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الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  .1

تش���كل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عناصر أساسية لحياة تس���ودها الكرامة والحرية، بما في ذلك العمل والصحة والتعليم والغذاء 
والماء والصرف الصحي والسكن واألمن االجتماعي والبيئة الصحية والثقافة. وتتيح حقوق اإلنسان للبشر إطارًا عامًا من القيم والمبادئ المعترف 
بها عالميًا، سواء من أجل مساءلة الدول أو من أجل مساءلة الجهات غير الحكومية على نحو متعاظم عما يرتكب من انتهاكات، كما توفر األداة لتعبئة 

الجهود الجماعية من أجل العدالة االقتصادية واالجتماعية، ومن أجل المشاركة السياسية والمساواة. 

لقد ناضل البشر طوياًل من أجل هذه الحقوق األساسية. فعبر العديد من الديانات والموروثات الفلسفية عن بواعث القلق المتعلقة بمن يعيشون 
س حقوق اإلنسان.  تحت وطأة الفقر والمضطهدين؛ وفي األزمنة الحديثة، تحولت هذه الهموم عبر القانون الدولي إلى نصوص قانونية تكرِّ

ففي 1948، تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة »اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان« )اإلعالن العالمي( 1، الذي أنشأ الرؤية والمبادئ لالعتراف 
باالعتم���اد المتب���ادل لجميع حقوق اإلنس���ان وع���دم قابليتها للتجزؤ: وهي رؤية تكفل الحرية المدنية والسياس���ية للبش���ر، كم���ا تكفل لهم رفاههم 
االقتصادي واالجتماعي. حيث يبشر اإلعالن العالمي »بالحرية من الخوف والعوز« باعتبارها أسمى تطلعات بني البشر، ويرسي األساس لألهمية 
المتساوية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وعلى نحو أكثر تحديدًا، يعترف اإلعالن العالمي بالحق في األمن االجتماعي، وبالحق في 
العمل، والحق في مس���توى معيش���ي مالئم، وبالحق في التعليم وفي المشاركة في الحياة الثقافية. وحتى قبل اعتماد اإلعالن العالمي، كانت 

منظمة العمل الدولية قد اعترفت بالحقوق العالمية للعمل، التي تنضوي اآلن ضمن فئة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

إن »اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان« ومعه »العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية« والمعاهدة الدولية الشقيقة له 
»العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية« تشكل معًا ما اصطلح على تسميته »شرعة حقوق اإلنسان«، التي تشكل معًا عمود االرتكاز 

لحماية حقوق اإلنسان ضمن إطار األمم المتحدة. 

وباعتم���اد المجتمع الدولي »العهد الدولي الخ���اص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية«، غدت هذه الحقوق مبادئ مكرس���ة في القانون 
الدولي، إضافة إلى ما كرسته معاهدات عالمية وإقليمية أخرى من معايير.2

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  .2

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وهيئة مراقبة تنفيذها أ. 

»العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية« هو المعاهدة الرئيس���ية لنظام األمم المتحدة لحقوق اإلنس���ان التي تتصدى 
لحقوق البشر االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

وبصفته معاهدة دولية لحقوق اإلنس���ان، فإن هذا العهد ُينش���ئ واجبات دولية ملزمة إلزامًا قانونيًا للدول التي صّدقت عليه أو انضمت إليه، إذ 
تك���ون بذل���ك قد وافقت على أن ُتلزم نفس���ها بالمعايير التي يتضمنها. وحتى أغس���طس/آب 2010، بلغ عدد دول العال���م التي غدت دواًل أطرافًا 

http://www.un.org/en/documents/udhr/[ G.A. res,217A )III(, U.N. Doc A/810 at 71 )1948( ،)اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان« )اإلعالن العالمي«  1
]index.shtml

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.[ )اتفاقي���ات عالمية من قبي���ل »اتفاقية القضاء على جميع أش���كال التمييز ضد الم���رأة« )س���يداو  2
http://[ الطف���ل«  حق���وق  و»اتفاقي���ة  ]http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/text.htm[؛  به���ا  الملح���ق  االختي���اري  والبروتوك���ول   ]htm
http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.[ األول  االختياري���ان  والبروتوك���والن   ]www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
htm?doc_id=425593[ والثان���ي ]http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425594[ الملحق���ان به���ا؛ و»اتفاقي���ة 
القض���اء عل���ى جمي���ع أش���كال التميي���ز العنص���ري« ]http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm[؛ و»االتفاقي���ة الدولي���ة بش���أن حماي���ة حقوق جمي���ع العمال 
المهاجري���ن وأف���راد أس���رهم« ]http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425574[؛ و»االتفاقي���ة الخاص���ة بوض���ع 
http://[ للعم���ل«  الدولي���ة  و»االتفاقي���ات  ]http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425586[؛  الالجئي���ن« 
http://[ »؛ واتفاقي���ات إقليمي���ة لحق���وق اإلنس���ان م���ن قبي���ل »اإلع���الن األمريك���ي لحق���وق وواجب���ات اإلنس���ان]www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
حق���وق  بش���أن  األمريكي���ة  و»االتفاقي���ة  www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425903&parent_id=425906[؛ 
و»البروتوك���ول  ]http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425919&parent_id=425906[؛  اإلنس���ان« 
/http://www.escr-net.org[ )»اإلضاف���ي لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنس���ان ف���ي مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية« )»بروتوكول س���ان س���لفادور 
http://www.[ »؛ و»الميث���اق األفريقي لحقوق اإلنس���ان والش���عوب]resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425922&parent_id=425906

escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425923&parent_id=425906[؛ و»بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق 
http://[ )؛ و»الميثاق االجتماع���ي األوروبي« )مجلس أوروبا]http://www.achpr.org/english/_info/women_en.html[ »األفريقي لحقوق اإلنس���ان والش���عوب

www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425927&parent_id=425906[. والحق���وق االقتصادي���ة واالجتماعي���ة والثقافية 
http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_[ »ش���رط ضمني إلنفاذ حقوق بعينها في »العهد الدول���ي الخاص بالحقوق المدنية والسياس���ية

show.htm?doc_id=425178[ من قبيل الحق في الحياة.
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ف���ي العه���د 160 دولة. وبذا يمكن النظر إليه كمعاه���دة تعكس إجماعًا عالميًا على المعايير العالمية لحقوق اإلنس���ان الت���ي تنطبق على الميادين 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

وعندما تصدق دولة ما على إحدى المعاهدات، تكون قد قبلت طوعًا وبصورة رسمية المسؤولية عن تطبيق كل واجب من الواجبات المكرسة في 
المعاهدة، وعن ضمان تس���اوق قوانينها الوطنية مع واجباتها الدولية بنية حس���نة. ويتماشى االلتزام بتنفيذ أحكام االتفاقية عبر التشريع الوطني 
م���ع »اتفاقي���ة فينا لقانون المعاهدات«، التي تعلن أنه » ال يجوز لطرف في معاهدة أن يحت���ج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر إلخفاقه في تنفيذ 
المعاهدة«.3 وفي حقيقة األمر، فإن العهد غالبًا ما يتطلب اتخاذ تدبير تش���ريعي في الحاالت التي يش���كل التشريع القائم فيها انتهاكًا لاللتزامات 

التي يفرضها العهد. 

ولذا فإن الدول تغدو، من خالل معاهدات حقوق اإلنس���ان، خاضعة للمس���اءلة أمام المجتمع الدولي، ومن جانب الدول األخرى التي صدقت على 
النصوص نفسها، وتجاه مواطنيها هي نفسها وغيرهم ممن يقيمون على أراضيها. 

وم���ا إن تصبح الدولة طرفًا في العهد الدولي، يتعي���ن عليها تخصيص الحد األقصى من مواردها المتاحة إلعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية ضمن إقليمها. وبينما يعترف العهد الدولي بأن مستوى إعمال هذه الحقوق يتباين بحسب اختالف المستوى االقتصادي، فإنه يتطلب 

التعاون الدولي لتحقيق التنمية من أجل إعمال هذه الحقوق. 

وفضاًل عن المعاهدات الدولية واإلقليمية، أعلن العديد من الدول عن التزامه بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في دساتيره وقوانينه 
الوطنية. 

وتراق���ب »اللجن���ة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية« تنفيذ أحكام العهد الدولي. وهي هيئة من الخبراء المس���تقلين المنتخبين 
من قبل »المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة« )الذي يتألف بدوره من 53 دولة تنتخبها الجمعية العامة لألمم المتحدة(.4 وللجنة ثالث 

وظائف رئيسية. 

فهي، أواًل، تتبنى التعليقات العامة. والتعليقات العامة ليس ملزمة قانونيًا بحد ذاتها، ولكنها تفس���ير رسمي للعهد الدولي نفسه، وهو بصفته 
هذه ملزم للدول األطراف في هذه المعاهدة. 

