قابلة للتقاضي بشأهنا

                          وينبغي تسهيل هذا الدور      .                                       قوم بدور مهم يف تشجيع تنفيذ العهد                                          وميكـن للمنظمات غري احلكومية أن ت       - ٩
  .     ً                           تباعاً على الصعيدين الوطين والدويل

  .                                                                                            والدول األعضاء مسؤولة أمام كل من اجملتمع الدويل وشعوهبا عن امتثاهلا لاللتزامات املنصوص عليها يف العهد -  ١٠

                                            شاركة مجيع قطاعات اجملتمع مشاركة كاملة يف                                                             ومن مث، فال غىن عن تضافر اجلهود الوطنية لالحتجاج مب          -  ١١
                                               واملشاركة الشعبية مطلوبة يف مجيع املراحل، مبا         .                                                               إحراز تقدم يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

  .                                                    فيها وضع السياسات الوطنية وتطبيقها وإعادة النظر فيها

                                 ولبلوغ هذا اهلدف، ينبغي للجنة       .                التعاون واحلوار                                                         وينبغي تناول مسألة مراقبة االمتثال للعهد بروح من          -  ١٢
                                ، لدى نظرها يف تقارير الدول       "      اللجنة "                                                                                 املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املشار إليها فيما بعد ب             

                                                                                                             األطـراف، أن حتلـل األسباب والعوامل اليت تعوق إعمال احلقوق املشمولة بالعهد، وحيثما أمكن أن تشري إىل                  
                                                                                                          وينبغي أال مينع هذا النهج من استنتاج أن الدولة الطرف مل متتثل اللتزاماهتا مبوجب العهد عندما تسمح                   .       حلـول 

  .                            املعلومات املتاحة هبذا االستنتاج

                                                ً     ً                                                        وينبغي جلميع اهليئات اليت ترصد العهد أن تويل اهتماماً خاصاً ملبادئ عدم التمييز واملساواة أمام القانون                 -  ١٣
  .                      ثال الدول األطراف للعهد             عند تقييم امت

     ً                                                                                                    ونظراً إىل أمهية اإلعمال التدرجيي للحقوق املنصوص عليها يف العهد يف جمال التنمية، ينبغي إيالء اهتمام                 -  ١٤
                                                                                                                خـاص للـتدابري الرامية إىل حتسني مستوى معيشة الفقراء وغريهم من الفئات احملرومة، مع مراعاة أن األمر قد                   

  .                                         اية احلقوق الثقافية للشعوب األصلية واألقليات                        يقتضي اختاذ تدابري خاصة حلم
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                                                                                           وينبغي أخذ العالقات االقتصادية الدولية يف احلسبان عند تقييم جهود اجملتمع الدويل لتحقيق األهداف اليت  -  ١٥
  .               ينص عليها العهد

                                              ً مبادئ تفسريية تتعلق باجلزء الثاين من العهد حتديداً -    باء 

                                     ً                     سالكة يف ذلك مجيع السبل املناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد             ...           ن خطوات              ما يلزم م      ...       تتخذ      ): " ١ ( ٢         املـادة   
  "             تدابري تشريعية

                                 ً                                                         كل الدول األطراف ملزمة بالبدء فوراً باختاذ إجراءات من أجل اإلعمال الكامل للحقوق املنصوص عليها  -  ١٦
  .       يف العهد

                                       املناسبة، مبا فيها التدابري التشريعية                                                                                وعـلى الـدول األطـراف، على الصعيد الوطين، أن تستعمل مجيع الوسائل               -  ١٧
  .                                                                                                        واإلدارية والقضائية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية، اليت تتالءم مع طبيعة احلقوق لتنفيذ التزاماهتا مبوجب العهد

                    وجتدر اإلشارة مع ذلك    .                                                                                والتدابري التشريعية وحدها ال تكفي لتنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف العهد           -  ١٨
    ً                                                                                            كثرياً ما تستلزم اختاذ تدابري تشريعية يف احلاالت اليت ختل فيها التشريعات القائمة بااللتزامات                )  ١ ( ٢              أن املادة      إىل

  .                    املنصوص عليها يف العهد

  .                                                                                   وعلى الدول األطراف أن توفر سبل انتصاف فعالة، مبا فيها، عند االقتضاء، سبل انتصاف قضائية -  ١٩

                                                                           تطبيقها يف دولة معينة حتددها هذه الدولة الطرف وجيب أن ختضع إلعادة                                          إن مالءمة الوسائل اليت يتعني     -  ٢٠
                                         وجيب أال متس إعادة النظر هذه باختصاص اهليئات   .                                                         النظر من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي مبساعدة اللجنة      

  .                             املنشأة مبوجب ميثاق األمم املتحدة

  "                                  لضمان التمتع الفعلي التدرجيي باحلقوق "

                                     أن تتجه الدول األطراف بأسرع ما ميكن حنو   "                                 جناز التدرجيي لإلعمال الكامل للحقوق  اإل "    اجب         يستلزم و -  ٢١
                                                                                              وال ميكن يف ظل أي ظرف من الظروف أن يفسر هذا األمر على أنه ينطوي على أن للدول احلق                    .             إعمال احلقوق 

