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  الفصل الرابع عشر.......
دور المحاكم في حماية الحقوق 
..االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 األهداف المتوخاة 

تعريف المشاركين بالصكوك القانونية الدولية الرئيسية التي تحمي الحقوق االقتصادية  • 
 واالجتماعية والثقافية

واالجتماعية والثقافية من ناحية، والحقوق توضيح الصلة العضوية بين الحقوق االقتصادية  •
 المدنية والسياسية من ناحية أخرى، وشرحها للمشاركين

تعريف المشاركين بطابع االلتزامات القانونية للدول األطراف في صدد إعمال الحقوق  •
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  والثقافيةإعالم المشاركين بمحتوى بعض الحقوق االقتصادية واالجتماعية •

إجراء مناقشة مع المشاركين حول مسألة قابلية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  •
 ألن تكون محل نظر أمام المحاكم

تعريف المشاركين بالدور الهام للمحاكم الوطنية في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية  •
 والثقافية

قضاة ومحامين للمساهمة في إعمال الحقوق زيادة وعى المشاركين بإمكاناتهم بوصفهم  •
 عية والثقافية على الصعيد المحلىاالقتصادية واالجتما

 

 أسئلة 

 كيف تتم حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإعمالها في البلد الذي تعملون فيه؟ • 

 ما هو الدور الذي تؤديه المحاكم في إعمال هذه الحقوق؟ •

أو إعمال الحقوق االقتصادية /يات خالف المحاكم التي توجد في بلدكم لتعزيز وما هي اآلل •
 واالجتماعية والثقافية؟

ما هي جوانب الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تتسم بأهمية خاصة في البلد  •
 الذي تعملون فيه؟
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 )تابع (أسئلة 

اصا إلى الحماية القانونية في مجال هل هناك أي مجموعات ضعيفة تحتاج احتياجا خ • 
 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟

  معنى تحتاج هذه الحماية الخاصة؟إذا كان األمر كذلك ما هي هذه المجموعات وبأي •

 كيف يتم توفير هذه الحماية إن كان يتم توفيرها على اإلطالق؟ هل هذه الحماية فعالة؟ •

نتصاف على الصعيد الوطني من أجل الحماية الفعالة كيف يمكن أن تتصور سبيل اال •
 للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألي شخص؟

     
 الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك العالمية 
 ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  •

 ١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  •

   اإلقليميةالصكوك
 ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  •

 ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،  •

 اإلضافي لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية البروتوكول •
 ١٩٨٨واالجتماعية والثقافية، 

 ١٩٦٩، )المنقح(األوروبي ، والميثاق االجتماعي ١٩٦١الميثاق االجتماعي األوروبي،  •
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 مقدمة  .١

الهدف الرئيسي لهذا الفصل هو وصف الدور الهام الذي تؤديه هيئات الرصد الدولية والمحاكم         
  . الوطنية في للمساهمة في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني

 عامة السبب في أن العهد الوحيد األصلي لحقـوق  ولكن هذا الفصل سيبدأ بأن يشرح بعبارات  
اإلنسان قُسّم في نهاية األمر إلى عهدين أحدهما يضمن الحقوق المدنية والسياسية واآلخر يحمى الحقوق               

وسيصف الفصل بعد ذلك بإيجاز الصلة العضوية بين هذين الفئتين من           . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
وثالثا سيسعى الفصـل    . حدهما على اآلخر من أجل إعمالهما إعماال متبادال وفعاال        الحقوق اللتين يعتمد أ   

إلى إجراء مسح للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تحميها المعاهـدات العالميـة واإلقليميـة             
 الطـابع   ورابعا يناقش الفصـل   . لحقوق اإلنسان ويحلل االلتزامات القانونية للدول في حماية هذه الحقوق         

ويأتي بعد  . القانوني للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك إمكانية عرضها على المحاكم           
وفى هذا الصـدد    . ذلك فحص لتفسير هيئات الرصد الدولية للحق في المسكن المالئم والحق في الصحة            

اكم تطالب بصورة متزايدة بالبت في      سيشار إلى أمثلة من السوابق القانونية الوطنية التي توضح أن المح          
وينتهي الفصل بوصف الدور الهام الذي      . مسائل تتصل بميدان الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

  .تؤديه المهن القانونية في كفالة الحماية الفعالة لهذه الحقوق
*****  

يات المعتمدة في إطـار     ينبغي أن يالحظ أن هذا الفصل لن يعالج كثيرا من االتفاقيات والتوص           
 ١ رقم   المنشورولكن  . منظمة العمل الدولية التي تتيح حماية واسعة لحقوق العمال رغم أهميتها األساسية           

  .تضمن قائمة ببعض االتفاقيات الكبرى المعقودة في إطار منظمة العمل الدوليةي
  

 السبب في وجود عهـدينوما ه :عودة إلى التاريخ .٢
 حقوق اإلنسان؟دوليين اثنين ل

  

  استعراض التسلسل الزمني  ١-٢
تتضح الدروس العسيرة المكتسبة من الحرب العالمية الثانية في ميثاق األمم المتحـدة الـذي               

  يشدد على أن السلم واالستقرار الدوليين مشروطان بالعمل على
تطوير والتقدم  تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب االستخدام المتصل والنهوض بعوامل ال          " 

 ؛) )أ (٥٥المادة " (االقتصادي واالجتماعي

تيسير الحلول للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتماعية والصحية وما يتصل بها وتعزيز التعـاون             " 
 ؛) )ب (٥٥المادة " (الدولي في أمور الثقافة والتعليم

ع بال تمييز بسبب الجـنس أو       أن يشيع في العالم احتراق حقوق اإلنسان والحريات السياسية للجمي         " 
  ) ).ج (٥٥المادة " (اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء

ومن المنطقي أن هذا اإلدراك لضرورة إشباع كل األبعاد األساسية فـي الشـخص اإلنسـاني                
، الذي لم يتضمن فقـط الحقـوق المدنيـة          ١٩٤٨اتضحت أيضا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام         
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السياسية التقليدية ولكنه تضمن أيضا عددا من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثل الحـق فـي                و
  ).٢٧-٢٢المواد (العمل والحق في الضمان االجتماعي والحق في مستوى معيشي الئق والحق في التعليم 

 التي  وكان الغرض المنشود من صياغة عهد دولي خاص بحقوق اإلنسان هو ترجمة الحقوق            
. وضعت في صياغة عامة إلى حد ما في اإلعالن العالمي إلى تعهدات أكثر تفصـيال وملزمـة قانونيـا                  

وعمدت لجنة حقوق اإلنسان بسرعة إلى العمل في صياغة الحقوق المدنية والسياسية إلدخالها في العهد،               
 عن  ٣لكن مع امتناع     صوتا مقابل ال شئ و     ١٢ اعتمدت اللجنة بأغلبية     ١٩٤٩وفى دورتها الخامسة في     

التصويت، قرارا أعلنت فيه وجهة النظر بأنه من الضـروري إدراج أحكـام بشـأن التمتـع بـالحقوق              
 تراجعت اللجنة عن    ١٩٥٠ ولكن بعد مناقشة في الدورة السادسة في         ١.االقتصادية واالجتماعية في العهد   

قتصادية واالجتماعية والثقافيـة     إدراج الحقوق اال   عدم ٢ صوتا مقابل    ١٣وجهة نظرها وقررت بأغلبية     
العهـد  "وتقرر أن يكون هذا العهد      . في العهد األول الذي تعين أن يقتصر على الحقوق المدنية والسياسية          

 وكانت اللجنـة    ٢".األول في سلسلة من العهود والتدابير التي ستعتمد من أجل تغطية كل اإلعالن العالمي             
لم أنها قادرة على التوصل إلى نتائج ملموسة ولذلك سـرعان           واقعة تحت ضغط كبير لتظهر لشعوب العا      

ما تبين لها أنه سيكون من العسير للغاية أن تضع وثيقة ملزمة قانونيا تشمل أيضا كل المجموعة المعقدة                  
  .من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في غضون فترة قصيرة

رت مناقشة في اللجنة الثالثة حول مسألة ما         ج ١٩٥٠وفى الدورة الخامسة للجمعية العامة في       
وكانت األغلبية تؤيد إدراج فئتي الحقـوق فـي عهـد           . إن كان ينبغي إصدار عهد واحد أم عهدين اثنين        

وفيه أعلنت أنه   ) ٥-د (٤٢١ وبناء على توصية من اللجنة الثالثة اعتمدت الجمعية العامة القرار            ٣.واحد
] وهى المبـادئ التـي    [إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واستنادا إليها       ينبغي صياغة العهد بروح مبادئ ا     "

". تعتبر اإلنسان شخصا يملك دون شك حريات مدنية وسياسية وكذلك حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية             
إن التمتع بالحريات المدنية والسياسية وبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يترابط          "وأضافت قائلة   

اإلنسان الذي يحرم من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لـيس مثـاال للشـخص            "وأن  " يتشابكو
ولكل هذه األسباب قررت الجمعية العامة أن       ". اإلنساني الذي يعتبره اإلعالن العالمي مثال اإلنسان الحر       

نسـان وأن تـدرج كـذلك    تدخل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في العهد الخاص بحقـوق اإل       
ولذلك طلبت مـن المجلـس االقتصـادي        . اعترافا صريحا بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق المتصلة       

أن يطلب من لجنة حقوق اإلنسان أن تدرج، وفقا لروح اإلعالن العالمي، في مشروع العهد               "واالجتماعي  
يقة تربط هذه الحقوق بالحريات المدنية      تعبيرا صريحا عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بطر       

 صوتا مقابل ٣٨برمته بأغلبية ) ٥-د (٤٢١واعتمد مشروع القرار ". والسياسية المعلنة في مشروع العهد
 عن التصويت واعتمد الجزء هاء منه الذي يتضمن الحكم بشـأن الحقـوق االقتصـادية                ١٢ وامتناع   ٧

 ويعنى ذلك بكلمات أخـرى      ٤. عن التصويت  ٧ وامتناع   ٩بل   صوتا مقا  ٣٥واالجتماعية والثقافية بأغلبية    
وجود أغلبية كبيرة مؤيدة لصياغة صك قانوني واحد فقط يشمل الحقوق المدنية والسياسية واالقتصـادية               

  .واالجتماعية والثقافية
 ٣٤٩واستجابة لطلب الجمعية العامة قرر المجلس االقتصادي واالجتماعي بموجـب قـراره             

مشروع عهد منقحا على نسق الخطوط التي أشـارت         " من لجنة حقوق اإلنسان أن تعد        أن يطلب ) ١٢-د(
  ".إليها الجمعية العامة

                                                           
 ١٢وكان التصويت بأغلبية . ١٥، الصفحة ١٩٤٩، تقرير لجنة حقوق اإلنسان في دورتها الخامسة، E/1371 (E/CN.4/350):  وثيقة األمم المتحدة١

  . عن التصويت٣صوتا مقال ال شئ وامتناع 
ادسة بشأن مسألة إدراج الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في العهد،  لالطالع على المناقشة الجارية في لجنة حقوق اإلنسان في دورتها الس٢

  .٢١الصفحة  ،E/CN.4/SR.186: ولالطالع على التصويت انظر وثيقة األمم المتحدة؛ 187-184و  E/CN.4/SR.181 : انظر وثيقة األمم المتحدة
  .SR 313 و A/C.3/SR.297-299، الوثائق ، اللجنة الثالثة١٩٥٠ورة الخامسة، ، الدالوثائق الرسمية للجمعية العامة:  انظر على سبيل المثال٣
  .١٦٢ و ١٧٠، الفقرتان ٥٦٤، الصفحة  A/PV.317، الوثيقة ، الجلسات العامة١٩٥٠الدورة الخامسة،  ،الوثائق الرسمية للجمعية العامة ٤
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 ورغم قرار الجمعية العامة بـدأت اللجنـة أعمالهـا    ١٩٥١وفى الدورة السابعة المعقودة في      
قافية أم ال فـي     بمناقشة واسعة حول مسألة ما إن كان ينبغي إدخال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والث            

 وبعد ذلك انتقلت إلى صـياغة       ٥. مادة بشأن الحقوق المدنية والسياسية     ١٨العهد الذي كان يتضمن بالفعل      
عهد وحيد بعد إضافة عدد من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى الحقوق المدنية والسياسـية               

ح أن إجابة السؤال عن السبب في وجود عهدين          ولكن المناقشة في اللجنة توض     ٦.الموجودة فعال في العهد   
  .بدال من عهد واحد هي أكثر تعقيدا مما يعتقد في بعض األحيان

للصعوبات التي قـد    "وبعد النظر في تقرير اللجنة قام المجلس االقتصادي واالجتماعي، نظرا           
إلـى  "عية العامـة    ، بدعوة الجم  "تنشأ عن تجسيد نوعين مختلفين من الحقوق وااللتزامات في عهد واحد          

بإدراج مـواد عـن الحقـوق االقتصـادية         ) ٥-د( هاء   ٤٢١إعادة النظر في قرارها الوارد في القرار        
قرار المجلـس االقتصـادي     " (واالجتماعية والثقافية في عهد واحد إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية         

  ) ).١٣-د( جيم ٣٨٤واالجتماعي 
يلة تزايد فيها االستقطاب من الناحية السياسية وشـابها         وفى الدورة السادسة وبعد مناقشة طو     

انعدام الثقة العميق بين البلدان االشتراكية وبعض البلدان الغربية بالتحديد، طلبت الجمعية العامـة مـن                
أن يطلب من لجنة حقوق اإلنسان صياغة عهدين بشأن حقوق اإلنسان           "المجلس االقتصادي واالجتماعي    

حد للجمعية العامة للنظر فيهما في دورتها السابعة، على أن يتضمن أحدهما الحقوق وتقديمهما في وقت وا
وكان من المقرر أن تعتمد     ". المدنية والسياسية ويتضمن األخر الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

ة حقـوق   لكي تؤكد وحدة الهدف المنشود وتكفل احترام ومراعـا        "الجمعية العامة العهدين في وقت واحد       
ولذلك بدأت اللجنة في دورتها الثامنة المعقودة في عـام          ) ). ٦-د (٥٤٣قرار الجمعية العامة    " (اإلنسان
  . في صياغة العهدين١٩٥٢

  
  مضمون المناقشات  ٢-٢

ينبغي أن يالحظ في البداية أنه لم يكن هناك اعتراض من المتحدثين علـى أهميـة الحقـوق                  
ولكـن  . ة وال على العالقة العضوية بينها وبين الحقوق المدنية والسياسية         االقتصادية واالجتماعية والثقافي  

سرعان ما تبين بعد أن بدأت اللجنة عملها في صياغة العهد أن طابع الحقوق االقتصادية واالجتماعيـة                 
والثقافية ذاته يجعل من المستحيل مناقشة جوهرها دون مناقشة تنفيذها أيضا وبالتالي هل ينبغي إدراجها               

  . أو ينبغي إدراجها في معاهدة منفصلةةفي نفس العهد مع الحقوق المدنية أو السياسي
  

  الحجج الرئيسية لتأييد عهد واحد ١-٢-٢
، نظـرا ألن    الحاجة إلى وحدة الحقوق   كانت أهم حجة قدمتها البلدان المؤيدة لعهد وحيد هي          

واعتقـدت  . لثقافية تشكل وحدة ال تتجـزأ     الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية وا      
بعض البلدان أن وجود عهدين سيضعف السلطة األدبية لإلعالن العالمي الـذي يوضـح التـرابط بـين               

 واعتبرت تلك البلدان عموما أن التمييز بين الحقوق المدنية والسياسية مـن ناحيـة والحقـوق                 ٧.الحقوق

                                                           
  .SR 248و  SR 237 و E/CN.4/SR.203-208  لالطالع على تفاصيل المناقشة انظر بالتحديد وثائق األمم المتحدة٥
  .٨٥-٥٧، المرفقات، الصفحات ١٩٥١ تقرير لجنة حقوق اإلنسان عن دورتها السابعة، E/1992 (E/CN.4/640) انظر وثيقة األمم المتحدة ٦
، ١٧٤، الصفحة A/C.3/SR.29الوثيقة ، ، اللجنة الثالثة١٩٥٠وثائق الجمعية العامة، الدورة الخامسة، :  انظر في هذا الصدد على سبيل المثال٧

، A/C.3/SR.298؛ والوثيقة )اتحاد الجمهوريات السوفياتية االشتراكية (٦٠-٤٨، الفقرات ١٧٦-١٧٥؛ والصفحتان )بولندا (٤١-٣٥الفقرات 
؛ )إيران (٤٩ة ، الفقر١٨١؛ والصفحة )يوغوسالفيا (١٩-١٦، الفقرات ١٧٩-١٧٨؛ والصفحتان )المكسيك (١٥- ٩، الفقرات ١٧٨الصفحة 

، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة؛ و)العراق (٦٥-٦٣، الفقرات ١٨٣-١٨٢والصفحتان 
A/C.3/SR.360 المكسيك (٤٤، الفقرة ٨١، الصفحة( ؛ والوثيقةA/C.3/SR.366 ١٤-١٣، الفقرتان ١١٤، الصفحة) قة ؛ والوثي)إندونيسيا
A/C.3/SR.366 والوثيقة ٤٠-٣٧، الفقرات ١١٦، الصفحة A/C.3/SR.393 ولمعرفة البلدان المؤيدة لعهد واحد ). كوبا (٤٦، الفقرة ٢٧٥، الصفحة



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–الفصل الرابع عشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٦١٦

خرى هو تمييز مصطنع وأنه لن يكون للمجموعة األولى من          االقتصادية واالجتماعية والثقافية من ناحية أ     
 واعتقد بعضها أن الجمعية العامة قد أغلقت مناقشـة          ٨.الحقوق أي معنى أو قيمة بدون المجموعة الثانية       

وال ينبغي إعادة   ) ٥٩-د (٤٢١السؤال عما إن كان ينبغي صياغة عهد واحد أو عهدين بموجب قرارها             
تلك البلدان التي عارضت صياغة عهد واحد ترفض تلقائيا الوحدة األساسية           " إن    وقيل أيضا  ٩.فتح المسألة 

قلة من الـدول، تشـمل      " وإن   ١٠".للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع الحقوق المدنية والسياسية       
] و[بار  مصلحتها القومية فوق كل اعت    ] تضع[كندا وفرنسا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية        

 وأعربت بعض البلدان أيضا عن خشـيتها        ١١".تسعى إلى فصل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
ورفـض  . أن يؤدى اعتماد عهدين وفتحهما للتصديق في وقت واحد إلى تأخير كبير في عملية التصديق              

محاولة لتنحية الحقـوق    "ن  اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية هذه الفكرة بوصفها ال تعدو أن تكو          
تسعيان مرة أخرى   "ورأى أن الواليات المتحدة والمملكة المتحدة       ". االقتصادية واالجتماعية والثقافية جانبا   

  ١٢".إلى التخريب ومناورات التعطيل التي لجأت إليها في حالة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
د عهد واحد يتضمن كال الحقوق المدنيـة        وقامت الخالفات في صدد آلية التنفيذ في حالة وجو        

 فقـد   ١٣وفى حين أراد البعض آلية تنفيذ متشابهة،      . والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
أنه ال  " ولكن رأى االتحاد السوفييتي كان       ١٤.أراد البعض اآلخر آلية تنفيذ مختلفة لكل فئة من فئتي العهود          

اعتماد الحكومـات فـي     "وأن هذه الطريقة هي     " ة تتفق مع القانون الدولي    توجد سوى طريقة تنفيذ واحد    
 وفـى   ١٥".أراضيها كل التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المطلوبة لتضمن للشعوب التمتع بحقوقها           

سيكون من األسهل تنفيذ الحقـوق المدنيـة        "صدد مشكلة إعمال الحقوق أنكر االتحاد السوفياتي أيضا أنه          
  ١٦.واستشهد بأمثلة لدعم رأيه" اسية نظرا ألن كل ما يتطلبه األمر هو تدابير تشريعيةوالسي

  

                                                                                                                                                                                             
 ٢٧الفقرة ، ١٨٧، الصفحة A/C.3/SR.299، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٠، الدورة الخامسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة: انظر على سبيل المثال

 ٥٣، الفقرة ١٨٩؛ والصفحة )األرجنتين (٤٠، الفقرة ١٨٨؛ والصفحة )تشيكوسلوفاكيا (١)٣(، الفقرة ١٨٧؛ والصفحة )المملكة العربية السعودية(
  ). سوريا(
الوثائق الرسمية للجمعية  و؛)جمهورية أوكرانيا االشتراكية السوفياتية (٢٢، الصفحة E/CN.4/203 انظر على سبيل المثال، وثيقة األمم المتحدة ٨

، A/C.3/SR.298؛ والوثيقة )شيلى (٧٢- ٦٩، الفقرات A/C.3/SR.297، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٠، الدورة العامة، الدورة الخامسة، العامة
، A/C.3/SR.362، الوثيقة الثة، اللجنة الث١٩٥٢-١٩٥١الدورة السادسة،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة؛ و)المكسيك (١٣، الفقرة ١٧٨الصفحة 
، الصفحة )جمهورية بيالروسيا االشتراكية السوفياتية (٢و١، الفقرتان ١٢٧، الصفحة A/C.3/SR.368والوثيقة ) العراق (٢٣، الفقرة ٩١الصفحة 

 ٤-٢، الفقرات ٢٨٥فحة ، الصA/C.3/SR.395، والوثيقة ٣، الفقرة ١٣٥، الصفحة A/C.3/SR.370؛ الوثيقة )بولندا (٣١- ٣٠، الفقرتان ١٣٠
  ). المملكة العربية السعودية (١١-١٠، الفقرتان ٢٧٢، الصفحة A/C.3/SR.393؛ الوثيقة )اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية(
، ١٢٣، الصفحة A/C.3/SR.367، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  انظر على سبيل المثال٩

جمهورية بيالروسيا االشتراكية  (٢-١، الفقرتان ١٢٧، الصفحة A/C.3/SR.368؛ والوثيقة )جمهورية أوكرانيا االشتراكية السوفياتية (٢٤الفقرة 
  ).بولندا (٣٨، الفقرة ١٣٠؛ الصفحة )السوفياتية

 ٨، الفقرة ١٠٨، الصفحة A/C.3/SR.365، الوثيقة لجنة الثالثة، ال١٩٥٢-١٩٥١السادسة، ، الدورة الوثائق الرسمية للجمعية العامة ١٠
  ).  يوغوسالفيا(
جمهورية  (١، الفقرة ١٢٧ الصفحة ،A/C.3/SR.368، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ١١

  ). بيالروسيا االشتراكية السوفياتية
وفى . ٦، الفقرة ١٣٦-١٣٥ الصفحتان ،A/C.3/SR.370، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، لجمعية العامةالوثائق الرسمية ل ١٢

والوثيقة ) تشيكوسلوفاكيا (٥٧، الفقرة ١١٨، الصفحة A/C.3/SR.366 الوثيقة أيضاموضوع الخوف من التأخير بسبب ربط العهدين انظر 
A/C.3/SR.393 سوريا (١٦ الفقرة ،٢٧٢، الصفحة .(  

. ٩، الفقرة ١٠٨ الصفحة ،A/C.3/SR.365، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ١٣
  ).يوغوسالفيا(
؛ )غواتيماال (٢٣، الفقرة ٧٩لصفحة  ا،A/C.3/SR.360، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ١٤

  ).  الفلبين (٣٠، الفقرة ٢٧٣، الصفحة A/C.3/SR.393والوثيقة 
  . ٥، الفقرة ١٣٥ الصفحة ،A/C.3/SR.370، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ١٥
  . ٤، الفقرة ١٣٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٦



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–شر الفصل الرابع ع

 ٦١٧  والمحامينالعاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  الحجج الرئيسية لتأييد صياغة عهدين ٢-٢-٢
كما لوحظ أعاله شددت البلدان المؤيدة لصياغة عهدين أيضا على العالقة العضوية بين فئتي              

ولتأكيـد  . صادية واالجتماعية والثقافيـة   الحقوق وعلى الحاجة إلى صك دولي يضمن أيضا الحقوق االقت         
 ولكـن   ١٧.القيمة المتساوية لهذه الحقوق قالت هذه البلدان إنها تريد فتح العهدين للتوقيع في وقت واحـد               

تمييزا بين وحـدة    "ألن هناك   " وحدة الحقوق ذاتها والتنفيذ المتماثل    "بعض المتحدثين حذر من الخلط بين       
  ١٨".والفصل بينها في الممارسة العمليةحقوق اإلنسان من ناحية المبدأ 
 تؤيد صياغة عهد منفصل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          ١٩ورأت بلدان كثيرة  

أنه من األفضل االنتهاء من صياغة العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نظـرا ألن أيـة محاولـة                  
 ولكن الحجة الكبرى لتأييد رأيها كانت       ٢٠.ير كبير لصياغة معاهدة تشمل جميع الحقوق قد تؤدى إلى تأخ        

 تعريف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أصعب بسبب طابعها المحدد عن تعريف الحقـوق              أن
وأن  إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أكثر تعقيدا واستهالكا للوقت           وأنالمدنية والسياسية   

سيكون من غير المجـدي محاولـة إدراج        " ورأت ليبيريا أنه     ٢١. مختلفة لتنفيذها  األمر يتطلب لذلك آلية   
ألن المـرء عنـدما     " الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في صك واحد         

  ٢٢".درجة التنمية غير المتساوية بين مختلف البلدان التي تؤلف المجتمع العالمي"يفعل ذلك لن يراعى 
ودفعت بعض البلدان بأنه إذا كانت اإلجراءات التشريعية واإلدارية المالئمة تكفى من ناحيـة              
المبدأ لحماية الحقوق المدنية والسياسية فإن حماية الكثير من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة              

الحات اجتماعية وخطط   يتوقف في جملة أمور على الموارد المالية ومرحلة التنمية لكل بلد وتتطلب إص            
 ولوحظ أيضا في هذا السياق أن الحكومـات تضـطلع           ٢٣.طويلة األجل بقدر أو آخر وربما تعاونا دوليا       

                                                           
، ٩٨ الصفحة ،A/C.3/SR.363، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة: ر على سبيل المثال انظ١٧

 وكذلك A/C.3/L.184/Rev.1 و A/C.3/L.184 التعديل المقدم من بلجيكا والهند ولبنان والواليات المتحدة في الوثيقتين أيضا؛ انظر )هولندا (٨الفقرة 
، ١٣٩-١٣٨ الصفحتان ،A/C.3/SR.370، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة: كلمة لبنان في

  .٣٧-٣٥الفقرات 
  ). لبنان (٢٠، الفقرة ٢٨١-٢٨٠حتان  الصف،A/C.3/SR.394، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ١٨
؛ )الدانمارك (٩-٨، الصفحتان E/CN.4/SR.205وثيقة األمم المتحدة :  لمعرفة البلدان المؤيدة لصياغة عهدين أو حتى أكثر من عهدين انظر مثال١٩

 الواليات المتحدة (١٧، الفقرة ١٧٢ الصفحة ،A/C.3/SR 297، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٠، الدورة الخامسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
، الفقرات ١٨٦، الصفحة A/C.3/SR 299والوثيقة ) المملكة المتحدة (٣٤، الفقرة ١٧٤؛  الصفحة )هولندا (٢٩، الفقرة ١٧٣؛ الصفحة )األمريكية

  ).الهند (١٢- ٨
؛ )الواليات المتحدة (١٧، الفقرة ١٧٢ الصفحة ،A/C.3/SR 297لوثيقة ، ا، اللجنة الثالثة١٩٥٠، الدورة الخامسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ٢٠

، A/C.3/SR 299؛ والوثيقة )الجمهورية الدومينيكية (٦٠، الفقرة ١٨٢، A/C.3/SR 298؛ والوثيقة )الواليات المتحدة (٣٤، الفقرة ١٧٤الصفحة 
 ،A/C.3/SR.362، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١لدورة السادسة، ، االوثائق الرسمية للجمعية العامة؛ و)الهند (١٠، الفقرة ١٨٦الصفحة 
  ). الجمهورية الدومينيكية (٢٥، الفقرة ١٢٣، الصفحة A/C.3/SR.367؛ والوثيقة )كندا (٣٢، الفقرة ٩١؛ الصفحة )الدانمرك (٣، الفقرة ٨٩الصفحة 

؛ انظر أيضا على سبيل المثال رأى ٩، الصفحة E/CN.4/SR.205: األمم المتحدة انظر على سبيل المثال االقتراح المقدم من الدانمرك في وثيقة ٢١
 ٢١، الصفحة E/CN.4/SR.203: استراليا بشأن الحاجة إلى شكل مختلف لتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في وثيقة األمم المتحدة

-٣٩، الفقرات ١٠١-١٠٠ الصفحتان ،A/C.3/SR.363، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامةو
 وثيقة أيضاانظر . ٢١، الصفحة E/CN.4/SR.203: األمم المتحدةولكن استراليا كانت تميل في مرحلة مبكرة إلى تأييد عهد واحد، انظر وثيقة . ٤١

، ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة؛ )حدةالمملكة المت (١٠، الصفحة E/CN.4/SR.248: األمم المتحدة
؛ الصفحة )الدانمرك (٣، الفقرة ٨٩، الصفحة A/C.3/SR.362؛ الوثيقة )الواليات المتحدة (١٢-٩، الفقرات ٧ الصفحة ،A/C.3/SR.360الوثيقة 

واعتبرت فرنسا أن الحقوق االقتصادية ). نيوزيلندا (٥- ٣، الفقرة ١٢١الصفحة ، A/C.3/SR.367؛ والوثيقة )كندا (٣١-٢٧، الفقرات ٩١
: األمم المتحدة، انظر وثيقة "ذات طابع مختلف تماما وأن األمر يتطلب بناء تشريعيا وتقنيا كامال لترجمتها إلى واقع عملي"واالجتماعية والثقافية 

E/CN.4/SR.248.  
  .٢١، الفقرة ١١٥ الصفحة ،A/C.3/SR.366، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ٢٢
الدورة ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة؛ و)الدانمرك (١٠، الصفحة E/CN.4/SR.205:  انظر في هذا الصدد على سبيل المثال وثيقة األمم المتحدة٢٣

" ليس لها موقف نهائي"وقالت فرنسا إنها ) (فرنسا (٨-٦، الفقرات ١٧٨-١٧٧ الصفحتان ،A/C.3/SR.298لوثيقة ، ا، اللجنة الثالثة١٩٥٠الخامسة، 
؛ )فرنسا(١٤، الفقرة ٩٨؛ الصفحة )٧، الفقرة "رغم أنه يبدو لها للوهلة األولى أنه ربما كان من األفضل وجود وثيقتين متوازيتين"بشأن عدد العهود 

الواليات  (١٣-٩، الفقرات ٧٨ الصفحة ،A/C.3/SR.360، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، ية العامةالوثائق الرسمية للجمعو
  ).كندا (٣١-٣٠، الفقرتان ٩١، الصفحة A/C.3/SR.362؛ الوثيقة )المتحدة
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عموما بدور أكثر نشاطا في كفالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية نظرا لمسؤوليتها عن الرفـاه               
 تنفيذ الحقوق المدنية والسياسية التـي تتطلـب         المادي لمواطنيها في حين أنها تؤدى دورا سلبيا في صدد         

   ٢٤.كبح السلطات الحكومية في مواجهة الفرد
وفى تفسير الصعوبات األكبر التي ينطوي عليها إعمال الحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة              

 ٤٠احتاج إلى ما ال يقل عـن        "والحاجة الناشئة عنها إلى التنفيذ التدريجي أشار ممثل فرنسا إلى أن بلده             
مكافحة األمية على سبيل المثـال      " وأن   ٢٥"سنة لتطوير نظام من الضمان االجتماعي الكامل بقدر أو آخر         

 ٢٦." سنة في بعض البلدان    ٢٥ إلى   ٢٠تتطلب إنشاء مدارس وتدريب المدرسين وهى مهمة قد تتطلب من           
قيـق الحقـوق    ورأت فرنسا أن التصديق على مشروع العهد لن يكون أكثر سـهولة إذا تجاهلنـا أن تح                

 وأشارت الواليات المتحدة أيضـا إلـى أن         ٢٧.االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتطلب دائما وقتا طويال      
تتوقف كثيرا علـى المـوارد مـن التمويـل          "الحقوق من قبيل الرعاية الصحية والحصول على التعليم         

   ٢٨".لدانوالمعدات والعاملين وهى غير متاحة دون شك بمقادير كافية في جميع الب
ورفضت بعض البلدان أيضا القول بأن الحقوق المدنية والسياسية ال قيمة لهـا بحـد ذاتهـا                 

وأكدت لبنان أن هذه الحقوق تتسم بطابع مطلق ال تتسم به           . ووصفت هذا القول بأنه ال يمكن االعتداد به       
  ٢٩.الحقوق األخرى رغم أنها حقوق تكميلية

  
  الدعوات المؤيدة لحل عملي ٣-٢-٢

دت بعض البلدان أن الحاجة واضحة للتوصل إلى حل وسط بين وضع قائمة عامة بالحقوق               أك
مثل الحقوق الواردة فعال في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من ناحية ووضع أحكام تفصيلية دون داع                

ضـع  إن مو: " وأيدت أوروغواي اعتناق نهج واقعي ٣٠.قد تمنع كثيرا من البلدان من التصديق على العهد        
االهتمام الرئيسي هو توسيع الحماية الدولية لتشمل فورا أكبر عدد ممكن من حقوق اإلنسان في اكبر عدد                 