والوظيف���ة الثاني���ة للجنة هي المراقبة الدورية. ويقتضي هذا م���ن الدول األطراف تقديم تقارير إلى اللجنة بش���أن تنفيذها ألحكام العهد الدولي 
مة للتقرير، وتأخذ في الحس���بان المدخالت المقدمة من المنظمات غير  مرة كل خمس س���نوات. وتنخرط اللجنة في حوار مع ممثلي الدولة المقدِّ
م فيها مدى تنفيذ الدولة المعنية واجباتها بمقتضى العهد. وكذلك األمر، فإن المالحظات الختامية  الحكومية، وتصدر مالحظاتها الختامية التي تقيِّ
ليست ملزمة من الناحية القانونية، ولكنها تحمل ثقل وسلطة األمم المتحدة. وثمة توقع بأنه ما دامت الدول ملزمة قانونًا بأحكام العهد الدولي، 
ومشاركة في العملية، فإنها سوف تنظر بجدية إلى توصيات اللجنة. بيد أن مستويات تنفيذ المالحظات الختامية تتباين، في الممارسة العملية، 
بين دولة وأخرى. ففي بعض الحاالت، أدت إلى مراجعات للقانون والسياسة والممارسة و/أو عززت النقاش العام بشأن القضايا ذات الصلة على 
الصعي���د الوطني. ويعتمد مدى إعمال التوصيات على مس���ألة وج���ود فاعلين يتابعون تنفيذ هذه التوصيات، على الصعيد الوطني، س���واء أكان 

هؤالء جزءًا من الحكومة أم في صفوف هيئات المجتمع المدني.

أم���ا الوظيف���ة الثالثة فهي تنفيذ اإلجراءات الثالثة التي كرس���ها البروتوكول االختي���اري للعهد الدولي: 1( تحليل مراس���الت األفراد أو مجموعات 
األف���راد ممن يدعون وقوع انتهاكات للعهد الدولي؛ 2( إجراء التقصيات عندما تتلقى معلومات موثوقة بارتكاب الدولة الطرف انتهاكات جس���يمة 
أو منهجية للعهد؛ 3( تقييم الش���كاوى فيما بين الدول عندما ترى دولة طرف أن دولة طرفًا أخرى ال تفي بواجباتها بمقتضى المعاهدة. وقد جرت 

معالجة هذا الجانب بصورة معمقة في الكتيب الثاني. 

 لالطالع على المعلومات المتعلقة بالدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يمكن زيارة الموقع: 
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en

 كما يمكن االطالع على النص الكامل للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هنا: 
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en

 ويمكن االطالع على التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هنا:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm 

http://www.escr-net.org/resources/resources_show.htm?doc_id=425203 :أو هنا

المتحدة، سلسلة  1980، األمم  الثاني  27 يناير/كانون  النفاذ في  1969، دخلت حيز  23 مايو/أيار  المتحدة، »اتفاقية فينا لقانون المعاهدات«، فينا في  األمم   3
المعاهدات، المجلد 1155، المادة 27.

لمزيد من المعلومات بشأن عملية االنتخابات، أنظر الكتيب الرابع، الجزء 20.  4
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الحقوق المحمية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ب. 

يض���م »العه���د الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية« خمس���ة أج���زاء: والجزء األول يماثل »العه���د الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياس���ية« ويعترف بالحق في تقرير المصير؛ أما الجزء الثاني فيح���دد االلتزامات العامة للدول؛ ويتضمن الجزء الثالث مجموعة الحقوق 
التي يعترف بها العهد ويحميها؛ ويعالج الجزء الرابع التنفيذ الدولي ألحكام العهد؛ بينما يتضمن الجزء الخامس تفاصيل عملية رفع التقارير وتأويل 

المعاهدة. 

اإلطار 1: الحقوق المشمولة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الحق في العمل )المواد 6 و7 و8 و10(

ن الحق في العمل العمال من حقهم في أن تتاح لهم إمكانية كسب رزقهم بعمل يختارونه )المادة 6(، وفي ظروف عمل تكفل لهم السالمة  يمكِّ
والصحة، وال تحط من كرامتهم اإلنس���انية. كما يكفل العهد للعمال األجر المنصف الذي يوفر العيش الكريم لهم وألس���رهم. وينبغي أن ال يكون 
هناك أي تمييز من أي نوع س���واء في التوظيف أو في فرص الترقية. وينبغي أن تكون األجور متس���اوية لدي تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، 
كم���ا ينبغ���ي على أصحاب العمل إعطاء العمال إجازات دورية مدفوعة األجر )المادة 7(. ويش���مل الحق في العمل كذلك الحق في تكوين النقابات 
وفي االنضمام إليها، وفي التفاوض من أجل تحسين ظروف العمل، وفي االنضمام إلى النقابة التي يختارون؛ وحق اإلضراب شريطة ممارسته 

وفقًا لقوانين البلد المعني )المادة 8(. أما عمل السخرة )العمل القسري( فهو مخالف للقانون الدولي، وانتهاك لحقوق اإلنسان )المادة 10(.

الحق في الضمان االجتماعي بما في ذلك التأمينات االجتماعية )المادة 9(

يتعين على الدول االعتراف بحق كل ش���خص في الضمان االجتماعي، بما في ذلك التأمينات االجتماعية، التي تتضمن كفالة تزويد كل ش���خص 
بالحد األدنى من السلع والخدمات الالزمة لعيش كريم. ومن واجب كل دولة أن تضمن لكل شخص يعيش ضمن حدود إقليمها الحماية دون تمييز 
من أمور تشمل »)أ( غياب الدخل المرتبط بالعمل بسبب المرض، أو العجز، أو األمومة، أو إصابة تحدث في إطار العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة، 
أو وف���اة أحد أفراد األس���رة؛ )ب( ارتفاع تكلفة الحصول على الرعاية الصحية؛ )ج( عدم كفاية الدعم األس���ري، خاص���ًة لألطفال والبالغين المعالين.«5 
ن جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الشباب  وينبغي أن تولى عناية خاصة للجماعات األقل حظًا والمهمشة. كما ينبغي على الحكومات أن تمكِّ

وكبار السن واألقليات اإلثنية والدينية، من الحصول على احتياجاتها وتحقيق االكتفاء الذاتي. 

الحق في الغذاء )المادة 11(

الحق في الغذاء حق أساسي للحياة الكريمة وضروري لتحقيق العديد من الحقوق األخرى، كالحق في الصحة وفي مستوى معيشي كاف. والغذاء 
مهم ليس فحس���ب للبقاء من الناحية الجس���مانية وإنما أيضًا م���ن أجل التطور الكامل لقدرات المرء البدنية والعقلي���ة. والحق في الغذاء ال يقتصر 
يات الضرورة في الوجبة التي يتناولها المرء. وإنما يعني أن يكون كل ش���خص قادرًا  عل���ى مج���رد الحصول على مقدار معين من الحريرات والمغذِّ
من الناحية المادية واالقتصادية على الحصول على الغذاء أو على س���بل إنتاجه في جميع األوقات. وعلى الحكومات واجب اتخاذ جميع الخطوات 
الضروري���ة الحترام وحماية وإعمال الحق في الغذاء لكل ش���خص. ومن واجب الدولة كذلك ضمان تلبية الح���د األدنى، على األقل، من االحتياجات 

التغذوية لكل شخص يخضع لواليتها القضائية.6

الحق في السكن )المادة 11(

ينبغ���ي فهم الحق في الس���كن على أنه يش���مل جميع العناص���ر الضرورية في مكان العيش لحياة كريمة: بدءًا بالش���عور باألم���ان من التهديدات 
الخارجي���ة، والبيئة المعيش���ية الصحية، وانته���اء بحرية اختيار المرء م���كان إقامته. ويتعين عل���ى الحكومات وضع السياس���ات الوطنية التي تكفل 
هذاالحق لجميع المواطنين. كما ينبغي إيالء عناية خاصة للفئات األش���د ضعفًا كاألقليات والمس���نين. وال ينبغي أن يحرم أحد من ش���كل ما من 

أشكال السكن حتى في أوقات االنتكاس االقتصادي.7

األمم المتحدة، »اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية« )لجنة الحقوق االقتصادية(، الحق في الضمان االجتماعي )المادة 9( التعليق العام   5
 .]http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm[ 2008 18 فبراير/شباط ،E/C.12.GC/19 ،19 رقم

1999 مايو/أيار   12  ،E/C.12/21999/5  ،12 رقم  العام  التعليق   )11 )المادة  الكافي  الغذاء  في  الحق  االقتصادية،  الحقوق  لجنة  المتحدة،  األمم  أيضًا  أنظر   6 
.]http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425234[

http://[ 1991 13 ديسمبر/كانون األول ،E/C.12/21999/5 ،4 األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، الحق في السكن الكافي )المادة 11)1(( التعليق العام  7
.]www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425218
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الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه )المادة 12(

يتعلق الحق في الصحة بالحق األساسي لكل إنسان في العيش بكرامة. ويخول هذا الحق األشخاص حق التمتع بأفضل مستوى يمكن بلوغه من 
ف هذا الحق على أنه تمتع الش���خص »بحالة من الصحة البدنية والعقلية  الرعاية الصحية، ولكنه ال يقتصر على ذلك. فمنظمة الصحة العالمية تعرِّ
والرفاه االجتماعي التامين«، ما »يش���مل ليس فحس���ب القدرة على التمت���ع بالرعاية الصحية، وإنما أيضًا الحصول على جميع الس���لع والخدمات 
الضرورية لحياة صحية أو تلك التي تفضي إليها«. فالس���كن اآلمن والبيئة النظيفة والتغذية الس���ليمة والمعلومات الدقيقة بش���أن الوقاية من 

األمراض كلها أسس ضرورية لحياة صحية. والحق في الصحة يخول الناس أيضًا حق السيطرة على أجسادهم وعلى صحتهم.8