                     ، تتحمل مجيع الدول           فبالعكس  .                       إلعمال احلق بالكامل            الالزمة                                               يف أن ترجـئ إىل أجـل غري مسمى بذل اجلهود          
  .       العهد    مبوجب          التزاماهتا  ب       لوفاء               باختاذ تدابري ل               ً واجب البدء فوراً

                                                                ً                            وبعض االلتزامات يف إطار العهد تقتضي من الدول األطراف أن تنفذها فوراً وبالكامل، مثل حترمي التمييز  -  ٢٢
  .        من العهد  )  ٢ ( ٢        يف املادة 

       ً   فعاالً                  ً   و يستوجب استخداماً    وه                     الزيادة يف املوارد؛                                                     اجـب اإلعمال التدرجيي قائم بصورة مستقلة عن           وو -  ٢٣
  .              للموارد املتاحة

                                                                                                  أن يـتأثر اإلعمال التدرجيي ليس بزيادة املوارد فحسب وإمنا بتطوير موارد جمتمعية ال بد منها                        وميكـن    -  ٢٤
  .    ً أيضاً          يف العهد                              إلعمال كل فرد للحقوق املعترف هبا
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  "                               بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة "

  .                                                                                  دول األطراف، بغض النظر عن مستوى منوها االقتصادي، ملزمة بضمان احترام حق اجلميع يف الكفاف     إن ال -  ٢٥

                                                                           إىل املوارد املتوفرة داخل الدولة وإىل تلك اليت يوفرها اجملتمع الدويل من              "                مواردها املتاحة  "             وتشري عبارة    -  ٢٦
  .                             طريق التعاون واملساعدة الدوليني

                                                                      ما إذا كانت قد اختذت التدابري املالئمة إلعمال حقوق اإلنسان املعترف هبا يف                          االنتباه، عند حتديد      وجيب -  ٢٧
  .                                                                 العهد، إىل االستخدام املنصف والفعال للموارد املتاحة وسبل الوصول إليها

                                                                                           وجيب إيالء األولوية الواجبة عند استعمال املوارد املتاحة إلعمال احلقوق املعترف هبا يف العهد مع مراعاة  -  ٢٨
  .                                                 ة إىل ضمان الكفاف لكل شخص وكذا تقدمي اخلدمات األساسية    احلاج

  "                                                                              مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقين "

        والعهد،   )   ٥٦   و  ٥٥        املادتان  (                                              ً                    يوضع يف االعتبار يف التعاون واملساعدة الدوليني، عمالً مبيثاق األمم املتحدة  -  ٢٩
                                                                 ً                                 ت أولوية إعمال مجيع حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية فضالً عن املدنية والسياسية                         كمسـألة ذا  

  .               واحلريات األساسية

َ                                 وجيـب أن يوجَّه التعاون واملساعدة الدوليان صوب إقامة نظام اجتماعي ودويل متاَرس يف ظله احلقوق                 -  ٣٠                                                           َّ          
   ).                             من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  ٢٨         رن املادة   قا (                                         واحلريات املنصوص عليها يف العهد ممارسة كاملة 

                                                                                         وعلى الدول، بصرف النظر عن االختالفات يف نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية أن تتعاون فيما  -  ٣١
                                                                                                                 بيـنها يف تعزيز التقدم االجتماعي واالقتصادي والثقايف على الصعيد الدويل، وال سيما النمو االقتصادي للبلدان                

  .                                            ة، املتحرر من التمييز القائم على هذه االختالفات      النامي

  .                                                                                              وعلى الدول أن تتخذ إجراءات على الصعيد الدويل للمساعدة والتعاون يف إعمال احلقوق اليت يعترف هبا العهد -  ٣٢

                                                                                                        وجيـب أن يقـوم التعاون واملساعدة بني الدول على املساواة يف السيادة وأن يهدفا إىل إعمال احلقوق                   -  ٣٣
  .               ص عليها يف العهد     املنصو

                                       ينبغي أن يكون دور املنظمات الدولية         ) ١ ( ٢                                        ً                   وعـند تنفـيذ التعاون واملساعدة الدوليني، عمالً باملادة           -  ٣٤
  .                              ً          ومسامهة املنظمات غري احلكومية ماثالً يف األذهان

            عدم التمييز   ): ٢ ( ٢      املادة 

        وبالتايل   .                  بل الدول األطراف                                                      إىل التطبيق الفوري وتشتمل على ضمانة صرحية من ق          )  ٢ ( ٢               تدعـو املادة     -  ٣٥
  .                                                       ينبغي إخضاعها للمراجعة القضائية وغريها من إجراءات التظلم

  .          ليست شاملة  )  ٢ ( ٢                                                  واألسس اليت يقوم عليها التمييز واملشار إليها يف املادة  -  ٣٦
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    يام                         ً                                                                                 وعـندما تصبح الدول أطرافاً يف العهد، يكون عليها أن تقضي على التمييز القائم حبكم القانون بالق                 -  ٣٧
                                                                                                                  دون تأخري، بإلغاء أي قوانني ولوائح وممارسات متييزية تؤثر يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية               