خطر التأخير دون داع في إصدار العهد األول        " وعلى نفس النغمة حذرت فرنسا من        ٣١."ممكن من الدول  
 العالمي من خالل العمل وأكدت على ضرورة كفالة عالمية اإلعالن٣٢ ،"على األقل مهما كان نطاقه ضيقا

  ٣٣.على دفع أكبر عدد ممكن من البلدان للتصديق على األحكام التي يتم اعتمادها
سـيكون مـن المفارقـات      "وهكذا اعتنقت فرنسا طوال المناقشات نهجا عمليا واحتجت بأنه          

ة سـواء كانـت     أال يعتمد عهد يتضمن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي       " التاريخية التي ال تغتفر   
الطريـق  "وكل ما يتطلبه األمر هو العثور علـى       . مقترنة مع الحقوق المدنية والسياسية أو منفصلة عنها       

الوحدة "وأظهرت المناقشات أن المهم هو ٣٤ ".جهود تدريجية"وهو ما ال يمكن تحقيقه إال بفضل " الصحيح
                                                           

، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة و؛)الدانمرك (١٠، الصفحة E/CN.4/SR.207:  انظر على سبيل المثال وثيقة األمم المتحدة٢٤
أن التنفيذ الفعال " كلمة فنزويال ومؤداها أيضاانظر ). نيوزيلندا (٣، الفقرة ١٢١ الصفحة ،A/C.3/SR.367، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١

رضاء ليس كافيا بحد ذاته لتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية للحقوق المدنية والسياسية يتوقف على رضاء الدولة ومواطنيها في حين أن هذا ال
  .١٢، الفقرة ١٢٢، الصفحة "والثقافية

  . ٧، الصفحة E/CN.4/SR.237:  وثيقة األمم المتحدة٢٥
  . ١١، الصفحة E/CN.4/SR.203:  وثيقة األمم المتحدة٢٦
  . ٨، الصفحة E/CN.4/SR.237:  وثيقة األمم المتحدة٢٧
  . ١٥، الصفحة E/CN.4/SR.203: م المتحدة وثيقة األم٢٨
  .٣٧-٣٦، الفقرتان ١٣٩ الصفحة ،A/C.3/SR.370، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ٢٩
  ).السويد (١٠، الصفحة E/CN.4/SR.204؛ و )استراليا (٢٠، الصفحة E/CN.4/SR.203:  انظر على سبيل المثال وثيقتي األمم المتحدة٣٠
  ٣١، الفقرة ١١٠ الصفحة ،A/C.3/SR.365، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ٣١
  . ٨لفقرة ، ا٢١١ الصفحة ،A/C.3/SR 304، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٠، الدورة الخامسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ٣٢
  .١٢، الفقرة ٩٨ الصفحة ،A/C.3/SR.363، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ٣٣
  .٢-١، الفقرتان ١٧٧ الصفحة ،A/C.3/SR 298، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٠، الدورة الخامسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ٣٤
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ومـع ذلـك    ". مي لحقوق اإلنسان نفسه   الجوهرية لكل حقوق اإلنسان، وهى وحدة استلهمها اإلعالن العال        
السؤال عما إن كان ينبغي صياغة عهد واحد        ] و[فإن تلك الوحدة ال تمتد بالضرورة إلى المسائل التقنية          "

يمكن أن يتم الربط بين عهدين أو أكثر لحقـوق اإلنسـان            ] ألنه[أم عهدين هو موضوع تقني في جوهره        
بعض مؤيدي الوحدة على حساب كل شئ       "سا أيضا أن     والحظت فرن  ٣٥."بواسطة صيغة أساسية مشتركة   

إلى إدراج الحق في " نظروا باستخفاف"مثلما فعلوا عندما  " آخر ربما لم يرتفعوا تماما إلى مستوى مبادئهم       
 ومن ناحية أخرى اعتبرت فرنسا أيضا أن مؤيـدي صـياغة            ٣٦.الحرية من االحتجاز التعسفي في العهد     

ق بين الحقوق المدنية والسياسية مـن ناحيـة والحقـوق االقتصـادية             عهدين ينزعون إلى تضخيم الفرو    
تلك المجموعة األخيرة من الحقوق تتضـمن الكثيـر مـن           "واالجتماعية والثقافية من ناحية أخرى ألن       

عدم االستغراق في االختالفات في أصل مختلف الحقـوق         " والمهم هو    ٣٧".الحقوق القابلة للتنفيذ الفوري   
ار الوحيد الصحيح حقا هو ما إن كان يمكن تنفيذ أي حق بعينه وفـى أي ظـروف                  وتطورها ألن المعي  

سـيقلل عـدد نقـاط      " من ناحية أنه  " هو لذلك أمر ممكن تحقيقا للسهولة     " واعتماد عهدين    ٣٨".يمكن تنفيذه 
  ٣٩".الخالف ويحظى بتأييد أوسع

ة واحدة مـن    أن مشكلة حقوق اإلنسان هي مشكل     "وترتب على ذلك منطقيا أن فرنسا اعتبرت        
ومن هنا تحدثت فرنسا تأييدا للوحدة      ". ناحية المبدأ ولكنها مشكلة متعددة من ناحية األشكال التي تتقمصها         

 ٤٠."المشكلة األهم ليست وحدة العهد أو ثنائيته ولكنها تنفيذ الحقـوق          "ولكنها اعتبرت في الوقت نفسه أن       
تدابير للتنفيذ تالئـم    "ها من أجل السير قدما هو رسم        ولذلك كان أحد األشياء الجوهرية التي يتعين القيام ب        

   ٤١".طابع كل التزام يتم االضطالع به
ألن مفـاهيم   "وفى الحديث عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رأت فرنسا أنه نظرا            

تطلب فـي   طابع هذه الحقوق واألساليب التي ينبغي تنفيذها بها تختلف باختالف الدول ونظرا ألن األمر ي              
فقد اعتبرت أنه من الضروري إدخال بند عام فـي          " كثير من األحيان فترة زمنية أطول لكفالة التمتع بها        

 ولكن اللجنة   ٤٣. وهو اقتراح انتقدته يوغوسالفيا    ٤٢مرحلة مبكرة ينص على التنفيذ التدريجي لهذه الحقوق،       
مال التدريجي يتسـم بقيمـة إيجابيـة        مفهوم اإلع " ووافقت استراليا على أن      ٤٤.اعتمدته بصيغته المعدلة  

، التي يجـب أن تؤخـذ       "تدريجيا"الفكرة التي تعبر عنها كلمة      "والحظت كذلك أن    ." وينبغي االحتفاظ به  
تعنى أن بعض الحقوق سيتم تطبيقهـا    ] ولكنها[ليست فكرة جامدة    " اإلعمال الكامل للحقوق  "مقترنة بعبارة   

التنفيـذ  "ويرجع ذلك في النهايـة إلـى أن         " ه بأسرع ما يمكن   فورا في حين أن بعضها اآلخر سيتم تطبيق       
الفوري ألي حق أو ألي تدبير مثل المعاشات التقاعدية لكبار السن هـو أمـر مسـتحيل مـن الناحيـة                     

  ٤٥".العملية
  

                                                           
  ١٤، الفقرة ١٤٢ الصفحة ،A/C.3/SR.371، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، ثائق الرسمية للجمعية العامةالو ٣٥
  . ١٥، الفقرة ١٤٢ المرجع نفسه، الصفحة ٣٦
  .  المرجع نفسه، الموضع نفسه٣٧
  . المرجع نفسه٣٨
  . ١٦، الفقرة ١٤٢ المرجع نفسه، الصفحة ٣٩
  . ٧، الفقرة ٢٨٦ الصفحة ،A/C.3/SR.395، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١للجمعية العامة، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية  ٤٠
  .١٢، الفقرة ٩٨ الصفحة ،A/C.3/SR.363، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة،  ٤١
  .٧، الصفحة A/C.3/SR.237:  وثيقة األمم المتحدة٤٢
  .٨ المرجع نفسه، الصفحة ٤٣
  .E/CN.4/618: ؛ لالطالع عل نص االقتراح الفرنسي انظر وثيقة األمم المتحدة١٣ المرجع نفسه، الصفحة ٤٤
  .٦، الصفحة E/CN.4/SR.237:  وثيقة األمم المتحدة٤٥
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  مسألة الصالحية للعرض على المحاكم ٤-٢-٢
وق اإلنسان أيدت الهند بقوة     أثناء المناقشات الجارية في الدورة السابعة للجنة األمم المتحدة لحق         

صياغة عهدين مشددة على أن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تختلف عـن الحقـوق المدنيـة                
ورأت الهنـد   ". من ناحية أن المجموعة األولى من الحقوق غير صالحة للعرض على المحاكم           "والسياسية  

ولـذلك  ". واحد إذ أنه سيفتقر عندئذ إلى التوازن      أنه ليس هناك ما يبرر إدراج فئتي الحقوق معا في عهد            
طلبت الهند من اللجنة أن تطلب من المجلس االقتصادي واالجتماعي أن يعيد النظر في قراره بإدراج كل                 

 ٤٦.الحقوق في عهد واحد

ادعاءات انتهاك الحقوق االقتصـادية     "وقالت يوغوسالفيا إنها ال تستطيع أن تقبل رأى الهند بأن           
لو اضطلعت الحكومات بالتزامـات     " فهي ترى أنه    ". ية والثقافية ال تصلح للعرض على القضاء      واالجتماع

مؤكدة في صدد احترام تلك الحقوق فإنه سيتعين عليها أن تتخذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى تسمح برفـع                
اال أيضا أنـه     واعتبرت غواتيم  ٤٧".الدعوى في صدد عدم احترمها مع تمكين المحاكم من الحكم بالتعويض          

اإلشارة إلى الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بوصفها حقوقا غير قابلة للعرض           " ليس من الصحيح  "
 واعتبر اتحاد الجمهوريات    ٤٨".قد يكون ذلك خطيرا   "على المحاكم كما جاء في ديباجة االقتراح الهندي، بل          

وأضاف قائال إن االفتراض بأنـه يمكـن الـدفاع          "  تماما تمييزا اعتباطيا "االشتراكية السوفياتية هذا التمييز     
باإلجراءات القانونية عن الحقوق المدنية والسياسية وليس الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة هـو              

ال يثبت أمام الفحص المدقق كما أن بعض الحقوق المدنية والسياسية في كثير من البلدان، مثـل                 "افتراض  
   ٤٩". ال يمكن الدفاع عنها بسهولة من خالل دعوى قانونية يرفعها الفردالحق في التصويت،

تلك الحقوق التـي يمكـن      "تعنى  " وأوضحت الهند أن الحقوق التي يمكن عرضها على القضاء        
بسبب اإلخفاق في إقامـة الحقـوق       "ولكن ال يمكن مقاضاة الحكومات      ". مقاضاة الحكومات بسبب انتهاكها   

  ٥٠".ة والثقافية نظرا ألن الطرف المسؤول قد يكون أصحاب العمل على سبيل المثالاالقتصادية واالجتماعي
 ٥١:وكان النص الرسمي لالقتراح الهندي على النحو التالي

  إن لجنة حقوق اإلنسان،"
 أن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تشكل فئة منفصلة من الحقوق عـن             إذ تعتبر 

ية من ناحية أنها حقوق ال تصلح ألن تكون محل نظـر أمـام              فئة الحقوق المدنية والسياس   
  المحاكم رغم أنها أساسية وبالتالي هامة بنفس القدر؛

   أن طريقة تنفيذها مختلفة لهذا السبب؛وإذ تعتبر

 المجلس االقتصادي واالجتماعي بإعادة النظر في قرار إدراج الحقوق االقتصادية           توصى
  ".احد مع الحقوق المدنية والسياسيةواالجتماعية والثقافية في عهد و

 ٥٢. وامتناع واحـد عـن التصـويت       ٥ صوتا مقابل    ١٢اللجنة هذا االقتراح بأغلبية     ورفضت  
وبذلك رفضت اللجنة أيضا الرأي الوارد في مشروع القرار بأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             

                                                           
  . ٦، الصفحة E/CN.4/SR.248:  وثيقة األمم المتحدة٤٦
  . ١٩ المرجع نفسه، الصفحة ٤٧
  . ٢١ المرجع نفسه، الصفحة ٤٨
  .١٣ المرجع نفسه، الصفحة ٤٩
  . ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ٥٠
  . E/CN.4/619/Rev.1:  انظر وثيقة األمم المتحدة٥١
دة والواليات الدانمرك واليونان والهند والمملكة المتح: تأييدا للقراروصوتت البلدان التالية . ٢٦، الصفحة E/CN.4/SR.248:  وثيقة األمم المتحدة٥٢

شيلى والصين ومصر وفرنسا وغواتيماال ولبنان وباكستان والسويد وجمهورية أوكرانيا : في معارضتهالمتحدة األمريكية؛ وصوتت البلدان التالية 
  . استراليا عن التصويتوامتنعتاالشتراكية السوفياتية واتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية وأوروغواي ويوغوسالفيا؛ 



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–شر الفصل الرابع ع

 ٦٢١  والمحامينالعاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

ن الحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       ورغم أن اللجنة قبلت بأ    . غير قابلة للعرض على القضاء    
تتطلب إجراءات تنفيذ مختلفة عما تتطلبه الحقوق المدنية والسياسية فإن هذا الرأي لم يستند إلـى طـابع                  
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بحد ذاتها في صالحية العرض على القضاء أو عدم العـرض               

يطة وهى أن طابع تلك الحقوق يتطلب في كثير من األحوال جهودا كبيرة             عليه ولكنه استند إلى حقيقة بس     
من جانب الدول التي سيتعين عليها، ربما بمساعدة مؤسسات دولية، العمل بنشاط في التخطيط الشـامل                

  .والمستمر وطويل األجل من أجل تنفيذها
 المدنية والسياسـية    وأثيرت بعد ذلك تحذيرات من زيادة التشديد على االختالفات بين الحقوق          

من ناحية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من ناحية أخرى وخاصة من جانب إسرائيل وفرنسا              
فدفعت إسرائيل بأن الحقوق المدنية والسياسية ليست وحدها التـي يمكـن ضـمانها              . في الجمعية العامة  

 بعض الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة       بموجب تدابير تشريعية أو إدارية ولكن ذلك ينطبق أيضا على         
يمكن "من الحقوق األخيرة التي     " كثيرا"ومن جانبها اعتبرت فرنسا، كما أشير أعاله، أن هناك          . والثقافية

   ٥٤. وأن كثيرا منها صالح أيضا للعرض على القضاء٥٣".تنفيذها فورا

ماعية بقيمة متساوية تتمتع كل الحقوق المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجت
  . ويتوقف كل منها على اآلخر من أجل إعمالها جميعا

والسبب في وجود عهدين دوليين خاصين بحقوق اإلنسان يكمن في أن طابع الحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية أكثر تعقيدا وأنها تتطلب صياغة دقيقة بصفة خاصة 

  .وآليات تنفيذ مكيفة لطابعها الخاص
ا الختالف مستويات التنمية بين الدول تعين أن ينص العهد على إمكانية التنفيذ ونظر

  .التدريجي رغم أن ذلك لم يقصد منه قط أن يعنى عدم وجود التزامات فورية
ولم يقبل أبدا الرأي القائل بأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية غير صالحة 

د الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية للعرض على القضاء أثناء صياغة العه
 .واالجتماعية والثقافية

 

 ترابط حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة  .٣

أوضح القائمون بصياغة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان أن الحقوق االقتصـادية            
خرى ال ينبغي النظر إليهما بمقابلة      واالجتماعية والثقافية من ناحية والحقوق المدنية والسياسية من ناحية أ         

كل فئة منهما مقابل األخرى ولكن النظر إليهما على أنهما يرتبطان ارتباطا عضويا عند كفالة احترامهما                
وتثبت الممارسة العملية في كل األحوال أهمية هذا المبدأ األساسي في القانون حقـوق اإلنسـان                . الكامل
ها عقبات تعترض التمتع بالحقوق المدنية والسياسية نجـد أن ازدهـار            ففي البلدان التي تقوم في    : الدولي

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يقل احتماال وبـالعكس عنـدما تخفـت الحقـوق االقتصـادية                
  .واالجتماعية والثقافية يقل أيضا نطاق التنمية الكاملة للحقوق المدنية والسياسية

في صدد حقـوق اإلنسـان ليسـت واردة         " م القابلية للتجزئة  الترابط وعد "ورغم أن عبارات    
صراحة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فإن صياغة اإلعالن برمته وهيكله وروحه تؤكد أن واضعي       

                                                           
 ٥٥-٥٤، الفقرتان ٨٢ الصفحة ،A/C.3/SR.360، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة،  ٥٣
  ).فرنسا (١٥، الفقرة ١٤٢، الصفحة A/C.3/SR.371والوثيقة ) إسرائيل(
  .٣٠، الفقرة ٢٥٤ الصفحة ،A/C.3/SR.390، الوثيقة ة الثالثة، اللجن١٩٥٢-١٩٥١الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة،  ٥٤



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–الفصل الرابع عشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٦٢٢

فيه عالم يتمتع   "وكانت رؤيتهم هي    . اإلعالن كانوا يريدون إعطاء وزن متساو لهاتين الفئتين من الحقوق         
وكما جاء أعـاله    ). الفقرة الثانية من الديباجة   " (لعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة    بحرية القول وا  البشر  

 أن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحقوق المدنية        ١٩٥٠أكدت الجمعية العامة نفسها منذ عام       
يباجـة كـال العهـد      ، وتأكدت هذه النظرة فيما بعد في الفقرة الثالثة من د          "مترابطة ومتشابكة "والسياسية  

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة               
ففي الفقرة الثالثة من ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة             . والسياسية

  تعترف الدول األطراف
 األعلى المتمثل، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في         أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل    "

أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقـة، هـو سـبيل تهيئـة الظـروف                 
الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك           

  ".بحقوقه المدنية والسياسية

 ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعترف الدول         وفى الفقرة المناظرة من   
  األطراف 

أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في             "
أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحـررين مـن الخـوف              

ة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسـية،           والفاقة، هو سبيل تهيئ   
  ".وكذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتم التشديد على هذا التشابك العضوي بين فئتي الحقوق في عدد من القرارات مثـل قـرار                 
 إعـالن الحـق فـي        الذي يتضمن  ١٩٨٦ديسمبر  / كانون األول  ٤ المؤرخ في    ٤١/١٢٨الجمعية العامة   

  : من هذا اإلعالن على ذلك بوضوح٦وتنص المادة . التنمية
ينبغي لجميع الدول أن تتعاون بغية تعزيز وتشجيع وتدعيم االحتـرام والمراعـاة               -١"

العالميين لجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع دون تمييز بسـبب العـرق أو              
  .الجنس أو اللغة أو الدين

قوق اإلنسان متالحمة ومترابطة، وينبغي إيالء االهتمام على قدم المساواة          جميع ح   -٢
إلعمال وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والنظر فيها          

  .بصورة عاجلة

ينبغي للدول أن تتخذ خطوات إلزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية والناشئة              -٣
  ."ة الحقوق المدنية والسياسية فضال عن الحقوق االقتصادية واالجتماعيةعن عدم مراعا

وكان إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقـوق اإلنسـان بتوافـق               
 تأكيدا أحدث من جانب الدول األعضاء في األمم المتحدة للرابطـة            ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥اآلراء في   

 من الجزء األول من إعالن فيينـا تعتـرف الـدول            ٥ففي الفقرة   . ع حقوق اإلنسان  التي توحد بين جمي   
  :األعضاء بأن
ويجب على  . جميع حقوق اإلنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة          -٥

المجتمع الدولي أن يعامل حقوق اإلنسان على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة وعلى             
وفى حين أنه يجب أن توضع في االعتبار أهميـة          . القدر من التركيز  قدم المساواة وبنفس    

الخاصيات الوطنية واإلقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينيـة، فـإن مـن             
واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، تعزيـز جميـع             

  ".حقوق اإلنسان والحريات األساسية



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–شر الفصل الرابع ع

 ٦٢٣  والمحامينالعاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

لتشديد الذي وضع منذ بدء أعمال صياغة الشرعة الدوليـة لحقـوق اإلنسـان فـي                ونظرا ل 
األربعينيات من القرن الماضي على العالقة العضوية بين الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة               
والحقوق المدنية والسياسية كان من المنطقي تماما أن تؤكـد اللجنـة المعنيـة بـالحقوق االقتصـادية                  

  :حقوق اإلنسان وأنشطة التعاون التقنياعية والثقافية على أهمية المبدأين العامين في مجال واالجتم
ويعنـى ذلـك أن جهـود       . هو عدم تجزئة مجموعتي حقوق اإلنسان وترابطهما       "المبدأ العام األول   

 ]ولذلك. [تعزيز مجموعة من الحقوق ينبغي أن تأخذ أيضا بعين االعتبار الكامل المجموعة األخرى            
ينبغي لوكاالت األمم المتحدة العاملة في تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن تبـذل              

 ٥٥."قصارى جهدها لكفالة االنسجام الكامل بين أنشطتها والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية

ور تلقائية في    هو أن أنشطة التعاون في التنمية ال تسهم بص         والمبدأ الثاني الذي يتسم بأهمية عامة      
فقد تم االعتراف الحقا بـأن كثيـرا مـن          . تعزيز احترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

كانت في غير محلها بل وأدت إلى عكس الغرض منها من           " التنمية"األنشطة التي جرت تحت اسم      
لى نحـو يـؤدي      ولذلك ينبغي بذل جهود مقصودة لوضع برامج التنمية ع         ٥٦."ناحية حقوق اإلنسان  

فعال إلى تعزيز حقوق اإلنسان للفرد بما فيها على سبيل المثال الحق في المساواة أمام القانون وعدم                 
  .التمييز، وهى قضايا قانونية تتمتع المحاكم الوطنية بالتحديد بصالحية البت فيها

قـوق المدنيـة    والصلة المتأصلة بين الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من ناحية والح         
 من المادة ١، الذي تكفله الفقرة الحق في الحياةوالسياسية من ناحية أخرى تتضح بصفة خاصة في صدد  

ولم تكن هذه الصلة غائبة عن نظر اللجنة المعنية       .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٦
 وفى  ٥٧".رات ضيقة في كثير من األحيان     أن الحق في الحياة يخضع لتفسي     "بحقوق اإلنسان عندما الحظت     

  :رأى اللجنة
فهما صحيحا بطريقة ضـيقة، وتتطلـب       ‘ الحق المتأصل في الحياة   ’ال يمكن فهم تعبير     "

وفى هذا الصدد تعتبر اللجنـة أنـه مـن          . حماية هذا الحق أن تعتمد الدول تدابير إيجابية       
فيض معدالت وفيات األطفال    المستصوب أن تتخذ الدول األطراف كل التدابير الممكنة لتخ        

وزيادة معدالت العمر المتوقع خاصة عند اعتماد تدابير للقضـاء علـى سـوء التغذيـة                
  ٥٨ ."واألوبئة

ومع مراعاة هذا التفسير الواسع للحق في الحياة قامت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في بعض 
أو الدورية المقدمة من    /لتقارير األولية و  األحيان بتوجيه أسئلة إلى الدول األطراف، في سياق النظر في ا          

هذه الدول، بتوجيه أسئلة عن التدابير التي اتخذتها الدول لتحسين الظروف الصـحية للشـعب وزيـادة                 
 أو لتخفيض معدالت وفيات األطفال والوفـاء باالحتياجـات          ٥٩معدالت العمر المتوقع على سبيل المثال،     

 وعند النظر في التقرير الدوري الرابع من منغوليـا          ٦١. األوبئة  أو لحماية السكان من    ٦٠الغذائية للسكان، 
المشكلة الحادة المتمثلة فـي     " أعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها من          ٢٠٠٠مارس  /في آذار 

                                                           
، HRI/GEN/1/Rev.5: في وثيقة األمم المتحدة)  من العهد٢٢المادة (تدابير المساعدة التقنية الدولية ( انظر التعليق العام الصادر عن اللجنة ٥٥

ويشار إليها فيما يلي باسم . (٦، الفقرة ١٦، الصفحة ت حقوق اإلنسانمجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدا
  ).مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة

  . ؛ وأضيف التشديد٧، الفقرة ١٦ المرجع نفسه، الصفحة ٥٦
  .٥، الفقرة ١١٥، الصفحة ) الحق في الحياة-٦المادة  (٦ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ٥٧
  .مرجع نفسه، الموضع نفسه ال٥٨
  . ٣٢٧، الفقرة ٦٢-٦١، الصفحتان A/39/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  في صدد غامبيا، انظر وثيقة األمم المتحدة٥٩
  . ٢٦٤، الفقرة ٦١، الصفحة A/38/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  في صدد بيرو، انظر وثيقة األمم المتحدة٦٠
؛ وفى صدد الكونغو، ١٠٥، الفقرة ٢١، الصفحة A/39/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة: النكا، انظر وثيقة األمم المتحدة في صدد سرى ٦١

الوثائق الرسمية للجمعية : ، وفى صدد بلجيكا، انظر وثيقة األمم المتحدة٢٣٠، الفقرة ٦١، الصفحة A/42/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةانظر 
  . ٤٠٨، الفقرة ١٠٥ ، الصفحة A/47/40 ،العامة
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وفيات األمهات التي ترجع في جانب منها إلى عمليات اإلجهاض غير اآلمنة وعـدم تـوفر المشـورة                  
 وكان من الممكن أيضا وبنفس القدر النظر في هـذه القضـايا             ٦٢".خطيط األسرة والتسهيالت في مجال ت   

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تكفل الحق فـي              ١٢تحت المادة   
 ، وهو ما يشهد بالصلة العضوية القائمة      "بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه       "التمتع  

 من العهد الـدولي     ٦ من المادة    ١الذي تحميه الفقرة    " الحق في الحياة المالزم لكل إنسان     "بين هذا الحق    
  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 من  ٢٢ففي حين أن المادة     . وتوضح الحقوق النقابية أيضا العالقة األساسية بين فئتي الحقوق        
سية تضمن لكل فرد الحق العام في حرية تكـوين النقابـات            العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيا     

 من العهد الدولي الخاص     ٨من المادة   ) أ(١، فإن الفقرة    "حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها    "والذي يشمل   
كل شخص في تكوين النقابات باالشـتراك مـع         "بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعترف بحق       

وعدم السماح بتكوين الجمعيات أو النقابـات الخاصـة         ". م إلى النقابة التي يختارها    آخرين وفى االنضما  
بأصحاب العمل والعاملين يقوض تقويضا خطيرا من الحق في حرية تكوين النقابات بحد ذاته، وهو حق                

  ٦٣. على أهميته األساسية في مجتمع ديمقراطي٢٢شددت الجمعية العامة أثناء صياغة المادة 
عضوية بين الحقوق النقابية والحقوق المدنية كانت موضع تأكيد دون خـالف فـي              والصلة ال 

. مختلف أجهزة منظمة العمل الدولية، وخاصة في لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصـيات             
وعلى سبيل المثال أشارت تلك اللجنة في دراستها االستقصائية العامة عـن حريـة تكـوين النقابـات                  

أن تقييد الحريات المدنية والسياسية يمثـل       " إلى أن خبرتها توضح      ١٩٩٤ضة الجماعية في عام     والمفاو
 وخلص الفصل الخاص بالحقوق النقابية والحريـات        ٦٤".عامال كبيرا في انتهاكات حرية تكوين النقابات      

  : المدنية إلى النتيجة التالية
العمل الدولية، وخاصة مـا     وتعتبر اللجنة أن الضمانات المعروضة في اتفاقيات          -٤٣"

يتعلق منها بحرية تكوين الجمعيات والنقابات لن تكون فعالة إال من خالل إيالء االعتراف              
والحماية الحقّة للحقوق المدنية والسياسية المكرسة في اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنسـان             

غـي أن تشـكل     ينب... وهذه المبادئ العالمية وغير المادية      . وغيره من الصكوك الدولية   
  ٦٥ ."المثل المشترك الذي تصبو إليه جميع الشعوب وجميع األمم

وليس ثمة نزاع في أنه يجب من أجل تفعيل الحق في حرية تكوين الجمعيات فعاال أن يتمتـع                  
أعضاء النقابات في جملة أمور بالحرية الكاملة في الرأي والمعلومات والتعبير والتنقل، والـتمكن مـن                

ويجب لهم أيضا التمتع بالحمايـة مـن االحتجـاز          . مناقشة المسائل المتصلة باهتماماتهم   التجمع بحرية ل  
فيكون له الحق في التعسفي، وإذا حدث مع ذلك أن ألقى القبض على أحد أعضاء النقابات ألي سبب كان 

 فـي   التمتع بجميع اإلجراءات الواجبة الموصوفة في الفصول من الرابع إلى السابع، بما في ذلك الحق              
  . المعاملة اإلنسانية وفقا لما جاء في الفصل الثامن من هذا الدليل

وهذان مجرد مثلين للعالقة األساسية والمعقدة القائمة بين الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة             
والثقافية من ناحية والحقوق المدنية والسياسية من ناحية أخرى، وال ينبغي ال من الناحية النظرية وال من                 

بل ينبغـي   ة التطبيق العملي اعتبارهما فئتين منفصلتين من الحقوق تتنافسان على التمويل واالهتمام             ناحي
                                                           

  ).ب (٣٢٣، الفقرة ٥٠، الصفحة )الجزء األول( A/55/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  انظر وثيقة األمم المتحدة٦٢
، الصفحة A/C.3/SR.1087، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٦١الدورة السادسة عشرة، ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة انظر، على سبيل المثال، ٦٣

" حرية تكوين النقابات السياسية"وأشارت إيطاليا هنا إلى ). إيطاليا (٧، الفقرة ١٣٩، الصفحة A/C.3/SR.1088والوثيقة ) السويد (١٦، الفقرة ١٣٤
  ". تستكمل حريات الرأي والتعبير والتجمع"التي 

 واتفاقية الحق في التنظيم ١٩٤٨لعام ) ٨٧رقم (رية تكوين النقابات والحق في التنظيم  الدراسة االستقصائية العامة للتقارير المتعلقة باتفاقية ح٦٤
، ١٩٩٤، مؤتمر العمل الدولي، الدورة الحادية والثمانون، جنيف ) باء٤الجزء ( المجلد الثالث –، التقارير ١٩٤٩) ٩٨رقم (والمفاوضة الجماعية 

  .٢٣، الفقرة ١٣الصفحة 
  .؛ وحذف الخط المائل٤٣الفقرة ٢١ المرجع نفسه، الصفحة ٦٥
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باألحرى اعتبار أنهما يشكالن مجموعة متكاملة من القواعد القانونية لحمايـة كـل أبعـاد الشـخص                 
  .رفاه للجميعاإلنساني وهى قواعد تقوم بينها عالقة جدلية مستمرة بهدف تحقيق العدالة واألمن وال

  

يؤكد تطور القانون حقوق اإلنسان الدولي، بما في ذلك تفسيره في هيئات الرصد 
الدولية، أن هناك صالت جوهرية بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية 

  .واالجتماعية والثقافية
 التي قوتضطلع الحكومات بواجب قانوني أساسي للسير في تنفيذ كل هذه الحقو

 .تهدف إلى حماية أهم األبعاد األساسية في الحياة اإلنسانية والشخص اإلنساني

  

المعاهدات العالميـة واإلقليميـة لحمايـة الحقـوق  .٤
ــة  ــة والثقافي ــادية واالجتماعي ــوق: االقتص الحق

 المضمونة

ـ             منها يتضمن هذا القسم قائمة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الرئيسية التـي تض
وتشمل المعاهدات مجموعة واسعة من الحقوق وال يمكن في نطاق          . المعاهدات العالمية واإلقليمية الكبرى   

ولذلك تم انتقاء مجموعة محدودة من الحقوق التي ستكون موضعا لتحليل متسع            . هذا الدليل تحليلها جميعا   
  .٧ و ٦في القسمين 

العالميـة واإلقليميـة لحمايـة الحقـوق        ولالطالع على تفاصيل إجراءات تنفيذ المعاهـدات        
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية انظر الفصلين الثاني والثالث من هذا الدليل

  
  الصعيد العالمي  ١-٤

  
  ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  ١-١-٤

 الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية     هذا القسم الذي يتناول المستوى العالمي يرتكز على العهد        
واالجتماعية والثقافية، وتقوم اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية برصد تنفيذه استنادا 

ولالطالع على مزيد من المعلومات في صـدد تفسـير اللجنـة            . إلى تقارير مقدمة من الدول األطراف     
تضمن قائمة بجميع التعليقات العامة التـي اعتمـدتها         يي  ذال ٢رقم   المنشورلمختلف أحكام العهد انظر     

 كان عدد الدول األطراف في العهـد        ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٨وفى  . ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٠اللجنة حتى   
  :ويضمن العهد بالتحديد الحقوق التالية.  دولة١٤٥
) عدم التمييز عمومـا    (٢لمادة   من ا  ٢ الفقرة   –الحق في المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق          

 ؛)بين الرجل والمرأة (٣والمادة 

 المادة  –الحق في العمل، بما في ذلك الحق في كسب الرزق بعمل يختاره الشخص أو يقبله بحرية                  
 ؛٦
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الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية بما في ذلك األجور المنصفة والمكافأة المتساوية لدى                
 أي تمييز؛ والعيش الكريم للعاملين وأسرهم؛ وظروف عمل تكفل السـالمة            تساوى قيمة العمل دون   