الحق في التعليم )المادتان 13 و14(

يعتبر التعليم غاية في حد ذاته ووس���يلة لنماء الفرد والمجتمع على الس���واء. وهو مفتاح المشاركة االقتصادية واالجتماعية والثقافية الكاملة في 
المجتمع. ويتضمن مكونين عريضين اثنين: تعزيز فرص الجميع للحصول على التعليم على أس���اس من المس���اواة وعدم التمييز وحرية اختيار نوع 
التعليم ومحتواه. ويشكل التعليم االبتدائي الحد األدنى لاللتزام األساسي الذي ينبغي توافره؛ حيث يتعين أن يكون التعليم االبتدائي الشامل 
إلزاميًا ومجانيًا. وتش���كل الطبيعة اإللزامية للتعليم االبتدائي ضمانة ضد االنتهاكات لهذا الحق من جانب الوالدين أو الحكومة. ومن ش���أن مجانية 

التعليم القضاء على التمييز القائم على تفاوت الدخول، بينما تلغي في الوقت نفسه الحوافز التي ُتغري بعدم االلتحاق بصفوف الدراسة.9

حق المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي )المادة 15(

من حق األشخاص جميعًا أن يقرروا هويتهم بحرية، وأن يختاروا ديانتهم ويقرروا بشأن معتقداتهم السياسية بأنفسهم. ويلعب التعليم دورًا مهمًا 
في تعزيز التنوع الثقافي وغرس التسامح بين الجماعات المختلفة. وفضاًل عن ذلك، يزود التعليم األفراد بالمهارات والمعارف الضرورية للمشاركة 
النش���طة في الحي���اة الثقافية والعلمية. وينبغي على الحكومات االعت���راف بالتنوع الثقافي لمواطنيها وحمايته. كم���ا ينبغي إيالء اهتمام خاص 
بالحقوق الثقافية لألقليات وللش���عوب األصلية. حيث ينبغي أن تتاح لها ممارسة االستقالل الذاتي الثقافي ضمن حدود القوانين الوطنية. بيد 

ز ضد جماعات أو فئات بعينها، أو تنتهك حقوق اإلنسان.10 أنه من غير الجائز أن تستغل الحقوق الثقافية كمبرر للقيام بممارسات تميِّ

الحق في الماء وفي خدمات الصرف الصحي )المادتان 11 و12(

ف���ي التعليق العام 15، أكدت »اللجنة المعني���ة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية« على أن الحق ف���ي الماء مكفول بصورة ضمنية في 
المادة 11 من العهد الدولي، الذي يعترف »بحق كل ش���خص في مس���توى معيشي كاف له وألس���رته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء 
والمأوى«. وأكدت اللجنة أن الحق في الماء يقع بوضوح ضمن فئة الضمانات الضرورية لتأمين مس���توى معيش���ي كاف، وال س���يما بالنظر لكونه 
أحد أكثر الش���روط أساس���ية للبقاء. وهو مرتبط ارتباطًا ال فكاك منه بالحق في الصحة في المادة 11.12 ويتطلب الحق في الماء حصول كل شخص 

األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، التعليق العام رقم E/C.12/2000/4 ،14، 8 أغسطس/آب 2000.   8
]http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425238[

 ،13 رقم  العام  التعليق   ،)13 )المادة  التعليم  في  الحق  االقتصادية،  الحقوق  لجنة  المتحدة،  األمم  أنظر  التعليم،  في  الحق  بشأن  المعلومات  من  لمزيد   9
E/C.12/1999/10، 8 ديسمبر/كانون األول http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425236[ 1999[؛ خطط العمل 
http://www.escr-net.org/resources_more/resources_[  1999 10 مايو/أيار   ،E/C.12/1999/4 11؛ العام رقم  التعليق   ،)14 )المادة  االبتدائي  التعليم  أجل  من 

.]more_show.htm?doc_id=425233

منظمة األمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة )اليونسكو(، إعالن اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، الذي تبنته الدورة 31 للمؤتمر العام لليونسكو،   10
باريس، 2 نوفمبر/تشرين الثاني http://www.unesco.org/confgen/press_rel/021101_clt_diversity.shtml[ 2001[: الثقافة هي »مجموعة السمات الروحية 
والمادية والفكرية والعاطفية المتميزة للمجتمع أو لمجموعة اجتماعية، ويتضمن هذا، إضافة إلى الفنون واآلداب، أساليب الحياة وطرق العيش المشتركة ومنظومات 

القيم والتقاليد والمعتقدات«.

http://www.escr-net.org/resources_more/[  2003 الثاني  يناير/كانون   20  ،E/C.12/2002/11  ،15 رقم  العام  التعليق  الماء،  في  الحق  المتحدة،  األمم   11
.]resources_more_show.htm?doc_id=425240
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على كمية كافية من ماء الشرب الستخداماته الشخصية والمن�زلية. ويعني التمتع التام بهذا الحق إمكانية الحصول على الماء النظيف بشكل متاح 
ماديًا وميس���ور ماليًا. وتلبية الحق في الماء أمر حاس���م إلعمال الحقوق األخرى. فالحق في الصحة وفي الغذاء وفي الس���كن ال يمكن أن يلبى ما 
لم يتمكن الناس من الحصول على الماء النظيف. وقد جادل خبير األمم المتحدة المستقل المعني بواجبات حقوق اإلنسان المتعلقة بماء الشرب 
اآلمن وبالصرف الصحي بأن الصرف الصحي، مثله مثل الماء، يمكن أن يندرج تحت الحق في مستوى معيشي كاف، وبأن ثمة سوابق ال يستهان 

بها – في اإلعالنات السياسية الدولية وكذلك في عمل آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان – تسند هذا الموقف.12

Cartina de Albuquerque, A/ ،تقرير الخبير المستقل بشأن االلتزامات المتعلقة بحقوق اإلنسان في مجال الحصول على ماء الشرب اآلمن والصرف الصحي  12
.]http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/annual.htm[ 58 24، يوليو/تموز 2009، الفقرة/HRC/12

واجبات الدول بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ج. 

عندم���ا تصب���ح الدول أطرافًا ف���ي العهد الدولي الخاص بالحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافي���ة، تغدو ملزمة بواجبات م���ن الناحية القانونية 
باحترام حقوق اإلنسان المعترف بها بمقتضى المعاهدة وحمايتها والوفاء بها. 

ب التمييز في إفس���اح المجال أمام التمتع بهذه الحقوق األساس���ية، واتخاذ الخطوات التي تكفل التقدم نحو اإلعمال  ويتعين على الدول كذلك تجنُّ
الكام���ل للحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى أقصى ح���د يمكن أن توفره الموارد المتاحة، وإعطاء األولوي���ة للحد األدنى من الواجبات 

األساسية، وضمان عدم اتخاذ أي تدابير تعيد األمور إلى الوراء على نحو غير مبرر. 

االلتزام باالحترام

يقتضي واجب احترام حقوق اإلنس���ان من الدول االمتناع عن التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتعطيل تمتع األشخاص بهذه الحقوق.13 وهذا 
واجب مباشر يتضمن احترام جهود الناس لتفعيل حقوقهم. 

 وعلى سبيل المثال، ُيلزم احترام هذه الحقوق الدول األطراف بتبني قوانين أو سياسات أو تدابير وبرامج إدارية، أو إلغاء ما هو قائم منها عندما ال تكون
متسقة مع مقتضيات تمكين الرجال والنساء، على قدم المساواة، من إعمال حقوقهم أو يمكن أن تكون لها آثار سلبية على قدرتهم على ذلك. 

ومن األمثلة األخرى على ذلك ما يتعلق بعمليات اإلجالء. فعندما تنفذ الحكومة عمليات إجالء ضد رغبة الناس »ودون توفير األش���كال المناس���بة 
م���ن الحماي���ة القانونية أو غيرها من ضروب الحماية، وإفس���اح المجال أمام التماس���ها، فإنها غالبًا ما تكون قد انتهكت عل���ى نحو صارخ واجبها في 
احترام الحقوق. وفي هذا المثال، يعني واجب االحترام أنه يتوجب على الحكومات ضمان عدم جواز تبرير هذه التدخالت إال في أقصى »الظروف 
اس���تثنائية«، كأن تكون هناك حالة امتناع مس���تمر عن دفع األجرة أو إلحاق الضرر بالممتلكات دونما س���بب معقول. وينبغي تحاشي إعادة التسكين 
حيثما كان ذلك ممكنًا وتقليصه إلى الحدود الدنيا إذا كان ال بد منه. وعندما تغدو إعادة التس���كين أمرًا ال يمكن تجنبه، ال ينبغي أن يتم إال بناء على 
أس���اس التش���اور مع المجتمعات المضارة، وبعد تقديم التعويض أو البدائل الكافية، بين جملة أمور، حيثما يكون ذلك مواتيًا.14 ويمكن للمحاكم أو 

لهيئات أخرى أن تشرف على مراقبة هذا االلتزام بسماع التظلمات المقدمة من األفراد والجماعات. 

االلتزام بالحماية

يتعين على الدول، بمقتضى االلتزام بحماية حقوق اإلنس���ان، أن تمنع األذى الذي تتس���بب به االنتهاكات لحقوق اإلنس���ان من جانب أطراف ثالثة، 
كاألفراد العاديين أو المصالح التجارية أو الفاعلين غير الحكوميين اآلخرين، وكذلك الدول األخرى والمنظمات الحكومية الدولية، كالبنك الدولي، كما 

يتعين عليها معاقبة المتسببين باالنتهاكات وضمان جبر الضرر للمتضررين. وهذا التزام مباشر أيضًا.