   ).                                 ً           مبا فيها حاالت االمتناع عن الفعل فضالً عن إتيانه (

      ماعية                                                                                                      أمـا التميـيز حبكـم الواقع، الذي يقع نتيجة عدم املساواة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجت                 -  ٣٨
  .                                                                        والثقافية، على أساس نقص املوارد أو غريها، فينبغي وضع حد لـه يف أسرع وقت ممكن

                                                                                                           وال تعتـرب من قبيل التمييز أية تدابري خاصة يكون الغرض الوحيد من اختاذها تأمني ما يكفي من تقدم                    -  ٣٩
                             لتلك اجلماعات وهؤالء األفراد                                                                                    لـبعض اجلماعـات احملتاجة أو األفراد احملتاجني إىل احلماية اليت قد تكون الزمة               

                                                                                                            لتضـمن هلـا وهلم املساواة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، شريطة أال تؤدي تلك التدابري،           
                                                                                                           نتـيجة لذلـك، إىل إدامة قيام حقوق منفصلة ختتلف باختالف اجلماعات، وشريطة عدم استمرارها بعد بلوغ                 

  .                        األهداف اليت اختذت من أجلها

                                                                                من الدول األعضاء أن متنع األشخاص العاديني واهليئات اخلاصة من ممارسة التمييز              )  ٢ ( ٢               وتقتضي املادة    -  ٤٠
  .                             يف أي جمال من جماالت احلياة العامة

                                                                              ، ينبغي إيالء االعتبار الواجب جلميع الصكوك الدولية ذات الصلة، مبا فيها             ) ٢ ( ٢                        وعـند تطبـيق املادة       -  ٤١
           جلنة القضاء  (                                                                ية بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وألنشطة جلنة اإلشراف                      اإلعالن واالتفاقية الدول
  .                         مبوجب االتفاقية املشار إليها  )                    على التمييز العنصري

                             غري املواطنني يف البلدان النامية   ): ٣ ( ٢      املادة 

  .                                                            القاعدة العامة هي أن العهد ينطبق على املواطنني وعلى غري املواطنني -  ٤٢

                                                          القضاء على سيطرة بعض اجملموعات االقتصادية املكونة من أشخاص غري   )  ٣ ( ٢                    كان اهلدف من املادة    لقد -  ٤٣
  .     ً     ً  تفسرياً ضيقاً  )  ٣ ( ٢                                               ويف ضوء ذلك، ينبغي تفسري االستثناء الوارد يف املادة   .                             مواطنني أثناء العهد االستعماري

                                   وق االقتصادية وإىل مفهوم البلدان                              بوجه خاص إىل مفهوم احلق      )  ٣ ( ٢                                    وحيـيل هذا التفسري الضيق للمادة        -  ٤٤
                                                                                                     ويشري هذا املفهوم األخري إىل تلك البلدان اليت نالت استقالهلا واليت تقع ضمن تصنيفات األمم املتحدة                  .          النامـية 

  .                       املناسبة للبلدان النامية

                                املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة  : ٣      املادة 

                                                            الواجب لإلعالن والتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد                                ينبغي إيالء االعتبار      ٣                   عند تطبيق املادة     -  ٤٥
  )                                                 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       (                                                               املرأة وغريمها من الصكوك ذات الصلة وإىل أنشطة جلنة اإلشراف           

  .                         مبوجب االتفاقية املشار إليها

     حدود  : ٤      املادة 

  .                 ً                            ة حقوق األفراد بدالً من أن تسمح للدول بفرض قيود                          ترمي يف املقام األول إىل محاي ٤           كانت املادة  -  ٤٦
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                                                                                                            ومل يكـن الغـرض من هذه املادة فرض قيود على احلقوق تضر برزق الفرد أو بقائه على قيد احلياة أو                      -  ٤٧
  .          سالمة الشخص

  "                املقررة يف القانون "

                    ينص القانون الوطين                                                                                   ال جيـوز فرض أي قيد على ممارسة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ما مل              -  ٤٨
  .            ً                                              املنطبق عموماً الذي يتماشى مع العهد والنافذ وقت تطبيق القيد

                                  ً                                                                    وجيب أال تكون القوانني اليت تفرض قيوداً على ممارسة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعسفية               -  ٤٩
  .                      أو غري معقولة أو متييزية

                                                   ارسة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واضحة                                                       وجيـب أن تكـون القواعد القانونية اليت تقيد مم          -  ٥٠
  .                        وبوسع أي شخص االطالع عليها

                                                                                                    وجيب أن ينص القانون على ضمانات كافية وسبل انتصاف فعالة ضد القيام بشكل غري قانوين وتعسفي                 -  ٥١
  .                                                              بتطبيق القيود املفروضة على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  "  ام                تعزيز الرفاه الع "

  .                                               جيب تفسري هذه العبارة لتعين زيادة رفاهية الناس ككل -  ٥٢