والصحة؛ والتساوي في فرص الترقية؛ واالستراحة وأوقات الفراغ والتحديد المعقول لساعات العمل            
 ؛٧ المادة –واإلجازات الدورية المدفوعة األجر 

 النقابة التي يختارها الشخص بما      الحق في تكوين النقابات باالشتراك مع آخرين وفى االنضمام إلى          
مـن  ) ب(و  ) أ( الفقرتان الفرعيتـان     –في ذلك الحق في إنشاء اتحادات أو اتحادات حالفية قومية           

 ؛٨ من المادة ١الفقرة 

 ؛٨ من المادة ١من الفقرة ) د( الفقرة الفرعية –حق اإلضراب  

 ؛٩ المادة –الحق في الضمان االجتماعي بما في ذلك التأمينات االجتماعية  

الحق في الحماية والمساعدة لألسرة والزواج برضاء الطرفين وحماية األمومة؛ والحماية والمساعدة             
 ؛١٠ من المادة ٣-١ الفقرات –لألطفال والشباب 

الحق في مستوى معيشي كاف بما في ذلك ما يفي بالحاجة من الغذاء والكساء والمأوى والحق في                   
 ؛١١ من المادة ١ الفقرة –عيشة التحسين المتواصل لظروف الم

 ؛١٢ المادة –الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه  

 ؛١٣ المادة –الحق في التعليم  

الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته وبحماية المصالح المعنوية  
 .١٥ من المادة ١ الفقرة – أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنع الفرد والمادية الناجمة عن

 

  الصعيد اإلقليمي  ٢-٤
  

  ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  ١-٢-٤
يتيح الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب على الصعيد اإلقليمي الحماية ال فـي صـدد               

 مـن   ٢٢انظـر المـادة     (افية لألفراد وحدهم بل وللشعوب أيضـا        الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثق   
  :ولكن القائمة التالية تتصل فقط بحقوق األفراد وتشمل). الميثاق
 ؛٢ المادة –الحق في التمتع بالحقوق المكفولة دون تمييز  

 ؛١٠ المادة –الحق في حرية تكوين النقابات  

 في تلقى أجر متكافئ مقابل عمل متكافئ        الحق في العمل في ظل ظروف متكافئة ومرضية؛ والحق         
 ؛١٥ المادة –

 ؛١٦ المادة –الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكن الوصول إليها  

 ؛١٧ من المادة ١ الفقرة –الحق في التعليم  

 ؛١٧ من المادة ٢ الفقرة –الحق في االشتراك بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع  

 مـن   ٤ الفقـرة    –عوقين في تدابير حماية خاصة تالئم حالتهم البدنية أو المعنوية           حق المسنين والم   
  .١٨المادة 
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 من العهد وضعت في شكل واجبات على الدول وليس          ١٨واألحكام األخرى الواردة في المادة      
 ١الفقرة  (في شكل حقوق ومنها على سبيل المثال االلتزام بالسهر على صحة األسرة وسالمة أخالقياتها               

وكفالة القضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة       ) ١٨ من المادة    ٢الفقرة  (ومساعدة األسرة   ) ١٨من المادة   
 مـن   ٣الفقرة  (حقوقها وحقوق الطفل على نحو ما هو منصوص عليه في اإلعالنات واالتفاقيات الدولية              

  )).١٨المادة 
  

 اإلضافي  لبروتوكوال ذلك، بما في    ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،      ٢-٢-٤
  ١٩٨٨في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

في األمريكتين كانت الحقوق المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية مدرجة في           
كيـة  وعندما اعتمدت االتفاقية األمري   . ١٩٤٨البداية في اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان وواجباته لعام         

مـن  " الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   " تألف الفصل الثالث المعنون      ١٩٦٩لحقوق اإلنسان في    
  : مادة فقط تنص على ما يلي٢٦

تتعهد الدول األطراف أن تتخذ، داخليا ومن خالل التعـاون الـدولي، كـل اإلجـراءات                "
ريجيا، عن طريق التشريع أو     الالزمة، والسيما االقتصادية والتقنية منها بقصد التوصل تد       

غيره من الوسائل المالئمة إلى التحقيق الكامل للحقوق المتضمنة في المعايير االقتصـادية            
واالجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية المبينة في ميثاق منظمة الدول األمريكية المعدل           

  ". بوينس آيريسبروتوكولب

 اإلضافي لالتفاقية األمريكيـة     بروتوكولالصيل في   وتمت صياغة هذه الحقوق بمزيد من التفا      
 الـذي يسـمى أيضـا       ١٩٨٨لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لعام          

نوفمبر / تشرين الثاني  ١٦، الذي دخل حيز التنفيذ في       بروتوكولويحمى هذا ال  ".  سان سلفادور  بروتوكول"
  :، الحقوق التالية بالتحديد١٩٩٩
 ؛٣ المادة –الحق في عدم التمييز في ممارسة الحقوق المكفولة  

 ؛٦ المادة –الحق في العمل، بما في ذلك فرصة الحصول على وسيلة للعيش في حياة كريمة والئقة  

الحق في ظروف عمل عادلة ومنصفة ومرضية، بما في ذلك الحصول على أجر يكفل على األقـل                  
شة كريمة والئقة؛ والحصول على أجور عادلة ومتساوية مقابل         لجميع العاملين وأسرهم ظروف معي    

العمل المتساوي؛ والحق في الترقية؛ والسالمة والصحة في مكان العمل؛ وحظـر العمـل الليلـي                
 سنة؛ والتحديد المعقول لساعات     ١٨وظروف العمل غير الصحية أو الخطرة لألشخاص تحت سن          

 ؛٧ المادة –فوعة األجر العمل والراحة ووقت الفراغ واإلجازات مد

الحقوق النقابية مثل حق العمال في تنظيم نقابات واالنضمام إلى النقابات التي يختارونها بغـرض                
 ؛٨ من المادة ١ الفقرة –تعزيز وحماية مصالحهم والحق في اإلضراب 

 ؛٩ المادة –الحق في الضمان االجتماعي  

 –"  الرفاه الجسماني والعقلـي واالجتمـاعي      وتفهم بأنها تعنى أعلى مستوى من     "الحق في الصحة     
 ؛١٠المادة 

 ؛١١ المادة –الحق في بيئة صحية  

الحق في تغذية كافية تكفل إمكانية التمتع بأعلى مستويات التنمية الجسمية           "الحق في الغذاء، بمعنى      
 ؛ ١٢ المادة –" والوجدانية والفكرية

 ؛١٣ المادة –الحق في التعليم  
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 ؛١٤ من المادة ١ الفقرة –ائد الثقافة، بما في ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي الحق في التمتع بفو 

 ؛١٥ المادة –الحق في تكوين األسرة وحمايتها  

 ؛١٦ المادة –حقوق الطفل  

 ؛١٧ المادة –حق المسنين في حماية خاصة  

ـ      "حق األشخاص المعوقين في الحصول على رعاية خاصة           در بهدف مساعدتهم على إحراز أكبر ق
  .١٨ المادة –" من ممكن من تنمية الشخصية

  
، والميثـاق االجتمـاعي األوروبـي       ١٩٦١الميثاق االجتمـاعي األوروبـي،       ٣-٢-٤

  ١٩٩٦، )المنقح(
 دولة عضو في مجلس أوروبا قد صـدقت علـى           ٢٥ كانت   ٢٩٩٢يونيه  / حزيران ١٩حتى  

  :لمذكورة أدناهويتضمن الميثاق الحقوق ا. ١٩٦٩الميثاق االجتماعي األوروبي لعام 
 ؛١ المادة –الحق في العمل  

 ؛٢ المادة –الحق في شروط عمل عادلة  

 ؛٣ المادة –الحق في ظروف عمل آمنة وصحية  

 ؛٤ المادة –الحق في أجر عادل  

 ؛٥ المادة –الحق في التنظيم  

 ؛٦ المادة –الحق في التفاوض جماعيا  

 ؛٧ المادة –حق األطفال والشباب في الحماية  

 ؛٨ المادة –رأة العاملة في الحماية حق الم 

 ؛٩ المادة –الحق في التوجيه المهني  

 ؛١٠ المادة –الحق في التدريب المهني  

 ؛١١ المادة –الحق في حماية الصحة  

 ؛١٢ المادة –الحق في الضمان االجتماعي  

 ؛١٣ المادة –الحق في المساعدة االجتماعية والطبية  

 ؛١٤ المادة –فاه االجتماعي الحق في االستفادة من خدمات الر 

حق األشخاص المعوقين جسديا أو عقليا في التدريب المهني وإعـادة التأهيـل وإعـادة التـوطين                  
 ؛١٥ المادة –االجتماعي 

 ؛١٦ المادة –حق األسرة في الحماية االجتماعية والقانونية واالقتصادية  

 ؛١٧ المادة –حق األمهات واألطفال في الحماية االجتماعية واالقتصادية  

 ؛١٨ المادة –الحق في االلتحاق بعمل مربح في أراضى األطراف المتعاقدة األخرى  
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  .١٩ المادة –حق العمال المهاجرين وأسرهم في الحماية والمساعدة  
 وصـدقت   ١٩٩٢سـبتمبر   / أيلول ٤ حيز التنفيذ في     ١٩٨٨ اإلضافي لعام    بروتوكولودخل ال 

، الذي ال يمس بأحكام الميثـاق       بروتوكولوينص هذا ال  . ٢٠٠٢يونيو  / حزيران ١٩عليه عشر دول حتى     
االجتماعي األوروبي على أن تضطلع األطراف المتعاقدة أيضا باعتبار نفسها ملتزمـة بـأي مـادة أو                 

  :مجموعة من المواد تعترف بالحقوق التالية
 تمييز على   الحق في الفرص المتساوية والمعاملة المتساوية في موضوعات االستخدام والعمل دون           

 ؛١ المادة –أساس الجنس 

 ؛٢ المادة –الحق في تقديم المعلومات واالستشارات للعمال  

 ؛٣ المادة –حق العمال في المشاركة في تحديد وتحسين ظروف العمل وبيئة العمل  

  .٤ المادة –حق المسنين في الحماية االجتماعية  
 ١ ودخل حيـز التنفيـذ فـي         ١٩٩٦واعتمد النص المنقح للميثاق االجتماعي األوروبي في        

والميثاق االجتماعي المنقح   . ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٩ دولة حتى    ١٣وصدقت عليه   . ١٩٩٩يوليو  /تموز
ويأخذ الميثاق المنقح بعين االعتبـار      . يستكمل ويوسع أحكام الميثاق األصلي وسوف يحل محله تدريجيا        

. ل بعض األحكام القائمة ويضيف أحكامـا جديـدة        التطورات االجتماعية واالقتصادية الجديدة ولذلك يعد     
وتشمل السمات الجديدة بالتحديد قائمة أوسع بكثير للحقوق والمبادئ في الجزء األول عما يرد في الميثاق                

وباإلضـافة إلـى الحقـوق المـأخوذة مـن          ). ١٩٦١ في ميثاق عام     ١٩ حقا ومبدأ، مقابل     ٣١(القديم  
  : السمات الهامة الجديدة ما يلي تشمل١٩٨٨ اإلضافي لعام بروتوكولال

 ؛٢٤ المادة –الحق في الحماية في حالة إنهاء الخدمة  

 ؛٢٥ المادة –حق العمال في حماية مطالباتهم في حالة التعثر المالي لصاحب العمل  

 ؛٢٦ المادة –الحق في الكرامة في العمل  

 ؛٢٧ المادة – متساوية حق العمال الذين ينهضون بمسؤوليات أسرية في فرص متساوية ومعاملة 

 ؛٢٨ المادة –حق ممثلي العمال في الحماية في المؤسسة وتحديد التسهيالت التي يتعين منحها لهم  

الحق في الحصول على المعلومات واالستشارات في اإلجراءات الجماعية لالستغناء عن الموظفين             
 ؛٢٩ المادة –

 ؛٣٠ المادة –الحق في الحماية من الفقر واالستبعاد االجتماعي  

 . ٣١ المادة –الحق في اإلسكان  

تشمل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المضمونة في قانون حقوق اإلنسان 
الدولي مجاالت واسعة وجوانب جوهرية من الحياة اإلنسانية مثل الحق في العمل 
 من وفى شروط عمل إيجابية، والحق في مستوى معيشي الئق، والحق في قدر كاف
الصحة الجسمية والعقلية، والحق في التعليم والحق في مساعدة خاصة لألسرة 

  .والطفل
 .ويتشكل التمتع بهذه الحقوق باحترام مبدأ المساواة أمام القانون وفى تطبيق القانون
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االلتزامات القانونية للـدول فـي حمايـة الحقـوق  .٥
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 

لعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،         ا  ١-٥
١٩٦٦  

  
  مالحظات افتتاحية ١-١-٥

ترد الواجبات القانونية العامة للدول األطراف في تنفيذ التزاماتها بموجـب العهـد الـدولي               
  : ونصها كما يلي٢الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المادة 

كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريـق المسـاعدة              تتعهد    -١"
والتعاون الدوليين، والسيما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسـمح بـه             
مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف            

سبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تـدابير       بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع ال        
  .تشريعية

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص              -٢
عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العراق أو اللون أو الدنس أو اللغة أو الدين                  

جتماعي أو الثروة أو النسـب أو       أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو األصل القومي أو اال          
  . غير ذلك من األسباب

للبلدان النامية أن تقرر، مع إيالء المراعاة الواجبة لحقوق اإلنسان والقتصـادها              -٣
القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق االقتصادية المعترف بها في هـذا العهـد لغيـر                

  ."المواطنين

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢ من المادة    ١وينبغي أن يشار عموما إلى أنه بعكس الفقرة         
 مـن   ١للحقوق المكفولة فإن الفقرة      بالتنفيذ الفوري بالحقوق المدنية والسياسية التي تفرض واجبا قانونيا        

 باإلعمال التـدريجي   من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تسمح           ٢المادة  
 وكما يتضح من المناقشات التي جرت أثناء صياغة العهدين والتي يرد            ومع ذلك، . للحقوق المعترف بها  
 فإن من باب التبسيط المخل الخطير، بل والخطأ القانوني، أن يخلص المرء إلى أن               ٢موجزها في القسم    

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يستتبع فقط واجبات التنفيذ التدريجي دون             
ويتضح من طابع الحقوق ذاتها ومن طريقة صياغتها ومن آراء القائمين           . لتزام باتخاذ إجراءات فورية   اال

بالصياغة ومن اآلراء التي تم اإلعراب عنها في اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              
بالتصديق أو االنضمام بشكل آخر     أن طابع ونطاق االلتزامات القانونية التي تضطلع بها الدول األطراف           

وهذه النتيجة منطقية دون شك نظرا ألنه رغم المشـاكل  . إلى العهد يتسمان بقدر أكبر بكثير من الدينامية   
االقتصادية واالجتماعية الكثيرة التي تواجه الحكومات فقد كان العهد وال يزال أداة قانونية تهـدف إلـى                 

  .ة للبشر في كل أنحاء العالمتحقيق تحسن مضطرد في الظروف المعيشي
وكما أشارت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فـي واحـد مـن أول               

التزام التصـرف والتـزام     " من العهد كال     ٢تعليقاتها العامة تشمل االلتزامات القانونية المحددة في المادة         
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ن العهد ينص على التنفيذ التدريجي ويعترف بالقيود        في حين أ  " ويعنى ذلك في جملة أمور أنه        ٦٦."النتيجة
 ويتمثـل   ٦٧."فإنه يفرض أيضا مختلف االلتزامات ذات األثر الفوري       الناجمة عن ضيق الموارد المتاحة      

 بضمان ممارسـة الحقـوق      ٢ من المادة    ٢أحد االلتزامات الفورية المذكورة في التعهد الوارد في الفقرة          
 ٢ من المادة    ١وهو التعهد في الفقرة     " وهناك التزام آخر من هذا القبيل        ٦٨.يزالواردة في العهد بدون تمي    

 وكمـا الحظـت     ٦٩".وهو تعهد غير مكيف أو مقيد في حد ذاته بأي اعتبارات أخرى           "  خطوات ‘باتخاذ’
اللجنة فإن المعنى الكامل للعبارة يمكن تقييمه أيضا بمقارنة مع العبـارة المقابلـة بـاللغتين الفرنسـية                  

و ") s’engage à agir: "بالفرنسـية " (بالعمـل "سبانية، اللتين تنصان على أن الدول األطراف تتعهـد  واأل
   ويعنى هذا االلتزام القانوني أنه ٧٠").a adoptar medidas: "باألسبانية" (باتخاذ تدابير"

في حين أن اإلعمال الكامل للحقوق ذات الصلة قد يتحقق تدريجيا فإن الخطوات صـوب               "
الهدف يجب أن تتخذ في غضون فترة قصيرة معقولة بعد دخول العهد حيـز التنفيـذ                هذا  

بـأكبر   مقصودة وملموسة وهادفة  وينبغي أن تكون هذه الخطوات      . بالنسبة للدول المعنية  
  ٧١."قدر من الوضوح للوفاء بااللتزامات المعترف بها في العهد

تنفيـذ الواجبـات    جة وهـو واجـب      ويتعين إضافة التزام ثالث إلى التزامي التصرف والنتي       
 وهذه الجوانـب الثالثـة فـي    .القانونية ذات الصلة بما في ذلك بواسطة إتاحة سبل االنتصاف الوطنية          

التعهدات القانونية للدول األطراف تتشابك وتتداخل بقدر ما ولكنها تتسم، كما الحظت اللجنـة، بسـمات                
  .متميزة سيرد وصفها أدناه

  
  التزام التصرف ٢-١-٥

، تشـير   "اتخاذ خطـوات  "في صدد الوسائل التي تستعملها الدول األطراف لالمتثال بالتزامها          
". جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشـريعية        " من العهد إلى     ٢من المادة   ) ١(الفقرة  

ها باإلضـافة إلـى     أكثر من غير  " المناسبة"وفى حين أنه يرجع إلى الدول األطراف ذاتها أن تقدّر السبل            
اإلداريـة  تشمل التدابير   "، للوفاء بالتزاماتها التعاهدية بموجب العهد ترى اللجنة أن هذه التدابير            التشريع

  ٧٢".والمالية والتعليمية واالجتماعية ولكنها ال تقتصر عليها
قوق إتاحة سبل االنتصاف القضائي في صدد الح      "في  " مالئما"ويتمثل تدبير آخر اعتبرته اللجنة      

وعلى سبيل المثال تالحظ اللجنـة      . التي قد تعتبر، وفقا للنظام القانوني الوطني، قابلة للعرض على القضاء          
أن التمتع بالحقوق المعترف بها بدون تمييز يمكن في كثير من األحيان تعزيزه جزئيا من خـالل إتاحـة                   

تضمن العهد عددا من األحكام تشمل       وباإلضافة إلى ذلك ي    ٧٣".وسائل انتصاف فعالة قضائية أو غير قضائية      
) أ)(٢( والفقرة الفرعية    ١٠من المادة   ) ٣( والفقرة   ٨ والمادة   ٧من المادة   ‘ ١’)أ( والفقرة الفرعية    ٣المادة  

التي يبدو من الممكـن أن      "،  ١٥من المادة   ) ٥(من المادة ذاتها والفقرة     ) ٤(و  ) ٣( والفقرتين   ١٣من المادة   

                                                           
، ١٨، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة)) ١(٢ الفقرة -طابع التزامات الدول األطراف  (٣ انظر التعليق العام رقم ٦٦

  .؛ والتشديد مضاف١الفقرة 
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه، وأضيف التشديد٦٧
  . المرجع نفسه٦٨
  . ٢، الفقرة ١٨سه، الصفحة  المرجع نف٦٩
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٧٠
  . المرجع نفسه؛ وأضيف التشديد٧١
  .؛ وأضيف التشديد٧، الفقرة ١٩ المرجع نفسه، الصفحة ٧٢
  . ٥، الفقرة ١٩ المرجع نفسه، الصفحة ٧٣
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ويبدو من العسير   .  وغيرها من األجهزة فورا في كثير من النظم القانونية الوطنية          تطبقها األجهزة القضائية  
  ٧٤."تبرير أي فكرة بأن األحكام المشار إليها هي بحد ذاتها غير قابلة للتنفيذ الذاتي

  
  التزام النتيجة  ٣-١-٥

ان التمتـع   لضم"خطوات  "  هو اتخاذ    ٢ من المادة    ١الوارد في الفقرة    " التزام النتيجة الرئيسي  "
 ومع ذلك، وكما أبرزت اللجنة، فإن سماح العهـد          ٧٥".في العهد " الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها    

ال ينبغي أن يفسر خطأ     "،  "بتحقيقها مع مرور الوقت   "بالحقوق، أي السماح    " التدريجي... التمتع  "بضمان  
  :العبارات التالية وتصف اللجنة هذا االلتزام ب٧٦".بأنه يجرد االلتزام من أي معنى

وهو من ناحية أداة للمرونة الالزمة للتعبير عن الحقائق في عالم الواقع والصعوبات التي              "
ومـن  . تواجه أي بلد عند كفالة اإلعمال التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة           

وده، ناحية أخرى يجب أن تقرأ هذه العبارة في ضوء الهدف الشامل للعهد، بل وسبب وج              
وهو وضع التزامات واضحة على الدول األطراف في صدد اإلعمـال الكامـل للحقـوق          

وهكذا فإنه يفرض التزاما بالتحرك بأكبر قدر ممكن مـن السـرعة والفعاليـة              . المذكورة
وباإلضافة إلى ذلك فإن أي تدابير تعطيلية متعمدة في هـذا الصـدد             . صوب هذا الهدف  

تعين تبريرها تماما باإلشارة إلـى مجمـوع الحقـوق          ستتطلب أدق نوع من الدراسة وسي     
  ٧٧."المنصوص عليها في العهد وفى سياق االستعمال الكامل ألقصى الموارد المتاحة

التزاما أساسيا أدنى بكفالة الوفـاء      "وباإلضافة إلى ذلك ترى اللجنة أن كل دولة طرف تتحمل           
تجرد "المكفولة في العهد وإال     "  حق من الحقوق   على أقل تقدير بالحد األدنى من المستويات الجوهرية لكل        

   وبعبارات اللجنة، يعنى ذلك على سبيل المثال أن٧٨".من سبب وجودهالعهد إلى حد كبير 
أي دولة طرف يعانى فيها عدد كبير من األفراد من الحرمان من األغذيـة الحيويـة أو                 "

 أو من أبسط أشكال التعليم      الرعاية الصحية األولية الجوهرية أو المأوى األساسي والسكن       
  ٧٩."هي للوهلة األولى دولة ال تنفذ التزاماتها بموجب العهد

 تتطلب من كل دولـة      ٢ من المادة    ١وفى هذا الصدد قررت اللجنة كذلك أنه نظرا ألن الفقرة           
فإنه يجب على الدولـة،     " بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات         ... أن تتخذ   "طرف  

 المـوارد    نقـص  ي تكون قادرة على إسناد إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها األساسية الدنيا على األقل إلى             لك
أن تثبت أنها بذلت كل جهد الستعمال كل الموارد المتاحة تحت تصرفها في السعي للوفاء، على                "المتاحة  

فحتى عنـدما يمكـن إثبـات أن        " ومع ذلك وكما شددت اللجنة       ٨٠".سبيل األولوية، بهذه االلتزامات الدنيا    
الموارد المتاحة غير كافية يظل االلتزام على الدولة الطرف بالسعي لكفالة التمتع بالحقوق ذات الصـلة                

  ٨١."على أوسع نطاق ممكن في ظل الظروف السائدة
 

                                                           
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٧٤
  . ٩، الفقرة ٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ٧٥
  .ضع نفسه المرجع نفسه، المو٧٦
  . المرجع نفسه٧٧
  . ١٠، الفقرة ٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ٧٨
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٧٩
  . المرجع نفسه٨٠
  . ١١، الفقرة ٢٩ المرجع نفسه، الصفحة ٨١
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  إتاحة سبل االنتصاف الوطنية: االلتزام بالتنفيذ ٤-١-٥
عهد محليا عمدت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية        المتعلق بتطبيق ال   ٩في التعليق العام رقم     

والحظت بالتحديـد أن  . ٣واالجتماعية والثقافية إلى تفصيل بعض عباراتها الواردة في التعليق العام رقم           
فـإن  " جميع السبل المناسبة  "العهد عندما يتطلب من الحكومات تنفيذ الحقوق التي يضمنها سالكة إلى ذلك             

 عريضا ومرنا يسمح بإيالء االعتبار إلى السمات الخاصة للنظم القانونية واإلدارية لكل             العهد يعتنق نهجا  
 ولكن هذه المرونة تقوم في نفس الوقت إلى جانب االلتـزام            ٨٢.دولة وكذلك إلى االعتبارات ذات الصلة     

 بها فـي    الواقع على كل دولة طرف باستعمال كل الوسائل المتاحة تحت تصرفها لتنفيذ الحقوق المعترف             
. وفى هذا الصدد فإن المتطلبات األساسية لقانون حقوق اإلنسان الدولي يجب أال تغيب عن البـال               . العقد

وهكذا يجب االعتراف بمعايير العهد بطرق مناسبة في إطار النظام القانوني الوطني ويجـب أن تتـاح                 
ض للغبن ويجب إقامة السبل     السبل المالئمة لإلنصاف، أو وسائل االنتصاف، ألي فرد أو مجموعة تتعر          

  ٨٣."المالئمة لكفالة المسؤولية الحكومية
يجب النظر في المسائل المتصلة بتطبيق العهد محليا في ضوء مبدأين اثنين            "وفى رأى اللجنة    
  ":من مبادئ القانون الدولي

رع بأحكام  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ال يجوز ألي دولة طرف أن تتذ     ٢٧، عمال بالمادة    أوال 
قانونها الداخلي لتبرير عدم أداء التزاماتها التعاهدية؛ ومن هنا ومن أجل تنفيذ االلتزامات التعاهدية              

 ٨٤؛"ينبغي لها أن تعدل النظام القانوني الوطني حسب اللزوم"للدولة 

كم لكل شخص حق اللجوء إلى المحـا      " من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فإن        ٨، وفقا للمادة    ثانيا 
المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحهـا إيـاه الدسـتور أو                 

؛ وعلى الرغم من أن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة ال               "القانون
أحكامه  قضائية الدعاءات انتهاك     فيطالب الدول األطراف بصورة مباشرة بأن تضع وسائل انتصا        

أي دولة طرف تسعى إلى تبرير إخفاقها في إتاحة وسائل االنتصاف القانونية            "فإن اللجنة تعتبر أن     
إمـا  : الوطنية النتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ستحتاج إلى أن تثبت أحد أمرين           

أو أنها غير    ... ٢مادة   من ال  ١بموجب الفقرة   " السبل المناسبة "أن وسائل االنتصاف هذه ليست من       
وسيكون من العسير إثبات ذلك وتعتبر اللجنة أنه مـن          . ضرورية، نظرا للسبل األخرى المستعملة    

الممكن في حاالت كثيرة أن تصبح السبل األخرى غير فعالة في حالة عدم تعزيزها أو اسـتكمالها                 
  ٨٥".بوسائل انتصاف قضائية

التنفيذ الفعال للعهـد الـدولي الخـاص        ص إلى أن    ومن التعليقات العامة للجنة يمكن أن نخل      
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتطلب، كقاعدة عامة، توفر سبل االنتصاف الوطنية أمام من     

وبعكس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإن هـذا          . يعتبرون أن الدولة انتهكت حقوقهم    
ائل انتصاف قانونية أو غير قانونية لألشخاص المتضررين مما يشـير           العهد ال ينص بصراحة على وس     

إلى إحجام القائمين بصياغته إلخضاع أنفسهم لشكاوى فردية في مجال يتوقف إلى حد كبير على الموارد                
وتأكد هذا اإلحجام مؤخرا بالصعوبات التي عرقلت التوصل إلى اعتماد ملحـق            . المالية ومرحلة التنمية  

هد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ينص علـى إجـراءات دوليـة         اختياري للع 
  .لشكاوى األفراد والمجموعات

                                                           
  . ١، الفقرة ٥٨ المرجع نفسه، الصفحة ٨٢
  . ٢، الفقرة ٥٨ المرجع نفسه، الصفحة ٨٣
  . ٣، الفقرة ٥٨ المرجع نفسه، الصفحة ٨٤
  . ٣، الفقرة ٥٩-٥٨المرجع نفسه، الصفحتان  ٨٥
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ال تستطيع الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
  .والثقافية أن تتذرع بتشريعها الداخلي لتبرير إخفاقها في تنفيذ العهد

ل الدول األطراف في العهد التزاما بالتصرف ويجب عليها بالتحديد أن تتخذ وتتحم
كافة التدابير التشريعية واإلدارية والمالية والتعليمية واالجتماعية التي يتطلبها تنفيذ 

  .أحكام العهد
وتتحمل الدول األطراف أيضا التزاما بالنتيجة من ناحية أنه يجب عليها التحرك 

ن السرعة والفعالية صوب تحقيق الحقوق الواردة في العهد بأن بأكبر قدر ممكن م
  .تستعمل إلى أقصى حد مواردها المتاحة

وتضطلع كل دولة طرف بواجب قانوني فورا لكفالة االلتزامات األساسية الدنيا لكل 
  .حق يرد في العهد

ف أن وحتى في الحاالت التي يثبت فيها عدم كفاية الموارد يتعين على الدول األطرا
  . تثبت أنها تسعى لكفالة التمتع بالحقوق الواردة في العهد على أوسع نطاق ممكن

وتضطلع الدول األطراف بواجب قانوني بتنفيذ العهد من خالل استعمال كل الوسائل 
سبل التعويض أو االنتصاف ويشمل هذا الواجب توفير . المتاحة تحت تصرفها

قوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية على لتمكين األفراد فعليا من الدفاع عن ح
 .الصعيد الوطني

  

  ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،   ٢-٥
 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب االلتزامات القانونيـة للـدول            ١تعرف المادة   

، بما فيها الحقوق االقتصـادية  األطراف في صدد جميع الحقوق والواجبات والحريات الواردة في الميثاق        
تضطلع باعتماد التـدابير  "بهذه الحقوق و " تعترف"ويعنى ذلك أن الدول األطراف     . واالجتماعية والثقافية 

وال يشير هذا الحكم وال األحكام التي تعرف الحقوق المـذكورة           ". التشريعية وغيرها من التدابير لتنفيذها    
   .فورانفيذ االلتزامات القانونية إلى أي شئ خالف وجود واجب قانوني لت

  
 اإلضـافي   بروتوكول، وال ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،       ٣-٥

  ١٩٨٨في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
 اإلضافي لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقـوق          بروتوكول من ال  ١في المادة   
 وبمقتضـاه   نهج تـدريجي  ية والثقافية اختار أعضاء منظمة الدول األمريكية اتباع         االقتصادية واالجتماع 

  تضطلع الدول األطراف
باعتماد التدابير الالزمة محليا ومن خالل التعاون الدولي، وخاصة التدابير االقتصـادية            "

يق والتقنية، بالقدر الذي تسمح به مواردها المتاحة، وبمراعاة درجة تنميتها، بغرض التحق           
  ".التدريجي وعمال بتشريعاتها الداخلية للمراعاة الكاملة للحقوق التي يعترف بها الملحق

ورغم تدرج هذا النهج فمن الواضح أيضا أنه يتوخى تحقيق النتائج من ناحية أن الدول األطـراف           
 .بروتوكول الفي" المراعاة الكاملة للحقوق المعترف بها"بغرض تحقيق " تضطلع باعتماد التدابير الالزمة"
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 والميثاق االجتماعي األوروبي    ١٩٦١الميثاق االجتماعي األوروبي،      ٤-٥
  ١٩٩٦، )المنقح(

 لم يكن مقصودا لكـي      ١٩٦١يمكن القول عموما بأن تنقيح الميثاق االجتماعي األوروبي لعام          
 ينطـوي   "بل على العكس من ذلك، لكي       " تخفيضا لمستوى الحماية المنصوص عليها في الميثاق      "يكون  

اإلصالح على مراعاة التطورات في الحقوق واالجتماعية واالقتصادية التي تعبر عنها الصكوك الدوليـة              
األخرى وتشريعات الدول األعضاء وكذلك مراعاة المشاكل االجتماعية التي ال تغطيها الصكوك الدوليـة      

تبار الحاجة إلى كفالة المساواة      واتفق كذلك على أن تأخذ جميع التعديالت بعين االع         ٨٦".األخرى السارية 
  ٨٧.في المعاملة بين الرجل والمرأة

وفي صدد االلتزامات القانونية الدقيقة يتضمن الميثاق االجتماعي األوروبـي بنصـيه لعـام              
 مخططا محددا بالتعهدات التي تسمح للدول األطراف بالعمل في التنفيذ التـدريجي             ١٩٦٦ وعام   ١٩٦١

ومع ذلك بينما يقبل كل طرف متعاقد أنه يعتبر الجزء األول من كل             . النصينللحقوق التي يتضمنها كال     
 من ميثـاق    ٢٠من المادة   ) أ(١الفقرة  " (إعالنا باألهداف سيسعى إلى تحقيقه بكل الوسائل المالئمة       "ميثاق  
فإن الميثاقين يعرفان أيضا التعهدات األساسية التـي يتعـين أن           ) ١٩٩٦ والمادة ألف من ميثاق      ١٩٦١