ميثاق األمم المتحدة، المادتان 55 و56، اللتان تنصان على أن يتعهد جميع األعضاء بتعزيز االحترام العالمي لحقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع دونما   13
http://www.un.org/en/documents/[ 1 UNTS XVI ،1945 تمييز، والتقيد بهذه الحقوق والحريات. األمم المتحدة، ميثاق األمم المتحدة، 24 أكتوبر/تشرين األول

.]charter/index.shtml

http://www.escr-[ 1997 األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، الحق في السكن الكافي )المادة 1.11(: اإلجالء القسري، التعليق العام رقم 7، 20 مايو/أيار  14
net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425237[. أنظر أيضًا المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن اإلجالء والتهجير الناجمين 
http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/ الكافي:  بالسكن  المعني  الخاص  المقرر   2007 في  اإلنسان  حقوق  مجلس  إلى  قدمها  التي  التنمية،  عن 
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فالفاعل���ون التابعون للقطاع الخاص كثيرًا ما يعرقلون إعمال الحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو ينتهكونها. وعلى الدولة واجب في أن 
تحمي حقوق اإلنس���ان بأن تقوم، على س���بيل المثال، بتنظيم ومراقبة اس���تخدام الشركات التجارية للش���ركات األمنية الخاصة، وكذلك االنبعاثات 
الصناعية الضارة بالصحة من محطات الطاقة، ومعاملة العمال من قبل أصحاب العمل ومدى كفاية ومالءمة الخدمات التي تقوم الدولة بتلزيمها 

إلى القطاع الخاص أو بخصخصتها، بما في ذلك الخدمات الطبية والتزويد بالمياه والتعليم.15

االلتزام باإلنفاذ

على الدولة واجب في أن تضع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية موضع النفاذ باتخاذ التدابير التش���ريعية واإلدارية والقضائية، والتدابير 
المتعلق���ة بالميزاني���ة وغيرها من الخط���وات الالزمة من أجل اإلعم���ال الكامل لجميع حقوق اإلنس���ان. ويتطلب هذا الواجب اس���تخدام الدولة الحد 

األقصى من مواردها المتاحة التي تتوافر لها على الصعيدين الوطني والدولي لهذا الغرض. 

ويتضمن هذا االلتزام واجب القيام بما يلي: 

1(  التيسير – ويقتضي هذا الواجب من الدول األطراف االنخراط اإليجابي في أنشطة تعزز فرص الحصول على الموارد والوسائل الكفيلة بضمان 
إنفاذ حقوق المنتفعين، وتشغيل هذه الموارد على أفضل وجه لهذا الغرض. وعلى سبيل المثال، يمكن التخاذ تدابير من قبيل اعتماد استراتيجية 
وخطة عمل وطنيتين في مجال الغذاء، وبناء طرق توصل إلى األسواق وتنظيم أسعار الغذاء وضمان جودته أن توظف لتعزيز فرص الحصول على 

الطعام وعدالة توزيعه.

2(  التزويد – ويتطلب هذا الواجب أن تضمن الدول األطراف قدرة من تشملهم واليتها القانونية على إنفاذ حقوقهم حيثما تعذر عليهم، وألسباب 
خارجة عن إرادتهم، القيام بذلك بأنفس���هم. وعلى س���بيل المثال، يش���مل هذا توفير الس���يولة النقدية والس���لع األساسية لألس���ر المحتاجة إلى 

العون. 

3(  التعزي���ز – ويش���مل هذا االلت���زام إبالغ األفراد والمجتمعات بحقوقهم وحقوقه���ا وتوفير المعلومات األخرى ذات الصل���ة التي تتيح لهم إعمال 
حقوقهم، وعلى سبيل المثال عن طريق النشر الواسع النطاق للمعلومات بشأن تدابير النظافة الشخصية والسالمة. 

األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، طبيعة التزامات الدول األطراف )المادة 2، الجزء 1(؛ التعليق العام رقم E/1991/23 ،3، 14 ديسمبر/كانون األول 1990   15
.]http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425215[
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عدم التمييز والمساواة

يشكل عدم التمييز أحد الجوانب األساسية من التزامات الدول. ويقتضي »العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية« أن 
تكون هذه الحقوق متاحة لجميع األشخاص دونما تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًا أو غير سياسي، أو 
األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من األسباب.16 وتشمل عبارة غير ذلك من األسباب السن أو اإلعاقة أو الجنسية 
)بما في ذلك وضع الالجئين والعمال المهاجرين واألشخاص عديمي الجنسية(، والوضع الزوجي واألسري، والميول الجنسية وهوية نوع الجنس، 

والوضع الصحي، ومكان اإلقامة، والوضع االقتصادي واالجتماعي.17

ومعنى ذلك أن العهد الدولي يحظر أية قوانين وممارس���ات تميز على نحو مباش���ر أو غير مباش���ر ضد األقليات أو النس���اء أو األطفال أو الفئات 
المهمشة أو غيرها من الفئات. 

وواجب عدم التمييز التزام مباشر. ومن غير الجائز تأويل األحكام المتعلقة باإلنفاذ التدريجي أو التي تتحدث عن أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة 
للدول18 على نحو يبرر لها استثناء فئات بعينها، سواء أكان ذلك عالنية أم على نحو مستتر، من السكن أو الرعاية الصحية أو التعليم أو العمل أو أي 
من الحقوق األخرى التي يكرس���ها العهد. وقد أكدت »اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية« بوضوح في تعليقها العام رقم 
3 على أنه »بينما ينص العهد على اإلعمال التدريجي للحقوق ويقر بوجود قيود ناش���ئة عن محدودية الموارد المتاحة، فهو يفرض أيضًا التزامات 
شتى لها أثر فوري. ومن هذه االلتزامات، هناك التزامان يتصفان بأهمية خاصة لتفهم الطبيعة المحددة اللتزامات الدول األطراف. أحدهما... هو 

تعهد الدول األطراف 'بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق' ذات الصلة ممارسة »ال يشوبها أي تمييز...'«.19

وأك���دت اللجن���ة المعنية بالعهد الدولي بالمثل على عدة عوامل تؤثر س���لبًا على الحق المتس���اوي للرجل والمرأة في التمت���ع بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعي���ة والثقافي���ة في العديد من تعليقاتها العامة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالحق في الس���كن الكاف���ي،20 والحق في الغذاء الكافي،21 
ل التعليق العام رقم 16  والح���ق في التعليم،22 والحق في أعلى مس���توى من الصحة يمك���ن بلوغه،23 والحق في الماء.24 وعالوة على ذلك، ش���كَّ
والمتعل���ق بالحقوق المتس���اوية للرجل والمراة في التمتع بالحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية تطورًا حاس���مًا في إدماج مفهوم جوهري 
للمس���اواة في متن إطار هذه الحقوق، ما أس���هم إس���هامًا نوعيًا في تطوير األبعاد المتعلقة بالمرأة ضمن إطار الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية.25

كما اعترفت اللجنة بالوضع القانوني لألش���خاص ذوي اإلعاقة وأكدت على أهمية تصحيح ما س���اد من تمييز في الماضي والحاضر وتمييز يعرقل 
التمتع بالحقوق في المستقبل. وشجعت الدول األطراف على تبني تشريع شامل بشأن عدم التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة ال يكفل فحسب 
س���باًل لالنتصاف القضائي وإنما يوفر لهم كذلك برامج للسياس���ات االجتماعية تمكنهم من العيش مندمجين في المجتمع ومن أن يعيش���وا حياة 

مستقلة يقررون فيها مصيرهم بأنفسهم.26 وبالمثل، تناول التعليق العام رقم 6 للجنة تطبيق مبدأ عدم التمييز على كبار السن.27 

.]http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425163[ 3العهد الدولي، المادتان 2)2( و  16

،20 رقم  العام  التعليق   ،)2 الفقرة   ،2 )المادة  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  في  التمييز  عدم  االقتصادية،  الحقوق  لجنة  المتحدة،  األمم  أنظر   17 
.]http://www.unhcr.org/refworld/publisher,CESCR,GENERAL,,4a60961f2,0.html[ 2009 10 يونيو،حزيران ،E/C.12/GC/20

التزام إجباري وفوري بالنسبة للدول األطراف«. األمم المتحدة،  التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هو  الرجل والمرأة في حق  »المساواة بين   18
لجنة الحقوق االقتصادية، المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )العهد الدولي )المادة 3(، التعليق العام رقم 16، 

.]http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/E.C.12.2005.4.En?Opendocument[ 16 11 أغسطس/آب 2005، الفقرة ،E/C.124/2005/

التعليق العام رقم 3، الحاشية 15 فيما سبق.  19

أنظر، األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، التعليق العام رقم 4، الحاشية 7 فيما سبق، الفقرة 6؛ التعليق العام 7، الحاشية 14 فيما سبق، الفقرة 10.  20

أنظر، األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، التعليق العام رقم 12، الحاشية 6 فيما سبق، الفقرة 26.  21

أنظر، األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، التعليق العام رقم 13، الحاشية 9 فيما سبق، الفقرة 32.  22

أنظر، األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، التعليق العام رقم 14، الحاشية 8 فيما سبق، الفقرة 20.  23

أنظر، األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، التعليق العام رقم 53، الحاشية 10 فيما سبق، الفقرة 16.  24

 ،)3 التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )العهد الدولي )المادة  الرجل والمرأة في حق  األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، المساواة بين   25
التعليق العام رقم 16 )2005(، الحاشية 18 فيما سبق.