  "              يف جمتمع دميقراطي "

  .                                                                جيب تفسري هذه العبارة على أهنا تفرض املزيد من احلدود على تطبيق القيود -  ٥٣

  .  مع                                   ً                                                         ويقع على عاتق الدولة اليت تفرض قيوداً أن تقيم الدليل على أن القيود ال تعيق السري الدميقراطي للمجت -  ٥٤

                                                                                                   ويف حـني أنه ال يوجد منوذج أوحد للمجتمع الدميقراطي، فإنه ميكن النظر إىل جمتمع يعترف باحلقوق                  -  ٥٥
  .                                                                                          املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وحيترمها على أنه يفي هبذا التعريف

  "    ُ                         توافُق ذلك مع طبيعة هذه احلقوق "

      َّ                                              أال يفسَّر أي قيد من القيود أو يطبق حبيث يعرض            "                                  ذي يتوافق مع طبيعة تلك احلقوق       ال "                يتطلب التقييد    -  ٥٦
  .                   جوهر احلق املعين للخطر

                                                                                   على أنه ال يوجد حق عام أو ضمين أو ثانوي ألي دولة يسمح هلا بفرض قيود غري                   )  ١ ( ٥              وتؤكد املادة    -  ٥٧
  .                      ً           تلك املنصوص عليها حتديداً يف القانون

                          أي من احلقوق أو احلريات      "                                            ألحكام املنصوص عليها يف القانون حبيث هتدر                                    وال جيـوز تفسـري أي من ا        
                                                                 إىل ضمان أال يوجد يف العهد شيء ميكن تفسريه على أنه يعوق              ٥                               وإضافة إىل ذلك، ترمي املادة         ".             املعـترف هبا  

  .                                                                         احلق الضمين لكل الشعوب يف التمتع بثرواهتا ومواردها واستخدامها بشكل كامل وحبرية



 

 141 

  ٥      املادة 

                                                                                   إىل ضمان عدم تفسري أي حكم يف العهد على حنو ميس بأحكام القانون احمللي أو أي                  )  ٢ ( ٥            هتدف املادة    -  ٥٨
َ               معـاهدات أو اتفاقيات أو اتفاقات متعددة األطراف تكون نافذة بالفعل، أو قد تصبح كذلك، ويعاَمل الشخص                                                                                           

                                         و يقيد ممارسة أي حق من حقوق اإلنسان              على حن   )  ٢ ( ٥                          كما ال جيوز تفسري املادة        .                           احملمي مبوجبها معاملة أفضل   
  .                                                                    حتميه إىل حد كبري االلتزامات الوطنية أو الدولية اليت قبلت هبا الدولة الطرف

                                              ً مبادئ تفسريية تتصل باجلزء الثالث من العهد حتديداً -    جيم 

  "                     اليت ينص عليها القانون "  : ٨      املادة 

  . ٤        يف املادة   "          ا القانون    حيدده "                                      انظر املبادئ التفسريية حتت املصطلح املرادف  -  ٥٩

  "                     ضرورية يف جمتمع دميقراطي "

   ٨                ، تفرض املادة     "                يف جمتمع دميقراطي   "                     واملتعلقة بعبارة     ٤                                                  إضـافة إىل املبادئ التفسريية الواردة يف املادة          -  ٦٠
                                  ً        فهي تقتضي أن يكون هذا القيد ضرورياً         .      ً                                    ً                            قيوداً أشد على الدولة الطرف اليت تفرض قيوداً على حقوق النقابات          

  :        أن القيد  "      ضروري "           ويعين مصطلح   .      الفعل ب

                                   يستجيب حلاجة عامة أو اجتماعية ملحة؛  ) أ ( 

                        يرمي إىل حتقيق هدف مشروع؛  ) ب ( 

  .                  يتناسب مع ذلك اهلدف  ) ج ( 

  .                                                        وجيب أن يقوم أي تقييم لضرورة فرض قيد على اعتبارات موضوعية -  ٦١

  "           األمن القومي "

                                                          لتدابري املقيدة لبعض احلقوق إال إذا كانت متخذة حلماية وجود                                             ال جيوز االحتجاج باألمن القومي لتربير ا       -  ٦٢
  .                                                                                     األمة أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي من استعمال القوة أو التهديد باستعمال القوة

                                                                                                       وال جيـوز االحـتجاج باألمن القومي لفرض قيود ملنع جمرد هتديدات للقانون أو النظام تكون حملية أو                   -  ٦٣
  .   ً بياً         معزولة نس

                                                                                        وال جيوز التذرع باألمن القومي لتربير فرض قيود غامضة أو تعسفية، وجيوز االحتجاج به فقط عند وجود  -  ٦٤
  .                                        ضمانات كافية وسبل انتصاف فعالة ضد التعسف

                                                                                                    إن االنتهاك املنهجي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يقوض األمن القومي احلقيقي وميكن أن              -  ٦٥
                                                                     وال حيق لدولة مسؤولة عن ارتكاب مثل هذا االنتهاك االحتجاج باألمن             .                      واألمن الدوليني للخطر                 يعـرض السلم    