  . تقبلها جميع الدول عند االنضمام إلى األطراف
 مواد على األقـل     بخمس بأن تكون ملتزمة     ١٩٦١وتتعهد األطراف المتعاقدة بموجب ميثاق      

  :من المواد التالية
 ؛١ المادة –الحق في العمل  

 ؛٥ المادة –الحق في التنظيم  

 ؛٦ المادة –الحق في المفاوضة الجماعية  

 ؛١٢ المادة –عي الحق في الضمان االجتما 

 ؛١٣ المادة –الحق في المساعدة االجتماعية والطبية  

 ؛١٦ المادة –حق األسرة في الحماية االجتماعية والقانونية واالقتصادية  

  .١٩ المادة –حق العمال المهاجرين وأسرهم في الحماية والمساعدة  
ا ال يقل عما ما مجموعه      وباإلضافة إلى ذلك يتعين على الدول األطراف أن تختار االلتزام بم          

  ).٢٠من المادة ) ج(١الفقرة ( فقرة مرقمة ٤٥ مواد أو ١٠
 المنقح زاد عدد االلتزامات األساسية وتعين على الدول المتعاقـدة أن            ١٩٩٦وبموجب ميثاق   

تقبل االلتزام بست مواد أساسية على األقل، أضيف إليها المادتان التاليتان إلى جانب المواد الواردة فـي                 
  :الميثاق القديم

 ؛٧ المادة –حق األطفال والشباب في الحماية  

الحق في المساواة في الفرص والمساواة في المعاملة في موضوعات االستخدام والعمل بدون تمييز               
 .٢٠ المادة -على أساس الجنس

                                                           
:  في موقع مجلس أوروبا في شبكة الويب،)١٦٣سلسلة المعاهدات األوروبية، الرقم (تقرير تفسيري : الميثاق االجتماعي األوروبي:  انظر٨٦

htm.163/Html/Reports/en/treaty/int.coe.conventions://http ١ الصفحة.  
  .سه المرجع نفسه، الموضع نف٨٧
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ـ               ا ويجب عندئذ على الدول المتعاقدة أن تقبل االلتزام بعدد من األحكام اإلضافية يبلغ مجموعه
  ). الجزء الثالث، المادة ألف( فقرة مرقمة ٦٣ مادة أو ١٦ما ال يقل عن 

وهكذا يجب على الدول المتعاقدة أن توافق على االلتزام بعدد كبير من األحكام التـي يتعـين                 
تنفيذها اعتبارا من يوم التصديق على العهد المعنى، ولها بالطبع حرية زيادة عدد األحكام التـي تريـد                  

 من المـادة    ٣ والفقرة   ١٩٦١ من ميثاق    ٢٠ من المادة    ٣انظر الفقرة   (بها في أي وقت بعد ذلك       االلتزام  
  ). ١٩٩٦ألف من ميثاق 

يعتنق الميثاق االجتماعي األوروبي نهجا مختلطا تجاه الواجبات القانونية الدولية من 
ذ فورا مع ناحية أنه يفرض على الدول المتعاقدة عددا معينا من الحقوق القابلة للتنفي

 .السماح لها بالعمل على تنفيذ الحقوق األخرى تدريجيا

  

هل هـي: الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     .٦
قابلة للعرض على القضاء؟

 نوقشت مسألة إمكانية عـرض الحقـوق االقتصـادية          ٤-٢-٢كما شرحنا في القسم الفرعي      
ورغم أن حفنة من الحكومات في لجنـة        . اط مع صياغة العهد   واالجتماعية والثقافية على القضاء باالرتب    

حقوق اإلنسان صوتت في ذلك الوقت تأييدا لقرار ينكر صراحة أن هذه الحقوق قابلـة للعـرض علـى                   
وأكدت بلدان أخرى علـى الخطـأ فـي وصـف الحقـوق             . القضاء فقد كانت هذه الدول أقلية واضحة      

غير قابلة للعرض على القضاء بل والخطر المتمثل فـي ذلـك،            االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأنها     
ورغم مـرور   . وأشارت فرنسا إلى أن كثيرا من جوانب هذه الحقوق ستكون قابلة للعرض على القضاء             

نصف قرن منذ ذلك الحين ال يزال اإلجماع غير متوفر في الممارسة العملية في صدد االختصاص الذي                 
ه المحاكم الوطنية للبت في المطالبات التي تنطوي على ادعـاءات انتهـاك             تتمتع به أو ينبغي أن تتمتع ب      

وتم إبراز هذا التردد في حلقة عمل معنية بقابليـة بصـالحية            . الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعرض على القضاء مع إشارة خاصة إلى إبرام ملحق اختياري 

فبرايـر  /للعهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعقدت في جنيف بسويسرا في شباط           
وكانت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان واللجنة الدولية للحقوقيين قد قامت بتنظيم ورشـة              . ٢٠٠١

بات المقدمة إلى المحاكم    وكما يتضح من التقارير المقدمة إلى ورشة العمل يتزايد تكرر الطل          . العمل هذه 
الوطنية للبت في مطالبات تتصل بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثل الحق في المسكن المالئم              

ويوضح هذا التطور، إذا أخذ مقترنا بتحليل موضوعي للحقوق المعنية،          . والحق في المساواة أمام القانون    
ضحة المعالم وأن القرارات بشأن مـا إن كانـت حقـوق            أن مسألة قابلية العرض على القضاء ليست وا       

محددة تصلح ألن تكون محل نظر أمام المحاكم قد تكون ناشئة باألحرى عن المقتضيات السياسية وليس                
  .بالمعنى الضيقالمقتضيات القانونية 

ومما يدعو إلى االهتمام وجود حالة مشابهة تشير إلى وجود نفس الحجة وتنطبق أيضا بقـدر                
فالمسائل المتعلقة بقانونية ممارسة الحكومات لسلطات الطوارئ       . ي مجال الحقوق المدنية والسياسية    ما ف 

في أوقات األزمات اعتبرت في كثير من األحيان غير قابلة للعرض على القضـاء ولكـن المحكمتـين                  
 تقييـدات   األوروبية واألمريكية لحقوق اإلنسان بالتحديد أوضحتا أن إعالن حالة طوارئ عامة وفـرض            
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استثنائية على ممارسة حقوق اإلنسان في إطار عدم التقيد بااللتزامات القانونية الدولية هي مسائل قابلـة                
  ٨٨.للعرض على القضاء ويتعين فحصها في ضوء االلتزامات التعاهدية للدولة المعنية

للجنـة  وفى صدد العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة قامـت ا            
 بدراسة مسألة قابلية العرض على القضاء فيما يتصل بـدور وسـائل             ٩المختصة في تعليقها العام رقم      

ليس من الضروري تفسير الحق في االنتصاف الفعال ال         "ورغم أن اللجنة تعتبر أنه      . االنتصاف القانونية 
دارية قد تكون كافيـة فـي       وسائل االنتصاف اإل  "وأن  " بوصفه يتطلب انتصافا قضائيا في جميع األحوال      

  فقد رأت أيضا أنه" كثير من الحاالت،
كلما استحال تفعيل أحد الحقوق المثبتة في العهد تفعيال كامال دون وجود دور ما للهيئـة                "

  ٨٩."القضائية فإن وسائل االنتصاف القضائية تكون ضرورية

وق المدنية والسياسـية    وتأسف اللجنة في هذا التعليق العام أنه بعكس ما يحدث في حالة الحق            
بأن وسائل االنتصاف القضائية ليست جوهرية في صدد        " االفتراض يقوم في حاالت أكثر من الالزم      "فإن  

أنه ليس هناك ما يبرر هذا االختالف سواء في         "انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رغم       
أنها تعتبـر   "ظ اللجنة أنه قد سبق لها أن أوضحت          وتالح ٩٠".طابع الحقوق أو في أحكام العهد ذات الصلة       
 ٧مـن المـادة     ‘١’)أ( والفقرة الفرعية    ٣ومنها مثال المادة    " كثيرا من أحكام العهد صالحة للتنفيذ الفوري      

 ١٣مـن المـادة     ) ٣( والفقرة   ١٣من المادة   ) أ(٢ والفقرة الفرعية    ١٠من المادة   ) ٣( والفقرة   ٨والمادة  
علـى سـبيل     وهذه األحكام التي ذكرتها اللجنـة        ١٥.٩١ من المادة    ٣ والفقرة   ١٣ة  من الماد ) ٤(والفقرة  
  :  تتضمن الحقوق التالية،المثال
 ؛٣ المادة –الحق في المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق  

 ؛٧من المادة ‘ ١’)أ( الفقرة –الحق في األجر المنصف والمكافأة المتساوية لدى تساوى قيمة العمل  

 ؛٨ المادة –الحق في تكوين النقابات التي تمارس نشاطها بحرية؛ والحق في اإلضراب  

 ؛١٠من المادة ) ٣( الفقرة –حق األطفال والمراهقين في تدابير حماية ومساعدة خاصة دون تمييز  

 ؛١٣من المادة ) أ)(٢( الفقرة الفرعية –الحق في التعليم االبتدائي اإللزامي مجانا للجميع  

اآلباء أو األوصياء القانونيين في اختيار مدارس ألوالدهم غير المـدارس الحكوميـة لتـأمين               حق   
 ؛١٣من المادة ) ٣( الفقرة –تربيتهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة 

مـن  ) ٤( الفقـرة  –حق األفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية وفقا للمعايير القانونية      
 ؛١٣المادة 

  .١٥من المادة ) ٣( الفقرة –لحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي ا 
وبشأن مسألة قابلية الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية            

  والثقافية للعرض على القضاء أضافت اللجنة قولها إنه
التي تشير إلى تلـك     (نية العرض على القضاء     من المهم في هذا الصدد التمييز بين إمكا       "

التـي يمكـن أن     (والمعايير ذاتية التنفيذ    ) الموضوعات المالئمة للحل عن طريق المحاكم     
ومع أن الحاجة تقوم إلى مراعاة النهج العام لكل         ). تطبقها المحاكم دون مزيد من التفصيل     

                                                           
  . لالطالع على مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة انظر الفصل السادس عشر من هذا الدليل٨٨
  .٩، الفقرة ٦٠، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٨٩
  . ١٠، الفقرة ٦٠ المرجع نفسه، الصفحة ٩٠
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٩١
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اره، في األغلبية الكبرى مـن      نظام قانوني فإنه ال يوجد في العهد أي حق إال وأمكن اعتب           
ويشار في بعض   . األنظمة، منطويا على بعض األبعاد الهامة القابلة للعرض على القضاء         

األحيان بأن تترك للسلطات السياسية، وليس للمحاكم الموضوعات التـي تنطـوي علـى              
ومع أنه يجب احترام اختصاصات كل فرع من األفرع الحكوميـة فمـن             . توزيع الموارد 

ئم االعتراف بأن المحاكم تتدخل عموما وبالفعل في نطاق كبير من الموضوعات ذات             المال
وهكذا فإن اعتناق تقسـيم جامـد للحقـوق االقتصـادية           . اآلثار الهامة من ناحية الموارد    

واالجتماعية والثقافية يضعها بموجب تعريفها خارج نطاق المحاكم سيكون أمرا تعسـفيا            
ويؤدى .  بأن مجموعتي الحقوق مترابطتان وال تقبالن التجزئة         وال يتمشى مع المبدأ القائل    

ذلك أيضا إلى الحد بصورة جذرية من طاقة المحاكم على حماية حقوق أكثر المجموعات              
  ٩٢."ضعفا وتعرضا في المجتمع

العهـد ال يلغـى إمكانيـة       "وفى صدد طابع التنفيذ الذاتي ألحكام العهد أشارت اللجنة إلى أن            
وبالفعل كان هناك رفض شديد     .  التي يتضمنها ذاتية التنفيذ في النظم التي تتيح هذا الخيار          اعتبار الحقوق 

 ٩٣"."غيـر ذاتـي التنفيـذ     "عند صياغة العهد لمحاوالت إدراج حكم محدد في العهد ينادى باعتبار العهد             
  : واستطردت اللجنة تقول

ة ذاتي التنفيذ أم ال مسـألة       في معظم الدول سيكون تحديد ما إن كان أحد األحكام التعاهدي          "
وألداء هذه الوظيفة بفعالية يجب     . تخص المحاكم وال تخص السلطة التنفيذية أو التشريعية       

أن تدرك المحاكم ذات الصلة طابع العهد وآثاره والدور الهام لوسائل االنتصاف القضائية             
 فإنه ينبغي لهـا     وهكذا فعندما تكون الحكومات طرفا في إجراءات قضائية مثال        . في تنفيذه 

وبالمثل . أن تعزز تفسير القانون الوطني تفسيرا يؤدى إلى تفعيل التزاماتها بموجب العهد           
ينبغي إيالء المراعاة التامة عند تدريب القضاة لقابلية عرض العهد ليكون محل نظر أمام              

ومن المهم بصفة خاصة تجنب أي افتراضات من البداية بأنـه ينبغـي اعتبـار               . القضاء
والواقع أن كثيرا منها قد كتب بعبارات تتسم على األقل بـنفس            . لمعايير غير ذاتية التنفيذ   ا

القدر من الوضوح والتحديد الذي نجده في معاهدات حقوق اإلنسان األخرى والتي تعتبـر              
  ٩٤."المحاكم أحكامها دائما ذاتية التنفيذ

 مـا إن كانـت الحقـوق        وفى ضوء ما سبق قوله في األقسام السابقة يمكن تلخيص مسـألة           
  :االقتصادية واالجتماعية والثقافية قابلة إلصدار أحكام بشأنها على النحو التالي

ال يمكن التذرع بطابع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بحد ذاتها وال بأحكام 
ية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو أعماله التحضير

  .إلنكاره قابلية عرض هذه الحقوق صالحة ألن تكون محل نظر أمام المحاكم
  .وعلى العكس من ذلك يصلح الكثير من جوانب هذه الحقوق إلصدار أحكام قضائية بشأنها
ويجب أن تتيح الدول األطراف في العهد وسائل انتصاف قضائية الدعاءات انتهاك 

فية كلما كانت هذه التدابير ضرورية لفعالية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا
ويجب أن توجد مثل هذه الوسائل لالنتصاف إلى جانب وسائل . إعمال هذه الحقوق

  .االنتصاف اإلدارية المالئمة
وتصنيف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بوصفها غير قابلة للعرض على 

 .ق للتجزئة مع الحقوق المدنية والسياسيةالقضاء يعنى إنكار ترابط وقابلية هذه الحقو

                                                           
  . المرجع نفسه٩٢
  . ١١، الفقرة ٦١ه، الصفحة  المرجع نفس٩٣
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٩٤
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 الحق في المسكن المالئم: دراسة الحالة األولى  .٧
  

  مالحظات استهاللية  ١-٧
 ويبـدأ كـل     الحق في المسكن المالئم و الحق في الصحة       يعرض القسمان التاليان حقين هما      

ة ثم تأتى بعد ذلك أمثلـة لألحكـام         قسم بتحليل الحق من ناحية تفسيره في هيئات الرصد الدولية المختص          
  . الصادرة عن المحاكم الوطنية بشأن التمتع به أو التمتع ببعض جوانبه

وال يمكن في نطاق هذا الفصل تقديم صورة كاملة لألدوار المتعددة للمحـاكم الوطنيـة فـي                 
كم العادية والمحـاكم    ولكن كقاعدة عامة تقوم كال المحا     . إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

اإلدارية في كثير من البلدان بالحكم في العديد من المسائل المتصلة على سبيل المثال بمختلـف أشـكال                  
الضمان االجتماعي مثل تقديم المعونة للمرضى والمسنين والمعوقين، وحقوق األقليات في الثقافة والحق             

وباإلضافة إلى ذلك قد توجـد محـاكم        . ا إلى ذلك  في المسكن المالئم ومسائل المساواة وعدم التمييز وم       
عمالية للبت في القضايا المتصلة بالحقوق المهنية مثل الحق في حريـة تكـوين النقابـات والمفاوضـة                  

ورغم أن القانون المحلى قد ال يـنص        . الجماعية للنقابات والحق في اإلضراب ومخاطر الصحة المهنية       
الغذاء أو الحق في المسكن المالئم بالصورة المعرف بها فـي           صراحة على سبيل المثال على الحق في        

القانون حقوق اإلنسان الدولي فإنه قد يوفر مع ذلك ضمانات قانونية تمكن القضاة الوطنيين من التوصل                
وبكلمات أخرى تشكل الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة        . إلى نفس النتائج الموضوعية أو نتائج مشابهة      

  .تؤدى فيه المحاكم دورا هاما إلى جانب اإلجراءات اإلداريةوالثقافية مجاال 
وقد تم اختيار الحقين موضع المعالجة أدناه بسبب سماتها القانونية التـي تتسـم بقـدر مـن                  
الصعوبة مقارنة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية األخرى التي يسهل قبول صـالحية اتخـاذ قـرارات               

  .لة نسبيا التي تضم حقوق العمالقضائية بشأنها مثل القائمة الطوي
  

: العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          ٢-٧
  ١١ من المادة ١الفقرة 

 مـن اإلعـالن العـالمي       ٢٥تم إدماج الحق في المسكن المالئم، بعد االعتراف به في المادة            
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة      من العهد الدولي     ١١ من المادة    ١لحقوق اإلنسان، في الفقرة     

وعلى الصعيد العالمي يمكن أن نجد أيضا الحـق         . والثقافية كأحد عناصر الحق في مستوى معيشي كاف       
 من االتفاقية الدوليـة للقضـاء       ٥من المادة   ) هـ(من الفقرة   ‘ ٣’في المسكن بالتحديد في الفقرة الفرعية       

 من اتفاقية القضاء علـى جميـع        ١٤من المادة   ) ح (٢الفقرة  على جميع أشكال التمييز العنصري وفى       
وعلـى الصـعيد اإلقليمـي      . اتفاقية حقوق الطفل   من   ٢٧ من المادة    ٣أشكال التمييز ضد المرأة والفقرة      

  ).٣١المادة ( وحده الحق في المسكن ١٩٦٩يضمن الميثاق االجتماعي األوروبي المنقح لعام 
 مـن   ٨ من المادة    ١لعديد من الوثائق األخرى مثل الفقرة       وتأكد الحق في المسكن أيضا في ا      

وافقت ) ٢-الموئل (١٩٩٦وفى مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام        . إعالن الحق في التنمية   
التزامها باإلعمال الكامل والتدريجي للحـق فـي        "الحكومات المشتركة أيضا باإلجماع على إعادة تأكيد        
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لتمكين الناس  ... التزاما  " واعترفت كذلك بأن عليها      ٩٥".تنص عليه الصكوك الدولية   المسكن المالئم كما    
  ، كما تعهدت "من الحصول على المأوى وبحماية وتحسين المساكن واألحياء

بهدف تحسين المعيشة وظروف العمل على أساس منصف ومستدام لكي يحصـل كـل              "
ونا ويسهل الوصول إليه وتحمل     شخص على المأوى المالئم الذي يكون صحيا وآمنا ومأم        

تكلفته ويشمل الخدمات والتسهيالت والمرافق األساسية ولكي يتمتع كل شخص بالحريـة            
   ٩٦".من التمييز في المسكن وأمن الحيازة القانوني

  ٩٧".تنفيذ وتعزيز هذا الهدف بطريقة تتمشى تماما مع معايير حقوق اإلنسان"وأخيرا وافقت الحكومات على 
 من  ١١من المادة   ) ١(الرئيسي الذي سيتم النظر فيه في السياق الحالي هو الفقرة           ولكن النص   

ويمكن االطالع على نصوص االتفاقيات     . العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
  .٣ المنشور رقمواإلعالنات األخرى ذات الصلة في 

*****  
هد الدولي الخاص بالحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة         من الع  ١١من المادة   ) ١(تنص الفقرة   
  :والثقافية على ما يلي

تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته،               "
، وبحقه في تحسين متواصل لظروفـه       والمأوىمن الغذاء والكساء     يفي بحاجتهم يوفر ما   
 التدابير الالزمة إلنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا         وتتعهد الدول األطراف باتخاذ   . المعيشية

  ).أضيف التشديد" (الصدد باألهمية األساسية للتعاون الدولي القائم على االرتضاء الحر

  : التي تنص على ما يلي٢من المادة ) ١(وينبغي قراءة هذا الحكم مقترنا بالفقرة 
عن طريق المساعدة والتعـاون     تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها و          "

الدوليين، والسيما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح بـه مواردهـا             
المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها فـي              

  ."عيةهذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشري

 هـو  ١١من المـادة  ) ١(الوارد في الفقرة " مستوى معيشي كاف"وكما يمكن أن نرى فإن الحق في        
وسوف ينظر هذا القسم فقط في مسألة المسكن المالئم التي عولجت في التعليـق              . حق يتألف من عناصر كثيرة    

وعولجت هذه المسألة أيضا في     . قافية الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والث        ٤العام رقم 
ويتضح من أعمال اللجنة أن المشاكل المتصلة بالمسكن المالئم توجد          .  بشأن اإلخالء القسري   ٧التعليق العام رقم    

 ٤وكما الحظت اللجنة في تعليقهـا العـام رقـم           . في كل البلدان تقريبا وتؤثر على جانب كبير من أفراد البشر          
 : فإن الحق في المسكن المالئم يضم نطاقي التطبيق الشخصي والمادي التاليين،٧وتعليقها العام رقم 

  
  األشخاص الذين يشملهم الحق ١-٢-٧

بمعناهـا  " األسرة"يجب أن نفهم مفهوم     "و  " ينطبق على كل شخص   "الحق في المسكن المالئم     
لمالئم بغض النظر عن    وباإلضافة إلى ذلك فإن األفراد واألسر يحق لهم الحصول على المسكن ا           . الواسع

السن أو المركز االقتصادي أو المجموعة التي تنتمي إليها أو غير ذلك من االنتماءات أو المركز أو أي                  

                                                           
يونيه / حزيران١٤-٣استانبول ) ٢-الموئل(، تقرير مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية A/CONF.165/14وثيقة األمم المتحدة :  انظر٩٥

  .٣٩، الفقرة ١٧، الصفحة ١٩٩٦
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٩٦
  . المرجع نفسه٩٧
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 من  ٢من المادة   ) ٢(ويجب بالتحديد أن يكون التمتع بهذا الحق غير خاضع، وفقا للفقرة            . عوامل مشابهة 
  ٩٨."العهد، ألي شكل من أشكال التمييز

  
  ج التفسيري بما في ذلك ترابط الحقوق النه ٢-٢-٧

للحق في المسكن المالئم وهو تفسير يمكن أن ينطوي         " ضيقا أو تقييديا  "رفضت اللجنة تفسيرا    
على سبيل المثال على مجرد توفير مأوى بمعنى وجود سقف فوق اإلنسان أو يعتبـر المـأوى مجـرد                   

 ويتـألف هـذا     ٩٩."ما في أمن وسالم وكرامة    وينبغي باألحرى اعتباره حقا في العيش في مكان         ". "سلعة"
  :التفسير من عنصرين اثنين على األقل

الحق في المسكن مرتبطا ارتباطا عضويا بحقوق اإلنسان األخرى وبالمبادئ األساسية التي            "اعتبار   
 ؛"يقوم عليها العهد

  ١٠٠.مفهوم الكفاية 
 يمكن النظر إليه بمعزل     وفى صدد العنصر األول ترى اللجنة أن الحق في المسكن المالئم ال           

مفهوم الكرامة اإلنسانية ومبـدأ     "ولكنه يتطلب من أجل التمتع به تماما حماية الحقوق األخرى أيضا مثل             
مثل جمعيـات المسـتأجرين     (والحق في حرية التعبير والحق في حرية تكوين النقابات          ... عدم التمييز،   

اإلقامة والحق في المشاركة في عمليـة اتخـاذ         والحق في حرية    ) وغير ذلك من المجموعات المجتمعية    
فإن الحق في عدم التعرض للتدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيات            "وبالمثل  ". القرارات العامة 

 ١٠١."المرء أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته يشكل بعدا هاما جدا في تعريف الحق في المسكن المالئـم                 
  .ة فسيتم معالجته معالجة منفصلةونظرا للتعقيد الخاص لمفهوم الكفاي

  
  مفهوم المالءمة ٣-٢-٧

يتسم بأهمية خاصة فيما يتصل بالحق في المسكن نظرا ألنه          " مفهوم المالءمة "ترى اللجنة أن    
يبرز عددا من العوامل التي يجب أن تؤخذ في االعتبار عند تحديد ما إن كان يمكن اعتبار أشكال بعينها                   

وفى حين أن الكفاية تتحدد جزئيـا بعوامـل         . ألغراض العهد " سكناً مالئماً م"من المأوى بوصفها تشكل     
اجتماعية واقتصادية وثقافية ومناخية وايكولوجية وغيرها من العوامل فإن اللجنة تعتقد أنه يمكن مع ذلك               

. تعيين بعض جوانب هذا الحق التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار لهذا الغرض فـي أي سـياق بعينـه                   
  ١٠٢:"ذه الجوانب ما يليوتشمل ه

بغض النظر عن نوع الحيازة ينبغـي أن يتمتـع          " ويعنى ذلك أنه     :الضمان القانوني ألمن الحيازة    
جميع األشخاص بدرجة من أمن الحيازة تكفل الحماية القانونية من اإلخالء القسـري والمضـايقة               

 ١٠٣"وغير ذلك من أنواع التهديد؛

يجب أن يحتوى أي مسكن كاف على بعـض          ":ني التحتية توفر الخدمات والمواد والتسهيالت والب     
وينبغي أن يتمتع جميع المستفيدين من الحق       . التسهيالت الجوهرية للصحة واألمن والراحة والتغذية     

في المسكن المالئم بإمكانية مستدامة للوصول إلى الموارد الطبيعية والمشتركة ومياه الشرب اآلمنة             
                                                           

  .٦، الفقرة ٢٣، الصفحة وعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةمجم ٩٨
  . ٧، الفقرة ٢٣ المرجع نفسه، الصفحة ٩٩
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٠٠
  . ٩، الفقرة ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٠١
  . ٨، الفقرة ٢٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٢
  ). أ(٨، الفقرة ٢٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٣
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ئة واإلضاءة، ومرافق اإلصحاح والغسل، ووسـائل حفـظ الطعـام،           والطاقة الالزمة للطهي والتدف   
 ١٠٤"والتصرف من الفضالت والصرف الموقعي وخدمات الطوارئ؛

ينبغي أن تكون التكاليف المالية الشخصية أو المنزلية المرتبطة بالمسكن          ": القدرة على دفع التكلفة    
اعها غير مهددة أو معرضـة      من مستوى يجعل الحصول على االحتياجات األساسية األخرى وإشب        

وينبغي أن تتخذ الدول األطراف خطوات لتكفل أن يكون نصـيب التكـاليف المتصـلة               . للنقصان
ينبغـي حمايـة المسـتأجرين      "وباإلضافة إلى ذلك    .: بالمسكن متناسبا عموما مع مستويات الدخل     

 ١٠٥"ة في اإليجار؛بالوسائل المالئمة من مستويات اإليجار غير المعقولة أو زيادات غير معقول

يجب أن يكون المسكن المالئم قابال للعيش فيه من ناحية توفير المساحة             ":إمكانية العيش في المكان    
المالئمة للسكان وحمايتهم من البرد والرطوبة والحرارة والمطر والعواصف أو غيـر ذلـك مـن                

مة البدنية لشـاغلي    ويجب كذلك ضمان السال   . التهديدات للصحة وأخطار البناء وناقالت األمراض     
الصـادرة   [المبادئ الصحية لإلسكان  وتشجع الدول األطراف على أن تطبق تطبيقا شامال         . المسكن

 ١٠٦]"عن منظمة الصحة العالمية

يجب أن تتوفر إمكانية الحصول علـى المسـكن المالئـم أمـام              ":إمكانية الحصول على المسكن    
صة كاملة ومستدامة للحصول علـى مـوارد   ويجب إعطاء المجموعات الضعيفة فر    . المستحقين له 

وهكذا فإن المجموعات الضعيفة مثل المسـنين واألطفـال والمعـوقين جسـديا             . اإلسكان المالئم 
والمصابين بأمراض ال شفاء منها واألفراد المصابين بفيروس نقص المناعة واألشخاص المصابين            

عية واألشخاص الذين يعيشون في     بمشاكل صحية مستديمة والمرضى عقليا وضحايا الكوارث الطبي       
مناطق معرضة للكوارث وغير هؤالء من المجموعات ينبغي أن تتمتع بدرجة من األولويـة فـي                

وينبغي إيالء المراعاة الكاملة في قوانين اإلسكان وسياساته العامـة لالحتياجـات            . مجال اإلسكان 
 ١٠٧"اإلسكانية الخاصة لهذه المجموعات؛

مسكن المالئم في موقع يسمح بالوصول إلى خيارات العمـل وخـدمات            يجب أن يكون ال    ":الموقع 
وينطبق . الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاية األطفال وغير ذلك من التسهيالت االجتماعية          

ينبغي عدم بناء المساكن    "وباإلضافة إلى ذلك،    ." ذلك سواء في المدن الكبرى أو في المناطق الريفية        
 ١٠٨"لقرب من مصادر التلوث مباشرة مما يهدد الحق في صحة السكان؛في مواقع ملوثة أو با

 يجب أن تجعل الطريقة التي يتم بها بناء المسـاكن ومـواد البنـاء المسـتعملة                 :المالءمة الثقافية  
والسياسات الداعمة لهذه األمور من الممكن بطريقة مالئمة التعبير عن الهويـة الثقافيـة وتنـوع                

ل األنشطة الموجهة نحو التطوير أو التحديث في مجـال اإلسـكان عـدم              وينبغي أن تكف  . المساكن
التضحية باألبعاد الثقافية للمساكن وكذلك كفالة التسهيالت التكنولوجية الحديثة، في جملـة أمـور،              

 ١٠٩."حسب االقتضاء

 

                                                           
  ). ب(٨، الفقرة ٢٤نفسه، الصفحة  المرجع ١٠٤
  ). ج(٨، الفقرة ٢٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٥
  ). د(٨، الفقرة ٢٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٦
 في المسكن الذي يمكن الوصول إليه، انظر أيضا التعليق المعوقين، وفى موضوع حق األشخاص )هـ(٨، الفقرة ٢٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٧

  . ٣٣الفقرة ، ٣٥، الصفحة ٥العام رقم 
  ). و(٨، الفقرة ٢٤، الصفحة ٤ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٠٨
  ). ز(٨، الفقرة ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٩
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 االلتزامات القانونية الفورية ٤-٢-٧

طراف في العهـد قامـت اللجنـة        رغم طابع التدرج في التعهدات التي تضطلع بها الدول األ         
بغض النظر عـن حالـة التنميـة         بأثر فوري بتحديد عدد من الخطوات التي يتعين على الدول اتخاذها          

  : ومنها على سبيل المثال١١٠فيها،
يجب أن تعطى الدول األولوية الواجبة لتلك المجموعات االجتماعية التي تعيش ظروفا غير مواتية              " 

ينبغي في المقابل عدم صياغة السياسات والتشـريعات بطريقـة تعـود            و. بإيالء اعتبار خاص لها   
 ١١١"بالفائدة على المجموعات االجتماعية المتميزة فعال على حساب غيرها من المجموعات؛

مع أن السبل المناسبة أكثر من غيرها لتحقيق اإلعمال الكامل للحق في المسكن المالئـم سـتتباين                 " 
 ألخرى فإن العهد يتطلب بوضوح أن تتخذ كل دولة طـرف مـا              حتما تباينا كبيرا من دولة طرف     
استراتيجية وطنية  ويكاد يكون من المحتم أن يتطلب ذلك اعتماد         . يلزم من الخطوات لهذا الغرض    

والموارد المتاحة للوصول إلـى     ... أهداف لعملية تنمية ظروف المأوى،      "من أجل تحديد    " لإلسكان
المسؤوليات واإلطـار   ... در من فعالية التكاليف المستعملة و       هذه الغايات وطريقة تحقيق أقصى ق     

ينبغي أن تتسـم بتشـاور      "ومثل هذه االستراتيجية الوطنية لإلسكان      ". الزمني لتنفيذ التدابير الالزمة   
حقيقي واسع مع جميع المتأثرين وبمشاركتهم، بما في ذلك من ال مأوى لهم والذين يعيشـون فـي                  

 ١١٢".ممسكن غير مالئم وممثليه

المراقبة الفعالة للحالة بالقائمة في صدد المسكن التزام آخر من التزامات األثـر              ":المراقبة الفعالة  
 يجـب عليهـا أن      ١١من المادة   ) ١(ولكي تفي أية دولة طرف بالتزاماتها بموجب الفقرة         . الفوري
نادا إلى التعـاون     أنها اتخذت كل ما يلزم من الخطوات، سواء بمفردها أو است           في جملة أمور  تثبت  

 ١١٣."الدولي، لتحديد النطاق الكامل للتشرد وعدم كفاية المسكن داخل حدود واليتها

  
 وسائل االنتصاف الوطنية ٥-٢-٧

تعتبر اللجنة أن كثيرا من العناصر التـي        "في موضوع الوسائل القانونية الوطنية لالنتصاف،       
ويجـوز أن   ." الوسـائل ] مثل هذه [مع توفير   تؤلف الحق في المسكن المالئم غير متعارضة على األقل          