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/[ 1994 9 ديسمبر/كانون األول ،E/1995/22 ،5 األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، المعوقون، التعليق العام رقم  26
.]4b0c449a9ab4ff72c12563ed0054f17d?Opendocument/%28Symbol%29

األمم المتحدة ، لجنة الحقوق االقتصادية، الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن، التعليق العام رقم E/1996/22 ،6، 8 ديسمبر/كانون األول 1995،   27
الفقرة http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425221[ 12[. »وتالحظ اللجنة أنه وإن لم يتيسر حتى اآلن استنتاج 
أن التمييز على أساس السن محظور تمامًا بموجب العهد... ينبغي التشديد على أن عدم قبول التمييز ضد كبار السن مؤكد في كثير من الوثائق الدولية المتعلقة 
بالسياسة العامة وفي تشريعات األغلبية العظمى من الدول. وفي المجاالت القليلة التي ما زال ُيسمح بالتمييز فيها، مثلما هو الحال فيما يتعلق بسن التقاعد 
اإللزامية أو بسن الحصول على التعليم العالي، هناك اتجاه واضح نحو إلغاء هذه الحواجز. ومن رأي اللجنة أنه ينبغي للدول األطراف أن تسعى لتسريع هذا االتجاه إلى 

أقصى حد ممكن.
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اإلنفاذ التدريجي

يتطلب التزام اإلنف���اذ التدريجي الكامل 
للحق���وق من ال���دول األط���راف االنتقال 
بأقصى سرعة ممكنة نحو إعمال الحقوق 
االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية. وال 
يج���وز، تح���ت أي ظ���روف م���ن الظروف، 
���ر اإلنف���اذ التدريج���ي على نحو  أن يفسَّ
يعطي الح���ق للدول ف���ي أن تؤجل إلى 
م���ا ال نهاية الجه���ود التي ينبغ���ي بذلها 
لضم���ان اإلعمال الت���ام للحقوق. ومع أن 
مس���توى اإلعم���ال لحق���وق االقتصادية 
واالجتماعي���ة والثقافية ربما يعتمد على 
الم���وارد المتاحة، إال أنه يتوجب على كل 
دولة طرف اتخاذ تدابير فورية نحو اإلنفاذ 
الكامل لهذه الحقوق.28 كما ينبغي إعطاء 
األولوي���ة لاللتزامات المتعلق���ة بالفئات 

األشد ضعفًا.

وق���د أعلنت »اللجن���ة المعني���ة بالحقوق 
االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية« أنه 
رغم اعتراف عب���ارة »اإلنف���اذ التدريجي« 
الحق���وق  لجمي���ع  الكام���ل  ب���أن اإلنف���اذ 

االقتصادي���ة واالجتماعي���ة والثقافية س���وف يتم بص���ورة عامة على مدى فترة م���ن الزمن، إال أن هذا ال ينبغي أن يفس���ر خط���ًأ ليعني تجريد هذا 
االلت���زام م���ن أي مضمون ذي مغزى. »فهو، من جهة، أداة ضرورية من أدوات المرونة تعكس صورة واق���ع العالم الحقيقي وما قد يواجهه أي بلد 
م���ن صعوبات في ضمان التمتع الكامل بالحقوق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية. ومن جهة أخرى، يجب قراءة العبارة في ضوء الهدف الكلي 
للعه���د، وفي الواقع، س���بب وجوده، وهو وضع التزامات واضحة على عاتق الدول األطراف فيما يتعل���ق بالتمتع الكامل بالحقوق موضوع البحث. 

ومن ثم، يفرض العهد التزامًا بالتحرك بأكبر قدر ممكن من السرعة والفعالية نحو هذا الهدف«.29

وم���ن هن���ا، فإنه بينما يمكن للتحقيق الكامل للتمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن يتم بصورة تدريجية، يتعين اتخاذ تدابير قصدية 
وملموسة وهادفة على الفور للوفاء بااللتزامات المعترف بها في هذا العهد. 

عدم جواز اتخاذ تدابير تراجعية

يتعين على الدول ضمان عدم اتخاذ أي تدابير تراجعية عن قصد، من قبيل قطع برامج أساسية إلعمال الحقوق. 

فحتى في وجه القيود التي تحد من الدخل العام أو التدابير التقش���فية التي تفرضها المؤسس���ات المالي���ة الدولية، يتعين على الدول تعبئة الحد 
األقص���ى المت���اح من الموارد لضمان اإلنف���اذ الكامل للحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية على نحو تدريجي في المديْي���ن القصير والطويل. وعلى 

الدول التزام خاص ومستمر في أن تتقدم باطراد نحو اإلعمال التام للحقوق.

وبناء عليه، فقد فسرت »اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية« األمر على النحو التالي: »]و[إذا ما اتخذت أية تدابير تراجعية 
قص���دًا، فيقع على عاتق الدولة الطرف ع���بء إثبات أن األخذ بمثل هذه التدابير جاء بعد النظر بعناية قصوى في جميع البدائل، وأن بإمكان تبريرها 

عن وجه حق بالرجوع إلى جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في سياق االستخدام الكامل ألقصى الموارد المتاحة للدولة الطرف«.30 

يندرج النص على االلتزام باتخاذ خطوات فورية نحو اإلنفاذ الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تحت المادة 2 من العهد الدولي.  28

األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، التعليق العام رقم 3، أنظر الحاشية 15 فيما سبق.  29

األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، التعليق العام رقم 15، أنظر الحاشية 10 فيما سبق.  30

Photo: Suzanne Shende
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الحد األقصى من الموارد المتاحة

من واجب الدول اتخاذ تدابير إلعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى أقصى حد تسمح به مواردها المتاحة، بما في ذلك ما يتوافر 
غ مهم اللتزام اتخاذ التدابير، إال أنه ال يغير من الطبيعة الفورية لاللتزام،  لها من خالل المساعدة والتعاون الدوليين. »ومع أن 'توافر الموارد' مسوِّ
كم���ا إن القي���ود التي تفرضها محدودية الموارد ال تبرر وحدها عدم اتخاذ التدابير الالزمة. فحيثما يكون توافر الموارد غير كاف على نحو يمكن إثباته، 
يظل التزام الدولة الطرف قائمًا في ضمان أوس���ع نطاق ممكن من التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ضمن الظروف الس���ائدة. 
وقد أكدت اللجنة أنه يتعين على الدول األطراف، حتى في أوقات القيود الش���ديدة على الموارد، حماية األفراد أو الفئات األقل حظًا والمهمش���ة 

من المجتمع باعتماد برامج ّموجهة منخفضة الكلفة نسبيًا«.31

وعلى س���بيل المثال، يتعين على الحكومات توفير الرعاية الصحية الكافية والفعالة التي يس���مح بها الحد األقصى من مواردها المتاحة، مع إعطاء 
، كما يتعين عليها أن تجهد باس���تمرار من أجل تحسين مس���توى الرعاية الصحية للجميع. وإذا ما اختارت  األولوية للفئات األقل حظًا واألكثر تهميش���اً
الحكوم���ة إنفاق مواردها بط���رق ال تهدف إلى اإلنفاذ الكامل لحقوق اإلنس���ان، فإنها تكون بذلك قد انتهكت التزاماته���ا. ويمكن للمحاكم أن تلعب 
دورًا نش���طًا في مراقبة مدى ما تحرزه الدول من تقدم نحو اإلعمال الكامل للحقوق بس���ماع الشكاوى المقدمة ضد تقاعسها عن تخصيص الموارد 

الضرورية المتاحة في ميزانيات الدولة أو الوالية أو البلديات لهذه الغاية. 

وقد أش���ارت »اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية« إلى أن المضمون المعياري لتحديد مدى التقيد بالتزام اس���تخدام الحد 
األقصى من الموارد المتاحة هو معقولية التدابير التي تتخذ وكفايتها.32 وأرس���ت اللجنة كذلك مبدأ أن »تعهد الدولة الطرف باستخدام أقصى ما 
تسمح به مواردها المتاحة من أجل اإلنفاذ الكامل ألحكام العهد يؤهلها لتلقي الموارد المقدمة من المجتمع الدولي. وفي هذا الشأن، تشير عبارة 
'إلى الحد األقصى الذي تس���مح به مواردها المتاحة' إلى الموارد المتوافرة ضمن الدولة نفس���ها، وكذلك إلى تلك التي تتوافر لها من المجتمع 

الدولي عبر المساعدة والتعاون الدوليين«.33

االلتزامات األساسية الدنيا

يتكون »محتوى الحد األدنى األساسي« لحق ما من مستوى الخط القاعدي الذي 
يتعين على الدولة إعطاؤه األولوية فيما يتعلق بجميع األش���خاص، ويش���ير إلى 
مس���توى الحد األدنى الذي يفترض دون توفيره أن تكون الحكومة قد تقاعس���ت 

عن الوفاء بتقيدها بأحكام العهد الدولي.34

وق���د عرفت اللجنة االلتزامات األساس���ية الدنيا التي ينبغ���ي على جميع الدول 
األط���راف الوفاء بها لضمان تلبية الحد األدنى من المس���تويات األساس���ية من 
الحقوق، عل���ى األقل، في عدد م���ن تعليقاته العامة.35 فق���د أعلنت أن »الدولة 
الط���رف التي يحرم فيها عدد هام من األفراد من المواد الغذائية األساس���ية، أو 
من الرعاية الصحية األولية األساس���ية، أو من المأوى والمس���كن األساس���يين، 
أو من أش���كال التعليم األساس���ية، ُتعتبر، بداهًة، متخلفة عن الوف���اء بالتزاماتها 

األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، بيان صادر عن اللجنة: تقييم لاللتزام باتخاذ خطوات »بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة« بموجب البروتوكول االختياري   31
.]http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs38.htm[ 3 10 مايو/أيار 2007، الفقرة ،)UN Doc. E/C.1211/2007/( ،الملحق بالعهد

قدمت لجنة الحقوق االقتصادية قائمة باالعتبارات التي سوف تأخذها في الحسبان في تقييم ما إذا كانت الدول قد اتخذت خطوات »كافية« أو »معقولة« على   32
النحو التالي: »)أ( إلى أي مدى كانت التدابير المتخذة متعمدة وملموسة وهادفة نحو إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ )ب( ما إذا كانت الدولة الطرف 
قد مارست حسن التقدير بطريقة تخلو من التمييز والتعسف؛ )ج( ما إذا كان قرار الدولة الطرف بتخصيص )بعدم تخصيص( الموارد المتاحة يتماشى مع المعايير 
الدولية لحقوق اإلنسان؛ )د( حيثما كانت هناك عدة خيارات سياسية، ما إذا كانت الدولة الطرف تبتنى الخيار الذي يقيد الحقوق المنصوص عليها في العهد بأقل قدر 
ممكن؛ )ه�( اإلطار الزمني الذي اتخذت فيه الخطوات؛ )و( ما إذا كانت الخطوات قد أخذت في الحسبان الحالة غير المستقرة لألفراد المحرومين والمهمشين أو الفئات 
المحرومة والمهمشة، وما إذا كانت ال تقوم على التمييز، وما إذا كانت األولوية قد أعطيت للحاالت الجسيمة أو الحاالت شديدة الخطورة«. أنظر األمم المتحدة، لجنة 
 UN Doc. ،الحقوق االقتصادية، بيان صادر عن اللجنة: تقييم لاللتزام باتخاذ خطوات »بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة« بموجب البروتوكول االختياري الملحق بالعهد

E/C.12/200711 )2007(، 10 مايو/أيار 2007، الحاشية 32 فيما سبق.

المصدر نفسه.  33

»مفهوما المحتوى األساسي ومحتوى الحد األدنى ليسا مقصورين على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ويمكن االطالع على مثال لمحتوى الحد   34
األدنى في مجال الحقوق المدنية والسياسية في الحق في الحرية من االعتقال التعسفي. وأحد عناصر المحتوى األساسي لهذا الحق هو وجوب أن تحصل الدولة على 
 مذكرة قبض وأن تبرز هذه المذكرة للفرد. دائرة الحقوق، أنشطة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: مصدر تدريبي، موديول 8، ويمكن االطالع عليها من الموقع: 

http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module8.htm

األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، التعليق العام رقم 3، أنظر الحاشية 15 فيما سبق. أنظر أيضًا األمم المتحدة، مبادئ ليمبيرغ بشأن إنفاذ العهد الدولي   35
.]http://www.acpp.org/RBAVer1_0/archives/Limburg_Principles.pdf[ E/CN.417/1987/ ،الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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بمقتض���ى العهد«.36 وحي���ث يقع ذلك، فإن على الدول���ة عبء تبيان أن 
فش���لها هذا في تحقيق الحد األدنى األساس���ي من التزاماتها ناجم عن 
ع���دم قدرتها وليس عن ع���دم رغبتها. »وكيما تتمك���ن دولة ما من الدول 
األط���راف من عزو تخلفها ع���ن الوفاء على األقل بالتزاماتها األساس���ية 
الدني���ا إلى قلة الم���وارد المتاحة، يجب عليها أن تثب���ت أنها قد بذلت كل 
جهد من أجل استخدام كل الموارد التي تحت تصرفها في سبيل الوفاء، 
على سبيل األولوية، بهذه االلتزامات الدنيا«. وأكدت اللجنة كذلك على 
أنه إذا ما »ُقرئ العهد على نحو ال يحدد هذا االلتزام األساسي األدنى، 

يكون قد ُجرد إلى حد كبير من سبب وجوده«.37

وأكدت اللجنة كذلك على أنه »حتى في أوقات وجود قيود شديدة على 
الموارد، س���واء بس���بب عملية التكيف أو بس���بب االنتكاس االقتصادي 
أو غي���ر ذلك م���ن العوامل، يمكن، ب���ل يجب، حماية الضعف���اء من أفراد 

المجتمع المعرضين للمخاطر باعتماد برامج هادفة منخفضة الكلفة«.38

وعل���ى س���بيل المثال، تقول »اللجنة المعنية بالحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية« في تعليقها العام رق���م 12 إن إعمال الحق في الغذاء 
الكافي يتم عندما يتاح ماديًا واقتصاديًا لكل رجل وامرأة وطفل، في جميع األوقات، س���بيل الحصول على الغذاء الكافي أو وس���ائل شرائه. وفي 
تحديد مضمون ذلك، أكدت اللجنة على أنه ينبغي أن ال يفسر الحق في الغذاء الكافي »تفسيرًا ضيقًا يقصره على تأمين الحد األدنى من الحريرات 
والبروتين���ات وغير ذل���ك من العناصر المغذية المح���ددة«، وإنما على نحو يضمن »توفر الغ���ذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبي���ة االحتياجات التغذوية 

لألفراد، وخلو الغذاء من المواد الضارة«. 

االلتزامات العابرة للحدود / التطبيقات العابرة للحدود

تعترف المادة 2، اس���تنادًا إلى »اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان« بأن المس���اعدة والتع���اون الدوليين عنصر هام لاللت���زام بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، وبواجب جميع الدول. 

وتتضمن االلتزامات العابرة للحدود بالعالقة مع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والدولية ثالثة واجبات للدول: أولها، عدم إلحاق الضرر )االحترام( 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألي ش���خص موجود خارج حدود إقليمها؛ وثانيها، حماية جميع األش���خاص من الضرر الذي تتس���بب به 
أطراف ثالثة تخضع لس���يطرتها أو نفوذها؛ وثالثها، اتخاذ خطوات إلنفاذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل المس���اعدة والتعاون 
الدوليين. وقد أرس���ت اللجنة مبدأ »أن التعاون الدولي من أجل التنمية، وبالتالي من أجل إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هو... 

التزام يقع على عاتق الدول كافة. وهو يقع، بوجه خاص، على عاتق الدول التي تستطيع مساعدة غيرها من الدول في هذا الشأن«.39

وعلى س���بيل المثال، يعترف التعليق العام رقم 14 بش���أن الحق في الصحة بأن: »الدول األطراف ملزمة بضمان أن ما تتخذه من إجراءات كأعضاء 
ف���ي منظمات دولي���ة تولي اعتبار الواجب للحق في الصحة. وبناء على ذلك، ينبغي للدول األطراف األعضاء في مؤسس���ات مالية دولية، وعلى 
وجه الخصوص في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمصارف اإلنمائية اإلقليمية، أن تولي مزيدًا من االهتمام لحماية الحق في الصحة 

وذلك بالتأثير على سياسات اإلقراض، واتفاقات االئتمان وفي التدابير الدولية لهذه المؤسسات«.40

التزامات الجهات الفاعلة غير الدول األطراف

عل���ى الرغ���م من أن العهد يفرض واجبات على الدول األطراف، فإن ثمة اعترافًا متزايدًا بمس���ؤولية الجهات الفاعلة من غير الدول األطراف. ونظرًا 
لآلثار الهائلة ألنش���طة هذه الجهات على التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك المؤسس���ات المالية الدولية والشركات 

الكبرى العابرة للقوميات، فإن لهذا أهمية خاصة. 

وبحس���ب ديباج���ة »اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان«، فإن »كل ف���رد وهيئة من هيئات المجتمع س���وف تناضل... من أجل احت���رام هذه الحقوق 
والحريات... وفي س���بيل ضمان االعتراف والتقيد بها بصورة ش���املة وفعالة«.41 ولذا فإن على الش���ركات التجارية والمنظمات الدولية مسؤولية 

األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، التعليق العام رقم 3، أنظر الحاشية 15 فيما سبق، الفقرة 10.  36

المرجع نفسه.  37

المرجع نفسه.  38

األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، التعليق العام رقم 3، أنظر الحاشية 15 فيما سبق، الفقرة 14.  39

األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، التعليق العام رقم 14، أنظر الحاشية 8 فيما سبق.  40
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قانونية في أن تحترم حقوق اإلنس���ان. وإضافة إلى ذلك، على الدول األطراف التزام بحماية البش���ر من انتهاكات الجهات الفاعلة غير الحكومية من 
خالل التنظيم واإلنفاذ. ولربما يرقى امتناعها عن تنظيم األفعال عبر اإلقليمية للش���ركات الكبرى الخاضعة للوالية القضائية للدولة أو لس���يطرتها 

إلى مرتبة انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

د. قابلية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمقاضاة

على الرغم من أهمية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال يمكن إنكار أن إنفاذها قد ظل تحديًا مستمرًا بالنسبة للمدافعين عنها. فعلى 
الرغم من الجهود المس���تمرة لرفع راية الحقوق والمبادئ التي تكرس���ها المعاهدة، إال أن انتهاكات هذه الحقوق تظل تمارس على نطاق واسع في 

جميع المجتمعات والثقافات. 