  .                                                                       القومي لتربير تدابري ترمي إىل القضاء على املعارضة لذلك االنتهاك أو قمع سكاهنا
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  "            النظام العام "

                     به يف العهد بأنه جمموع                          على النحو الذي استعملت (ordre public)  "              النظام العـام "                ميكن تعريف عبارة  -  ٦٦
               واحترام احلقوق    .                                                                                              القواعـد الـيت تضمن سري جمتمع ما أو جمموعة املبادئ األساسية اليت يتأسس عليها جمتمع ما                

  . )ordre public (                                                   االقتصادية واالجتماعية والثقافية جزء من النظام العام 

                                   قتصادية واالجتماعية والثقافية احملددة                           يف سياق الغرض من احلقوق اال(ordre public)                   ويفسر النظام العام  -  ٦٧
  .                     اليت جيري تقييدها بسببه

              للرقابة عند (ordre public)                                                                وختضـع أجهزة الدولة وموظفوها املسؤولون عن احلفاظ على النظام العام   -  ٦٨
  .                                                                      ممارسة سلطاهتم من خالل الربملان أو احملاكم أو غري ذلك من اهليئات املختصة املستقلة

  "         وحرياهتم           حقوق اآلخرين "

                                                ً                                                   ميـتد نطـاق حقوق وحريات اآلخرين اليت ميكن أن متثل قيوداً على احلقوق املنصوص عليها يف العهد                   -  ٦٩
  .                                       ليتجاوز احلقوق واحلريات املعترف هبا يف العهد

                                            انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -    دال 

  .                               انتهاك للعهد مبوجب القانون الدويل                                               إن عدم امتثال الدولة الطرف اللتزام وارد يف العهد  -  ٧٠

                                                                                                                   وعند حتديد ما يرقى إىل عدم االمتثال، جيب مراعاة أن العهد يتيح للدولة الطرف هامش تقدير يف اختيار وسائل                    -  ٧١
  .                                                                ً                                تنفيذ أهدافها وأن العوامل اخلارجة عن سيطرهتا املعقولة قد تؤثر سلبياً على قدرهتا على إعمال حقوق بعينها

  :                                               دولة الطرف قد انتهكت العهد إذا كانت، يف مجلة أمور        وتكون ال -  ٧٢

                                 مل تتخذ خطوة يستلزمها العهد منها؛ - 
                                                                                       تقم على الفور بإزالة العقبات اليت يتعني عليها إزالتها للسماح باإلعمال الفوري حلق من احلقوق؛ -
                                                           ً  ال تقوم، دون إبطاء بإعمال حق يقتضي العهد منها أن تتيحه فوراً؛ - 
                                                  ً                         عدم التقيد مبعيار دويل للحد األدىن لإلجناز، مقبول عموماً، كان مبقدورها التقيد به؛      تتعمد  - 
                                     ً                           تفرض على حقوق معترف هبا يف العهد قيوداً على حنو ال يتماشى مع العهد؛ - 

                                                                                              تـتعمد تأخري أو وقف اإلعمال التدرجيي حلق ما إال إذا كانت تتصرف يف إطار قيد يسمح به                   -
                                بسبب نقص املوارد أو ألسباب قاهرة؛                   العهد أو تقوم بذلك 

  .                  ً                 ال تقدم تقارير وفقاً ملا يقتضيه العهد - 

    ً                                                                        ً              وفقاً للقانون الدويل حيق لكل دولة طرف يف العهد أن تعرب عن رأي يفيد بأن دولة طرفاً أخرى ال تفي  -  ٧٣
                 ً    ينجم عن ذلك طبقاً                     ويسوى أي نزاع قد     .                                                                        بالتزاماهتا مبوجب العهد وأن تلفت انتباه هذه الدولة الطرف إىل ذلك          
  .                                                          ً لقواعد القانون الدويل ذات الصلة املتعلقة بفض النـزاعات سلمياً
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   النظر يف تقارير الدول األطراف والتعاون الدويل مبوجب اجلزء الرابع من العهد-اجلزء الثاين 

                                           إعداد التقارير وتقدميها من قبل الدول األطراف -    ألف 

                                                                     ملنصوص عليها يف اجلزء الرابع من العهد إىل حد بعيد على نوعية تقارير الدول                            تتوقف فعالية آلية املراقبة ا -  ٧٤
  .         ُ                                                            وبالتايل ُتحث احلكومات على أن تكون تقاريرها مفيدة بقدر اإلمكان           .                                    األطـراف وتقدميها يف الوقت املناسب     

                لوكاالت احلكومية             ً                                                                                 لذا، وحتقيقاً هلذا الغرض ينبغي أن تضع إجراءات داخلية مالئمة للمشاورات مع اإلدارات وا             
                                                                                             ومجع البيانات ذات الصلة، وتدريب املوظفني واحلصول على وثائق معلومات أساسية والتشاور مع املؤسسات غري 

  .                               احلكومية واملؤسسات الدولية املعنية

                                                 من العهد ميكن تسهيله بتنفيذ عناصر برنامج اخلدمات   ١٦                                          كمـا أن إعـداد الـتقارير مبوجـب املادة       -  ٧٥
                                                                                                   ملسـاعدة التقنية كما اقترح رؤساء أجهزة الرقابة املعنية حبقوق اإلنسان على اجلمعية العامة يف                              االستشـارية وا  

   ).A39/484                  وثيقة األمم املتحدة    (    ١٩٨٤                     تقريرهم الصادر يف عام 

َ                                وينبغي للدول األعضاء أن تنظر إىل التزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير على أهنا مناَسبة ملناقشة عامة موسعة           -  ٧٦                                                                              
                            لذا، ينبغي نشر هذه التقارير   .                                                                       بشأن األهداف والسياسات املعدة إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  .                                          على نطاق واسع، يف شكل مشاريع تقارير إن أمكن

                                                                                                      كما ينبغي أن يكون إعداد التقارير فرصة الستعراض مدى كفاية جتسيد السياسات الوطنية ذات الصلة                
  .                           كل حق، وحتديد وسائل حتقيق ذلك            لنطاق وحمتوى 

ُ                                                                           وُشجعت الدول األطراف على حبث إمكانية إشراك املنظمات غري احلكومية يف إعداد تقاريرها -  ٧٧  .  

                                                                                                          وينـبغي للدول، عند تقدمي تقاريرها بشأن اإلجراءات القانونية املتخذة لوضع العهد موضع التنفيذ، أال                -  ٧٨
                                                              ل ينبغي هلا أن حتدد، عند االقتضاء، سبل االنتصاف القضائية                                                         تكـتفي بوصف أي أحكام تشريعية ذات صلة، ب        

                                                                                                           واإلجـراءات اإلدارية وغريها من التدابري اليت اعتمدهتا إلعمال تلك احلقوق واملمارسة يف إطار سبل االنتصاف                
  .             واإلجراءات تلك

                  احلقوق باحلماية                                                                                        وينبغي إدراج معلومات كمية يف تقارير الدول األطراف لإلشارة إىل أي مدى حتظى هذه              -  ٧٩
                                                                                        وينبغي تقدمي معلومات إحصائية ومعلومات عن االعتمادات والنفقات يف امليزانية على حنو ييسر تقييم   .            يف واقع األمر

                                             ً               وينبغي للدول األطراف، إن أمكن، أن تعتمد أهدافاً ومؤشرات حمددة   .                                       االمتثال لاللتزامات املنصوص عليها يف العهد
                                                                                  ينبغي أن تقوم تلك األهداف واملؤشرات، عند االقتضاء، على معايري موضوعة من                كما  .                         بوضـوح يف تنفيذ العهد    

   .                                                                                    خالل التعاون الدويل لزيادة ومطابقة ومقارنة البيانات املقدمة من الدول األطراف يف تقاريرها

     يف                                                                                                       وينبغي للحكومات، عند الضرورة، أن جتري دراسات أو تطلب إجراء دراسات لتمكينها من سد الفجوات               -  ٨٠
  .                                                                                                 املعلومات املتعلقة بالتقدم الذي أحرز والصعوبات اليت ووجهت يف حتقيق االمتثال للحقوق املنصوص عليها يف العهد

                                                                                                       وينـبغي أن تشري تقارير الدول األطراف إىل اجملاالت اليت ميكن فيها حتقيق تقدم أكرب من خالل التعاون                   -  ٨١
  .                        ون مفيدة لبلوغ ذلك الغرض                                           الدويل وتقترح برامج تعاون اقتصادي وتقين قد تك
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                                                         ّ                                   وبغية ضمان إجراء حوار مفيد بني الدول األطراف واهليئات اليت تقّيم مدى امتثاهلا ألحكام العهد، ينبغي  -  ٨٢
  .                                  ً                             للدول األطراف أن تعني ممثلني ملمني متاماً بالقضايا املطروحة يف التقارير

            والثقافية                                             دور اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية -    باء 

       ويتمثل   .  ُ                                                                                 كُلفت اللجنة مبساعدة اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف املهام املوضوعية اليت أسندها إليه العهد -  ٨٣
                                                                                                              دورها بصورة خاصة يف النظر يف تقارير الدول األطراف وتقدمي اقتراحات وتوصيات ذات طبيعة عامة، مبا فيها                 

                                  ومن املتوقع أن يفضي قرار اجمللس        .                       اف بصورة أكمل للعهد                                                     اقـتراحات وتوصـيات تتعلق بامتثال الدول األطر       
                                                                                                    االقتصادي واالجتماعي القاضي باالستعاضة عن فريق الدورة العامل التابع هلا بلجنة خرباء مستقلني إىل رقابة أفعل 

  .                               على التنفيذ من قبل الدول األطراف

                                     مجلس االقتصادي واالجتماعي أن يتأكد من                                                                وبغية متكني اللجنة من الوفاء مبسؤولياهتا بالكامل، ينبغي لل         -  ٨٤
  .                           توفري ما يكفي من دورات للجنة

                                                                                    ً                     وال بد من توفري ما يلزم من موظفني وتسهيالت لكي تتمكن اللجنة من أداء مهامها بفعالية، طبقاً لقرار               
  .  ١٧ /    ١٩٨٥                        اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

                                                    لعهد، لعمل اللجنة تنظر يف تفويض بعض املهام إىل                                                               وبغية معاجلة تعقيد القضايا املوضوعية اليت يشملها ا        -  ٨٥
                                                 ً                                         فعلى سبيل املثال، ميكن إنشاء أفرقة صياغة إلعداد صيغاً وتوصيات أولية ذات طبيعة عامة أو ملخصات   .        أعضائها

                                                                               وميكن تعيني مقررين للمساعدة يف عمل اللجنة، وال سيما يف إعداد تقارير عن مواضيع حمددة،   .                  للمعلومات املتلقاة
                                                                                              تحقيق هذا الغرض استشارة دول أطراف ووكاالت متخصصة وخرباء معنيني، ووضع مقترحات تتعلق مبشاريع          ول

                                                                                                                املسـاعدة االقتصادية والتقنية اليت ميكن أن تساعد يف التغلب على الصعوبات اليت واجهتها الدول األطراف عند                 
  .                                      وفائها بالتزاماهتا املنصوص عليها يف العهد

                                                                من العهد، أن تستكشف مع أجهزة أخرى تابعة لألمم املتحدة             ٢٣    و   ٢٢ ً           الً باملادتني                     وينبغي للجنة، عم   -  ٨٦
                                                                                                             والوكاالت املتخصصة وغريها من املنظمات املعنية، إمكانات اختاذ تدابري دولية إضافية من احملتمل أن تساهم يف                

  .                     التنفيذ التدرجيي للعهد

                                           دمي التقارير بسبب عمليات التأخري اليت أفضت إىل                                                 وينبغي للجنة أن تعيد النظر يف دورة الست سنوات لتق -  ٨٧
                                      كما ينبغي للجنة أن تستعرض املبادئ        .                                                                          الـنظر عـلى حنو متزامن يف تقارير مقدمة يف مراحل خمتلفة من الدورة             

  .                                                                                              التوجيهية اليت أعدت للدول األطراف من أجل مساعدهتا يف إعداد التقارير واقتراح أي تعديالت قد تكون الزمة

                                                                                        ي أن تنظر اللجنة يف دعوة الدولة األطراف إىل التعليق على مواضيع خمتارة مما يؤدي إىل حوار مباشر      وينبغ -  ٨٨
  .               ودائم مع اللجنة

                            ً      ً                                                                وينبغي أن تويل اللجنة اهتماماً كافياً للقضايا املنهجية عند تقييمها لالمتثال لاللتزامات املنصوص عليها يف  -  ٨٩
         ً                                                                 رات مفيداً يف تقييم التقارير املقدمة يف إطار العهد، من حيث إهنا قد                                             وميكن أن يكون اللجوء إىل املؤش       .        العهـد 

                                                     كما ينبغي أن توىل العناية الواجبة للمؤشرات اليت ختتارها   .                                             تساعد على قياس التقدم احملرز يف إعمال بعض احلقوق
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                  وتشجع على إجراء                          ُ                                                                     الوكاالت املتخصصة أو اليت ُتختار يف إطار هذه الوكاالت وأن تستفيد من البحوث القائمة               
  .                                                                    حبوث إضافية، بالتشاور مع الوكاالت املتخصصة املعنية، حيثما حتدد وجود ثغرات

                                                                                              ومىت مل تقتنع اللجنة بأن املعلومات املقدمة من الدولة الطرف تكفي إلجراء تقييم مفيد للتقدم الذي أحرز  -  ٩٠
                                       حتدد بدقة عند االقتضاء القضايا أو املسائل                                                            والصعوبات اليت ووجهت، ينبغي هلا أن تطلب تقدمي معلومات تكميلية 

  .                                  اليت ترغب يف أن تتناوهلا الدولة الطرف

             ، أن تنظر،     ١٧ /    ١٩٨٥                                                                             وينبغي للجنة، عند إعداد تقاريرها مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي            -  ٩١
  .                  روحة أثناء مداوالهتا                                        ، يف إلقاء الضوء على القضايا املوضوعية املط "                       ملخص استعراضها للتقارير "           باإلضافة إىل 

                                                          العالقات بني اللجنة والوكاالت املتخصصة، واهليئات الدولية األخرى -    جيم 

                                                                                                           ينبغي النظر إىل إنشاء اللجنة على أنه فرصة إلقامة عالقة إجيابية ومفيدة بني كل من اللجنة والوكاالت                  -  ٩٢
  .                             املتخصصة واهليئات الدولية األخرى

                                            من العهد حيثما تؤدي إىل تعزيز إسهام          ١٨                             يبات جديدة يف إطار املادة                                       وينـبغي الـنظر يف اختـاذ ترت        -  ٩٣
     ً                                                            ونظراً إىل أن أساليب العمل يف جمال إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية   .                             الوكاالت املتخصصة يف عمل اللجنة

  .  ١٨         ار املادة                                                                                   والثقافية ختتلف من وكالة متخصصة إىل أخرى، فال بد من املرونة عند وضع هذه الترتيبات يف إط

                                                                                                          ومـن األساسـي، مـن أجل اإلشراف الصحيح على تنفيذ العهد يف إطار اجلزء الرابع، أن جيري حوار بني                     -  ٩٤
                                               وينبغي أن تتناول املشاورات بشكل خاص احلاجة         .                                                             الوكاالت املتخصصة واللجنة بشأن املسائل حمل االهتمام املشترك       

                                                              بادئ توجيهية للدول األطراف لتقدمي تقاريرها؛ ووضع ترتيبات                                                           إىل وضـع مؤشرات لتقييم االمتثال للعهد؛ ووضع م        
                                            كما ينبغي إيالء االعتبار ألي إجراءات ذات         .   ١٨                                                                     تـتعلق بتقدمي التقارير من قبل الوكاالت املتخصصة يف إطار املادة            

  . ة                                                           ومن شأن مشاركة ممثليها يف اجتماعات اللجنة أن تكون ذات فائدة مج  .                           صلة جرى اعتمادها يف الوكاالت

                                                                           ً                          ومـن املفـيد أن يتمكن أعضاء اللجنة من زيارة الوكاالت املتخصصة املعنية وحييطوا علماً من خالل                  -  ٩٥
                                                                                                      االتصاالت الشخصية بربامج الوكاالت يف جمال إعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد ومناقشة جماالت التعاون             

  .                     املمكنة مع تلك الوكاالت

                                                                   نة واملؤسسات املالية الدولية والوكاالت اإلمنائية لتبادل املعلومات                                            وينـبغي إجـراء مشاورات بني اللج       -  ٩٦
                         وينبغي أن يراعي تبادل      .                                                                                         واألفكـار بشأن توزيع املوارد املتاحة فيما يتعلق بإعمال احلقوق املعترف هبا يف العهد             

                     ألطراف لتنفيذ العهد                                                                                                 املعلومـات واألفكـار هذا أثر املساعدة االقتصادية الدولية على اجلهود اليت تبذهلا الدول ا              
  .          من العهد  ٢٢                                              وإمكانات التعاون االقتصادي والتقين يف إطار املادة 

                   من العهد، األعمال   ١٩                                                                                  وينـبغي أن تأخذ جلنة حقوق اإلنسان يف احلسبان، إضافة إىل مسؤولياهتا مبوجب املادة            -  ٩٧
  .                                ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                               اليت تضطلع هبا اللجنة عندما تنظر يف بنود جدول أعماهلا املتعلقة باحلقو

                                                                                                    وللعهـد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عالقة بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية              -  ٩٨
                                                                                    وإذا كان باإلمكان حتديد معظم احلقوق بوضوح من حيث دخوهلا ضمن إطار هذا العهد أو ذاك، فإنه   .          والسياسية
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                    وعالوة على ذلك يشترك   .                                                              بني العديد من احلقوق واألحكام املشار إليها يف كال الصكني                                ال ميكن التمييز بوضوح   
                                                                                  ومن املهم وضع ترتيبات تشاور بني اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية             .                          العهـدان يف بعض األحكام    

  .                          والثقافية وجلنة حقوق اإلنسان

                                                       أخرى بالعهد، فإن على اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن             ً                                          ونظـراً إىل وثاقة صلة صكوك قانونية دولية          -  ٩٩
  .           ً      ً                                                      يويل اهتماماً مبكراً للحاجة إىل وضع ترتيبات للتشاور بني خمتلف أجهزة الرقابة

 ُ                                                                                                      وُتحـث املنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية، املعنية بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             -   ١٠٠
  .                         قتضاء، لتعزيز تنفيذ العهد                     على وضع تدابري، عند اال

                                                                                                    وملا كانت اللجنة هيئة فرعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، فإن املنظمات غري احلكومية اليت تتمتع               -   ١٠١
                             ُ                                                                     بوضـع استشـاري لدى اجمللس املذكور ُتحث على حضور اجتماعات اللجنة ومتابعتها، وعند الضرورة، تقدمي        

   ).  ٤٤- د (    ١٢٩٦          واالجتماعي             ً                      معلومات طبقاً لقرار اجمللس االقتصادي 

                                                                                                       وينـبغي أن تضـع اللجـنة، بالتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ومعاهد                 -   ١٠٢
            ً      ً                                                                                      البحث، نظاماً متفقاً عليه للتسجيل واحلفظ وإتاحة السوابق القضائية وغريها من املواد التفسريية املتعلقة بالصكوك 

  .                         ادية واالجتماعية والثقافية                          الدولية اخلاصة باحلقوق االقتص

                                     ً                      تدبري يتعلق بتنظيم حلقات دراسية دورياً الستعراض عمل           ٢٣                                           ومـن بـني التدابري املوصى هبا يف املادة           -   ١٠٣
َ                                 اللجنة والتقدم احملرز يف إعمال الدول األطراف احلقوَق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                              .  
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