  :تشمل وسائل االنتصاف على سبيل المثال
الطعن القانوني بهدف منع خطط الطرد أو الهدم من خالل إصدار أوامـر وقـف صـادرة عـن                   " 

 ؛"المحكمة

 ؛"إجراءات قانونية للحصول على تعويض بعد الطرد غير القانوني" 

سواء من القطاع العام    (ونية التي يقوم بها أو يدعمها المالك        تقديم شكاوى ضد اإلجراءات غير القان     " 
في صدد مستويات اإليجار وصيانة المسكن وأشكال التمييز العنصـري أو           ) أو من القطاع الخاص   

 ؛"غيره من التمييز

 ؛"ادعاءات وقوع أي شكل من التمييز عند تخصيص المساكن وإتاحة فرص الحصول عليها" 

                                                           
  . ١٠، الفقرة ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ١١٠
  . ١١، الفقرة ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ١١١
  . ؛ وأضيف التشديد١٢، الفقرة ٢٦-٢٥ المرجع نفسه، الصفحتان ١١٢
  . ١٣، الفقرة ٢٦نفسه، الصفحة  المرجع ١١٣



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–الفصل الرابع عشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٦٤٤

 ١١٤".ك في صدد الظروف غير الصحية أو غير المالئمة للمسكنتقديم شكاوى ضد المال" 

ويجب . عنصر جوهري من الحق في مستوى معيشي كاف الحق في المسكن المالئم
تفسير هذا الحق ال في ضوء الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األخرى ولكن 

  .أيضا في ضوء الحقوق المدنية والسياسية
  :ما يلي مبدأ المالءمةويعنى 

 يجب توفر ضمان قانوني للحيازة؛ •

 يجب إتاحة كل ما هو أساسي من الخدمات والمواد والتسهيالت والبنية التحتية؛ •

يجب أن تكون تكلفة المسكن محتملة وأن يكون المسكن قابال للمعيشة فيه ويمكن  •
 الحصول عليه وأن يكون قريبا من مرافق العمل وغيرها من المرافق؛

 كن بطريقة ال تهدد صحة ساكنيه؛يجب بناء المس •

 يجب أن يكون المسكن مالئماً من الناحية الثقافية •

ويفرض العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتحديد  •
  : التالية على الدول األطرافااللتزامات الفورية

في ظروف يجب عليها إيالء اعتبار خاص للمجموعات االجتماعية التي تعيش  •
 غير مواتية؛

يجب عليها في كل الحاالت تقريبا أن تعتمد خطة وطنية لإلسكان من أجل تعريف  •
 األهداف والموارد والمسؤوليات واإلطار الزمني للتدابير المطلوبة؛

 .يجب أن تقوم برصد فعال لحالة اإلسكان •

صة ، وخاسبل انتصاف قانونية محليةويجب على الدول األطراف أيضا أن توفر 
لحاالت الطرد وهدم المنازل والتمييز واإلجراءات غير القانونية من جانب المالك 

 .وظروف السكن غير الصحية وغير المالئمة

  

  اإلخالء القسري ٦-٢-٧
حاالت اإلخالء القسري تتعـارض ألول وهلـة مـع          " أن   ٤تعلن اللجنة في تعليقها العام رقم       

 ظروف استثنائية للغاية، ووفقا للمبادئ ذات الصلة في القـانون           متطلبات العهد وال يمكن تبريرها إال في      
  : بإنه" اإلخالء القسري" تعرف اللجنة مصطلح ٧ وفى التعليق العام رقم ١١٥."الدولي

أو األرض التي يشغلونها دون تـوفير       /أو األسر والجماعات من البيوت و     /نقل األفراد و  "
ومع ذلك  .  من الحماية وتسهيل الوصول إليها     أشكال مالئمة من الحماية القانونية أو غيرها      

فإن حظر الطرد الجماعي ال ينطبق على الطرد الذي يجرى بالقوة وفقا للقانون وتمشيا مع     
  ١١٦."أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان

الحقوق المكرسة فـي العهـد      " ينتهك بوضوح "وتشير اللجنة إلى أنه في حين أن هذا الطرد          
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فإنه قد يؤدى أيضا، بسب التشـابك والتـرابط              الدولي  

                                                           
  . ١٧، الفقرة ٢٧-٢٦ المرجع نفسه، الصفحتان ١١٤
  . ١٨، الفقرة ٢٧ المرجع نفسه، الصفحة ١١٥
  . ٣، الفقرة ٥٠-٤٨ المرجع نفسه، الصفحتان ١١٦



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–شر الفصل الرابع ع

 ٦٤٥  والمحامينالعاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

إلى انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في الحياة والحـق           "القائمين بين جميع حقوق اإلنسان      
تمتع السـلمي   التدخل في خصوصياته وفى أسرته ومسكنه والحق في ال        في أمن الشخص والحق في عدم       

وبكلمات أخرى ال يجب فقط على الدول األطراف في حاالت اإلخالء القسري أن تمتثـل                ١١٧".بالممتلكات
بمتطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بل أيضا باألحكام ذات الصلة             

  .في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 على الحق في المسكن المالئم وعلى حق عـدم          تقييداتت التي قد تستلزم فرض      وفى الحاال 

 من العهد الـدولي الخـاص       ١١من المادة   ) ١(التعرض للطرد اإلجباري على النحو المكفول في الفقرة         
ء وبنا".  من العهد  ٤يكون من المطلوب االمتثال الكامل للمادة       "بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،     

إال لتلك التقييدات المحددة بموجب القانون وبمقـدار ال         "على ذلك ال يجوز أن تخضع الحقوق المضمونة         
   ١١٨".يتعدى ما يتفق مع طابع هذه الحقوق ولغرض واحد وهو حماية الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي

هرهـا إلـى    ولذلك كانت التزامات الدول األطراف فيما يتعلق باإلخالء القسري تستند في جو           
وتشـمل هـذه االلتزامـات      ". مقترنة باألحكام األخرى ذات الصلة    " من العهد    ١١من المادة   ) ١(الفقرة  
  :بالتحديد

يجب أن تمتنع الدولة نفسها عن عمليات اإلخالء القسري وأن تكفل تنفيذ القانون ضد موظفيهـا أو                  
 ١١٩"ضد األطراف األخرى التي تقوم بعمليات اإلخالء القسري؛

مـن  " أنـه    ٢من المـادة    ) ١(في الفقرة   " جميع السبل المناسبة  "ت اللجنة عند تفسيرها لعبارة      وأعلن 
الواضح أن وجود تشريع ضد عمليات اإلخالء القسري يمثل أساسا جوهريا لبناء نظام من الحماية               

ي توفر أكبر قدر ممكن من أمن الحيـازة لشـاغل         ) أ(وينبغي أن يشمل هذا التشريع تدابير       . الفعالة
تكون مصممة لتحقيق السيطرة الدقيقة على الظروف       ) ج(تتفق مع العهد و   ) ب(المساكن واألرض و  

وهذا التشريع يجب أن ينطبق على جميـع العـاملين تحـت        . التي يجوز فيها القيام بعمليات الطرد     
تكون يجب أن تكفل الدول األطراف أن ... وباإلضافة إلى ذلك، . سلطة الدولة أو المسؤولين أمامها

التدابير التشريعية وغيرها من التدابير كافية لمنع عمليات اإلخالء القسري التـي تجـرى بـدون                
ضانات مالئمة من جانب األفراد بصفة شخصية أو من جانب الهيئات والمعاقبـة عليهـا حسـب                 

 ١٢٠االقتضاء؛

 التـي تفـرض      من العهد  ٣ والمادة   ٢من المادة   ) ٢(يجب أن تمتثل الدول األطراف بأحكام الفقرة         
عدم وقوع أي التزاما إضافيا على الدول بأن تكفل في حالة حدوث الطرد اتخاذ تدابير مالئمة لكفالة       

النساء واألطفال والشـباب والمسـنين      "وتالحظ اللجنة في هذه الصدد أن       ". شكل من أشكال التمييز   
فراد والجماعات المعرضة   والشعوب األصلية واألقليات االثنية وغيرها من األقليات وغيرهم من األ         

 ١٢١؛"يعانون جميعا معاناة مفرطة من ممارسة اإلخالء القسري

وفى حين أنه قد يكون هناك ما يبرر بعض حاالت الطرد مثلما يحدث في حالة االستمرار في عدم                  " 
أن "، فإنه يجب على السلطات المختصـة        "دفع اإليجار أو إتالف العقار المؤجر بدون سبب معقول        

اء الطرد بطريقة يتطلبها القانون وتتمشى مع العهد وأن تتيح للمتأثرين جميع سبل الطعن              تكفل إجر 
 ١٢٢؛"واالنتصاف

                                                           
  . ٤، الفقرة ٥٠ المرجع نفسه، الصفحة ١١٧
  . ٥، الفقرة ٥٠ المرجع نفسه، الصفحة ١١٨
  . ٨رة ، الفق٥٠ المرجع نفسه، الصفحة ١١٩
  . ٩، الفقرة ٥١ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٠
  . ؛ وأضيف التشديد١٠، الفقرة ٥١ المرجع نفسه، الصفحة ١٢١
  . ١١، الفقرة ٥١ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٢



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–الفصل الرابع عشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٦٤٦

 ١٢٣"يتعارضان مع معايير العهد؛... اإلخالء القسري وتدمير المنازل كإجراء عقابي " 

وخاصة عمليات الطرد التي تنطوي علـى مجموعـات         ’تكفل الدول األطراف قبل القيام بأي طرد         
علـى  ’استكشاف جميع البدائل الممكنة بالتشاور مع األشخاص المتأثرين بغية تجنـب، أو             ‘ ةكبير
وينبغي توفير سبل االنتصاف القانونيـة أو اإلجـراءات         . تقليل الحاجة إلى استعمال العنف    ‘ األقل

أثر التعويض المالئم عن أي ملكية شخصية أو عقارية تت        "وكذلك  " القانونية للمتأثرين بأوامر الطرد   
 من العهد الـدولي الخـاص       ٢من المادة   ) ٣(وفى هذا الصدد يجدر اإلشارة إلى الفقرة        . باإلخالء

سبيل الـتظلم الفعـال، أمـام       "بالحقوق المدنية والسياسية التي تتطلب من الدول األطراف أن تكفل           
ألحكـام  السلطات المختصة بإنفاذ ا   "األشخاص الذين تتعرض حقوقهم لالنتهاك وتضع التزاما على         

 ١٢٤"؛"الصادرة لمصالح المتظلمين

وينبغي في الحاالت التي يعتبر فيها اإلخالء مبررا القيام به باالمتثال الدقيق لألحكام ذات الصـلة                " 
وفى هذا  ". للمبادئ العامة المتمثلة في المعقولية والتناسب     في القانون حقوق اإلنسان الدولي ووفقا       

" من المهم بصفة خاصـة    "االقتصادية واالجتماعية والثقافية أنه     الصدد رأت اللجنة المعنية بالحقوق      
أنه ال " الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان وجاء فيه ١٦اإلشارة إلى أحكام التعليق العام رقم 
ينبغـي أن   ’" وأن القـانون    " ‘في الحاالت المتوخاة في القانون    ’يمكن التدخل في مسكن شخص إال       

العهد وأهدافه وغاياته وينبغي في جميع األحوال أن يكون معقوال في الظـروف             يكون وفقا ألحكام    
أن "وأشارت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أيضا إلى أن التشريعات ذات الصلة يجـب              " ‘المحددة  

 ١٢٥؛"تحدد بالتفصيل الظروف المحددة التي يجوز فيها السماح بمثل هذا التدخل

. د األفراد أو تعريضهم النتهاك حقوق أخرى من حقوق اإلنسـان          ينبغي أال يؤدى الطرد إلى تشري      
وعندما ال يستطيع األشخاص المتأثرون التكفل بأنفسهم يجب على الدولة الطـرف أن تتخـذ كـل                 
التدابير المالئمة بأقصى ما تمسح به مواردها المتاحة، لكفالة توفر مسكن بـديل كـاف أو إعـادة                  

 ١٢٦"رض منتجة حسب الحالة؛التسكين أو إمكانية الحصول على ا

الحماية اإلجرائية المالئمة والتزام اإلجراءات القانونية من الجوانب الجوهرية فـي كـل حقـوق               " 
اإلنسان ولكنها ذات أهمية خاصة فيما يتصل بموضوع مثل اإلخالء القسـري الـذي يستحضـر                

وتعتبر . بحقوق اإلنسان مباشرة عددا كبيرا من الحقوق المعترف بها في العهدين الدوليين الخاصين            
  :اللجنة أن الحماية اإلجرائية التي يجب أن تنطبق فيما يتصل باإلخالء القسري تشمل ما يلي

  فرصة للتشاور الحقيقي مع المتأثرين؛  )أ (
  إرسال إشعار كاف ومعقول لألشخاص المتأثرين قبل التاريخ المحدد للطرد؛  )ب (
معقول عن عمليات الطـرد المقترحـة       تزويد جميع األشخاص المتأثرين بالمعلومات في وقت          ) ج (

  وعن الغرض البديل الستعمال األرض أو المسكن في حالة انطباق ذلك؛
وجود موظفي الحكومة أو ممثليها أثناء عملية الطرد، خاصة عنـدما ينطـوي الطـرد علـى                   )د (

  مجموعات من األشخاص؛
  تحديد هوية جميع األشخاص القائمين بالطرد تحديدا واضحا؛  ) (

                                                           
  . ١٢، الفقرة ٥١ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٣
  . ١٣، الفقرة ٥٢-٥١ المرجع نفسه، الصفحتان ١٢٤
  . يف التشديد؛ وأض١٤، الفقرة ٥٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٥
  . ١٦، الفقرة ٥٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٦



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–شر الفصل الرابع ع

 ٦٤٧  والمحامينالعاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

ات الطرد في الظروف الجوية السيئة أو أثناء الليل إال إذا وافق علـى ذلـك                عدم حدوث عملي    )و (
  األشخاص المتأثرون؛

  توفير سبل االنتصاف القانونية؛  )ز (
توفير المساعدة القانونية كلما أمكن لألشخاص الـذين يحتاجونهـا اللتمـاس التعـويض مـن                  ) ح (

  ١٢٧."المحاكم

لي الخاص بالحقوق االقتصادية اإلخالء القسري يتعارض ألول وهلة ال مع العهد الدو
واالجتماعية والثقافية وحده ولكن أيضا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

  .والسياسية
ينبغي أن يوفر التشريع المحلى حماية فعالة من اإلخالء القسري بما في ذلك عمليات 

الضمانات وينبغي أن يوفر القانون . اإلخالء التي يقوم بها األفراد بصفة شخصية
  :التالية في جملة أمور

يجب أن تتفق عمليات اإلخالء كلما حدثت مع القانون حقوق اإلنسان الدولي ويجب 
  .أال تنطوي على أي شكل من أشكال التمييز

  .يحظر اإلخالء القسري وتدمير المنازل كتدابير عقابية
األشخاص يجب أال يجرى اإلخالء إال بعد إرسال اإلشعار الواجب والتشاور مع 

المتأثرين ويجب توفير سبل انتصاف قانونية محلية كافية والتعويض عن أي ممتلكات 
  .تتأثر باإلخالء

 .ينبغي أال يؤدى اإلخالء إلى تشريد األشخاص

  

  سلجوق وعسكرقضية  :السوابق القانونية األوروبية ذات الصلة  ٣-٧
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان    رغم أن الحق في المسكن المالئم ليس مكفوال بحد ذاته في            

فإن الحق في احترام حياة الشخص الخاصة واألسرية ومسكنه وكذلك الحق في التمتع السلمي بممتلكاتـه                
وباإلضافة إلى ذلك .  لالتفاقية١ من الملحق رقم ١ من االتفاقية والمادة ٨مكفوالن على التوالي في المادة 

ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للعقوبات أو المعـامالت غيـر            "نه   من االتفاقية على أ    ٣تنص المادة   
  ".اإلنسانية أو المهينة

تناولت المحكمة األوروبية لحقـوق اإلنسـان ادعـاء          سلجوق وعسكر ضد تركيا   وفى قضية   
وكانت السيدة سـلجوق أرملـة وأم       . مقدمي الشكوى بأن سلطات األمن التركية قامت بتدمير ممتلكاتهما        

واالثنان مواطنان أتـراك مـن      . طفال في حين أن السيد عسكر كان متزوجا ولديه سبعة أطفال          لخمسة أ 
" التي ثبتت بما ال يدع مجاال للشـك المعقـول         "وكانت الوقائع   . أصل كردي يعيشون في قرية إسالمكوى     

  ١٢٨:على النحو التالي
 إسالمكوى   وصلت قوة كبيرة من الشرطة إلى قرية       ١٩٩٣يونيه  / حزيران ١٦في صباح يوم    

للضابط كوميرت إلى مسكن السيد عسكر وأشعلت فيـه النـار           " القيادة الواضحة "وذهب عدد منهم تحت     

                                                           
  . ١٥، الفقرة ٥٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٧
 Eur. Court HR, Case of Selçuk and Asker v. Turkey, judgment of 24 April 1998, Reports:  لالطالع على موجز الوقائع الثابتة انظر١٢٨

1998-II, p. 900, paras. 27-30; see also pp. 904-905, paras. 50-57.  
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وعندما حضر بعض أهالي القرية لرؤية ما يحدث تـم          . وبذلك تسببت في تدمير العقار ومعظم محتوياته      
ة إلنقـاذ ممتلكاتهمـا     وهرول السيد عسكر وزوجته إلى داخل المسكن في محاول        . منعهم من إطفاء النار   

وبعد ذلك  . وحدث ذلك أثناء قيام الجنود بإشعال النار في المسكن بسكب البترول عليه أو قبل ذلك مباشرة               
انتقل عدد من الجنود بما فيهم الضابط كوميرت إلى مسكن السيدة سلجوق، ورغم احتجاجاتها سكبوا عليه                

ومرة أخرى تم منع أهل القرية      ". يرت أو تحت أوامره   بأوامر من الضابط كوم   "البترول وأشعلوا النار فيه     
وبعد حوالي عشرة أيام عادت قوة من       . من إطفاء النار التي دمرت منزل السيدة سلجوق ومحتوياته تماما         

الجنود إلى إسالمكوى حيث أشعلوا النار ودمروا طاحونة تخص السيدة سلجوق وآخرين؛ وشوهد الضابط 
  . ونة في هذه المرةكوميرت مع الجنود عند الطاح

تكرس " من االتفاقية وشددت على أن هذه المادة         ٣وفحصت المحكمة أوال الوقائع تحت المادة       
حتى في أصعب الظروف مثل مقاومة اإلرهاب المـنظم         "وأنه  " إحدى القيم األساسية للمجتمع الديمقراطي    

معاملـة أو العقوبـة الالإنسـانية أو        والجريمة المنظمة فإن االتفاقية تحظر بعبارات قاطعة التعذيب أو ال         
 وخلصت المحكمة إلى أن المعاملة التي لقيها مقدما الشكوى في هذه القضية كانت من الشدة                ١٢٩."المهينة

  وأشارت بالتحديد إلى أن مسكني مقدمي الشكوى وممتلكاتهما. ٣بحيث تشكل انتهاكا للمادة 
مان مقدمي الشكوى من مصـدر      تعرضت للتدمير على يد قوات األمن مما أدى إلى حر         "

ويبدو أن هذا العمل كان متعمدا وجرى بطريقة        . معيشتهما واضطرهما إلى ترك قريتهما    
وقد اُخذ االثنان على حين غرة؛      . تنم عن االحتقار وبدون احترام مشاعر مقدمي الشكوى       

السـيد  وكان عليهما أن يشهدا احتراق مسكنهما؛ ولم تتخذ احتياطات كافية لضمان سالمة             
عسكر وزوجته؛ كما تم تجاهل احتجاجات السيدة سلجوق ولم يتم تقديم أي مساعدة إليهما              

  ١٣٠."فيما بعد

... وإذا أخذنا في االعتبار بالتحديد الطريقة التي بها تدمير مسـكني مقـدمي الشـكوى                "
وظروفهما الشخصية فإنه يبدو واضحا أنهما تعرضا لمعاناة كبيرة تنطوي على قدر كاف             

  فـي إطـار أحكـام       بالمعاملة غير اإلنسانية  من الشدة نتيجة أعمال قوات األمن لوصفها        
  ١٣١."٣المادة 

وحتى لو كانت األعمال المذكورة في هذه الحالة لم ترتكب بنية معاقبـة             " إلى ذلك،    وباإلضافة
فإن ذلك ال يمثـل     مقدمي الشكوى ولكنها كانت لمنع اإلرهابيين من استعمال المسكنين أو لتثبيط اآلخرين             

  ١٣٢."تبريرا لسوء المعاملة
. ١ من الملحق رقم ١المادة  من االتفاقية و٨ووجدت المحكمة أيضا أن انتهاكا قد حدث للمادة  

أنها أثبتت أن قوات األمـن تعمـدت تـدمير مسـكني مقـدمي الشـكوى         "وأشارت في هذا السياق إلى      
وممتلكاتهما المنزلية والطاحونة التي تملك السيدة سلجوق جزءا منها مما أرغمهما على ترك إسالمكوى              

، تـدخال   ٣ضافة إلى إنشاء انتهاكات للمادة      يوجد شك في أن هذه األفعال تشكل، باإل       ] يمكن أن [وال  ... 
خطيرا ال مبرر له إطالقا في حق مقدمي الشكوى في احترام حياتهما الخاصة والعائلية ومسكنهما وفـى                 

   ١٣٣."التمتع السلمي بممتلكاتهما

                                                           
  . ٧٥، الفقرة ٩٠٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٩
  . ٧٧، الفقرة ٩١٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٠
  . ؛ وأضيف التشديد٧٨، الفقرة ٩١٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٣١
  . ؛ وأضيف التشديد٧٩، الفقرة ٩١٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٢
  . ٨٧-٨٦، الفقرتان ٩١١ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٣
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 من االتفاقية األوروبية نظرا     ١٣وخلصت المحكمة إلى أن الحكومة التركية قد انتهكت المادة          
ولذلك لم يكن أمام مقدمي الشكوى سـبيل        . وفقا لمتطلبات المادة  " تحقيق دقيق وفعال  "تقم بإجراء   ألنها لم   

 ١٣.١٣٤انتصاف محلي فعال من انتهاكات حقوقهما بموجب االتفاقية وفقا لما تتطلبه المادة 

تقدم مثاال ممتازا ال على صالحية عرض أعمال التدخل فـي حـق              سلجوق وعسكر وقضية  
ام مسكنه أمام القضاء وحسب، ولكن أيضا على الترابط األساسي للحقـوق والنتـائج              الشخص في احتر  

وتؤكد القضية  . المدمرة بعيدة المدى التي يمكن أن تصيب الشخص المعنى نتيجة تدمير مسكنه وممتلكاته            
  .التالية التي اختيرت من الفقه القانوني في جنوب أفريقيا هذه النتائج

  
 مثال جنوب أفريقيا: الوطنية ذات الصلةالسوابق القانونية   ٤-٧

غروتبـوم   في قضية    اإلخالء القسري نظرت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا في مسألة         
 بالغـاً ادعـوا     ٣٩٠ أطفال و    ٥١٠التي رفعتها السيدة غروتبوم باألصالة عن نفسها ونيابة عن           وآخرين

 والتحليل في هـذه القضـية       ١٣٥".غير الرسمية قد أصبحوا بدون مأوى نتيجة طردهم من مساكنهم         "أنهم  
يتصل اتصاال كبيرا بالحماية القضائية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مما يبرر دراستها دراسة             

  .واسعة
 كانت السيدة غروتبوم ومعظـم المـدعى علـيهم          ١٣٦.وفيما يلي وصف موجز لوقائع القضية     

ولم يكن في عششهم ميـاه أو مجـارى أو          " والسيدين"مى  يعيشون في مستوطنة عشوائية بوضع اليد تس      
وبعد فشلهم في الحصول على     .  في المائة فقط منهم    ٥وكانت الكهرباء تصل إلى     . خدمات إلزالة النفايات  

في أحد األيام وأقاموا عششهم     " والسيدين"مساكن بتكلفة منخفضة ومدعومة ترك المدعى عليهم مستوطنة         
وقـاموا بتسـمية   . وكة ملكية خاصة ومخصصة لإلسكان منخفض التكلفـة ومآويهم في أرض فضاء ممل    

وحصل مالك األرض على أمر طرد وتم تسوية مساكن المـدعى علـيهم             ". الصدأ الجديد "األرض باسم   
الرياضـية بكـل مـا      " والسـيدين "وأقاموا مأوى جديدا في ساحة      . باألرض وحرقها وتدمير ممتلكاتهم   

كل مؤقتة ولكن عندما بدأت أمطار الشتاء في الهطول بعد فتـرة قصـيرة              استطاعوا العثور عليه من هيا    
وبعد فشلهم في الحصول على المساعدة      ". كانت قطع البالستيك التي أقاموها غير كافية لتوفير أي حماية         "

 مـن   ٢٦تقدمت السيدة غروتبوم والمدعى عليهم بطلب إصدار أمر لتوجيه السلطات، استنادا إلى الباب              
مأوى أو مسكن مؤقت أساسي كاف للمدعى علـيهم وأطفـالهم انتظـارا             "وب أفريقيا، لتوفير    دستور جن 

  ١٣٧".للحصول على مسكن دائم
وقام القاضي يعقوب، الذي اتفق معه جميع القضاة اآلخرين، بكتابة الحكم الذي يتضمن تحليال              

ولكـن ال   . جنوب أفريقيا قانونيا ثريا لحق الحصول على المسكن المالئم بموجب القانون الدستوري في            
 من دستور جنوب    ٢٦يمكن الحديث هنا إال عن النقاط األساسية في الحكم وبمقدار ما تتعلق فقط بالباب               

  :أفريقيا الذي يعلن
  .لكل شخص الحق في الحصول على المسكن المالئم  )١"(

يجب أن تتخذ الدولة التدابير التشريعية وغير التشريعية المعقولـة فـي حـدود                )٢(
  .الموارد المتاحة لتحقيق التنفيذ التدريجي لهذا الحق

                                                           
  . ٩٨-٩٦، الفقرات ٩١٤-٩١٣ المرجع نفسه، الصفحتان ١٣٤
١٣٥ The Government of South Africa v. Irene Grootboom and Others, Case CCT 11/00, judgment of 4 October 2000, para. 4  
  . ١١-٧ المرجع نفسه، الفقرات ١٣٦
 من دستور ٢٨من المادة ) ج(١متصل بحق األطفال في المأوى بموجب الفقرة وال يعالج هذا الفصل جانب القضية ال. ١٣ المرجع نفسه، الفقرة ١٣٧

  .جنوب أفريقيا
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ال يجوز طرد أي شخص من مسكنه أو تدمير مسكنه دون أمر من المحكمة بعـد                  )٣(
  ."وال يجوز أن يسمح أي تشريع بالطرد التعسفي. النظر في جميع الظروف ذات الصلة

الحقـوق االجتماعيـة     بالنسبة لمسألة ما إن كانت       :في مسألة صالحية العرض على القضاء     
قد اتضـح   "االقتصادية صالحة للعرض على القضاء في جنوب أفريقيا أعلنت المحكمة بوضوح أن ذلك              

وفى الرد على الـزعم فـي هـذه         ". التوثيقبما ال يدع مجاال للشك بنص الدستور حسب تأويله في حكم            
إدراجها في الدستور الجديد    القضية بأن هذه الحقوق غير صالحة للعرض على القضاء وكان يتعين عدم             

  : رأت المحكمة أن
فإن كثيرا  ... وكما ذكرنا   . هذه الحقوق قابلة للعرض على القضاء إلى حد ما على األقل          "

النص الدستوري المعروض على هذه المحكمة [من الحقوق المدنية والسياسية المكرسة في   
انية دون المساس بإمكانيـة     تعطى الحق آلثار مشابهة في الميز     ] للتصديق في تلك القضية   

وإذا كانت الحقوق االقتصادية تنشئ في جميع الحاالت تقريبا مثل          . عرضها على القضاء  
ويمكن في أقل القليل حماية . هذه اآلثار فإن هذا ال يبدو لنا مانعا من عرضها على القضاء        

  ١٣٨.""الحقوق االجتماعية االقتصادية حماية سلبية من التدخل غير السليم

ذا لم يكن السؤال هو ما إن كانت الحقوق االجتماعية االقتصادية صالحة للعرض علـى               وله
   ١٣٩".ولكن كيف يمكن تنفيذها في أي قضية بعينها"القضاء بموجب دستور جنوب أفريقيا 
 ٢٦ عند تفسير االلتزامات المفروضة على الدولة بموجب الباب          :في موضوع ترابط الحقوق   

ستور يكرس كال الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االجتماعية واالقتصادية         أشارت المحكمة إلى أن الد    
ال يمكن أن يثور الشك فـي       "وفى رأى المحكمة،    ". متشابكة ويدعم بعضها البعض   "وأن كل هذه الحقوق     

 أن هؤالء الذين ال يجدون الغذاء أو الكساء أو المأوى محرومون من الكرامة اإلنسانية والحرية والمساواة       
ولذلك كان توفير الحقوق االجتماعية االقتصادية لكل الناس        . وهى القيم األساسية التي يقوم عليها مجتمعنا      

وإعمـال هـذه    ]. من الدستور [سبيال إلى تمكينهم من التمتع بالحقوق األخرى المكرسة في الفصل الثاني            
نسين ونشوء مجتمع يستطيع فيه     الحقوق هو أيضا مفتاح النهوض بالمساواة العنصرية والمساواة بين الج         

  ١٤٠."الرجل والمرأة على قدم المساواة تحقيق إمكاناتهم الكاملة
ال يمكن النظر في الحق في الحصول علـى المسـكن المالئـم             "وأضافت المحكمة قولها إنه     

 يجب أن تقـرأ   ] التي[فهناك عالقة وثيقة بين هذا الحق والحقوق االجتماعية االقتصادية األخرى           . بمعزل
  :وبعبارات المحكمة." مجتمعة عند وضع الدستور بأكمله

 للوفاء باحتياجات الـذين يعيشـون فـي         إيجابيةيقع على الدولة التزام باتخاذ إجراءات       "
ويتعين مراعاة هذا التـرابط     . قظروف غاية في الفقر أو التشرد أو المساكن التي ال تطا          

ة وبالتحديد عند البـت فيمـا إن كانـت          المتبادل عند تفسير الحقوق االجتماعية االقتصادي     
  ١٤١."الدولة قد نهضت بالتزاماتها من ناحية هذه الحقوق

يـنص دسـتور    : في موضوع أثر القانون الدولي على القانون الدستوري في جنوب أفريقيا          
عند تفسير شرعة الحقوق فإن المحكمة أو الهيئة        " على أنه    ٣٩من الباب   ) ب(١جنوب أفريقيا في الفقرة     

فإن القانون الـدولي    "وكما تقول المحكمة    ." يجب عليها أن تأخذ القانون الدولي في االعتبار       ... ضائية  الق
المتصل بالموضوع يمكن أن يقوم دليال في التفسير، ولكن يتباين الوزن الذي يتعين تعليقه على أي مبدأ                  

                                                           
  . ٢٠ المرجع نفسه، الفقرة ١٣٨
  .  المرجع نفسه، الموضع نفسه١٣٩
  .٢٣ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٠
  .؛ وأضيف التشديد٢٤ المرجع نفسه، الفقرة ١٤١



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–شر الفصل الرابع ع

 ٦٥١  والمحامينالعاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

أ المتصل من القانون الدولي ملزما      ومع ذلك فعندما يكون المبد    . بعينها أو قاعدة بعينه من القانون الدولي      
  ١٤٢."لجنوب أفريقيا فإنه يمكن أن ينطبق مباشرة

 من  ٢من المادة   ) ١( والفقرة   ١١من المادة   ) ١(وعند فحص مدى إمكانية االسترشاد بالفقرة       
 من دستور جنـوب     ٢٦العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في تفسير الباب           

: يا الحظت المحكمة أن هناك اختالفين اثنين بين هذين الصكين القانونيين في موضـوع المسـكن               أفريق
الحق في   ينص على    ٢٦ في حين أن الباب      حق في المسكن المالئم   أن العهد ينص على      "األولاالختالف  
طـراف  العهد يفرض التزاما علـى الـدول األ       " هو أن    الثانيواالختالف  " المالئم على المسكن    الحصول

التي يجب أن تشمل التشريع في حين أن الدستور يفرض على دولـة جنـوب                المالئمةباتخاذ الخطوات   
   ١٤٣." تشريعية وغير تشريعيةمعقولةأفريقيا اتخاذ تدابير 

وفى الرد على الحجة المقدمة إلى المحكمة بأن الدول األطراف في العهد الدولي تضطلع، كما               
حد أدنى من االلتزامـات      االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بالتزام لضمان       أعلنت اللجنة المعنية بالحقوق   

لكفالة إشباع الحد األدنى على األقل من المستويات الجوهرية لكل حق الحظـت المحكمـة أن                 األساسية
ولم ." يثير أسئلة عسيرة  " الحق في الحصول على المسكن المالئم     "تقرير الحد األدنى األساسي في سياق       "
من المالئم ألي محكمة أن تحدد في       "جد المحكمة في هذه الحالة أنه من الضروري أن تقرر ما إن كان              ت

 ولكنها الحظت أن اللجنة لم تقرر المعنـى الـدقيق           ١٤٤".المقام األول المحتوى األساسي األدنى ألي حق      
  ١٤٥.للحد األساسي األدنى

ي صدد المطلب الدسـتوري      ف :في موضوع الحق الوطني في الحصول على المسكن المالئم        
 على المسكن المالئم حكمت المحكمة بأنـه يتعـين          الحصولفي جنوب أفريقيا بأن لكل شخص الحق في         

  : الوفاء بكل الشروط التالية
 ؛"األرضيجب أن توجد " 

 ؛"الخدماتيجب أن توجد " 

 ؛"مسكنيجب أن يوجد " 

ل على المسكن المالئم فـي      ولذلك يدخل الوصول إلى األرض لغرض السكن في الحق في الحصو          " 
  ١٤٦."٢٦الباب 

يجب على الدولة أن تنشئ الظروف الالزمة للحصول علـى المسـكن       "ويترتب على ذلك أنه     
 ورغم أن هذا االلتـزام يتوقـف علـى          ١٤٧."المالئم للناس من جميع المستويات االقتصادية في مجتمعها       

معرضون بصـفة خاصـة وتتطلـب       فإن الفقراء   "الظروف المحددة لكل مكان أو شخص معنى وسياقه         
  ١٤٨."احتياجاتهم اهتماما خاصا

 االلتزام اإليجـابي المفـروض علـى        :في موضوع االلتزام الدستوري اإليجابي على الدولة      
يتطلب أن تضع الدولة خطـة شـاملة        " من دستور جنوب أفريقيا      ٢٦ من الباب    ٢الدولة بموجب الفقرة    

                                                           
  .؛ وحذفت الحاشية٢٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٢
  . ٢٨سه، الفقرة  المرجع نف١٤٣
  .٣٣ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٤
  .٣٠ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٥
  .، وأضيف التشديد٣٥ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٦
  .  المرجع نفسه، الموضع نفسه١٤٧
  . ٣٦؛ والنص المقتبس من الفقرة ٣٧-٣٥ المرجع نفسه، الفقرات ١٤٨
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ولكنـه يتحـدد    " ليس التزاما مطلقا أو التزاما بدون تكييف      "زام  ولكن هذا االلت  ". وعملية للوفاء بالتزامها  
  ":بثالثة عناصر رئيسية"

 ؛"" تشريعية وغير تشريعية معقولةباتخاذ تدابير "االلتزام  

 للحق؛" تدريجيبإحراز إعمال "االلتزام  

  ١٤٩".المتاحةفي حدود الموارد "االلتزام بالتصرف  
 رأت  "ابير المعقولة التشـريعية وغيـر التشـريعية       التد"وفي صدد مطلب قيام الدولة باتخاذ       

يجب أن يوزع المسؤوليات والمهام بوضوح علـى مختلـف مجـاالت            ... برنامجا معقوال   "المحكمة أن   
 وباإلضافة إلى ذلـك يجـب أن يكـون          ١٥٠."الحكومة وأن يكفل توفر الموارد المالية والبشرية المالئمة       

ر برنامجا عاما متماسكا لإلسكان يكون موجها نحـو اإلعمـال           يجب أن تشكل التدابي   "و  " شامال"برنامجا  
أمـا مسـألة    ... التدريجي للحق في الحصول على المسكن المالئم في حدود اإلمكانيات المتاحة للدولة             

الخطوط المحددة والمحتوى المحدد للتدابير المعتمدة فهي أساسا مسـألة تخـص الهيئتـين التشـريعية                
 ومـع ذلـك، فمـن       ١٥١."يهما كفالة أن تكون التدابير المتخذة تـدابير معقولـة         ولكن يجب عل  . والتنفيذية

االعتراف بأن من الممكن أن تعتمد الدولة نطاقا واسـعا مـن التـدابير المحتملـة للوفـاء                  "الضروري  
أن " ومن ناحية أخرى رأت المحكمة كذلك        ١٥٢."ويحقق كثير من هذه التدابير مطلب المعقولية      . بالتزاماتها
سـيتعين مسـاندة    ] ولذلك[إذ أن الدولة ملزمة بالعمل إلحراز النتيجة المرجوة،         . وحده ال يكفى  التشريع  

التدابير التشريعية في جميع الحاالت بسياسات وبرامج مالئمة وموجهة توجيها صحيحا لتنفـذها الهيئـة               
وأي برنـامج    ... ويجب أن تكون هذه السياسات والبرامج معقولة من ناحيتي التصور والتنفيذ          . التنفيذية

   ١٥٣."معقول خالف ذلك ال يتم تنفيذه بصورة معقولة لن يشكل امتثاال اللتزامات الدولة
  : اعتنقت المحكمة الرأي التاليفي هذا السياق؟" معقول"ما هو إذا معنى مصطلح 

عند تحديد ما إن كانت أي مجموعة من التدابير معقولة سيلزم النظر في مشـاكل                 -٤٣"
ياقها االجتماعي واالقتصادي والتاريخي والنظر فـي طاقـة المؤسسـات           اإلسكان في س  

ويجب أن تكون البرامج متوازنة ومرنة وأن تفسح مجـاال          . المسؤولة عن تنفيذ البرامج   
 .مالئما لالهتمام بأزمات اإلسكان وباالحتياجات في اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة         

والظـروف ال   . جتمع ال يمكن اعتباره معقـوال     وأي برنامج يستبعد شريحة كبيرة من الم      
  .تظل جامدة ولذلك يتطلب البرنامج استعراضا مستمرا

 فالحق في الحصول    .ويجب أيضا فهم المعقولية في سياق شرعة الحقوق برمتها          -٤٤
على المسكن المالئم مكرس ألننا نعطى قيمة للبشر ونريد تـوفير احتياجـاتهم البشـرية               

سعى أي مجتمع إلى كفالة توفير ضرورات الحياة األساسية للجميع          ويجب أن ي  . األساسية
ولكـي  . إذا أراد هذا المجتمع أن يقوم على أساس كرامة البشر وحريتهم والمساواة بينهم            

تكون التدابير معقولة فإنه ال يمكن أن تغفل درجة ونطاق الحرمان من الحق الذي تسـعى                
بر قدر من اإللحاح والذين تتعرض قدرتهم علـى         فالذين تتسم احتياجاتهم بأك   . إلى تحقيقه 

التمتع بكافة الحقوق ألكبر خطر نتيجة ذلك يجب أال يكونوا موضع التجاهل في التـدابير               
وقد ال يكون كافيا اجتياز اختبار المعقوليـة إلثبـات أن           . الهادفة إلى تحقيق إعمال الحق    

وباإلضافة إلى ذلـك يتطلـب      . التدابير قادرة على إحراز تقدم إحصائي في إعمال الحق        

                                                           
  . ؛ وأضيف التشديد٣٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٩
  . ؛ وأضيف التشديد٣٩فقرة  المرجع نفسه، ال١٥٠
  . ٤١-٤٠ المرجع نفسه، الفقرتان ١٥١
  . ٤١ المرجع نفسه، الفقرة ١٥٢
  . ٤٢ المرجع نفسه، الفقرة ١٥٣
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وإذا أخفقت التدابير، رغم نجاحها اإلحصـائي،       . الدستور معاملة كل شخص بدقة واهتمام     
  ١٥٤."في االستجابة الحتياجات أكثر الناس احتياجا إليها فإنها قد ال تنجح في االختبار

رأت  اإلعمال التدريجي للحق في الحصول على المسـكن المالئـم          بتحقيق   موفى صدد االلتزا  
ولكن . يوضح أنه جرى التفكير في أن الحق ال يمكن تحقيقه فورا" اإلعمال التدريجي"مصطلح "المحكمة أن 

هدف الدستور هو الوفاء الفعال باالحتياجات األساسية للجميع في مجتمعنا ويعنى مطلب اإلعمال التدريجي              
  :يعنى ذلك بعبارات أكثر تحديداو." أنه يجب على الدولة أن تتخذ الخطوات للوصول إلى هذه الغاية

وينبغي دراسة العقبات القانونية    : أنه يجب تدريجيا تسهيل إمكانية الحصول على المسكن       "
ويجب توسيع فرصـة    . واإلدارية والتشغيلية والمالية وتقليلها كلما أمكن مع مرور الوقت        

 الناس مـع    الحصول على المسكن ليس فقط ألعداد أكبر من الناس ولكن لنطاق أوسع من            
  ١٥٥."مرور الوقت

 ٢٦ من البـاب     ٢في الفقرة   " اإلعمال التدريجي "وفى دعم تفسير المحكمة في صدد مصطلح        
 من العهـد الـدولي      ٢من المادة   ) ١(من دستور جنوب أفريقيا، وهو مصطلح مأخوذ بالتحديد من الفقرة           

 ٣ من التعليق العام رقم      ٩ى الفقرة   الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أشارت المحكمة إل       
بتحليل مفيد لهذا المطلـب فـي       "الذي قامت فيه اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

 ورغم أن القصد من التعليق العام كان شرح التزامات الدول األطراف بموجب العهد              ١٥٦".سياق اإلسكان 
دستور جنوب  " في سياق ‘ اإلعمال التدريجي ’يدا في سبر غور معنى      كان أيضا مف  "فإن هذا التعليق العام     

  :وقالت المحكمة إن. أفريقيا
المعنى الذي تأخذه العبارة ينسجم مع النص الذي استعملت فيه هذه العبارة في دسـتورنا               "

وليس هناك ما يدعو للقول بأنها ال تحمل في الدستور نفس المعنى الذي تحمله في الوثيقة                
   ١٥٧."ة منها بوضوحالمأخوذ

، "الجانب الثالث الذي يحدد االلتزام باتخاذ التدابير المطلوبة       "وبقى بعد ذلك أن تفسر المحكمة معنى        
 وفى رأى المحكمة،    ١٥٨."أن االلتزام ال يتطلب من الدولة أن تفعل أكثر مما تسمح به مواردها المتاحة             "وهو  

ل تنفيذه وكذلك معقولية التدابير المستخدمة إلحراز النتيجـة   يعنى ذلك أن كال محتوى االلتزام بالنسبة إلى معد        "
ويجب أن تسـتهدف التـدابير      . يقوم التوازن بين الغاية والوسيلة    "وبكلمات أخرى،   ." يخضعان لتوفر الموارد  

  ١٥٩."الوصول إلى الغاية بسرعة وبفعالية ولكن توفر الموارد عامل هام في تحديد ما هو معقول
 بعـد ذلـك عمـدت       :تطلبات الدستورية على قانون اإلسكان الوطني     في موضوع انطباق الم   

المحكمة إلى تحليل قانون اإلسكان الوطني الذي يضع إطارا لتحديد المسؤوليات والوظائف لكل مجال مـن                
يظهر من المبادئ العامة عنـدما تؤخـذ        "وخلصت المحكمة إلى أنه     . مجاالت الحكومة في صدد اإلسكان    

ي تقوم بها الحكومة الوطنية واإلقليمية والوطنية أن مفهوم تطوير اإلسكان بالطريقـة             مقترنة بالوظائف الت  
ويسعى تطوير اإلسكان كما جاء تعريفه إلى تزويد المواطنين         .  في هذا القانون   محوريالمعرف بها مفهوم    

وصـيات  والمقيمين إقامة دائمة بإمكانية الوصول إلى هياكل سكنية دائمة بحيازة مضـمونة تكفـل الخص              

                                                           
  . ؛ وأضيف التشديد٤٤-٤٣ المرجع نفسه، الفقرتان ١٥٤
  . ٤٥ المرجع نفسه، الفقرة ١٥٥
  .٣-١-٥ة في القسم الفرعي  الصادر عن اللجن٣ويعالج هذا الجانب من التعليق العام رقم .  المرجع نفسه١٥٦
  .٤٥، الفقرة غروتبوم انظر الحكم في قضية ١٥٧
  . ؛ وأضيف التشديد٤٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٥٨
  .  المرجع نفسه، الموضع نفسه١٥٩
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تـوفير  " ولكن قانون اإلسكان ال يتـوخى        ١٦٠."الداخلية والخارجية وتوفر حماية كافية من عناصر الطبيعة       
  وبكلمات أخرى ال يوجد نص صريح". إسكان يقل عن تعريف تطوير اإلسكان الوارد في هذا القانون

ـ         حل مؤقت لتسهيل الحصول على    " ى لألشخاص الذين ال تتوافر لهم إمكانية الحصول عل
األرض وليس لهم سقف يحميهم واألشخاص الـذين يعيشـون فـي ظـروف ال تطـاق                 
ولألشخاص الذين يواجهون أزمات بسبب الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق أو           

ويمكـن الوفـاء    . فحاجة هؤالء الناس حاجة يائسة    . بسبب تعرض مساكنهم لخطر الهدم    
 عن المسكن الذي يفي بالمعايير المطلوبة من        بحاجتهم الفورية من خالل تدابير إغاثة تقل      

االستمرارية وإمكانية العيش واالستقرار، وهى معايير يشملها تعريف تطوير اإلسكان في           
   ١٦١."القانون

فقد تعين عليها أن تجيـب عـن        " إنجاز كبير "ومع أن المحكمة وصفت تنفيذ برنامج اإلسكان بأنه         
 وعند قيامها بـذلك     ١٦٢". من الدستور  ٢٦عقولة في إطار معنى الباب      م"سؤال عما إن كانت التدابير المعتمدة       

 وأن؛  "موضع معالجـة متماسـكة وشـاملة      " توزيع المسؤوليات والوظائف كان      أنوجدت المحكمة بالتحديد    
 رغم مشـاكل التنفيـذ   وأنـه ؛ "استجابة منهجية لحاجة اجتماعية ملحة"ولكنه يمثل " لم يكن عشوائيا " البرنامج  
  ١٦٣".تسعى بنشاط للتغلب على تلك الصعوبات"ي بعض المجاالت تشير البراهين إلى أن الدولة كانت القائمة ف

مرنا بالقدر الكـافي    "إن كان برنامج اإلسكان في كل أنحاء البلد         ولكن بقى بعد ذلك البت فيما       
 على النحـو    لالستجابة لذوى الحاجات اليائسة في مجتمعنا وإلشباع المتطلبات الفورية والقصيرة األجل          

" حادة"ب مترو حيث كانت المشكلة      يفي ك " في سياق نطاق مشكلة اإلسكان    "وكان يتعين تحديد ذلك     ". المالئم
" القضية العامـة  " وكانت   ١٦٤".تزداد سوءا بوجود البطالة المستشرية والفقر الشائع      "و  " تبعث على اليأس  "و  

لم  "غروتبوموالذي لم يكن قائما عند رفع قضية أنه باستثناء برنامج األراضي في كيب مترو المصمم حديثا 
يكن هناك في برنامج اإلسكان في كل البالد حكم مثل الحكم المطبق داخل كيب مترو في صدد األشخاص                  

االلتزامات المفروضة على الحكومة الوطنية     " ولذلك كان البرنامج يقل أيضا عن        ١٦٥".ذوى الحاجة اليائسة  
وكما قالـت   ".  الدولة يجب أن تتيح اإلغاثة للذين يعانون من الحاجة اليائسة          تعترف بأن ] لم[من ناحية أنها    

ال يجب تجاهلهم من أجل تحقيق مصالح برنامج شامل يركز على أهداف            "المحكمة، فإن هؤالء األشخاص     
ومن الجوهري تخصيص جانب معقول من ميزانية اإلسكان القومية لـذلك           . متوسطة األجل وطويلة األجل   

  ١٦٦."ع إلى الحكومة الوطنية أن تحدد في المقام األول مقدار التخصيص بالضبطولكن يرج
جميـع  "في هذه القضية أكدت المحكمـة أن         سلوك المدعين تجاه المدعى عليهم    وفى صدد   

مستويات الحكومة يجب أن تكفل تنفيذ برنامج اإلسكان تنفيذا معقوال ومالئما في ضوء جميـع األحكـام                 
ويجب أن تتمشى كل خطوة في كل مستوى من مستويات الحكومة مع االلتـزام              ... ر  الواردة في الدستو  

لـيس  " من الدستور    ٢٦ ومع ذلك فإن الباب      ١٦٧."الدستوري باتخاذ تدابير معقولة لتوفير المسكن المالئم      
الحكم الوحيد المتصل بالبت فيما إن كان سلوك الدولة في أي مستوى بعينه من مستويات الحكومة سلوكا                 

  ": معقوال ومتمشيا مع الدستور

                                                           
  . ٥١ المرجع نفسه، الفقرة ١٦٠
  . ؛ وأضيف التشديد٥٢ المرجع نفسه، الفقرة ١٦١
  . ٥٤-٥٣ المرجع نفسه، الفقرتان ١٦٢
  . ٥٤قرة  المرجع نفسه، الف١٦٣
  . ؛ وأضيف التشديد٥٩- ٥٨ و ٥٦ المرجع نفسه، الفقرات ١٦٤
  . ٦٣ المرجع نفسه، الفقرة ١٦٥
  . ٦٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٦٦
  . ٨٢ المرجع نفسه، الفقرة ١٦٧
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. والقول بأن الحقوق متشابكة وتتساوى في األهمية ليس مجرد فرضية نظريـة            ... -٨٣"
فهذا المفهوم ينطوي على أهمية هائلة على الصعيدين اإلنساني والعملي في مجتمع يقـوم              

 معقوليـة   ومن األمور األساسية لتقييم   . على أساس كرامة البشر والمساواة بينهم وحريتهم      
وستكون قيمة الدستور أقل بكثيـر مـن        . إجراءات الدولة مراعاة الكرامة المالزمة للبشر     

قيمة الورق الذي كتب عليه إذا كانت معقولية إجراءات الدولة المتعلقة باإلسـكان تتحـدد               
 في سياق   ٢٦وعندما نقرأ الباب    . دون مراعاة للقيمة الدستورية األساسية للكرامة البشرية      

 الحقوق برمتها فإن هذا الباب يجب أن يعنى أن للمدعى عليهم الحق في إجراءات               شرعة
وباختصار . معقولة من جانب الدولة في جميع الظروف وبمراعاة خاصة للكرامة البشرية          

وهذا هو السياق الذي يجب أن ننظـر مـن          . فإنني أؤكد أن البشر يتعين معاملتهم كبشر      
  ١٦٨."اه أصحاب الدعوىخالله إلى سلوك المدعى عليهم تج

أو عـدم   (إن كان تصرف الدولة     "ومع أن التشريع الوطني يعترف بهذا فقد تعين النظر فيما           
 وأشارت المحكمة إلـى أنـه       ١٦٩."بفيما يتصل بالمدعى عليهم يفي بالمعيار الدستوري المطلو       ) تصرفها

كانت " الصدأ الجديد "طنة  ليس هناك ما يوحي مع ذلك بأن ظروف المدعى عليهم قبل انتقالهم إلى مستو             "
وليس هناك في األوراق ما يشير إلى وجود أي خطة من جانب البلديـة لمعالجـة                . تتصف بغير اليأس  

الصدأ " وباإلضافة إلى ذلك بدأ المدعى عليهم االنتقال إلى          ١٧٠."احتالل أرض فضاء في حالة حدوث ذلك      
نسبة للطرد نفسه فقد قامت البلدية بتمويله        وبال ١٧١". وأخذت هذه المستوطنة تنمو بخطوات واسعة     " "الجديد

ويقع على الدولة التزام بأن تكفل على األقل أن يكون          . "وتم تنفيذه دون أي دليل على وجود وساطة فعالة        
ومع ذلك أعاد الطرد إلى األذهان ذكريات الماضي وكان يتعارض مع القيم            . تنفيذ الطرد بطريقة إنسانية   

م طرد المدعى عليهم قبل موعد الطرد بيوم واحـد وزاد األمـر سـوءا أن                فقد ت . المكرسة في الدستور  
 وتكلف الفقرة   ١٧٢."ممتلكاتهم ومواد البناء الخاصة بهم لم تتعرض فقط لإلزالة ولكن تم تدميرها وحرقها            

وقد أدت الطريقة التي    . الدولة بالتزام سلبي على األقل فيما يتعلق باإلسكان       " من الدستور    ٢٦ من الباب    ١
  ١٧٣."م بها تنفيذ الطرد إلى خرق هذا االلتزامت

حالة اليأس التي يعيش فيها مئات      "وفى تلخيص القضية أعلنت المحكمة أن هذه القضية تظهر          
ويلزم الدسـتور   . اآلالف من األشخاص الذين يعيشون في ظروف تدعو إلى األسى في كل أنحاء البالد             

تمثل االلتزام في توفير إمكانية الحصول على اإلسـكان         وي. الدولة بالعمل اإليجابي لتحسين هذه الظروف     
والرعاية الصحية والغذاء المالئم والمياه والضمان االجتماعي لمن ال يستطيعون إعاشة أنفسـهم ومـن               

ويجب على الدولة أيضا أن تقيم الظروف الالزمة لتمكين المواطنين من الحصول على فرصة              . يعولونهم
 ١٧٤."ولذوى الحاجة حق مناظر في المطالبـة بتحقيـق ذلـك   .  منصفالوصول إلى األرض على أساس    

فـي الظـروف    " الدولة تواجه مهمة عسيرة جدا في الوفاء بهذه االلتزامـات         "وكانت المحكمة تدرك أن     
نص بصراحة على أن الدولة ليست ملزمة بأن  "السائدة في البلد ولكن الدستور يعترف بهذا الجانب عندما          

 وأكدت المحكمة مع ذلك أنـه       ١٧٥."د من الموارد المتاحة أو تحقق هذه الحقوق فورا        تذهب إلى ما هو أبع    
وهذا التزام تسـتطيع    . رغم كل هذه التكليفات فإن هناك حقوقا ويلزم الدستور الدولة بتفعيل هذه الحقوق            "

  ١٧٦."المحاكم أن تنفذه بل ويجب عليها أن تنفذه في الظروف المالئمة
                                                           

  . ٨٣ المرجع نفسه، الفقرة ١٦٨
  . ٨٥-٨٤ المرجع نفسه، الفقرتان ١٦٩
  . ٨٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٧٠
  . ٨٧ المرجع نفسه، الفقرة ١٧١
  . ٨٨المرجع نفسه، الفقرة  ١٧٢
  .  المرجع نفسه١٧٣
  . ٩٣ المرجع نفسه، الفقرة ١٧٤
  . ٩٤ المرجع نفسه، الفقرة ١٧٥
  .  المرجع نفسه، الموضع نفسه١٧٦
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 من الدسـتور ال يؤهـل المـدعى علـيهم           ٢٦حين أن الباب    وخلصت المحكمة إلى أنه في      
بوضع وتنفيذ برنامج متماسك ومنسـق      "فإنه يلزم الدولة    " للمطالبة بالمأوى أو المسكن فورا عند الطلب      "

ومع ذلك فإن البرنامج الساري في وقت تقديم هـذه القضـية            ". ٢٦بهدف الوفاء بالتزامها بموجب الباب      
 من ناحية أنه لم يوفر أي       ٢٦ من الباب    ٢المفروضة على الدولة بموجب الفقرة      كان يقل عن االلتزامات     "

  ١٧٧."شكل من أشكال اإلغاثة للذين يحتاجون بشدة إلى الحصول على المسكن
" أنه من الضروري والمالئم أن تصـدر أمـرا قضـائيا          "ولكل هذه األسباب وجدت المحكمة      

.  من الدستور٢٦ من الباب  ٢مفروض عليها بموجب الفقرة     أن تعمل للوفاء بااللتزام ال    "يتطلب من الدولة    
  ١٧٨."ويشمل ذلك وضع تدابير وتمويلها وتنفيذها واإلشراف عليها لتوفير اإلغاثة لذوى الحاجة اليائسة

تؤكد األعمال المذكورة أعاله للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
سان والمحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا في صدد والمحكمة األوروبية لحقوق اإلن

الحق في المسكن المالئم عدة جوانب هامة من االلتزامات القانونية العامة للدولة 
  :بإنفاذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهى

أنه ال غنى  عن النظر في التنفيذ الفعال للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  •
 ضا في ضوء التنفيذ الفعال للحقوق المدنية والسياسية؛أي

أن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو على األقل بعض جوانب هذه  •
 الحقوق قابلة للعرض على القضاء وبالتالي تصلح إلصدار أحكام قضائية بشأنها؛

 :أن المقصود من األحكام القانونية أن يكون لها أثر وبالتالي •

إلى اإلعمال الكامل " تدريجيا"للوصول " "اتخاذ خطوات"صطلحات مثل فإن م •
للحقوق يفرض واجبات إيجابية فورية على الحكومات من ناحية التصرف 

 والنتيجة واألثر؛

تنطوي على وجود مرونة داخلية تجعل من " جميع الوسائل المالئمة"أن اإلشارة إلى 
ف بين الواجبات القانونية ألي دولة الممكن في أي حالة بعينها إقامة توازن منص

 .والوسائل المتاحة تحت تصرفها

  

 الحق في الصحة: دراسة الحالة الثانية  .٨

. الحق الثاني الذي سندرسه ببعض  التفاصيل اإلضافية في هذا الفصل هو الحق في الصـحة               
صادية واالجتماعية والثقافية    من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقت      ١٢وسوف يستند التحليل إلى المادة      

وسوف يوضح أيضا أن الحق في الصحة كان موضع المعالجة في المحكمة العليا لكندا والمحكمة العليـا                 
وبعكس القانون الدستوري في جنوب أفريقيا ال ينص القانون الدستوري الكندي أو الهندي صراحة              . للهند

  .على الحق في الصحة
  

                                                           
  . ٩٥ المرجع نفسه، الفقرة ١٧٧
  . ٩٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٧٨
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: لحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     العهد الدولي الخاص با     ١-٨
  ١٢المادة 

  : بالحق في الصحة ونصها كما يلي١٢تعترف المادة 
تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى مـن                 -١"

  .الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه

عهـد اتخاذهـا لتـأمين      تشمل التدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا ال          -٢
  :الممارسة الكاملة لهذا الحق تلك التدابير الالزمة من أجل

العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو             )أ (
 الطفل نموا صحيا؛

 تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛  )ب (

ـ           )ج ( رى الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمـراض األخ
 وعالجها ومكافحتها؛

تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع فـي              )د (
 ."حالة المرض

وعالجت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الحق في الصحة في عـدة             
ى مزيد من التفاصـيل     ولالطالع عل . تعليقات عامة سوف نستعرضها بعبارات عامة نسبيا في هذا القسم         

  ١٤.١٧٩ و ٦و٥نوجه القراء إلى النص الكامل للتعليقات العامة أرقام 
بأعلى مسـتوى مـن الصـحة       " من العهد هو الحق في التمتع        ١٢والحق الذي تحميه المادة     

 تعالج اللجنة بإسهاب المحتوى التقعيدي للمادة       ١٤وفى التعليق العام رقم     ". الجسمية والعقلية يمكن بلوغه   
  .  وااللتزامات القانونية المناظرة الواقعة على الدول األطراف١٢

  :ويرد الحق في الصحة في العديد من الصكوك الدولية األخرى مثل
 ؛٢٥ من المادة ١ الفقرة –اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  

 ؛٥ادة من الم‘ ٤’) هـ( الفقرة –االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  

 ؛١١من المادة ) و(١ الفقرة –اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  

 ؛٢٤ المادة –اتفاقية حقوق الطفل  

 ؛١٦ المادة –الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  

ة  اإلضافي لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعي          بروتوكولال 
 ؛١٠ المادة –والثقافية 

  .١١ المادة –) المنقح(الميثاق االجتماعي األوروبي  

                                                           
 ٩٠ و ٣٨ و ٢٨، الصفحات ات التعاهدية لحقوق اإلنسانمجموعة األمم المتحدة للتعليقات العامة الصادرة عن الهيئ:  انظر على سبيل المثال١٧٩

  .على التوالي
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حـق  " والثقافية، كنقطة انطالق عامة، أن الصـحة         ةوتؤكد اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادي    
وأنه يحق لكل إنسـان التمتـع       " أساسي من حقوق اإلنسان ال غنى عنه لممارسة حقوق اإلنسان األخرى          

   وبتحديد أكبر١٨٠".ى من الصحة يمكن بلوغه ويؤدى إلى العيش في كرامةبأعلى مستو"
يرتبط الحق في الصحة ارتباطا وثيقا بحقوق اإلنسان األخرى ويتوقف على إعمالها كمـا              "

جاء في الشرعة الدولية للحقوق، بما في ذلك حقوق الغذاء والسكن والعمل والتعليم والكرامة              
ز والمساواة وحظر التعذيب واحترام الخصوصية والحصـول        اإلنسانية والحياة وعدم التميي   

فهذه الحقوق والحريات وغيرها    . على المعلومات وحريات تكوين الجمعيات والتجمع والتنقل      
   ١٨١."من الحقوق والحريات تتناول عناصر ال تتجزأ من الحق في الصحة

ة والعقليـة يمكـن     أعلى مستوى من الصحة الجسمي    "وفى رأى اللجنة ال تقتصر اإلشارة إلى        
تشمل نطاقا واسعا من العوامل االجتماعية واالقتصـادية        "على الحق في الرعاية الصحية ولكنها       " بلوغه

التي تعزز الظروف التي يمكن فيها للناس العيش في حياة صحية وتمتد إلى العوامل األساسية المحـددة                 
 اآلمنة واإلصحاح المالئـم وظـروف        والسكن والحصول على مياه الشرب     للصحة مثل الغذاء والتغذية   

  ١٨٢".العمل اآلمنة والصحية ووجود بيئة صحية
وباإلضافة إلى ذلك وكما تقول اللجنة فإن الحق في الصحة يشمل بعض العناصر التي يمكـن              

وعلى سبيل المثال فإن مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بالمرافق والسلع والخدمات الصـحية              . "تنفيذها قانونا 
  ١٨٣."تنفيذ القانوني في العديد من التشريعات الوطنيةقابل لل

  
  ١٢ من المادة ١المحتوى التقعيدي للفقرة  ١-١-٨

ال يفهم منه أنه الحق فـي        "١٢ من المادة    ١أوال، الحق في الصحة بتعريفه الوارد في الفقرة         
الحظ اللجنـة    وت ١٨٤".حريات واستحقاقات معا  "وثانيا هو حق يتضمن     ". في صحة جيدة  أن يكون اإلنسان    

 تشمل الحق في سيطرة الشخص على صحته وجسده، بمـا فـي ذلـك حريتـه الجنسـية                   الحريات"أن  
واإلنجابية، والحق في أن يكون حرا من التدخل، مثل الحق في عدم التعرض للتعذيب والعـالج الطبـي                  

مـن الحمايـة     الحق في وجود نظـام       االستحقاقاتوفى المقابل تشمل    . والتجارب الطبية بدون موافقته   
   ١٨٥."الصحية يتيح المساواة في الفرص أمام الناس للتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

تأخـذ فـي     ... ‘يمكن بلوغه ... أعلى  مستوى من الصحة      ’فإن فكرة   "وباإلضافة إلى ذلك،    
."  المتاحة للدولـة االعتبار أمرين هما الظروف البيولوجية واالجتماعية االقتصادية القائمة للفرد والموارد   

فإن الحق في الصحة يجب أن يفهـم        "وحيث أن الدولة ال تستطيع ألسباب متعددة أن تكفل الصحة الجيدة            
حق في التمتع بمجموعة متنوعة من المرافق والسلع والخدمات والظروف الالزمة لتحقيق أعلـى              بأنه  

  ١٨٦."معيار من الصحة يمكن بلوغه
 الصحة بجميع أشكاله ومستوياته يتضمن العناصر المتشابكة        الحق في "ويعنى ذلك بالتحديد أن     

  ":والجوهرية التالية التي يتوقف تطبيقها الدقيق على الظروف السائدة في الدولة الطرف بعينها

                                                           
  . ١، الفقرة ١٩، الصفحة ١٤ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٨٠
  . ٣، الفقرة ٩٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٨١
  . ١١، الفقرة ٩٢؛ انظر أيضا بمزيد من التفصيل الصفحة ٣، الفقرة ٩١-٩٠ المرجع نفسه، الصفحتان ١٨٢
  . ١٠٦، بما في ذلك الحاشية الواردة في صفحة ١، الفقرة ٩٠ع نفسه، الصفحة  المرج١٨٣
  . ٨، الفقرة ٩١ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٤
  .  المرجع نفسه، الموضع نفسه؛ وأضيف التشديد١٨٥
  . ؛ وأضيف التشديد٩، الفقرة ٩١ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٦
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يتعين أن تتوفر مرافق وسلع وخدمات عامة غير معطلة للصحة والرعاية الصحية، إلـى               ":التوفر 
 "ل الدولة الطرف؛جانب البرامج، بكميات كافية داخ

يتعين أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية مفتوحة لنفاذ كل شخص إليهـا              ":إمكانية النفاذ  
واألبعاد األربعة للنفاذ هي مبدأ عدم التمييز والنفاذ الفعلـي          ." داخل حدود والية الدولة الطرف    ... 

تماس المعلومات واألفكـار المتعلقـة      والنفاذ االقتصادي والنفاذ المعلوماتي، وهو يشمل الحق في ال        
 بالقضايا الصحية وتلقيها ونقلها إلى آخرين؛

يجب أن تحترم جميع المرافق والسلع والخدمات الصحية األخالقيات الطبية وأن تكون             ":المقبولية 
 "مالئمة من الناحية الثقافية؛

... ونها مقبولـة ثقافيـا      يجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية، إلى جانب ك          ":النوعية 
  ١٨٧."مالئمة من الناحية العلمية والطبية ومن نوعية جيدة

  
  ١٢ من المادة ٢معنى أحكام الفقرة  ٢-١-٨

 ١٢ من المادة    ٢ تقدم تعريفا للحق في الصحة فإن الفقرة         ١٢ من المادة    ١في حين أن الفقرة     
 ويمكن تلخيص هذه ١٨٨".لدول األطرافتتضمن قائمة توضيحية وغير جامعة من األمثلة على التزامات ا   "

  :االلتزامات على النحو التالي
 –" العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نمـوا صـحيا                

يمكن أن يفهم منه أنه يتطلب تدابير لتحسين        " ترى اللجنة أن هذا الحكم       :١٢من المادة   ) أ(٢الفقرة  
الخدمات الصحية الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك النفاذ إلـى تخطـيط            صحة األطفال واألمهات و   

األسرة والرعاية السابقة والالحقة للوضع؛ وخدمات طوارئ التوليد والنفاذ إلى المعلومات وكـذلك             
ومن الضروري أيضا عند تفسـير هـذا        ". إلى الموارد الالزمة للتصرف بناء على هذه المعلومات       

 ١٨٩.فاقية حقوق الطفلالحكم مراعاة أحكام ات

يشـمل هـذا    : ١٢من المـادة    ) ب(٢ الفقرة   –" تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية      
التدابير الوقائية في صدد الحوادث واألمراض المهنية؛ واقتضـاء كفالـة            ":االلتزام ضمن ما يشمل   

ـ             ع وتخفـيض   وجود كميات كافية من المياه الصالحة للشرب واآلمنة واإلصحاح األساسـي؛ ومن
العمل، بقدر مـا يمكـن      "إلى  " الصحة الصناعية "ويشير مصطلح   ". تعرض السكان للمواد الضارة   

وتشـمل الفقـرة    ". عمليا بصورة معقولة، على تقليل أسباب األخطار الصحية المالزمة لبيئة العمل          
 ١٩٠.ة أيضا، في جملة أمور، المسكن المالئم وظروف العمل اآلمنة والصحي١٢من المادة ) ب(٢

 –" الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخـرى وعالجهـا ومكافحتهـا            " 
 يتطلب هذا الحكم وضع برامج وقائية وتثقيفية بشأن االهتمامات الصحية :١٢من المادة ) ج(٢الفقرة 

ـ                ص المتعلقة بالسلوك مثل األمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسـي، وخاصـة فيـروس نق
اإليدز وما يضر بالصحة الجنسية واإلنجابية وتشجيع العوامل االجتماعية المحـددة للصـحة             /المناعة

الحـق فـي    ويشمل  . الجيدة مثل السالمة البيئية والتعليم والتنمية االقتصادية واإلنصاف بين الجنسين         
ابهها من األخطار  وضع نظام من الرعاية الطبية العاجلة في حاالت الحوادث واألوبئة وما ش          العـالج 

مكافحة وتشير . الصحية وتوفير اإلغاثة في حاالت الكوارث والمساعدة اإلنسانية في حاالت الطوارئ        
                                                           

  . يد وحذفت الحاشية؛ وأضيف التشد١٢، الفقرة ٩٣-٩٢ المرجع نفسه، الصفحتان ١٨٧
  . ٧، الفقرة ٩١ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٨
  . ؛ وحذفت الحاشية٢٢، الفقرة ٩٦-٩٥ والصفحتان ١٤، الفقرة ٩٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٩
  . ١٥، الفقرة ٩٤-٩٣ المرجع نفسه، الصفحتان ١٩٠
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...  التكنولوجيات ذات الصـلة،    في جملة أمور   إلى جهود الدول منفردة ومجتمعة لكي تتيح         األمراض
 ١٩١."راض المعديةوتنفيذ وتعزيز برامج التحصين واالستراتيجيات األخرى لمكافحة األم

 –" تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع فـي حالـة المـرض               " 
يشمل توفير  " يتصل هذا الحكم بالصحة الجسمية والعقلية على السواء و         :١٢من المادة   ) د(٢الفقرة  

ة والتثقيـف الصـحي؛     النفاذ المتساوي دون تأخير إلى خدمات الصحة الوقائية والعالجية والتأهيلي         
وبرامج الفحص المنتظمة والعالج المالئم لألمراض الشائعة واإلصابات والعاهات، ومن األفضـل            
أن يكون ذلك على صعيد المجتمع الوطني؛ وتوفير األدوية األساسـية وعـالج الصـحة العقليـة                 

لمشاركة الشعبية في   وهناك جانب هام آخر في هذا االلتزام وهو زيادة ا         ". ورعايتها بالشكل المالئم  
  ١٩٢.الخدمات الصحية وذلك مثال من خالل تنظيم قطاع الصحة ونظام التأمين

واجبها القانوني   من العهد أن تقوم الدول األطراف بمراعاة         ١٢ومن الطبيعي أيضا عند تنفيذ المادة       
 ومـن   ١٩٣). من العهد  ٢ من المادة    ٣ و   ٢الفقرتان   (بعدم التمييز بين األشخاص عموما أو بين الرجل والمرأة        

إلى صياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية "أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في قطاع الصحة تقوم الحاجة بالتحديد  
وينبغي أن تشمل هذه االستراتيجية التـدخل بهـدف منـع           . شاملة لتعزيز حق المرأة في الصحة طوال حياتها       

شمل سياسات توفير النفاذ إلى نطاق كامل من الرعاية الصـحية           ومعالجة األمراض التي تؤثر على المرأة كما ت       
  ١٩٤."من نوعية جيدة وتكلفة معقولة بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية

لهم جميعا الحق في الصحة بموجـب        األشخاص المعوقين والمسنين  وباإلضافة إلى ذلك فإن     
ل على نفس مستوى الرعاية الطبية التي يحصل         من العهد ولهم الحق في الحصو      ١٢ من المادة    ١الفقرة  

وباإلضافة إلى ذلك ينطوي الحق في الصحة الجسمية        . عليها غيرهم من أفراد المجتمع الذي يعيشون فيه       
 بما في ذلـك     –الحق في النفاذ إلى، واالستفادة من، تلك الخدمات الطبية واالجتماعية           "والعقلية مثال على    

تمكن األشخاص المعوقين من االستقالل عن غيرهم، وتحاشى زيادة العجـز            التي   –األجهزة التعويضية   
 وفى حالة المسنين فإن الوقاية من خالل الفحـوص المنتظمـة المالئمـة              ١٩٥".ودعم إدماجهم االجتماعي  

بمـا  "مثلها مثل إعادة التأهيل بالحفاظ على الطاقات الوظيفية للمسـنين           " تؤدى دورا حاسما  "الحتياجاتهم  
 والشعوب األصـلية   ١٩٦". تخفيض نفقة االستثمارات في الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية        يؤدى إلى 

في تدابير خاصة بهم لتحسين نفاذهم إلى الخدمات الصحية والرعايـة            "١٢أيضا لها حق بموجب المادة      
ل التقليدية  وينبغي أن تكون هذه الخدمات الصحية مالئمة من الناحية الثقافية مع مراعاة األشكا            . الصحية

  ١٩٧."من الرعاية الوقائية والممارسات العالجية

الحق في الصحة الذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية يعنى الحق في التمتع بالمرافق والسلع والخدمات والظروف الالزمة لتحقيق 

 الشخص في السيطرة ويشمل الحق حرية. أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه
  . على صحته وجسده والحق في النفاذ إلى نظام غير تمييزي من الحماية الصحية

  .متوافرة ومفتوحة ومقبولة ومن نوعية جيدةويجب أن تكون المرافق الصحية 
وتتمتع المجموعات الضعيفة مثل األشخاص المعوقين والنساء والمسنين والشعوب 

 .ة تالئم احتياجاتهماألصلية بالحق في تدابير محدد

                                                           
  . ؛ وأضيف التشديد١٦، الفقرة ٩٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٩١
  . ١٧، الفقرة ٩٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٩٢
  . ١٩-١٨، الفقرتان ٩٥-٩٤ المرجع نفسه، الصفحتان ١٩٣
  . ٢١، الفقرة ٩٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٩٤
  . ٣٤، الفقرة ٣٥ الصفحة ٥، وذلك باالقتران بالتعليق العام رقم ٢٦، الفقرة ٩٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٩٥
  . ٣٥، الفقرة ٤٥، الصفحة ٦القتران بالتعليق العام رقم  با٢٥، الفقرة ٩٦، الصفحة ١٤ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٩٦
  .٢٧، الفقرة ٩٧-٩٦، الصفحتان ١٤ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٩٧
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  التزامات الدول األطراف ٣-١-٨
تقسم اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية االلتزامـات القانونيـة للـدول             
األطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى الفئـات األربـع              

وسـيلخص هـذا القسـم      . لتزامات محددة والتزامات دولية والتزامات أساسية     التزامات عامة وا  : التالية
الفرعي بعض العناصر األساسية في الفئات الثالث األولى في حين ترد معالجة االلتزامات األساسية في               

  .قسم منفصل أدناه
قيود الناجمة  ويعترف بالالتنفيذ التدريجيفي حين أن العهد ينص على  ":االلتزامات القانونية العامة   

عن ضيق الموارد المتاحة فإنه يفرض أيضا على الدول األطراف التزامـات مختلفـة ذات أثـر                 
بدون تمييـز مـن أي      " يجب ممارسته    ١٢وهكذا فإن الحق في الصحة المكفول في المادة         ." فوري
. كاملصوب اإلعمال ال  ) ٢ من المادة    ١الفقرة  ( ويجب اتخاذ خطوات     ٢ من المادة    ٢الفقرة  " (نوع

 للحق في الصـحة     مقصودة وملموسة وتهدف إلى اإلعمال الكامل     ويجب أن تكون هذه الخطوات      "
التزام محدد ومستمر للتحرك بقدر مـا       ويعنى اإلعمال التدريجي أن الدول األطراف يقع عليها         ... 

ـ   ." ١٢ نحو اإلعمال الكامل للمادة      يمكن من السرعة والفعالية    دة، وهـى   والتدابير التعطيلية المتعم
تدابير يفترض بشدة عدم قبولها، فيتعين تبريرها باإلشارة إلى جميع الحقوق المكفولة في العهد والى      

  ١٩٨.للدولة الطرف" الحد األقصى من الموارد المتاحة"

يتطلب  باالحترامفااللتزام  ... باالحترام والحماية والتنفيذ  "وأخيرا تقع على الدول األطراف التزامات       
ويتطلـب  . ن تمتنع عن التدخل المباشر أو غير المباشر في التمتع بالحق في الصـحة             من الدول أ  

من الدول أن تتخذ التدابير لمنع األطراف األخرى من التدخل في ضمانات المادة              بالحمايةااللتزام  
 يتطلب من الدول اعتماد تدابير مالئمة تشريعية وإداريـة وماليـة           بالتنفيذوأخيرا فإن االلتزام    . ١٢

  ١٩٩."وقضائية وترويجية وغير ذلك من أجل اإلعمال الكامل للحق في الصحة
 قامت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة           :االلتزامات القانونية المحددة   

باستعراض االلتزامات باحترام وحماية وتنفيذ الحق في الصحة بمزيد من التفصيل في التعليق العام              
 الحق في الصحة على سبيل المثال أنه يجب على الدول أن تمتنع             باحتراميعنى االلتزام   و. ١٤رقم  

عن حرمان أي شخص بما في ذلك المسجونون أو المحتجـزون واألقليـات وملتمسـو اللجـوء                 "
والمهاجرون غير القانونيين من خدمات الصحة الوقائية والعالجيـة والمسـكّنة أو تقييـد نفـاذهم                

 واالمتناع عن تنفيذ ممارسات تمييزية في إطار السياسة العامة للدولة؛ واالمتنـاع             المتساوي إليها؛ 
ويجب باإلضافة إلى   ." عن فرض ممارسات تمييزية تتصل باألوضاع واالحتياجات الصحية للمرأة        

عن تسويق عقاقير غير آمنة وعن تطبيق عالج طبي قسري          "ذلك أن تمتنع الدول، في جملة أمور،        
". ذلك على سبيل االستثناء لعالج األمراض العقلية أو لمنع ومكافحة األمراض المعديـة            إال إذا كان    

عن تقييد الحصول على وسائل منع الحمل وغيرها من وسائل الحفـاظ            "وينبغي لها أيضا أن تمتنع      
عن تلويث الهواء والماء والتربة بصورة غير قانونيـة وذلـك           "و  " على الصحة الجنسية واإلنجابية   

وأخيرا ينبغي عدم اسـتعمال أو تجربـة األسـلحة النوويـة أو             ". بسبب الفضالت الصناعية  مثال  
  ٢٠٠".إذا كانت هذه التجارب تؤدى إلى إطالق مواد ضارة بالصحة البشرية"البيولوجية أو الكيميائية 

واة واجبات الدول في اعتماد تشريعات أو اتخاذ تدابير أخرى لكفالة المسا           "بالحمايةويشمل االلتزام   
في النفاذ إلى الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بالصحة المقدمة من أطراف أخرى؛ وكفالـة أال               

                                                           
  . ؛ وأضيف التشديد٣٢-٣٠، الفقرات ٩٨-٩٧ المرجع نفسه، الصفحتان ١٩٨
  . ٣٣، الفقرة ٩٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٩٩
  . ٣٤، الفقرة ٩٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٠
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والنفـاذ إليهـا     المرافق والسلع والخدمات الصـحية       لتوفرتشكل خصخصة قطاع الصحة تهديدا      
؛ ومراقبة قيام أطراف أخرى بتسويق معدات طبية وأدوية؛ وكفالـة تحقـق             ومقبوليتها ونوعيتها 

معايير المالئمة من التعليم والمهارة وقواعد السلوك األخالقية في الممارسين الطبيين وغيرهم من             ال
والدول ملتزمة أيضا بأن تكفل أن الممارسات االجتماعية أو التقليديـة           . العاملين في مجال الصحة   

ة؛ وبمنع األطراف   الضارة ال تعرقل النفاذ إلى الرعاية السابقة والالحقة للوالدة والى تخطيط األسر           
األخرى من إرغام المرأة على الخضوع لممارسات تقليدية مثل تشويه األعضاء الجنسية األنثويـة؛              
واتخاذ تدابير لحماية كل مجموعات المجتمع الضعيفة أو المهمشـة وخاصـة النسـاء واألطفـال                

  ٢٠١."والمراهقين والمسنين في ضوء صور العنف المتصلة بأحد الجنسين
 أن تعطى االعتراف المالئم للحق في       في جملة أمور  يتطلب من الدول األطراف      "بالتنفيذوااللتزام  

الصحة في إطار األنظمة السياسية والقانونية الوطنية، ويستحب أن يكون ذلك من خـالل التنفيـذ                
ويجب علـى   . التشريعي، وأن تعتمد سياسة صحية وطنية بخطط تفصيلية إلعمال الحق في الصحة           

كفل توفير الرعاية الصحية، بما في ذلك برامج التحصين من األمراض المعدية الرئيسية             الدول أن ت  
وأن تكفل التساوي في النفاذ إلى كل العوامل المحددة الرئيسية للصحة مثل األغذيـة اآلمنـة مـن                  

." الناحية الغذائية ومياه الشرب النقية واإلصحاح األساسي والمسكن المالئـم وظـروف المعيشـة             
توفير نظام تأمين صحي عام أو خاص أو مختلط يمكن          " االلتزامات أيضا على سبيل المثال       وتشمل

بتسهيل وإتاحـة    أيضا التزامات محددة     بالتنفيذوأخيرا يشمل االلتزام    ". للجميع االشتراك فيه ماليا   
  ٢٠٢.وتعزيز الحق في الصحة

ات، منفردة ومن خالل المساعدة     باتخاذ خطو " تضطلع الدول األطراف بااللتزام      :االلتزامات الدولية  
الدولية والتعاون الدولي، خاصة التعاون االقتصادي والتقني، صوب اإلعمـال الكامـل للحقـوق              

 من ميثاق األمم المتحدة     ٥٦وتمشيا مع روح المادة     ". المعترف بها في العهد مثل الحق في الصحة       
 من العهد وإعالن المآتـا بشـأن        ٢٣ والمادة   ٢٢ والمادة   ٢ من المادة    ٢و١ والفقرتين   ١٢والمادة  

ينبغي أن تعترف الدول األطراف بالدور الجوهري للتعاون الـدولي وأن           " الرعاية الصحية األولية،  
وعلى ." تمتثل بتعهدها باتخاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة إلحراز اإلعمال الكامل للحق في الصحة           

 في البلدان األخرى وأن تمنع األطـراف        أن تحترم التمتع بالحق في الصحة     "الدول األطراف أيضا    
وتتحمـل  . إذا تمكنت من القيام بذلك وفقا للقانون الدولي       " األخرى من انتهاك الحق في بلدان أخرى      

استنادا إلى ميثاق األمم المتحـدة والقـرارات التـي          " مسؤولية مشتركة ومنفردة  "الدول األطراف   
للتعاون في توفير اإلغاثة فـي حالـة الكـوارث          "ة  اعتمدتها الجمعية العامة وجمعية الصحة العالمي     

وتقديم المساعدة اإلنسانية في وقت الطوارئ، بما في ذلك المساعدة إلـى الالجئـين والمشـردين                
أن تمتنع في جميع األوقات عن فرض حظر أو اتخاذ تدابير  "وأخيرا ينبغي للدول األطراف     ". داخليا

  ٢٠٣". المالئمة والمعدات الطبيةمشابهة لتقييد إمداد دولة أخرى باألدوية
  

  االلتزامات األساسية ٤-١-٨
االلتزامات األساسية المتصلة بالحق في الصحة موجهة إلى كفالة إشباع المستويات الجوهرية            

وهى التزامات يجب على الدول األطراف أن تمتثل لها في جميع األوقات نظرا ألنهـا               . الدنيا لهذا الحق  
 ١٢ وقد قامت اللجنة بتعريف هذه االلتزامات األساسية استنادا إلـى المـادة              ٢٠٤.تعتبر غير قابلة للتقييد   

                                                           
  . ؛ وأضيف التشديد٣٥، الفقرة ٩٩-٩٨ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٠١
  . ٩٨، الفقرة ٩٨؛ انظر أيضا الصفحة ٣٧-٣٦، الفقرتان ٩٩ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٢
  . ٤١-٣٨، الفقرات ١٠٠-٩٩ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٠٣
  . ٤٧، الفقرة ١٠٢ والصفحة ٤٣، الفقرة ١٠١ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٤
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وترى اللجنـة  . مقترنة ببرنامج العمل الصادر عن المؤتمر الدولي المعنى بالسكان والتنمية وإعالن المآتا         
  :أن هذه الحقوق األساسية تشمل على األقل االلتزامات التالية

رافق والسلع والخدمات الصحية على أساس غير تمييزي، خاصة أمام          كفالة الحق في النفاذ إلى الم     " 
 ؛" المهمشةأوالمجموعات الضعيفة 

كفالة النفاذ إلى الحد األدنى من الغذاء الحيوي المالئم واآلمن من الناحية الغذائية وكفالـة حريـة                 " 
 ؛"الجميع من الجوع

اح وكفالة كمية كافية من مياه الشـرب        كفالة النفاذ إلى الحد األساسي من المأوى والمسكن واإلصح         
 ؛"اآلمنة

توفير العقاقير الحيوية حسب تعريفها من وقت آلخر بموجب برنامج العمل بشأن العقاقير األساسية              " 
 ؛"الصادر عن منظمة الصحة العالمية

 ؛"كفالة التوزيع المنصف لكل المرافق والسلع والخدمات الصحية" 

عامة وطنية وكذلك خطة عمل على الصعيد نفسه اسـتنادا إلـى            اعتماد وتنفيذ استراتيجية صحية      
الثابت من علم األوبئة، لمعالجة االهتمامات الصحية للسكان جميعا؛ وينبغي وضـع االسـتراتيجية              

أسـاليب  ] أيضا[وخطة العمل، واستعراضهما دوريا، استنادا إلى عملية تشاركية وشفافة؛ وتشمالن           
في الصحة ليمكن بها رصد التقدم عن كثب؛ ويتم إيالء اهتمام           مثل مؤشرات وعالمات قياس الحق      

خاص لكل المجموعات الضعيفة أو المهمشة في عملية صياغة االستراتيجية وخطة العمـل وفـى               
  ٢٠٥."محتوى كل منهما

  ":االلتزامات التالية هي التزامات ذات أولوية مشابهة"وأكدت اللجنة أيضا أن 
 ؛"والرعاية الصحية لألطفال) قبل الوالدة وبعدها(ية والرعاية الصحية لألمهات كفالة الرعاية الصحية اإلنجاب" 

 ؛"توفير التحصين ضد األمراض المعدية الكبرى التي تظهر في المجتمع" 

 ؛"اتخاذ تدابير لمنع ومعالجة ومكافحة األمراض الوبائية والمستوطنة" 

ل الصحية الرئيسية في المجتمع، بما فـي        إتاحة التعليم والحصول على المعلومات المتعلقة بالمشاك      " 
 ؛"ذلك أساليب الوقاية والمكافحة

إتاحة التدريب المالئم للعاملين الصحيين بما في ذلك التثقيف في موضـوعات الصـحة وحقـوق                " 
  ٢٠٦".اإلنسان

وهذه االلتزامات األحد عشر المتصلة بالحق في الصحة تقدم إرشادا مفيدا للـدول األطـراف               
وينبغي أن يالحظ بالتحديد أن الحـق فـي المـأوى           . اماتها التعاهدية على الصعيد الوطني    عند تنفيذ التز  

وقد أكـدت أيضـا منظمـة       . والمسكن يرد كشرط مسبق من أجل ضمان الحق في الصحة ضمانا فعاال           
  .الصحة العالمية على األهمية الجوهرية التي يرتبها الحصول على المسكن المالئم لصحة الشخص

  

                                                           
  . ٤٣، الفقرة ١٠١ الصفحة  المرجع نفسه،٢٠٥
  . ٤٤، الفقرة ١٠٢-١٠١ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٠٦
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  ١٢هاكات المادة انت ٥-١-٨
يتضمن النص التالي أمثلة قليلة فقط لألفعال أو إغفال األفعال من جانب الدولة مما يمثل خرقا                
لاللتزامات القانونية المتحملة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في            

  :صدد الحق في الصحة
إذا كان أحد البلدان    ". ردها المتاحة إلعمال الحق في الصحة     دولة غير مستعدة الستعمال أقصى موا     " 

فإنه يتحمل عبء إثبات قيامه رغم ذلك ببذل كل جهد الستعمال كل الموارد             "يواجه ضيق الموارد،    
 ؛ "المتاحة تحت تصرفه من أجل القيام على سبيل األولوية بالوفاء بااللتزامات المذكورة أعاله

بما يمثل انتهاكا لاللتزامات األساسية األحد عشر المذكورة أعاله، وهـى           األفعال أو إغفال األفعال      
 االلتزامات التي يجب االمتثال لها في جميع الظروف؛

ويـرجح أن    ... ١٢إجراءات أو سياسات أو قوانين الدولة التي تنتهك المعايير المحددة في المادة             " 
دالت المرض التي يمكن الوقايـة      تؤدى إلى ضرر جسماني ومعدالت المرض غير الضرورية ومع        

وتشمل أمثلة ذلك حرمان أشخاص أو مجموعات بعينهم من النفـاذ إلـى المرافـق والسـلع                 . منها
؛ وتعمد حجب أو سوء عرض المعلومات الحيويـة          فعلي  أو قضائيوالخدمات الصحية نتيجة تمييز     

 ؛)انتهاك االلتزام باالحترام(" لحماية الصحة أو للعالج

لة اتخاذ التدابير الالزمة لحماية األشخاص داخل واليتها من انتهاكات الحق في الصحة             إغفال الدو " 
عدم القيام بتنظيم أنشـطة األفـراد أو المجموعـات أو           " ويشمل ذلك   ". من جانب أطراف أخرى   

الشركات لمنعها من انتهاك حق اآلخرين في الصحة؛ واإلخفاق في حماية المستهلكين والعاملين من              
... ات الضارة بالصحة، مثل ممارسات أصحاب العمل وصـانعي األدويـة أو األغذيـة؛               الممارس

 ؛)انتهاك االلتزام بالحماية(" واإلخفاق في حماية المرأة من العنف أو مالحقة مرتكبيه

وتشـمل  . اتخاذ كل الخطوات الالزمة لكفالة إعمال الحق في الصـحة         "إخفاق الدول األطراف في      
أو عدم تنفيذ سياسة صحية قومية تهدف إلى كفالة الحق في الصـحة للجميـع؛               األمثلة عدم اعتناق    

وعدم كفاية النفقات أو سوء توزيع الموارد العامة بما يؤدى إلى عدم تمتع أفراد أو جماعات بالحق                 
في الصحة، خاصة المجموعات الضعيفة أو المهمشة؛ وعدم رصد إعمال الحق في الصحة علـى               

  ٢٠٧.)اك الحق في التنفيذانته(" الصعيد الوطني
  

  التنفيذ على الصعيد الوطني ٦-١-٨
التدابير الممكنة والمالئمة أكثر من غيرها لتنفيذ الحق في الصحة تتبـاين            "تعترف اللجنة بأن    

وتتمتع كل دولة بهامش من التقدير عند تقييم التدابير المناسبة أكثـر مـن              . تباينا كبيرا من دولة ألخرى    
ولكن العهد يفرض بوضوح واجبا على كل دولة بأن تتخذ كل ما هـو              . ها المحددة غيرها لمراعاة ظروف  

ضروري من الخدمات لكفالة نفاذ كل شخص إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية ليسـتطيع التمتـع                
 وتحقيقا لهذه الغاية يجـب      ٢٠٨."بأسرع ما يمكن بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه          

ة طرف أن تعتمد استراتيجية وطنية وأن تضع سياسات تتضمن مؤشرات وعالمات قيـاس              على كل دول  
ينبغي أن تحترم في جملـة      "واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال الصحة        . للحق في الصحة  

ينبغي أيضا أن تستند إلـى مبـادئ المسـاءلة والشـفافية            "و  " أمور مبادئ عدم التمييز ومشاركة الناس     
ينبغي أن تنظر الدول فـي اعتمـاد قـانون إطـاري لتشـغيل              " وأخيرا   ٢٠٩".ل الهيئة القضائية  واستقال

                                                           
  . ٥٢-٤٦، الفقرات ١٠٣-١٠٢ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٠٧
  . ٥٣، الفقرة ١٠٤-١٠٣ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٠٨
  . ٥٥-٥٤، الفقرتان ١٠٤ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٩
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وينبغـي أن ينشـئ القـانون آليـات لرصـد تنفيـذ             ." استراتيجيتها الوطنية المتعلقة بالحق في الصحة     
  ٢١٠.االستراتيجية وخطة العمل

ي شـخص أو    أل"ترى اللجنة أنـه ينبغـي أن يتـاح           االنتصاف والمساءلة وفى صدد مسألة    
مجموعة ضحية انتهاك الحق في الصحة النفاذ إلى وسائل االنتصاف القضائية أو غيرها مـن الوسـائل                 

وينبغي أن يحق لكل ضحايا هذه االنتهاكات الحصـول علـى           . المالئمة على الصعيدين الوطني والدولي    
و الحصـول علـى     تعويض كاف يمكن أن يأخذ شكل العودة إلى وضع سابق أو التعويض أو اإلرضاء أ              

 وفى هذا الصدد تشجع اللجنة الدول األطراف على أن تـدمج فـي نظامهـا                ٢١١."ضمانات بعدم التكرار  
يمكن أن يعـزز    "القانوني الوطني الصكوك الدولية التي تعترف بالحق في الصحة نظرا ألن هذا اإلدماج              

ن البت في انتهاكـات الحـق فـي    ويمكَّن اإلدماج المحاكم م". "كثيرا من نطاق وفعالية تدابير االنتصاف   
 ٢١٢."الصحة أو على األقل انتهاك االلتزامات األساسية في صدده من خالل اإلشارة المباشرة إلى العهـد               

ينبغي أن تشجع الدول األطراف القضاة وأعضاء المهنة القانونيـة علـى إيـالء              "وتعلن اللجنة كذلك أنه     
  ٢١٣."م بوظائفهماهتمام أكبر النتهاكات الحق في الصحة عند القيا

يقع على الدول األطراف واجب قانوني باتخاذ خطوات متعمدة وملموسة وهادفة 
وفى حين أن بعض االلتزامات يمكن . صوب اإلعمال الكامل للحق في الصحة

  .تنفيذها تدريجيا فإن بعضها اآلخر تتسم بأثر فوري
وينطوي االلتزام . وعلى الدول األطراف أن تحترم وتحمى وتنفيذ تعهداتها القانونية

 وتوفير وتعزيز لتسهيلبالتنفيذ أيضا على أن الدول األطراف تتحمل واجبا قانونيا 
  . الحق في الصحة

وتضطلع الدول األطراف في العهد الدولي بأحد عشر التزاما على األقل يجب 
  .االمتثال لها في جميع األوقات

ق في الصحة النفاذ إلى وينبغي أن يتاح لكل من يدعى أنه ضحية انتهاكات الح
وسائل االنتصاف القضائية الفعالة أو غيرها من السبل المالئمة على الصعيد الوطني 

  .في جملة أمور، والحق في الحصول على تعويض كاف عن انتهاكات هذا الحق
وينبغي تشجيع القضاة وأعضاء المهن القانونية عموما على إيالء اهتمام أكبر 

 .صحة عند ممارسة مسؤولياتهمالهتمامات الحق في ال

  
*****  

رغم أن القضيتين التاليتين اللتين تم اختيارهما من الفقه القانوني الوطني ال تنطويـان علـى                
تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فإنهما تتسمان بأهمية كبرى نظرا             

لتفسير أحكام دستورية محلية قائمة فعـال تتعلـق بحقـوق           ألن القضاة في القضيتين توصلوا إلى طرق        
اإلنسان تفسيرا واسعا وبذلك مهدوا الطريق إلدخال الحق في الصحة في السـياق األوسـع للحـق فـي      

  ). الهند(والحق في الحياة ) كندا(المساواة 
  

                                                           
  . ٥٦، الفقرة ١٠٤ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٠
  . ٥٩، الفقرة ١٠٥نفسه، الصفحة  المرجع ٢١١
  . ٦٠، الفقرة ١٠٥ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٢
  . ٦١، الفقرة ١٠٥ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٣
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  مثال كندا :السابقة القانونية الوطنية األولى ذات الصلة  ٢-٨
، التي حكمت فيها المحكمة العليا لكندا في عـام          د كولومبيا البريطانية  إيلدردج ض كانت قضية   

بالمساواة في الحقوق في صدد تـوفير الخـدمات الطبيـة لألشـخاص ذوى العاهـات                 تتعلق   ١٩٩٧
.  ويتسم التحليل الوارد في هذا الحكم بأهمية كبرى ويستدعى لذلك الفحص بقدر من التعمق              ٢١٤.الجسدية

  .الفورست نيابة عن المحكمة العليا باإلجماعوقام بصياغته القاضي 
 كان مقيمو الدعوى مصابون بالصمم منذ مولدهم وكانت وسيلتهم المفضـلة            ٢١٥:وقائع القضية 
ولذلك احتجوا بأن عدم وجود مترجمين شفويين انتقص مـن قـدرتهم علـى              . لالتصال هي لغة اإلشارة   

حية مما زاد خطر الخطأ في التشخيص وعـدم         االتصال مع أطبائهم ومع غيرهم من مقدمي الرعاية الص        
قانون تأمين : ويتم تقديم الرعاية الصحية في كولومبيا البريطانية من خالل آليتين رئيسيتين     . فعالية العالج 
الـذي  ) R.S.B.C. 1996, c. 204الذي أعيدت تسميته فيما بعد إلى  (R.S.B.C. 1979, c. 180المستشفيات 

لخدمات المطلوبة طبيا عند تقديمها للجمهور وقانون خدمات الرعاية الصـحية    يسدد للمستشفيات تكاليف ا   
الذي أعيدت تسميته فيما بعد إلى قـانون حمايـة الرعايـة     (R S.B.C. 1992, c. 76والقانون والطبية، 
وال ينص أي من هذين البرنامجين على دفع تكاليف الترجمة الشفوية ). R.S.B.C. 1996, c. 286الطبية، 

كان متعثـرا   "وشهد أحد األطباء أمام المحكمة أن االتصال بدون مترجم          . ة اإلشارة للمصابين بالصمم   بلغ
لتمكين المريضـة مـن     " أمر حاسم بصفة خاصة للوالدة    "وأكد طبيب آخر أن االتصال المالئم       " ومحبطا

  ٢١٦.المساعدة في عملية الوضع وبالتالي تقليل خطر المضاعفات
بإعالن " إلى المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية يطالبون بالتحديد          وقدم مقدمو الدعوى طلبا   

" أن عدم تقديم مترجمي لغة اإلشارة كأحد المزايا المتضمنة في التأمين بموجب خطة الخـدمات الطبيـة                
  : والتي جاء فيها ما يلي٢١٧ من الميثاق الكندي للحقوق والحريات،١٥ من المادة ١ينتهك الفقرة 
 األفراد أمام القانون وفى ظله ولكل فـرد الحـق فـي الحمايـة المتسـاوية                يتساوى كل "

واالستفادة المتساوية من القانون بدون تمييز وخاصة بدون التمييز على أساس الجنس أو              
األصل القومي أو اإلثني أو اللون أو الدين أو الجنس أو العمـر أو اإلعاقـة العقليـة أو                   

  ".الجسدية

 وبعد االستئناف اعتبرت أغلبية محكمة االستئناف فـي كولومبيـا           ورفضت المحكمة الدعوى  
قـانون تـأمين    ألن  "البريطانية أن عدم توفير خدمات الترجمة الشفوية في المستشفيات لـيس تمييزيـا              

 مـن   ١٥ مـن المـادة      ١في إطار معنـى الفقـرة       "أي استفادة من القانون     " ال ينص على     المستشفيات
  ٢١٨".الميثاق

ستئناف أمام المحكمة الكندية العليا التي وجدت أن قانون خـدمات الرعايـة             وصدر األذن باال  
واالنتهـاك  . الصحية والطبية وقانون تأمين المستشفيات ال يشوبهما أي شبهة مـن الناحيـة الدسـتورية    

 من الميثاق تنبع باألحرى من سلطة اتخاذ القرارات المفوضة للسلطة           ١٥ من المادة    ١المحتمل للفقرة   
المستشفيات "وبكلمات أخرى فإن التشريع نفسه ال يمنع، سواء صراحة أو بالتضمين الضروري             . ىاألدن

مـن  ) قانون خدمات الرعاية الصحية والطبية    (وال يمنع لجنة الخدمات الطبية      ) قانون تأمين المستشفيات  (

                                                           
٢١٤ (1997) 3 S.C.R. Eldridge v. British Columbia (Attorney General) 624. The text used for this chapter can be found on the 

html.0624_3scr1997/html/3vol/1997/pub/en/scc-csc/ca.umontreal.lexum.www/:/http: following web site.  
  . ٧-٢يستند هذا الملخص إلى الوقائع كما جاءت في صحيفة الحكم، الفقرات .  المرجع نفسه٢١٥
  . ٧ و٥ المرجع نفسه، الفقرتان ٢١٦
  . ١١ المرجع نفسه، الفقرة ٢١٧
  . ١٣ المرجع نفسه، الفقرة ٢١٨
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 ٦٦٧  والمحامينالعاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 ومن هنـا تمثـل   ‘مطلوبة طبيا’هي خدمة "توفير مترجمي لغة اإلشارة وتحديد أن هذه الترجمة الشفوية        
   ٢١٩".فائدة مستحقة

ورفضت المحكمة دفع المدعى عليهم بـأن ميثـاق الحقـوق والحريـات ال ينطبـق علـى                  
بين أي سياسة حكومية محـددة وسـلوك        " رابطة مباشرة ومحددة بدقة   " "ووجدت أن هناك    . المستشفيات

يتصل اتصـاال وثيقـا     "ارة،  والتمييز المزعوم، أي عدم توفير ترجمة لغة اإلش       ". المستشفى المطعون فيه  
، "تعبير عن سياسة الحكومـة    " وتقديم هذه الخدمات     ٢٢٠".بنظام تقديم الخدمة الطبية الذي يؤسسه التشريع      

بوصفها وكيال عن الحكومة في تقديم الخدمات الطبية المحددة المعروضة في القانون            "وتعمل المستشفيات   
 مـن   ١جلس التشريعي أن يتجنب التزامه بموجب الفقرة        للم] ولذلك ال يمكن  ]. [قانون تأمين المستشفيات  [

 وفـى   ٢٢١." بتقديم هذه الخدمات دون تمييز بتكليف المستشفيات لتنفيذ هذا الهـدف           الميثاق من   ١٥المادة  
صدد لجنة الخدمات الطبية المنشأة بموجب قانون خدمات الرعاية الصحية والطبية لم يكن هناك أي نزاع                

 في ممارسة سلطاتها المفوضة لها من الحكومة من أجل تحديد ما إن كانت              ميثاقللفي أن عليها أن تمتثل      
يتعين تقـديمها بـدون     " مطلوبة طبيا "عمال بالقانون وأنها أيضا ولهذا السبب خدمة        " فائدة"أي خدمة هي    

  ٢٢٢.مقابل
 ينطبق على إخفاق المستشفيات ولجنـة الخـدمات         الميثاقأن  "وبعد أن خلصت المحكمة إلى      

فقد بقى عليها أن تحدد ما إن كان هذا اإلخفاق ينتهك حق مقدمي             " ة في توفير مترجمي لغة اإلشارة     الطبي
 ١وفى البداية أكدت اللجنة أن الفقـرة        .  من الميثاق  ١٥ من المادة    ١الدعوى في المساواة بموجب الفقرة      

ألن أي  " ا واسـعا وهادفـا    يتعين تفسيرها تفسير  "، مثلها مثل الحقوق األخرى في الميثاق،        ١٥من المادة   
وأن " تشدد اللغة القانونيـة الرسـمية     "تفسيرا واسعا يتجنب ما يسمى      "دستور يضم شرعة حقوق يتطلب      

   ٢٢٣."يكون هذا التفسير مناسبا إلعطاء األفراد النطاق الكامل من الحقوق والحريات األساسية المشار إليها
الغرضـين التـاليين    " تخـدم    الميثـاق ن   م ١٥ من المادة    ١وأعلنت المحكمة كذلك أن الفقرة      

 له جذور عميقة في ثقافتنـا االجتماعيـة         –األول، أنها تعبر عن التزام      . المتميزين ولكنهما يتصالن معا   
وثانيا أنها تبرز رغبة في     ...  بالقيمة المتساوية والكرامة اإلنسانية لكل األشخاص        –والسياسية والقانونية   

تعانى من الحرمان من المزايـا االجتماعيـة والسياسـية          "ات بعينها   تصحيح ومنع التمييز ضد مجموع    
  : وفى صدد الحالة الخاصة لألشخاص ذوى العاهات أعلنت المحكمة٢٢٤"."والقانونية في مجتمعنا

ومن الحقائق المؤسفة أن تاريخ األشخاص المعوقين في كندا هـو فـي معظمـه                 -٥٦"
تبعدون في أكثر األحيان من قوة العمـل        فاألشخاص المعوقين يس  . تاريخ استبعاد وتهميش  

ويحرمون من الحصول على فرص االندماج االجتماعي والتقدم االجتماعي ويخضـعون           
وهذه اإلساءة التاريخية تشكلت وتكرست إلى      ... للتنميط المؤذى ويودعون في مؤسسات      

عوقين ونتيجة لذلك لم يحصل األشخاص الم     . حد كبير بفكرة أن اإلعاقة هي شذوذ أو عيب        
حسب ما تطالب به الفقـرة      ‘ االهتمام واالحترام واالعتبار على قدم المساواة     ’عموما على   

وبدال من ذلك ظل هؤالء األشخاص يخضـعون لمواقـف          . الميثاق من   ١٥ من المادة    ١
أبوية تتسم بالشفقة واإلحسان وتشكل دخولهم في مجرى الحيـاة االجتماعيـة بمقـارنتهم              

كان من نتائج هذه المواقف استمرار األذى االجتماعي واالقتصادي و... بمعايير األصحاء 
وتشير اإلحصاءات إلى أن األشـخاص المعـوقين يحصـلون،          . الذي يواجهه المعوقون    

بالمقارنة باألشخاص غير المصابين بعاهات، على قدر أقل من التعلـيم وتـزداد فـرص               
                                                           

  ). في صدد قانون تأمين المستشفيات (٣٤والفقرة ) في صدد قانون خدمات الرعاية الصحية والطبية (٢٩ الفقرة  المرجع نفسه،٢١٩
  .٥١ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٠
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٢٢١
  .٥٢ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٢
  .٥٣ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٣
  .٥٤ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٤
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البطالة ويتركزون في الجانب بقاءهم خارج قوة العمل ويواجهون درجة أعلى من معدالت        
  ٢٢٥."المنخفض من سلم األجور عندما يجرى استخدامهم

الضـرر  "وأن  " المصابين بالصمم لم يفلتوا من هذه المحنة العامة       "وأضافت المحكمة قولها إن     
الذي يعانى منه الصم يأتي أساسا من الحواجز التي تعترض االتصال باألشخاص الذين يتمتعون بحاسـة                

  ٢٢٦."السمع
فوائد متساوية مـن    "وفي صدد السؤال عما إن كان مقدمو الدعوى قد أتيح لهم الحصول على              

 أشارت المحكمة إلى أن المطالبة المعروضة       الميثاق من   ١٥ من المادة    ١وفقا للفقرة   "القانون بدون تمييز    
طبية في كولومبيـا    ألن نظام الرعاية ال   "، نظرا   "‘ اآلثار المعاكسة ’تنصب على التمييز من ناحية      "عليها  

" تفرقـة "وهـو ال يتضـمن      . البريطانية ينطبق من مظهره بالتساوي على الصم وغير الصم من السكان          
 وأضافت المحكمة قولها إنها تعتقد في كـل         ٢٢٧."صريحة استنادا إلى اإلعاقة بإفراد الصم لمعاملة مختلفة       

تهدف إلى  "نظرا ألنها   " لنوع من التمييز   تحمى من هذا ا    الميثاق من   ١٥ من المادة    ١الفقرة  "الحاالت بأن   
 ومن النتائج الطبيعية لهذا المبـدأ       ٢٢٨".كفالة قدر من المساواة الموضوعية وليس مجرد المساواة الشكلية        

إذ يكفى أن    ... ١٥ من المادة    ١أن الغرض أو القصد التمييزي ليس شرطا ضروريا في انتهاك الفقرة            "
  ٢٢٩." من حماية متساوية أو فائدة متساوية من القانون التشريع هو حرمان شخص ماأثريكون 

ال من فرض عبء ال يتحمله التيار       "نشأ األثر المعاكس الذي عاناه الصم        إيلدريدج قضيةوفى  
العام للسكان ولكن نشأ باألحرى من اإلخفاق في كفالة استفادة الصم استفادة متساوية من خدمة مقدمة لكل 

ي أن ترفض المحكمة العليا آراء المحاكم األدنى التـي اعتبـرت أن              ولذلك كان من المنطق    ٢٣٠".شخص
ال تحرم الصم من استفادة متاحة للمتمتعـين        " ‘ إضافية’خدمة منفصلة غير طبية و      "ترجمة لغة اإلشارة    

هي الوسيلة التي يستطيع بهـا      "وعلى العكس من ذلك رأت المحكمة العليا أن هذه الخدمة           . بحاسة السمع 
ترجمة " وبكلمات أخرى فإن     ٢٣١".فس نوعية الرعاية الطبية التي يتلقاها القادرين على السمع        الصم تلقى ن  
  ٢٣٢".‘ إضافية’تعتبر خدمة ... ال ينبغي أن "عندما تكون ضرورية لالتصال الفعال، " لغة اإلشارة

أنه ينبغي أن يكون من حق الحكومة أن تـوفر         "وفى الرد على آراء المدعى عليهم وجاء فيها         
زايا للجمهور العام بدون أن تكفل حصول األفراد المحرومين في المجتمع على المـوارد لالسـتفادة                الم

 من المادة   ١هذا الموقف يعبر عن نظرة سطحية وقاصرة للفقرة         "رأت اللجنة أن    " الكاملة من هذه المزايا،   
  ٢٣٣."ع المساواةواألهم من ذلك أنه يتنافى مع اتجاه الفقه القضائي لهذه المحكمة في موضو. ١٥

المبـدأ  "وفى سياق تحليلها المتعمق لمفهوم المساواة وعدم التمييز أعلنت المحكمة كـذلك أن              
القائل بأن التمييز يمكن أن ينجم عن اإلخفاق في اتخاذ خطوات إيجابية لكفالـة اسـتفادة المجموعـات                  

قبول على نطـاق واسـع فـي    المحرومة استفادة متساوية من الخدمات المقدمة للجمهور العام هو مبدأ م          
... فإنه أيضا حجر زاوية في الفقه القانوني لحقوق اإلنسان  "وكما أكدت المحكمة،    ." ميدان حقوق اإلنسان  

أن يكون واجب اتخاذ إجراءات إيجابية لكفالة استفادة أفراد المجموعات المحرومة استفادة متساوية مـن               

                                                           
  .٥٦ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٥
  .٥٧ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٦
  .٦٠ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٧
  .٦١ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٨
  .٦٢ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٩
  .٦٦ المرجع نفسه، الفقرة ٢٣٠
  .٧١ و ٦٨ المرجع نفسه، الفقرتان ٢٣١
  .٧١ المرجع نفسه، الفقرة ٢٣٢
  .٧٣-٧٢ المرجع نفسه، الفقرتان ٢٣٣
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يعادل عموما  "وهو في هذا السياق     " دأ االستجابة المقبولة،  الخدمات المقدمة إلى الجمهور العام خاضعا لمب      
  ٢٣٤".‘ الحدود المعقولة’مفهوم 

إخفاق لجنة الخدمات الطبية والمستشفيات في توفير ترجمـة         "ولذلك خلصت المحكمة إلى أن      
 انتهاكـا   للوهلـة األولـى   لغة اإلشارة في الحاالت التي يكون فيها ذلك ضروريا لفعالية االتصال يشكل             

وهذا اإلخفاق يحرمهم من االستفادة المتساوية من القانون        . ١٥ من المادة    ١حقوق الصم بموجب الفقرة     ل
أنـه  " ولكن هذا الحكم ال يعنـى        ٢٣٥."ويمثل تمييزا ضدهم بالمقارنة مع األشخاص القادرين على السمع        

معيـار مـرن    ‘ الفعالاالتصال  ’إذ أن معيار    . سيتعين توفير ترجمة لغة اإلشارة في كل الحاالت الطبية        
ويأخذ في االعتبار عوامل مثل تعقد وأهمية المعلومات التي يتعين نقلها والسياق الذي يجرى فيه االتصال  

ولكن بالنسبة للصم ذوى المهارات المحدودة في معرفـة         ... وعدد األشخاص الذين ينطوي عليهم األمر       
غة اإلشـارة سـتكون مطلوبـة فـي معظـم           القراءة والكتابة قد يكون من المنصف الظن بأن ترجمة ل         

  ٢٣٦."الحاالت
وأخيرا أجابت المحكمة بالنفي على السؤال عما إن كان هناك أي تبرير ممكن لهذا االنتهـاك                

والتي تنص على أن الحقوق والحريات المكفولة فـي         ،   من الميثاق  ١الظاهر من أول وهلة تحت المادة       
المعقولة التي ينص عليها القـانون التـي يمكـن إثبـات            أن تخضع إال لتلك الحدود      "الميثاق ال يمكن    

ويستحق تلخيص القاضي الفورست بشأن هـذه       ). أضيف التشديد " (مبرراتها في مجتمع حر وديمقراطي    
النقطة االقتباس نظرا ألن اتجاه هذه الحجة ال يقل أهمية بالنسبة للمجموعات المحرومـة األخـرى فـي        

  :يد من المساواة في الرعاية الطبيةمجتمعاتنا وهي مجموعات قد ال تستف
باالنتقـاص  "وباختصار فإني أرى أن اإلخفاق في تمويل ترجمة لغة اإلشارة ليس              -٩٤"

 لالستفادة المتساوية مـن القـانون       ١٥ من المادة    ١لحقوق الصم بموجب الفقرة     " الضئيل
 من الناس   وتثبت األدلة بوضوح أن الصم كطبقة     . بدون تمييز على أساس عاهتهم الجسدية     

ونظـرا للمركـز المحـوري      . يتلقون خدمات طبية أقل مما يتلقاها القادرين على السمع        
للصحة الجيدة في نوعية حياة جميع األشخاص في مجتمعنا فإن توفير خدمات طبية مـن               

والواضح أن الحكومة لم    . مستوى أدنى للصم تقلل بالضرورة من النوعية الشاملة لحياتهم        
ل هذه األوضاع غير المواتية من أجل إحراز هدف الحد مـن نفقـات              تثبت أنه يجب تحم   

لعاهـة مقـدمي    ‘ باسـتجابة معقولـة   ’وبكلمات أخرى لم تقم الحكومة      . الرعاية الصحية 
خطأ في الـنص    [وفى لغة الفقه القضائي في مجال حقوق اإلنسان لهذه المحاكم           . الدعوى
الصـعوبة  ’الـدعوى إلـى نقطـة       فإن الحكومة لم تستوعب احتياجات مقدمي       ] األصلي
  ٢٣٧."‘المفرطة

  
  مثال الهند: السابقة القانونية الوطنية الثانية ذات الصلة  ٣-٨

 من دستور الهند بتفسير مسهب من جانب المحكمة العليا          ٢١حظي الحق في الحياة في المادة       
، التـي تتعلـق     رينقافة واألبحاث االستهالكية وآخرين ضد اتحاد الهند وآخ       الثمركز  في الهند في قضية     

 وخلصـت   ٢٣٨.باألخطار الصحية المهنية واألمراض التي تؤثر على العاملين في صناعات األسبستوس          
الحق في الصحة والمعونة الطبية لحماية الصحة والنشاط للعامل أثناء الخدمـة أو             "المحكمة العليا إلى أن     

 ٤٣ والمـادة    ٤١ والمادة   ٣٩ المادة   من) هـ( مقترنة بالفقرة    ٢١بعد التقاعد حق أساسي بموجب المادة       
                                                           

  .٧٩-٧٨ المرجع نفسه، الفقرتان ٢٣٤
  .٨٠لمرجع نفسه، الفقرة  ا٢٣٥
  .٨٢ المرجع نفسه، الفقرة ٢٣٦
  .٩٤ المرجع نفسه، الفقرة ٢٣٧
٢٣٨ (1995) 3 Supreme Court Cases 42.  
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٦٧٠

 ألف وكل ما يتصل باألمر من المواد وحقوق اإلنسان األساسية التي تجعل حيـاة العامـل                 – ٤٨والمادة  
  ٢٣٩".ذات معنى وذات غرض وبكرامة إنسانية

سد فجوات األمل   "ويمكن أن نالحظ دون الدخول في تفاصيل القضية أن مقدم الشكوى التمس             
ف لحماية صحة العاملين في المناجم وصناعات األسبستوس بآليـات كافيـة لتشـخيص              وتدابير االنتصا 

 وقامـت المحكمـة     ٢٤٠."، ذلك القاتل الصامت   "التهاب الرئة المزمن بسبب األسبستوس    "ومكافحة مرض   
سلسلة طويلة  "بتحليل مطول للبيانات المتاحة عن خطر التعرض لألسبستوس وخلصت إلى أنه يؤدى إلى              

بالمسـؤولية  "، وأصدرت تذكيرا بمقتضـى ذلـك        "العواقب الضارة طبيا وقانونيا ومجتمعيا    مأساوية من   
القانونية واالجتماعية لصاحب العمل أو المنتج بعدم تعريض العاملين أو المجتمع الـوطني أو المجتمـع                

  :وأضافت قائلة إن". للخطر
ـ           " ال المعرضـين أو    صاحب العمل أو الشركة ال يعفى من المسؤولية المالزمة تجاه العم

 القانونيـة واألخالقيـة     –ويتحمل صاحب العمل أو الشركة المسـؤولية        . المجتمع عموما 
 لتوفير تدابير حمائية للعمال وللجمهور أو لكل من يتعرض لآلثار الضارة            -واالجتماعية  

ومجرد اعتماد لوائح للتنفيذ ال ينطوي على معنى أو فعالية حقيقية بدون موارد             . لمنتجاتهم
  ٢٤١."مهنية وصناعية وحكومية وبدون التصميم القانوني واألخالقي على تنفيذ هذه اللوائح

 ٣٨وبعد ذلك فحصت المحكمة القضية في ضوء عدة أمور تشمل ديباجة دستور الهند والمـادتين                
جتماعية العدالة اال "وتقول الفقرة األولى من الديباجة إن جميع المواطنين في الهند يتمتعون بضمان             .  منه ٢١و

بواجـب  " المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة   "، التي تشكل جزءا من      ٣٨وتتعلق المادة   ". واالقتصادية والسياسية 
  . الحق في الحياة٢١وتحمى المادة . الدولة في ضمان وجود نظام اجتماعي لتعزيز رفاه الشعب

  :ر أن من الدستور أعلنت المحكمة في جملة أمو٣٨وفى صدد الديباجة والمادة 
يتوخى القانون األسمى العدالة كأساس له من أجل كفالة معنى الحياة وإمكانيـة             ...  -١٨"

والقانون هو الهدف النهائي لكل مجتمع متحضـر        ... العيش مع التمتع بالكرامة اإلنسانية      
ويعتبـر  ... بوصفه نظاما أساسيا في عصر معين للوفاء باحتياجـات ومطالـب زمنـه              

الحرية والمساواة واإلخاء القيم العليـا إلقامـة ديمقراطيـة المسـاواة            الدستور العدالة و  
والعدالة االجتماعية والمساواة وكرامة الشخص هـي       . االجتماعية واالقتصادية والسياسية  

والعدالة االجتماعية جهاز دينامي لتخفيـف      ... حجر الزاوية في الديمقراطية االجتماعية      
دين وأفراد القبائل والشرائح المحرومة فـي المجتمـع         معاناة الفقراء والضعفاء والمضطه   

والعدالة االجتماعيـة   . ولرفعهم إلى مستوى المساواة ليعيشون متمتعين بالكرامة اإلنسانية       
ليست فكرة بسيطة أو وحيدة في المجتمع ولكنها جانب جوهري في التغيـر االجتمـاعي               

ذلك لدفع األلم ولكي تكون حياتهم      المعقد لتخفيف ما يعانيه الفقراء الخ من عقبات وعوز و         
وبكلمات أخرى فإن هدف العدالة االجتماعية هو       . محتملة وذلك لمصلحة المجتمع عموما    

الوصول إلى درجة كبيرة من المساواة االجتماعية واالقتصادية والسياسية وهـى توقـع             
ـ          . مشروع ات ويشكل توفير الضمان االجتماعي وظروف العمل العادلة واإلنسـانية وأوق

الفراغ للعامل جانبا من حقه المهم في الحياة وتحقيق التعبير الذاتي لشخصـيته والتمتـع               
بالعيش في كرامة؛ وينبغي أن توفر الدولة التسهيالت والفرص لتمكين العامل ليبلغ الحـد              
األدنى على األقل من الصحة واألمن االقتصادي والحياة المتحضرة وفـى ذات الوقـت              

  .ته وتراثه االجتماعي والثقافيتقاسم ذلك حسب طاق

                                                           
  .٧٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٣٩
  .٤٧ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤٠
  . ٦٧-٦٦ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٤١
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وفى بلد نام مثل بلدنا غارق في فجوات عدم المساواة في المركز والفرصة، وهى                -١٩
فجوات يصعب سدها وتتزايد اتساعا، يمثل القانون عامال مساعدا للفقراء الـخ ومعبـراَ              

الواجـب  وال يمكن معرفـة      ... العدالة االجتماعية يساعد الفقراء على الوصول إلى سلم       
بالعدالة واهتمام الدستور   . بمعيار مطلق يتغير باستمرار حسب الزمان والمكان والظروف       

 كعملية مستمرة مرنة هو توفير العدالة لجميع شرائح المجتمع من خالل توفير             االجتماعية
التسهيالت والفرص إلزالة العقبات والكوابح التي يعانى منها الفقراء وضـمان كـرامتهم             

ولذلك فإن الدستور يفوض الدولة لتوفير العدالة لكل أعضاء المجتمع في كـل             . اإلنسانية
وينطوي مفهوم العدالة االجتماعية على المساواة من أجل إعطاء         . جوانب النشاط اإلنساني  

والعدالة االجتماعية والمساواة عنصران يستكمل . العملي‘ الحياة’المذاق والحيوية لمحتوى 
ولذلك كان حكم القـانون أداة قويـة للعدالـة          .  حيوية كل منهما   كل منهما اآلخر لضمان   

  ٢٤٢."االجتماعية من أجل تحقيق المساواة في النتائج

 من اإلعـالن العـالمي      ١وبعد ذلك أعلنت المحكمة أن ميثاق األمم المتحدة، من خالل المادة            
خص اإلنساني المتوخاة فـي     يعزز اإليمان بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة وقيمة الش       "لحقوق اإلنسان،   

والفقه القانوني في مسألة كنه الشخص أو فلسـفة         . المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة كأحد أجزاء الدستور      
مد نطاقها لتشمل الشخصية اإلنسانية في كامل ازدهارها بصحة         ي ٢١الحق في الحياة المتوخاة في المادة       

فظ على كرامته اإلنسـانية ويعـيش حياتـه بكرامـة           متجددة تمثل ثروة للعامل لكي يكسب عيشه ويحا       
  : وأضافت المحكمة قولها إن٢٤٣."ومساواة

 من الدستور ال يعنى مجرد الوجود الحيواني     ٢١المكفول في المادة    ‘ الحياة’تعبير    -٢٢"
فهو ينطوي على معنى أوسع بكثير يشمل الحق في . أو استمرار العمل الشاق طوال الحياة

مستوى المعيشة والظروف الصحية فـي مكـان العمـل وأوقـات            كسب العيش وتحسين    
وإذا كان الحق في العيش ال يعامل بوصفه جانبا من الحق الدستوري في الحياة              ... الفراغ

فإن أيسر طريق لحرمان شخص من حقه في الحياة هو حرمانه من وسيلة كسب عيشـه                
اة من محتواها الفعلي ومعناها     وهذا الحرمان لن يجرد فقط الحي     . إلى حد إلغاء هذه الوسيلة    

ولكنه يجعل من المستحيل االستمرار في الحياة ويزيل كل ما يمكـن أن يجعـل الحيـاة                 
ويشمل الحق في الحياة مع توفر الكرامة البشرية بعض الجوانب الدقيقـة مـن              . محتملة

اة تقاليد  وتعنى الدالالت الموسعة للحي   . الحضارة اإلنسانية التي تجعل الحياة جديرة بالعيش      
  ٢٤٤."األشخاص المعنيين وتراثهم الثقافي

  :وفى صدد حق العامل في الصحة والحياة ذكرت المحكمة بالتحديد أن
حق العامل في الصحة جانب ال يتجزأ من حقه الهام في الحياة وال يعنى ذلك فقط                  -٢٤"

هما مجرد العيش في حياة ذات معنى ولكنه يعنى أيضا الصحة القوية والنشـاط، وبـدون              
والضـرورة  . وغياب الصحة يجرد العامل من كسـب عيشـه        . يعيش العامل في تعاسة   

االقتصادية القاهرة للعمل في صناعة تعرض الصحة للخطر بسبب الحاجة إلـى كسـب              
وينبغـي  . العيش لنفسه ولمن يعولهم ال ينبغي أن تكون على حساب صحة العامل ونشاطه     

وتـوفير  .  لحمايـة صـحة العامـل      ٣٨المادة   تأمر بها    التيتوفير التسهيالت والفرص    
االختبارات الطبية والعالج الطبي يجدد صحة العامل من أجل زيادة اإلنتـاج أو كفـاءة               

واستمرار العالج أثناء الخدمة أو بعد التقاعد واجب أخالقي وقانوني ودسـتوري            . الخدمة
ة والرعايـة   ولذلك يجب القول بأن الحق في الصـح       . مالزم على صاحب العمل والدولة    

 ٤١ والمادة   ٣٩من المادة   ) هـ( مقترنة بالفقرة    ٢١الطبية حق أساسي بموجب المادة      
 من الدستور لكي تكون حياة العامل ذات معنى وغرض مع تحقـق كرامـة               ٤٣والمادة  
                                                           

  . ٦٨-٦٧ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٤٢
  .٦٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤٣
  .٦٩-٦٨مرجع نفسه، الصفحتان  ال٢٤٤



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–الفصل الرابع عشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٦٧٢

ويشمل الحق في الحياة حماية صحة العامل وقوته وهو أدنى مطلـب لتمكـين              . شخصه
  ٢٤٥".الشخص من العيش في كرامة

ومن هنا كانت النتيجة أيضا أنه نظرا ألن صحة العامل وقوته جانب ال يتجزأ من حقه فـي                  
الدولة سواء كانت حكومة اتحاد أو حكومة والية أو إحدى الصناعات العامـة أو الخاصـة،                "الحياة فإن   

ت الفراغ  مطالبة باتخاذ كل اإلجراءات التي تعزز صحة العامل وقوته ونشاطه أثناء فترة االستخدام ووق             
   ٢٤٦."والصحة حتى بعد التقاعد بوصفها عناصر جوهرية أساسية للعيش في صحة وسعادة
جميع المصانع سواء   "وأصدرت المحكمة من بين مختلف التوجيهات الصادرة عنها أمرا إلى           

غطية لتوفير ت... تلك التي يشملها قانون تأمين الدولة على العاملين أو قانون تعويض العاملين أو غيرهما    
   ٢٤٧".إجبارية بالتأمين الصحي على جميع العاملين

توضح القضيتان اللتان نظرتهما المحكمة العليا في كندا والمحكمة العليا في الهند أنه 
رغم أن الحق في الصحة قد ال يكون واردا بالتحديد في القانون الوطني فإن القاضي 

لالزمة لحماية الحق في الوطني ليس مجردا بالضرورة من األدوات القانونية ا
  :الصحة للمجموعات الضعيفة

ففي كندا حدث ذلك باإلشارة إلى الحق في النفاذ المتساوي إلى الخدمات الطبية مع  •
 تفسير الحق في المساواة تفسيرا ديناميا وهادفا؛

وفى الهند حدث ذلك بتوسيع تفسير الحق في الحياة ليفهم في ضوء األحكام  •
 .تعلقة في جملة أمور بالعدالة االجتماعيةالدستورية األخرى الم

  

دور القضاة والمدعين العامين في حماية الحقـوق  .٩
ــة ــة والثقافي ــادية واالجتماعي ــدروس: االقتص ال

 المستفادة

يتضح من هذا الفصل أن المهن القانونية تؤدى دورا جوهريا في تعزيـز حمايـة الحقـوق                 
. هو دور يتسم باألهمية الخاصة في حالة أكثر شرائح المجتمع ضعفا          االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و   

 القضاة يحجمون فيها عن البت في ادعـاءات انتهـاك هـذه             لورغم أن هناك بعض البلدان التي ال يزا       
الحقوق استنادا إلى أن هذه القضايا تندرج في سلطات الهيئة التنفيذية فإن قيام الهيئة القضائية بمثل هـذا                  

 صدد المشاكل المجتمعية ال يبدو فقط وكأنه يزداد انفصاال عن العصـر ولكنـه دور يصـعب         الدور في 
وبدون القول بأن كل قضية تتصـل بممارسـة الحقـوق االقتصـادية             . الدفاع عنه بالتحديد في القانون    

لك واالجتماعية والثقافية هي قضية صالحة للحكم القضائي فإن هذا الفصل يوضح أن كثيرا منها يصلح لذ           
وأنه إذا لم تتوفر وسائل االنتصاف القانونية الفعالة أمام الفقراء والضعفاء بالتحديد فإن هؤالء األشخاص               
أو المجموعات لن يكون أمامهم من خيار نظرا ليأسهم وحرمانهم سوى محاولة فرض القانون بأيديهم من                

  .أجل حماية أنفسهم كما حدث في قضية جنوب أفريقيا
                                                           

 من الدستور بالحق في العمل والتعليم والمساعدة العامة في بعض الحاالت؛ ٤١وتتعلق المادة . ، وأضيف التشديد٧٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤٥
ي طريقة أخرى لكفالة مستوى تسعى لتضمن لكل العاملين، بموجب التشريع المناسب أو التنظيم االقتصادي أو أ" الدولة إلى أن ٤٣وتوجه المادة 

  . ٦٨، الصفحة "معيشي الئق والتمتع الكامل بوقت الفراغ والفرص االجتماعية والثقافية
  .٧٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤٦
  .٧٣ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤٧



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–شر الفصل الرابع ع

 ٦٧٣  والمحامينالعاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  

 ت ختاميةمالحظا  .١٠

أملى علينا اتساع موضوع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة وتعقيـده بالضـرورة             
واتضح من هذا الفصـل     . تضييق نطاق هذا الفصل الذي لم يبرز سوى بضعة جوانب هامة لهذه الحقوق            

مدنية والسياسية من   بالتجديد أن الرأي السائد منذ صياغة ميثاق األمم المتحدة كان يتمثل في أن الحقوق ال              
ناحية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من ناحية أخرى يترابطان ترابطا عضويا مـن أجـل               

وأكدت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضا هذا النهج المتكامل . الوفاء بهما حقا
  .الذي تم تحليله في هذا الفصل لقي تأييدا في الفقه القانوني الوطني  أنهكما

وقدمت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضا، من خـالل تعليقاتهـا             
العامة، تفسيرات تفصيلية لاللتزامات القانونية على الدول األطراف في صدد عدة حقوق واردة في العهد               

وهذه الدقـة القانونيـة المتزايـدة للمحتـوي         . ثقافيةالدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية وال     
التقعيدي لهذه الحقوق يتيح أداة مطلوبة ومفيدة ال للحكومات وحدها ولكن للقضاة الوطنيين أيضا سـواء                

  .في تفسير وتطبيق العهد نفسه أو تفسير وتطبيق أشكال أخرى من التشريعات
نونية الحكومية بحماية الحقوق االقتصادية     ومع ذلك فإن هذا التعريف المتطور لاللتزامات القا       

واالجتماعية والثقافية يجب بالضرورة أن يقترن بتصميم راسخ للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية ألنه              
من المرجح أن تصبح الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مجرد وعود فارغة بدون الحماية الفعالة              

  .استنادا إلى حكم القانونللحقوق المدنية والسياسية 
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