فف���ي العديد م���ن البلدان، تتواصل المقاومة لالعتراف بقابلية الحق���وق االقتصادية واالجتماعية للمقاض���اة )أي أن معارضيها يّدعون أنه من غير 
الممكن التمتع بهذه الحقوق عبر اإلجراءات القانونية(، ولهذا الس���بب، فإن س���بل االنتصاف تظل محدودة أحيانًا، وال وجود لها في بعض األحيان. 
وقد كان لالفتراضات المتعلقة بدور المحاكم وأهليتها أثر كبير على فكرة ما هو قابل للمقاضاة. وإحدى الحجج التي كثيرًا ما تس���اق هو أن المحاكم 
س���وف تكون، بنظرها القضايا المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، قد تدخلت في دور الهيئة التشريعية في وضع السياسات. 
)لالط���الع عل���ى المزيد من ه���ذه المحاججات، يرجى الع���ودة إلى الكتاب الثال���ث – الجزء 20 أس���اطير وحقائق: التغلب على المعارض���ة للبروتوكول 
ن من مكوناتها ينبغي أن  االختي���اري الملح���ق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(. وتثير مس���ألة أي الحقوق أو مكوِّ
يخضع للمقاضاة ولإلنصاف من جانب المحاكم أو الهيئات األخرى أس���ئلة حرجة حول س���بل إخضاع الحكومات للمساءلة، من الناحية العملية، بشأن 

معايير حقوق اإلنسان. 

ولك���ن، وعل���ى الرغم من ذلك، فقد أوضحت »اللجن���ة المعنية بالحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية« بجالء أنه وبغ���ض النظر عما إذا كانت 
المحاك���م في نظام قانوني ما ق���ادرة على إنفاذ جميع جوانب الحقوق االجتماعية أو االقتصادية أو بعضها فقط، يتعين أن تتوافر في كل األحوال 
س���بل متاحة لالنتصاف الفعال.42 وحتى تكون فعالة، يتعين أن تكون س���بل االنتصاف متاحة وميس���رة ومواتية من حيث توقيتها. ويمكن أن يتم 
جب���ر الضرر عن طريق محكمة أو مؤسس���ة أخرى تقب���ل التظلمات وتنظر فيها. ولكن يتعين أن يتاح للضحايا الوص���ول إلى المحاكم حيثما يكون ذلك 
هو الوس���يلة الفعالة الوحيدة لضمان االنتصاف.43 إذ ينبغي كفالة حق المتظلم في أن ُتس���مع مظلمته، وفق ما أكدت اللجنة. وهذا أمر أساسي 

للعالقة بين حقوق اإلنسان وحكم القانون.44

إن التدابير القانونية أدوات مهمة يمكن توظيفها إلنقاذ حياة العديد من البش���ر أو تحس���ينها، خاصة عندما تسندها عملية تعبئة اجتماعية وأنشطة 
سياس���ية وحمالت إعالمية واس���عة النطاق. ولذا، فإن اإلجراءات أمام المحاكم المحلية والمحاكم اإلدارية الخاصة والهيئات الدولية القضائية وشبه 
القضائية، وغير ذلك من الكيانات القانونية، تشكل سباًل مهمة يمكن أن يجري من خاللها تحقيق التقدم في إنفاذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية. 

ويعرض اإلطار 2 فيما يلي بعض األمثلة على اتباع س���بيل للمقاضاة في إنفاذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على المس���تويين 
المحلي واإلقليمي. 

وفض���اًل ع���ن ذلك، فإن »قاعدة بيان���ات ESCR-Net لقانون الدعاوى« تتضمن أمثلة على حاالت اس���تخدمت فيها اس���تراتيجيات قانونية للمطالبة 
http://www. ( بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على المس���تويين الدولي والوطني، على الس���واء )يمكن االطالع عليها من الموقع
escr-net.org/caselaw/(. حي���ث يتضم���ن قضايا تتعلق ب���دول، بما فيها األرجنتين وبنغالدي���ش والبرازيل وكندا وش���يلي وكولومبيا وجمهورية 
الكونغ���و الديمقراطية والجمهورية الدومينيكية واإلكوادور ومصر والس���لفادور وفنلندا وفرنس���ا وغامبيا واليون���ان وغواتيماال وإقليم هونغ كونغ 
ذي اإلدارة الخاص���ة التابع للصين والمجر والهن���د وأيرلندا وكينيا والتفيا وموريتانيا وهولندا ونيكاراغوا وبنم���ا وباراغواي وبيرو والفليبين والبرتغال 
وس���لوفاكيا وجنوب أفريقيا وأسبانيا والس���ودان وسويس���را والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وفن�زويال وزمبابوي، وكذلك قضايا 

نظرتها أنظمة عالمية وإقليمية لحقوق اإلنسان. 

2 الفقرة   ،1998 األول  ديسمبر/كانون   3  ،Doc. E/C.1224/1998/  ،9 رقم  العام  التعليق  للعهد،  المحلي  التطبيق  االقتصادية،  الحقوق  لجنة  المتحدة،  األمم   42 
.]http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=425230[

األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، التعليق العام رقم 9، أنظر الحاشية 43 فيما سبق، الفقرة 9.  43

األمم المتحدة، لجنة الحقوق االقتصادية، التعليق العام رقم 9، أنظر الحاشية 43 فيما سبق، الفقرة 13.  44
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اإلطار 2: اعتماد سبيل المقاضاة إلنفاذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الممارسة 

األنظمة المحلية

األرجنتين

فيسكونتي ضد وزارة الصحة والرفاه االجتماعي

حيث قضت المحكمة بأن الحكومة ملزمة قانونيًا بالتدخل من أجل توفير الرعاية الصحية عندما ال يمكن كفالة صحة األفراد من قبلهم هم أنفسهم 
أو من قبل القطاع الخاص. وأمرت المحكمة الدولة بتقديم المطاعيم الضرورية. )محكمة االستئناف االتحادية، القضية رقم 96/31.777، 2 يونيو/

حزيران 1998(.

كندا

إلدريج ضد بريتيش كولومبيا )النائب العام(

قضت المحكمة بأن الحق في المساواة يفرض على الجهات الحكومية التزامات بأن تخصص الموارد الالزمة لضمان االستفادة الكاملة من المنافع 
ن أن لديها أساس���ًا معقواًل لكي تحرم من يعانون من إعاقة س���معية  العامة من جانب الفئات األقل حظًا. كما قالت إن الحكومة لم تتمكن من أن تبيِّ
من خدمات لغة اإلشارة في ضوء التأثيرات الضئيلة نسبيًا لهذه الخدمات على الميزانية الصحية للحكومة. )المحكمة العليا لكندا، 20 ديسمبر/كانون 

األول 2001.( 

كولومبيا

القرار T-760 لسنة 2008 – الحق في الصحة

أك���دت المحكمة الدس���تورية مجددًا على جواز اللجوء إل���ى القضاء إلعمال الحق في الصحة وأمرت بإجراء إع���ادة هيكلة جوهرية للنظام الصحي في 
الب���الد. وأم���رت المحكم���ة كذلك بتقديم أش���كال من جبر الضرر ف���ي 22 قضية فردية وأجبرت الس���لطات على تكييف األنظمة التي تس���ببت في 
مشكالت هيكلية في إطار نظام التأمين الصحي. وسلطت الضوء على مسؤولية الدول عن تبني تدابير متعمدة لتحقيق اإلعمال التدريجي للحق 
في الصحة وأكدت أن هذا الحق يس���تدعي الش���فافية وضمان سبل الحصول على المعلومات، وكذلك وضع الخطط القائمة على الشواهد واتخاذ 
القرارات لتغطية جوانب هذا الحق استنادًا إلى عمليات تشاركية. وفضاًل عن ذلك، أمرت المحكمة بتيسير تخصيص الموارد للنظام وبتعزيز التقييم 

للشركات الخاصة التي تزود البالد بخدمات الصرف الصحي واإلشراف عليها. )المحكمة الدستورية الكولومبية، 31 يوليو/تموز 2008.(

الهند 

االتحاد الشعبي للحريات المدنية ضد االتحاد الهندي وآخرين

وقع���ت حوادث وفاة بس���بب الجوع رغ���م تخزين كميات فائضة م���ن القمح ألوقات المجاعة الرس���مية، ورغم وجود برامج متنوع���ة في مختلف أرجاء 
الهن���د لتوزي���ع الطعام. وأصدرت المحكمة قرارًا يربط بين الح���ق في الغذاء والحق في الحياة ووجدت أن هذا الحق تع���رض للخطر نتيجة عدم فاعلية 
برامج إيصال الغذاء. ورفضت س���ماع حجج تتصل بعدم توافر الموارد نظرًا لمدى قساوة الظروف. كما أمرت بتنفيذ قانون للمجاعات وبرامج للغذاء 

ووجبات عالية الجودة في المدارس لمنتصف النهار. )المحكمة العليا للهند، 2 مايو/أيار 2003.( 

جنوب أفريقيا

حكومة جمهورية جنوب أفريقيا وآخرون ضد غروتبوم وآخرين 

طعنت الدعوى القضائية في تقاعس الحكومة عن توفير الس���كن الكافي بموجب البند s.26 )الحق في الس���كن الكافي( والبند s.28 )حق األطفال 
في المأوى( من دستور جنوب أفريقيا. وقضت المحكمة بأن برنامج اإلسكان لم يلبِّ المتطلب الدستوري باتخاذ خطوات معقولة نحو إعمال هذين 
الحقين ألنه لم يتصدَّ الحتياجات من يعيش���ون في حاالت تعرضهم للمخاطر. وقالت إنه ينبغي على الحكومة مراجعة برنامجها لإلس���كان وتعديله 
من أجل إيجاد التمويل الالزم إلغاثة من يعانون من العوز الش���ديد وتنفيذ هذه التدابير واإلش���راف عليها. )المحكمة الدس���تورية لجنوب أفريقيا، 4 

أكتوبر/تشرين األول 2000.( 
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األنظمة اإلقليمية لحقوق اإلنسان

على المس���توى اإلقليمي، أس���همت »اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والش���عوب« و»اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية« و»منظومة الدول 
األمريكية لحقوق اإلنسان« في بناء فقه قانوني تستند إليه الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

النظام األفريقي

مركز حقوق اإلنسان واإلجالء ضد السودان

وجدت »اللجنة األفريقية لحقوق اإلنس���ان والش���عوب« أن عمليات اإلجالء القسري، في س���ياق أزمة دارفور، لم تنتهك فحسب الحق في السكن 
الكافي وإنما أيضًا عدة حقوق مدنية وسياس���ية. وقالت اللجنة إن »تدمير البيوت والمواش���ي والمزارع، وكذلك تس���ميم موارد المياه، كاآلبار« قد 
ارتقت إلى مرتبة انتهاك الحق في الصحة، وأن الحملة العسكرية »شكلت انتهاكًا جماعيًا ليس فحسب للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

وإنما أيضًا لحقوق فردية أخرى للدارفوريين«. )البيان 2005/296، 29 يوليو/تموز 2009.( 

شركة »SERAC« للكيماويات غير العضوية و»مركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية« ضد نيجيريا

اعتبرت اللجنة األفريقية أن عدم منع نيجيريا شركة »شل« من تلويث البيئة شّكل خرقًا اللتزامها بحماية الحق في الغذاء والسكن وفي بيئة نظيفة 
لشعب أوغوني. )القضية رقم 96/155، القرار المتخذ في الجلسة العادية الثالثين، بانجول، غامبيا، -13 27 أكتوبر/تشرين األول 2001.(

النظام األوروبي

المركز األوروبي لحقوق الروما )الغجر( ضد اليونان

اعترف���ت »اللجن���ة األوروبية للحقوق االجتماعية« بوج���وب تجنب اإلقصاء االجتماعي للروم���ا واحترام الفوارق وعدم التميي���ز ضدهم. وأكدت على 
أن الحق في الس���كن يتيح ممارس���ة حقوقًا أخرى عديدة – مدنية وسياس���ية، واقتصادية واجتماعية وثقافية، على الس���واء – وفي نهاية المطاف 
خلصت إلى أنه يتعين على الدول تعزيز الجهود الرامية إلى التزويد الكافي للعائالت بالس���كن، وأخذ احتياجات األس���ر في الحسبان في سياساتها 
اإلسكانية، وضمان أن يكون السكن الموجود ذا مستوى كاف بحيث يوفر الخدمات األساسية ويضمن األمان من اإلجالء غير القانوني. )الشكوى 

رقم 2003/15 )8 ديسمبر/كانون األول 2004(.( 

نظام الدول األمريكية

مجتمع ماياغنا )سومو( أواس تينغني ضد نيكاراغوا

قض���ت »محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنس���ان« بأن على الدول واجبًا في حماية حق الملكية، بما ف���ي ذلك حقوق أفراد المجتمعات األصلية، 
في إطار ملكيتهم الجماعية. والحظت المحكمة أنه ما كان للدول حق في أن تمنح امتيازات ألطراف ثالثة في أراضي الشعوب األصلية وأنه ال بد 
من اتخاذ التدابير الضرورية إلنش���اء آلية فعالة لفرز أراضي مجتمعات الس���كان األصليين وتوزيعها عليهم، وفقًا للقوانين العرفية والقيم والعادات 

واألعراف. )حكم صادر في 31 أغسطس/آب Ser.C( ،2001( .Inter-Am. Ct. H.R، رقم 79 )2001(.( 



وانضم���وا إلى ائت���الف المنظمات غير الحكومية وقدموا الدعم للمس���اءلة على انتهاكات 
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. فإذا ما كانت لديكم الرغبة في أن تكونوا جزءًا 
من ائت���الف المنظمات غير الحكومية وتتلقوا مزيدًا م���ن المعلومات عن الحملة، تفضلوا 
http://www.escr-net. :بملء اس���تمارة العضوية المتوافرة على الموقع اإللكترون���ي

 op-coalition@escr-net.org :أو باالتصال بنا على البريد اإللكتروني ،org

 بادروا إلى
االنخراط!

 معلومات بش���أن "االئتالف الدول���ي للمنظمات غي���ر الحكومية من أجل البروتوك���ول االختياري 
للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" 

يضم "االئتالف الدول���ي للمنظمات غير الحكومية من أجل البروتوك���ول االختياري للعهد الدولي 
الخ���اص بالحق���وق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية" )ائت���الف المنظمات غي���ر الحكومية( في 
صفوفه س���وية مئات من األف���راد والمنظمات م���ن مختلف أنحاء العالم يجمعها هدف مش���ترك 
ه���و تعزيز عملي���ة التصديق على البروتوكول االختي���اري وإنفاذه. وقد قاد ائت���الف المنظمات غير 
الحكومي���ة جهود المجتمع المدني من أجل تبن���ي البروتوكول االختياري، ويركز اآلن على التصديق 

على هذه المعاهدة ووضعها موضع التنفيذ. 

ومن خ���الل حمل���ة التصدي���ق والتنفي���ذ للبروتوكول االختي���اري للعه���د الدولي الخ���اص بالحقوق 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة والثقافية، يس���عى ائتالف المنظم���ات غير الحكومية ف���ي إطار حملة 

قوا من أجل حماية جميع حقوق اإلنسان، إلى ما يلي:  التصديق المعنونة، العدالة اآلن! صدِّ

ضمان دخول البروتوك���ول االختياري للعهد الدولي الخاص بالحق���وق االقتصادية واالجتماعية   .1
والثقافي���ة عل���ى الف���ور حي���ز النفاذ من خ���الل ع���دد كبير ومتن���وع إقليمي���ًا م���ن التصديقات/

االنضمامات؛

ضمان التطبيق الفعال للبروتوكول االختياري وتحقيق التقدم نحو تعزيزه عن طريق: الدعوة إلى    .2
تبني قواعد إجرائية فعالة للبروتوكول، والتش���جيع على انتخاب أعضاء للجنة من ذوي الخلفية 
الراس���خة في مضمار الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ودعم مواءمة األنظمة على 
المس���توى الوطني مع أحكام البروتوكول االختياري، والعمل مع اللجنة ومع الس���لطات على 

الصعيد الوطني من أجل بناء الوعي بالمعاهدة وضمان التنفيذ التصاعدي لها؛

توفير الدعم لها على المستوى القضائي لضمان وصول القضايا المناسبة إلى اللجنة بغرض   .3
إرساء سوابق إيجابية لعملها؛

ترقية الوعي بالبروتوكول االختياري للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتعزيز القدرات   .4
لدى المنظمات كي تستخدم هذه األداة كوسيلة مهمة لتطوير العمل بشأن هذه الحقوق على 

الصعيد الوطني؛

توسعة شبكة المنظمات العاملة بشأن البروتوكول االختياري والعهد الدولي الخاص بالحقوق   .5
االقتصادية واالجتماعية والقضايا المتعلقة بهذه الحقوق، وتعزيز هذا العمل والتوسع فيه؛

تيس���ير انخراط المنظمات على المس���توى الوطني في عرض حاالت استراتيجية أمام "اللجنة   .6
المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي���ة"، وفي تنفيذ القرارات وضمان وصول 

الشكاوى المناسبة إلى اللجنة. 



إن ماليين البشر في شتى أنحاء العالم يعانون من االنتهاكات لحقوقهم 
االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية، بما ف���ي ذلك انتهاك حقوقهم في 
أن يتمتعوا بالس���كن والغذاء والماء والصرف الصح���ي والصحة والعمل 
والتعلي���م على نح���و كاف. وللتص���دي له���ذه االنتهاكات، أنش���أت األمم 
المتح���دة آلية دولي���ة جديدة، ه���ي: البروتوكول االختي���اري للعهد الدولي 
ن  الخ���اص بالحق���وق االقتصادي���ة واالجتماعي���ة والثقافي���ة، الذي س���يمكِّ
ضحايا االنته���اكات لحقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ممن ال 
يس���تطيعون التماس االنتصاف داخل بلدانهم، من نشدان العدالة على 

المستوى الدولي.

ملف أدوات للتحرك: 
الكتي���ب األول: ج���دد معلومات���ك بش���أن العه���د الدول���ي الخ���اص بالحق���وق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية

الكتيب الثاني: لمحة عام���ة: البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ق على البروتوكول االختياري الخاص بالحقوق  الكتيب الثالث: لماذا ينبغي على الدول أن تصدِّ
االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟

الكتيب الرابع: أدوات من أجل كس���ب تأييد بلدكم والدعوة إلى التصديق على البروتوكول 
االختياري وتنفيذه

www.escr-net.org :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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االئتالف الدولي للمنظمات غير الحكومية من أجل البروتوكول االختياري 
للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية


