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تعريف بالمركز
"المركز ززم الملز ززر ل ق ز ز

ااقتل ز ز واة ااجتم عيز ززة" ه ز ز مؤسسز ززة ق ة ةيز ززة ملز ززراة غيز ززر

حك ميززة تنط ززم مززم قززيا ال دالززة ال راززة المس ز ا
اإلعالة ز ز ا ااتف قي ز ز ا الد ليز ززة ل ق ز ز

اإلةس ز ز

ت تززم ز

لز

جمي ز الم اثيززم

ل ص ز ز ال هز ززد الز ززد ل ل ق ز ز

ااقتل واة ااجتم عية الثق ية اتف قي ا ت صي ا منظمة ال مل الد ليزة كمرج يزة لهز
ع مست

الرؤاة المم رسة.

الرؤية:
ةؤمم ضر ر التف عزل مز ال ركز ا ااجتم عيزة الملزراة ال مزل م هز وعمهز مزم ججزل ج
البح مجتم ن

اتمتز

لي مم كل جشك ل القهر الفقزر التمييزم ج الظ زا ااجتمز ع

م اطنز ه جميز حقز قها ااقتلز واة ااجتم عيززة الثق يززة جلز ج ةز حقز قها المدةيززة
السي سية عتب ر ج حق

اإلةس

حد احد ا تتجمج.

الرسالة:
اسز ز ز

ا لمرك ز ززم جلز ز ز تمك ز ززيم المجتمز ز ز ك ز ززل تز ز ز م ز ززم التمتز ز ز

قز ز ز قها ااقتلز ز ز واة

ااجتم عيززة الثق يززة مززم ززالل ت ماززم ال رك ز ا ااجتم عيززة المدا ززة عززم هززقه ال ق ز
اسززتنه ح حركززة مجتم يززة جداززد ت قززم جع ز مسززت ا ا المق ز ركة ق ز ور ع ز الت ز ثير
التغييززر ةقززر ثق ززة حقز
الخل ز ص اسززيم حق ز

اإلةسز عم م ز

ال قز

ااقتلز واة ااجتم عيززة ع ز

ال مززل ال را ز ا النق يززة م ز تنظززيا حمززالا الززد

جز
نز

الت لف ا تك ام القبك ا تقداا المس ةد الق ة ةية ااحتك ل قض .

األهداف:
مم ججل ت قيم رس لة المركم ة مل ع :
 .1المس همة ز ت قيزم التز ان الم وز ع
اإلةس م يم ال ق

ز اهتمز ال ركزة الملزراة ال ر يزة ل قز

ااقتل واة ااجتم عية الثق ية ال ق

 .2و تل راا استراتيجي ا لم اجهة اةته ك ا ال ق
 .3وعز ززا حمز ززالا الز ززد

المدةية السي سية.

ااقتل واة ااجتم عية.
ع ز ز ز ززم ال قز ز ز ز ز
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تنفي ززقه

مهز ز راا تخطيطهز ز

تقي ززيا جوائهز ز مز ز ا ظ ززا م ززم ت ثيرهز ز ز ز جقز زرار سي سز ز ا

تقرا ا مم رس ا تت ا م الم اير الد لية ل ق
 .4الت ززرل ال مز ز

اإلةس .

ال م ز ز ع ز ز الت ززدا ا التز ز ت اجز ز ال راز ز ا النق ي ززة ال ركز ز ا

ااجتم عية ت ثيراا كزل مزم ال لمزة السي سز ا ااتف قيز ا اللز ور عزم منظمزة التجز ر
الد لية ع حي الم اطنيم لمن ققته طرح ال
 .5المس همة

ل المالئمة له د رته .

م جشك ل تنسزيقية ت لفيزة كاطز ر ل مزل المقزتر

وعمهز

ت مازم

ق ززدر ال ركز ز ا ااجتم عي ززة ز ز نز ز تنظيم تهز ز المس ززتق ة حراتهز ز ز ز ال م ززل الت بي ززر
الت ثير.
 .6تنقيززة البنيززة التقززرا ية المل زراة مززم كززل م ز مززم ش ز ة من هضززة م اثيززم حق ز
الد لية الت صدقت ملر ع يه

ل ص الداعمة ل ق

اإلةس ز

ال م لية النق ية.

أنشطة المركز:
 -1رص ززد اقز ز ال قز ز

ااقتلز ز واة ااجتم عي ززة ال راز ز ا النق ي ززة ال م لي ززة مت تز ز

ت ثيق س ا مم حيث ااةته كز ا المخت فزة التز تت زرح لهز هزقه ال قز

ج مزم حيزث

المك س الت ت ققه ال رك ا ااجتم عية ال م لية.
 -2جعززداو الب ز ل التق ز رار الت ز تقززتب مز اق ز ت ز ال قز

ةقززره لت ماززم الم ر ززة

ق ةه .
 -3جعززداو ال مززالا رع ال مززل التززدرا

تنفيززقه ب غيززة ر ز الز ع

التمكززيم ت ز

ال ق .
 -4تقداا المس ةد الق ة ةية كل ص ره لتمكيم الم اطنيم مم هقه ال ق .
 -5جعداو مق را ق اةيم ت داالا تقرا ية ح ل ت

ال ق

يث تت ا م مز الم ز اير

الد لية.
عم ال ق

 -6جةق شبك ا الد
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ااقتل واة ااجتم عية ج المس همة يه .
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 الهيئة اإلستشارية للمركز
( ق ل ترتي األ جدي)

األستاذ .أحمد السيد النجار
الدكتور .حسنين كشك
األستاذ .عبد الغفار شكر
الدكتورة .هويدا عدلى رومان
األستاذة .نوله درويش
"األسماء مرتبة أبجديا"
 مدير المركز

خــالـد علـى عمـــر

المحامى
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أهداء
إلى المحامى الكبير

األستاذ  /ربيع راشد
نهدي هذا الكتاب

اسرة المركز المصرى
للحقوق االقتصادية واالجتماعية
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مقدمة

:

ال يمكن إنكار حالة التردى العالمية فى شأن الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ،ولعل آثار العولمة
اإلقتصادية بادية على حرمان جزء كبير من البشر من هذه الحقوق ،ثم جاءت األزمة المالية العالمية األخيرة
 8002-8002لتلقى بالكثيرين فى أتون الفقر والجهل والبطالة والمرض .فقد شهد الربع األخير من عام 8002
والربع األول من عام  8002إنخفاضات سريعة ومتزامنة فى اإلستثمار واإلستهالك واإلنتاج والتجارة فى
جميع أنحاء العالم مما أفضى لحاالت كثيفة من فقدان الوظائف فى كثير من البلدان حيث عانت البلدان النامية
معاناه شديدة من فقدان الوظائف فى الصناعات الموجهة غالبا إلى التصدير فى القطاع المنظم ،وقد أدت حاالت
فقدان الوظائف هذه إلى إنضمام المزيد من العمال فى اإلقتصاد المنظم إلى صفوف العمال فى اإلقتصاد غير
المنظم  ،بما فى ذلك الزراعة مما زاد من حدة التنافس بين المهن منخفضة الدخل كما تزايدت البطالة العالمية
بأكثر من  41مليون شخص ، 1وقد ذهب مدير عام منظمة العمل الدولية فى تقرير أعده بعنوان "مواجهة
األزمة المالية و فرص العمل" قدمه لمؤتمر العمل الدولى يونيه  8002أكد فيه أن اإلتجاهات الجارية تشير إلى
إستمرار التدهور الحاد .و فى الدول األعضاء فى منظمة التعاون والتنمية فى المجال اإلقتصادى بات ما يزيد
على  7ماليين شخص عاطلين عن العمل بين يناير  8002ويناير  ، 8002وفى الواليات المتحدة األمريكية
بلغت الوظائف المفقودة  4,1مليون وظيفة بين يولية  8002وفبراير  ، 8002وبلغ معدل البطالة  % 2,4من
القوى العاملة فى مارس  ، 8002ولكنها نسبة تزيد على  % 41إذا ما أضيف األشخاص العاملين بعض الوقت
من غير إختيارهم الطوعى  .وخسرت أسبانيا  700000وظيفة فى الربع األول من  8002وقفزت البطالة إلى
نسبة  % 47,1أى ما يزيد على  1مليون شخص .وفى أيرلندا بلغت نسبة البطالة  % 40فى فبراير 8002
مرتفعة من نسية  % 1,2فى الربع األول فى  . 8002وسجلت كال من السويد وتركيا حاالت سريعه من فقدان
الوظائف .وفى روسيا ا زداد عدد العاطلين عن العمل بأكثر من مليونى شخص بين مايو  8002ويناير . 8002
وفى كوريا الجنوبية فقد  4,8مليون شخص وظيفته خالل الفترة من يونيه  8002حتى فبراير  8002ومازالت
هذه االتجاهات مستمر ة فى التزايد  .وأكد التقرير أن الناس يعانون األمرين فكل وظيفة مفقودة إنما هى مأساة
شخصية ومشقة عائلية و أزمة إجتماعية حيث يتولد إنعدام األمن من إنعدام األمل فى المستقبل وإنخفاض
1راجع التقرير األول للمركز المصرى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية – حول مؤتمر العمل الدولى 9002
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الدخول .وكلما طال بقاء الناس بعيدا عن العمل كلما فقدوا مهاراتهم  ،وتفضى البطالة إلى زيادة اإلجهاد وإلى
المرض وفقدان إحترام الذات  ،و تؤدى إلى صدمات نفسية شخصية فهناك إرتباط وثيق بين إرتفاع البطالة و
إرتفاع معدالت اإلنتحار ،وكلما طالت مدة وجود األشخاص الراغبين فى العمل خارج العمالة كلما كانت وطأة
الضغوط قاسية عليهم .2
كما ذهبت منظمة العفو الدولية إلى أن هناك"  289مليون شخص يعانون من الفقر المزمن  ،وكثيراً ما
ينجم الجوع عن انتهاكات حقوق اإلنسان  ،مثلما وثقت منظمة العفو الدولية في كوريا الشمالية وزيمبابوي
وغيرهما .
وقد أدت أزمة الغذاء الحالية في العالم ،والتي زادت انتهاكات حقوق اإلنسان من تفاقمها ،إلى إضافة 74
مليون شخص آخرين إلى أولئك الذين يعانون من سوء التغذية المزمن.
هناك أكثر من مليار شخص يعيشون في "أحياء الفقراء" أو في مستوطنات عشوائية ،وهناك واحد من كل
ثالثة من سكان المدن يعيش في مسكن غير مالئم ال تتوفر فيه المرافق األساسية أو ال يتوفر سوى أقل القليل
منها .ويزداد الوضع سوءاً بسبب عمليات اإلجالء القسري المتفشية على نطاق واسع في العالم.
في كل دقيقة ،تموت امرأة بسبب المشاكل المتعلقة بالحمل  ،ومقابل كل امرأة تموت هناك  80امرأة أو أكثر
يعانين من مضاعفات أخرى خطيرة.
هناك أكثر من  400مليون طفل (وأكثر من نصفهم من اإلناث) ال تتوفر لهم سبل الحصول على التعليم
األولي "

3

نعم لقد ظلت الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية – وعن عمد -أسيرة التجاهل والتهميش الدولى منذ إقرارها
عام  4212عبر اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان ،ثم عام  4200عبر العهد الدولى للحقوق اإلقتصاديةواإلجتماعية -وحتى النصف األخير من التسعينات.
إال أنه ورغم ذلك التهميش والتجاهل الدوليين لم ييأس المدافعون عن هذه الحقوق من التنديد بهذا السلوك
القصدى ،والمطالبة بإقرار وإنفاذ هذه الحقوق فى الواقع ،وكان من آثار هذه المقاومة الحقوقية عددا من
المؤشرات:
 -4إنشاء اللجنة المعنية بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية لتتولى متابعة تنفيذ الدول لتعهداتها بالعهد الدولى
للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية بدال من المجلس اإلقتصادى واإلجتماعى باألمم المتحدة والذى كان يمثل – بال
أدنى شك -نقطة ضعف تحول دون تطوير عمليات إنفاذ تلك الحقوق.

 2راجع التقرير األول للمركز المصرى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية حول مؤتمر العمل الدولى يونيه 9002
3راجع موقع المنظمة على النت  www>amnesty.orgوراجع نفس المعنى فى كتابها بعنوان – حقوق اإلنسان من أجل كرامة
اإلنسان -وثيقة تمهيدية بشأن الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية.
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 -8حاولت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان باألمم المتحدة إصدار عددا من التعليقات العامة حول تعهدات الدول
األطراف ،وآليات التطبيق المحلى للعهد ،ومحتوى الحقوق الواردة به.
 -9كما ساهم العديد من الخبراء فى الوكاالت الدولية المختلفة مثل اليونسكو أو العمل الدولية إلى إقرار إعالنات
ومبادىء وبيانات تحاول أن تساهم فى إنفاذ هذه الحقوق ،وتحول دون تحلل الدول منها.
 -1ثم كانت أبرز أشكال المقاومة الحقوقية هو العمل على إقرار البرتوكول اإلختيارى األول للعهد الدولى
للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والذى يتيح لألفراد والجماعات تقديم شكاوى ضد انتهاكات الدول لهذه
الحقوق ،وقد تم إقرارهذا البروتوكول بنهايات عام  8002ووقعت عليه حتى اآلن ( عدد الدول الموقعة) .
 -4أضحى من غير المقبول من المنظمات الحقوقية الكبرى أن تقف بمنأى عن هذا الصراع وأن تستمر فى
خططها السابقة باإلهتمام بالحقوق المدنية والسياسية على حساب الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
ولعل أبرز تلك التطورات هى الخطط الجديدة لمنظمتى العفو الدولية ،ومراقبة حقوق اإلنسان حيث بدى
إهتمامهما بتطوير أليات عملهما على هذه الحقوق ،وهو ما يعد خطوة حقوقية بالغة األهمية ،ومن المرجح أن
تساهم بقدر ما فى إنصاف تلك الحقوق التى طالما سقطت من أجندة هذه المنظمات وأولوياتها.
وليس خفيا أن العادة جرت على مناقشة الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية 4ال من منظور الحقوق
بل من منظور التنمية أو سياسات الرعاية اإلجتماعية  ،لذا فإن إعمال هذه الحقوق أضحى يتوقف على سياسات
التنمية التى تتبعها الدول مما يقوض المبدأ األساسى بأن حقوق اإلنسان ليست منحة وال يجوز سلبها .
وإذا كان المركز المصرى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية قد أنشىء فى منتصف عام  8002فإن أساس
نشاطه سينطلق بداية من حتمية اإلقرار بأن الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية قيمة جوهرية بذاتها،
وهى غاية تقصد لذاتها.
وفى إطار سعى المركز المصرى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية لدعم الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
والثقافية والمطالبة بإنفاذها فى الواقع المصرى فقد رأى أن من أولى الخطوات التى يجب عليه إتباعها هو
إصدار هذه المدونة والتى تشتمل على أغلب الوثائق األساسية التى تتعلق بهذه الحقوق وإصدارها فى كتاب
ونشرها على موقعه للكافة لعلها تساهم فى إثراء المكتبة الحقوقية العربية من ناحية ،وتساعد فى جمهرة الفكرة
حول هذه الحقوق من ناحية ثانية  ،وتسهل من أليات المطالبة بإنفاذها فى واقعنا المصرى من ناحية ثالثة.

4كتاب دائرة الحقوق -ص  -2،9صادر عن البرنامج الدولى للدورات التدريبيبة فى مجال حقوق االنسان والمنتدى اآلسيوى لحقوق
اإلنسان والتنمية
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وتتضمن هذه المدونة ست فصول:
الفصل التمهيدى :يوضح مدى وشرعية إنفاذ الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية فى أرض الواقع من
خالل إستعراض نشأة هذه الحقوق ،وآليات إنفاذها ،وأجهزة مراقبتها .

الفصل األول :يتضمن خمس وثائق هى  :الدستور المصرى ،ثم اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان ،ثم العهد
الدولى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية ،ثم العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ،إتفاقية الحرية النقابية
وحماية حق التنظيم .
الفصل الثانى :يتضمن التعليقات العامة بشأن تطبيق نصوص العهد الدولى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
والتى تتضمن أربعة عشر تعليقا هى:
 -4التعليق العام رقم  4بشأن تقديم الدول األطراف تقاريرها()4222
-8

التعليق العام رقم  8بشأن التدابير الدولية للمساعدة التقنية (المادة  88من العهد) ()4220

 -9التعليق العام رقم  9بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف (الفقرة  4من المادة  8من العهد) ()4220
 -1التعليق العام رقم  1بشأن الحق في السكن المالئم (المادة  )4(44من العهد) ()4224
 -4التعليق العام رقم  4بشأن المعوقون ()4221
 -0التعليق العام رقم  0بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن ()4224
 -7التعليق العام رقم  7بشأن الحق في السكن المالئم (المادة 44فقرة  4من العهد) حااالت إخاالء المسااكن
باإلكراه ()4227
 -2التعليق العام رقم  2بشأن العالقة باين العقوباات اإلقتصاادية وإحتارام الحقاوق اإلقتصاادية واإلجتماعياة
والثقافية ()4227
 -2التعلياق العااام رقاام  2بشااأن التطبيااق المحلااى للعهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة
والثقافية ()4222
 -40التعليااق العااام رقاام  40بشااأن دور مؤسسااات حقااوق اإلنسااان الوطنيااة فااي حمايااة الحقااوق االقتصااادية
واالجتماعية والثقافية ()4222
 -44التعليق العام رقم  44بشأن خطط العمل من أجل التعليم االبتدائي (المادة )4222( )41
 -48التعليق العام رقم  48بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة )4222( )44
 -49التعليق العام رقم  49بشأن الحق في التعليم (المادة )4222( )49
 -41التعليااق العااام رقاام  41بشااأن الحااق فااي التمتااع بااأعلى مسااتوى ماان الصااحة يمكاان بلوغااه (المااادة )48
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()8000
الفصل الثالث :يتضمن أبرز اإلعالنات والبيانات والمبادىء والمواثيق الدولية الصادرة بشأن الحقوق
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية وهى:
 -4إعالن مؤتمر القمة العالمى للتنمية اإلجتماعية ()4221
 -8بيان الفقر والعهد الدولى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ()8004
 -9بيان العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ()4222
 -1أهداف اإلنمائية لأللفية و للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ()8008
 -4اإلعالن العالمى الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية ()4271
 -0إعالن المؤتمر العالمى المعنى بالمرأة والتنمية والسالم ()4224
 -7مبادىء ماستريخت التوجيهية المتعلقة بإنتهاكات الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية()4227
 -2مبادىء ليمبورج بشأن تنفيذ العهد الدولى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية ()4222
 -2الميثاق اإلجتماعى األوربى ()4220
الفصل الرابع :يتضمن أبرز القرارات التى صدرت من لجنة حقوق اإلنسان فى شأن الحقوق اإلقتصادية
واإلجتماعية ،وهى:
 -4القرار  - 4/8000لجنة حقو ق اإلنسان – الدورة السادسة والخمسون (الحق فى التنمية)
 -8القرار  - 2/8000لجنة حقو ق اإلنسان  -الدورة السادسة والخمسين ( مسألـة إعمـال الحقـوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي العهد الدولي
الخاص بالحقوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافية في جميع البلـدان ،ودراسة المشاكـل الخاصة التي
تواجهها البلدان النامية في جهودها الرامية إلى إقـرار هذه الحقوق )
 -9القرار  - 40/8000لجنة حقو ق اإلنسان بشأن (الحق فى الغذاء)
 -1القرار  - 44/8000لجنة حقو ق اإلنسان بشأن ( حقوق اإلنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب
واحد ).
-4

القرار  - 48/8000لجنة حقو ق اإلنسان بشأن (حقوق اإلنسان والفقر المدقع )

-0

القرار  07/8000لجنة حقو ق اإلنسان بشأن (حالة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان )

 -7القرار  - 78/8000لجنة حقوق اإلنسان بشأن ( اآلثار الضارة لنقل وإلقـاء المنتجات والنفايات
الس ّميـة والخطرة بصورة غير مشروعة على التمتع بحقوق اإلنسان )
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 -2تقرير "لختنشتاين" – لجنة حقوق اإلنسان8000 -

الفصل الخامس:
 -4تعليقات الدول بشأن مشروع البروتوكول اإلختيارى األول للعهد الدولى للحقوق اإلقتصادية
واإلجتماعية والثقافية فى المجلس اإلقتصادى واإلجتماعى.
 -8البروتوكول اإلختيارى األول للعهد الدولى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية.
المركز المصرى للحقوق
اإلقتصادية واإلجتماعية
ديسمبر 8002
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الفصل التمهيدى :
الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية و الثقافية
منظومة حقوقية قابلة للنفاذ
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تفرض منظومة حقوق اإلنسان الدولية ثالثة محددات أساسية:
الكرامة األصلية لبنى البشر  :تشير ديباجة اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان أن حقوق اإلنسان مشتقة من
"الكرامة األصلية" لجميع أعضاء األسرة البشرية  .وهكذا و إن كانت حقوق اإلنسان قد صيغت فى معاهدات
وإعالنات و مواثيق فإن أصولها ومبرراتها هى ـ أساسا ـ إما سابقة للتقنين أو خارجة عن نطاقه  .و بتعبير آخر
فإن حقوق اإل نسان ليست من نتاج القوانين أو المشرعين  ،وهى ليست موجودة ألن الحكومات أو الدول تقرها
؛ بل هى إستحقاق أخالقى مشتق من إنتسابنا "لألسرة البشرية" و تمثل معيارا يختبر وفقا له القوانين. 5
المساواة و عدم التمييز :إن حقوق اإلنسان بحكم طبيعتها يمتلكها الجميع و بقدر متساو فمهما كان مركزنا
اإلجتماعى او اإلقتصادى أو الثقافى أو السياسى ،و مهما كانت الظروف التى نعيش فيها  ،فإننا من حيث المبدأ
على األقل ،يحق لنا نفس الحقوق و الحريات األساسية  .أن المساواة و عدم التمييز مبدأ أساسى من مبادئ
حقوق اإلنسان و كما تنص المادة الثانية من اإلعالن العالمى لحقوق االنسان فإن:
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق و الحريات المذكورة فى هذا اإلعالن ،دونما تميز من أى نوع  ،وال
سيما التمييز بسبب العنصر ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأى سياسيا أو غير سياسى ،أو
األصل الوطنى أو اإلجتماعى ،أو الثروة ،أو المولد أو أى وضع آخر.6
ترابط حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة  :إبتليت عملية وضع المعايير داخل األمم المتحدة بالمعركة
األيديولوجية المحتدمة بين الشرق و الغرب .و هذا اإلنفصال األيديولوجى؛ الذى تجسد فى صياغة عهدين
منفصلين اسهم فى خلق تصور ال يزال قائما مؤداه ان هاتين المجموعتين من الحقوق من الحقوق متميزتان
بالضرورة ،بل و انهما متضاربتان  .اإل أن األعوام األخيرة شهدت توجها متناميا لتبنى فهم أدق لحقوق اإلنسان
يتمسك بفكرة ترابط حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة  ،وتجد هذه الفكرة مجال التعبير عن نفسها فى طرق
عدة مختلفة.
أوال :لقد اصبح من المعترف به أن إيالء األولوية للحقوق المدنية والسياسية ال يمكن تبريره فى الحاالت التى
يعيش فيها األفراد فى أوضاع من الفقر و اإلنحطاط فى حاالت كهذه تكون اإلجراءات المتخذة لتعزيز معايير
معقولة للصحة والمحافظة على الصحة واإلسكان أكثر أهمية للفرد من أى مطلب للحرية. 7

5مرجع سابق – كتاب دائرة الحقوق ص 29
6مرجع سابق -كتاب دائرة الحقوق ص 29
7مرجع سابق -كتاب دائرة الحقوق ص 25
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ثانيا :يتزايد اإلقرار بإن مجموعتى الحقوق ترتبطان ببعضهما إرتباطا تكامليا .فالتعليم المالئم ضرورى للتمتع
الكامل بحرية التعبير .كما أن كثيرا ما يساهم ضمان إحترام الحقوق المدنية و السياسية فى تمتع أفراد المجتمع
بشكل عام بالحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية والثقافية على نحو أكبر مما لو كانت تلك الحقوق تنتهك.
ثالثا :إن فكرة إعتماد حقوق اإلنسان بعضها على بعض إنما تعزز بالمعنى الرسمى من خالل حقيقة أن تقسيم
حقوق اإلنسان الى مجموعتى الحقوق هو تقسيم ناقص فى حد ذاته .فالمادة  87من العهد الدولى الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية مثال تحمى حقوق االشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية أو دينية أو لغوية " فى
التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو إستخدام لغتهم" كما أن المادة  88من العهد نفسه
تحمى الحق فى "إنشاء النقابات و اإلنتماء اليها" وهو الحق الذى تقره وتعترف به المادة  2من العهد الدولى
الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية.
ولكن ما هى هذه المنظمة؟ وكيف يمكن إعمالها فى الواقع؟ وهو هو سندنا الحقوقى فى ذلك؟

الشرعة الدولية والحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية:8
 -4ميثاق األمم المتحدة:
كان األثر الفورى و المباشر إلصدار الميثاق هو اإلهتمام المتنامى بحقوق اإلنسان و تضمين ميثاق األمم
المتحدة الذى صاغته و تبنيه فى مؤتمر سان فرانسيسكو الذى عقد عام  4214إشارات متعددة الى تعزيز
حقوق االنسان و حمايتها ،و من أهم ما تنص عليه مادته األولى هو أن احد مقاصد األمم المتحدة يتمثل فى :
تحقيق التعاون الدولى على  ....و على تعزيز إحترام حقوق اإلنسان و الحريات األساسية لألفراد جميعا و
التشجيع على ذلك اطالقا بال تمييز بسبب العنصر ،او الجنس،اواللغة،او الدين.
كما أن االلتزامات المترتبة على السعى لتحقيق هذا الهدف مبينه فى نصوص المادتي  40،44من الميثاق
اللتين تنصان على أن تقوم الدول بإتخاذ تدابير جماعية ومفردة بالتعاون مع األمم المتحدة ،و ذلك من أجل
تعزيز:
اإلحترام و المراعاة العالميين لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية لجميع بنى البشر دون تمييز بسبب
العنصر أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين.
ورغم أهمية هذه النصوص فمن الجلى أنها لم توفر سوى خطوة أولية نحو إقامة نظام عالمى لحماية
حقوق اإلنسان .و لم تشر بنود الميثاق بأية صورة إلى مضمون "حقوق االنسان والحريات االساسية" هذه ،و
ال إلى نوع التحرك المطلوب لحماية هذه الحقوق والحريات وتعزيزها  .وكان لمضمون النصوص  ،بل وال يزال
8مرجع سابق  -دائرة الحقوق ص 74
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 ،قيمة رمزية إلى حد كبير؛ فهى ببساطة إشارة إلى أن حقوق اإلنسان ستشكل دوما ميدانا للتحرك من قبل
األمم المتحدة  .أما مهمة تحديد مضمون حقوق اإلنسان هذه وإيجاد أليات لحمايتها فقد أوكلت الى مختلف هيئات
ألمم المتحدة و المنظمات األقليمية لتقوم بها على امتداد األعوام الالحقة.

 -2اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان:
كانت المبادرة الرئيسية األولى التى إتخذتها األمم المتحدة أثر تأسيسها هى تشكيل لجنة حقوق اإلنسان .و
أوكلت إلى هذه اللجنة مهمة صياغة "الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان " التى قصد منها أن تشكل حجر الزاوية
للنظام "الدستورى" الجديد و ما أن ُعهد إلى اللجنة بهذه المهمة حتى قررت أن تركز جهودها  ،أوال و قبل كل
شئ  ،على صياغة "إعالن" لحقوق اإلنسان  ،تتبعه فى مرحله الحقة صياغة معاهدة أو "إتفاقية" و وثيقة
تحدد أساليب تنفيذها  .بعد أ ن بدأت اللجنة تنفيذ مهمتها  ،قامت بصياغة ما عرف فيما بعد بإسم "اإلعالن
العالمى لحقوق اإلنسان" بسرعة كبيرة نسبيا  ،حيث إعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة فى العاشر من
ديسمبر  /كانون األول عام .4212
و تتضمن بنود و مواد اإلعالن العالمى لحقوق األنسان  ،جميع حقوق اإلنسان تقريبا  ،بما فى ذلك ،ليس
الحقوق المدنية والسياسية "الكالسيكية" فحسب ،بل و عدد من الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية و الثقافية أيضا
 .ففى المواد من  87 ، 88مثال يتضمن اإلعالن العالمى لحقوق االنسان من بين ما أقر به من حقوق  ،أن لكل
إنسان الحق فى الضمان اإلجتماعى  ،و الحق فى العمل ،و الحق فى التمتع بأوقات الراحة والفراغ  ،و الحق فى
مستوى معيشى الئق  ،والحق فى التعليم و الحق فى حرية المشاركة فى حياة المجتمع الثقافية .والواقع أن هذه
ضمِت منذ ذلك الحين فى إطار قانون حقوق اإلنسان.
المواد تبين ،بالدرجة األولى حجم اإلهتمامات التى ُ
و فى حين أن تضمين "اإلعالن العالمى" عددا من الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية و الثقافية كان  ،بال
شك ،إنجازا جذريا  ،فلم يكن المقصود من هذا اإلعالن أن يكون صكا تلتزم به الدول التزامها بالقانون .بل
باألحرى ،إعتبرت اللجنة اإلعالن بمثابة "المثل األعلى المشترك " الذى ينبغى أن تطمح الدول الى تحقيقه ـ
حسب التعبير الوارد فى ديباجة اإلعالن ـ و هو ما سهل تبنيه من جانب غالبية أعضاء الجمعية العامة لألمم
المتحدة 9أما القيمة القانونية لإلعالن العالمى اليوم فليست واضحة تماما ففى حين يجادل البعض بأن اإلعالن
العالمى لحقوق اإلنسان يعكس فى مجمله معايير القانون الدولى العرفى ،فإن هذا الرأى يبدو متفائال إلى حد ما
 .على أيه حال ،فلئن كان اإلعالن ال يعكس حاليا ـ اإل فى جزء منه فقط ـ القانون الدولى العرفى فإنه يظل صكا
هاما  ،وخاصة أنه يحدد اإلطار األساسى لحقوق اإلنسان.

9كانت نتيجة التصويت  74الى  0مع غيااب ممانياة ااءاا ل المم كاة الةربياة الساةوديةب وجناوب ،ريقياا ب يوغسا ،يا ب بولنادا ب اتتحااد
السو،يتى بتشيكوس و،اكياببي روسبأوكرانيا)
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 -3نشأة العهد والصراع الدولى :
شرعت لجنة حقوق اإلنسان عقب صياغة اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان  ،وكما كان مخططا ،فى صياغة
معاهدة دولية لحقوق اإلنسان و اتضح أن ذلك أصعب مما تصوره العاكفون على األمر فى البداية  ،حيث تزامنت
بدايات عمل اللجنة بهذا الخصوص مع بداية تدهور العالقات بين الشرق و الغرب و على امتداد العقود القليلة
التاليةُ ،منى العديد من أجهزة األمم المتحدة بالخالفات السياسية المحتدمة بين الدول اإلشتراكية من جهة و
المعسكر الغربى من جهة ثانية ،ولم تكن لجنة حقوق اإلنسان بعيدة عن هذه الخالفات  .وقد ع َبر الخالف بين
هذيين المعسكريين الساسيين عن نفسه  ،فيما يتعلق بحقوق اإلنسان ،فى الخالفات حول أولوية مجموعة محددة
من حقوق اإلنسان و طرق تحقيقها ففى حين تبنت الدول اإلشتراكية الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ،
التى ربطتها هذه الدول بأهداف المجتمع اإلشتراكى  ،اعتقادا منها ،فى الوقت نفسه بأن إحقاق هذه الحقوق يجب
أن يقع على عاتق األجهزة السياسية  ،كان الغرب يفضل أن يكون تنفيذ الحقوق من واجب المؤسسات القضائية
ال السياسية ؛ كما أكدت الدول الغربية على أولوية الحقوق المدنية و السياسية  ،التى كانت تعتبرها شيئا متمما
للحرية و الديمقراطية ،و دافعت بقوة عن مبدأ إنشاء لجنة أو محكمة لحقوق اإلنسان تشرف على وضع هذه
الحقوق موضع التنفيذ.
و أ َدت إستقطابات الحرب الباردة هذه  ،فى الواقع الفعلى ،إلى الحيلولة دون تبنى معاهدة واحدة شاملة ؛
فقسمت المعاهدة المقترحة إلى شقين  :األول يعالج الحقوق المدنية والسياسية و الثانى :يعالج الحقوق
اإلقتصادية واإلجتماعية و الثقافية؛ وصيغ كل من هذين الشقين كمعاهدة منفصلة.كما أدى النزاع بين
المعسكريين إلى إطالة المدة التى إستغرقتها عملية الصياغة ،والتى إمتدت حتى عام . 4200غير أن إعتماد
العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ،والعهد الدولى الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
والثقافية عام  ،4200أكمل عمل األمم المتحدة بخصوص صياغة ما يطلق عليه اسم الشرعة الدولية لحقوق
اإلنسان.
و يتمثل الفارق الرئيسى بين العهدين كما تم إعتمادها بخالف الفارق الواضح فى المحتوى ،فى أن العهد
الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقضى بإنشاء اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ؛ وهى لجنة تشكل من
خبراء مستقلين توكل إليها مسؤلية اإلشراف على تنفيذه كما تتطلع هذه اللجنة بمهمة النظر فى وفحص
الشكاوى التى تقدم إليها بموجب البروتوكول اإلختيارى األول الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل األفراد و الذى جاء إعتماده مصاحبا إلعتماد العهد نفسه .بينما لم يتم
تأسيس آلية مناظرة بموجب العهد الدولى الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ،كما تأخرت عملية
اعتماد صك اخر يتم بمقتضاه إنشاء آلية تتولى النظر فى و فحص شكاوى األفراد او الجماعات فيما يتعلق
بإنتهاك حقوقهم المعترف بها فى العهد الدولى الخاص

بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية على نحو
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يناظر ما اقر بموجب البرتوكول االختيارى االول الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 10
فلم يصدر البروتوكول االختيارى للعهد الدولى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية اإل فى نهايات عام  8002وطبقا
لما سنتناوله الحقا  ،لذا ظلت

مسؤولية اإلشراف على تنفيذ العهد الدولى الخاص بالحقوق اإلقتصادية

واإلجتماعية والثقافية ـ وفقا لنص العهد ـ على عاتق المجلس اإلقتصادى و اإلجتماعى  ،وهو جهاز سياسى فى
األمم المتحدة ،و على المجلس وفقا للعهد مراجعة التقارير التى تقدمها الدول األطراف عن مدى وفائها
بالتزامتها بمقتضى العهد  ،)42(11و قد إعتبر إيالء هذه المهمة الى المجلس اإلقتصادى واإلجتماعى  -ثبت
فيما بعد -يشكل عائقا أمام تطوير و إلقاء الضوء على األحكام والحقوق المعترف بها فى العهد  ،وهو أمر لم
يتسن التغلب عليه اإل حين أنشئت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية عام .4220

 -4معاهدات أخرى خاصة بحقوق اإلنسان:
لم ينته عمل األمم المتحدة فى مجال وضع معايير حقوق اإلنسان بإعتمادها الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان
 .والواقع أنه بحلول عام  4200كانت األمم المتحدة قد تبنت فعال صكين آخرين يتعلقان بحقوق اإلنسان؛ فقد
إعتمدت إتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية و المعاقبة عليها عام  ، 4212ودخلت حيز التنفيذ عام 124244
كما اعتمدت اإلتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى عام  134204وعلى إمتداد العقود
القليلة التالية واصلت شتى أجهزة األمم المتحدة عملية صياغة معاهدات دولية لحقوق اإلنسان أدت إلى إعتماد
إتفاقيات عديدة من بينها إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام  14 4272و إتفاقية مناهضة
التعذيب وغيره من دروب المعاملة القاسية أو الالانسانية أو المهينة عام  15 4221و إتفاقية حقوق الطفل عام

10الةهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيةو والبسياسية ااتمد وارض ل توقياع و التصاديق و اتنءامام بموجاب قارار الجمةياة الةاماة ل مام
المتحدة  9900الف لدـ )92المؤرخ ،ى  21ديسامبر  2211بتااري باد النذاا  95 :ماارس  2241و،قاا ححكاام الماادة  72منا لمراجةاة
نااص الةهااد انألاار احماام المتحاادة بمجمواااة صااكول دوليااة ب المج ااد احون لالجااز احون ) بجنيااف بمركااز احماام المتحاادة لحقااوق اتنسااا
 2227ب . 2225
 11الةهد الدولى الخاص بالحقوق اتقتصادية و اتجتمااية والمقا،ية بااتمد وارض ل توقيع و التصديق واتنءمام بموجب قارار الجمةياة
الةامة ل مم المتحدة  9900الف لد ـ ) 92المؤرخ ،ى  21ديسمبر  2211تاري بد النذا  5 :ينااير  2241ب و،قاا ححكاام الماادة  94منا
.لمراجةو نص الةهد انألر م حق الدلين ال ى بي ايدينا .
 12اتذاقيااة مناع جريمااة اتبااادة الجمااياة و المةاقبااة ا يهااا ب ااتماادت وارءات ل توقيااع و التصااديق و اتنءامام بموجااب قاارار الجمةيااة
الةاماة لمماام المتحاادة  910الاف المااؤرخ ،ااى  2ديسامبر  2274ب ودخ اات حيااز النذاا ،ااى  29يناااير  2222و،قاا تحكااام المااادة  25منهااا
.لمراجةة نص اتتذاقية انألر  :احمم المتحدة مجمواة صكول دولية ب المج د احـون ل الجز المانى ) .
 13اتتذاقية الدولية ل قءا ا ى جميع اشكان التمييز الةنصرى ب ااتمدت م قبن الجمةية الةامة لممم المتحادة ،اى  92ديسامبر  2221و
دخ ت حيز النذا ،ى  7ينااير  . 2212لمراجةاة ناص التذاقياة انألار اتمام المتحادة مجموااة صاكول دولياة المج اد اتون ل الجاز اتون )
مصر سابق.
 14اتذاقية القءا ا ى جميع اشكان التمييز ءد المرأة ااتمدت م قبن الجمةية الةامة ل مم المتحدة ،ى بموجب قرارها 240/57
المؤرخ ،ى  24ديسمبر  2242ب دخ ت حيز النذا ،ى  5سبتمبر  2242لمراجةة نص اتتذاقية انألر  :اتمم المتحدة مجمواة صكول
دولية المج د اتون ل الجز اتون ) مصدر سابق.
 15اتذاقية مناهءة التة يب وغيره م ءاروب المةام اة او الةقوباة القاساية او المهيناة او ال انساانية او الحاكاة بالكراماة ب ااتمادت ما
قبن الجمةية الةامة ل مم المتحدة بموجب قرارها رقم  71 /52الماؤرخ ،اى  20ديسامبر  2247و دخ ات حياز النذاا ،اى  91يونيا 2244
لمراجةة نص اتتذاقية انألر:اتمم المتحدة مجمواة صكول دولية المج د اتون ل الجز اتون  2مصدر سابق.
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 16 4222و تعزز وتكمل كل من هذه المعاهدات الضمانات األساسية الواردة فى فى كال العهدين ،وتعالج طائفة
محددة من المشاكل أو حقوق فئة معينة من األفراد  .وبإستثناء إتفاقية مناهضة التعذيب  ،تتضمن جميعا عدة
بنود تتعلق بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية و الثقافية على وجه التحديد.
وقد جرى صياغة جانب من الصكوك الدولية لحقوق االنسان من جانب بعض الوكاالت المتخصصة لألمم
المتحدة مثل منظمة العمل الدولية  ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) و وكاالت أخرى
 .إضافة الى ذلك .بات عمل الهيئات المعنية بحقوق اإلنسان ضمن المنظمات االقليمية يمثل نقطة التركيز
الرئيسية إلعمال حقوق االنسان فى بعض المناطق  ،إذ قامت بوضع بعض المعايير الخاصة بها و الواقع أن
الصك اإلقليمى األول الذى جرت صياغته هو اإلعالن االمريكى لحقوق اإلنسان و واجباته  17تم تبنيه قبل
اإلعالن العالمى لحقوق االنسان أما الصكوك اإلقليمية الثالثة األخرى المعروفة أكثر من غيرها فهى اإلتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسان و الحريات األساسية  18و اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان و واجباته  19و
الميثاق اإلفريقى لحقوق اإلنسان والشعوب  20و بإستثناء الميثاق اإلفريقى فإن هذه الصكوك ال تعالج الحقوق
اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية بطريقة شاملة و هناك فى السياق األوروبى صك مستقل يعالج مثل هذه
الحقوق و هو الميثاق اإلجتماعى األوروبى  21و فى األمريكتين يوفر البروتوكول اإلضافى الملحق باإلتفاقية
األمريكية لحقوق اإلنسان وواجباته بشأن الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية و المعروف ببرتوكول سان
سلفادور  22نظاما لتقديم الشكاوى فيما يتعلق بعدد من هذه الحقوق .

 -4العهد الدولي للحقوق اإلقتصاديه واإلجتماعيه والثقافيه :

 16اتذاقية حقوق الكذن ب ااتمادت ما قبان الجمةياة الةاماة ل مام المتحادة بموجاب قرارهاا رقام  92 /77الماؤرخ ،اى  90ناو،مبر 2242
لتدخن حيز النذا ،ى  9سابتمبر  2220و،قاا ل ماادة  72منا .لمراجةاة ناص اتتذاقياة انألار :اتمام المتحادة مجموااة صاكول دولياة المج اد
اتون ل الجز اتون ) مصدر سابق .
 17اتا اتمريكى لحقوق اتنسا وواجبات ب ااتمد م قبن المؤتمر الدولى التاسع ل دون اتمريكياة المنةقاد ،اى ااام . 2274لمراجةاة
نااص اتا ا انألاار :بساايونى محمااد شااريف بالومااائق الدوليااة المةنيااة بحقااوق اتنسااا بالمج ااد المااانى :الومااائق اتق يميااة ب القاااهرة بدار
الشروق  9007ص  221ـ . 909
 18اتتذاقية اتوروبية لحقوق اتنسا و حريات اتساسية ااتمدت ،ى  7نو،مبر  2220و دخ ت حيز النذا ،ى  5سبتمبر  2225لمراجةاة
نص اتتذاقية انألر :بسيونى محمد شريفبالمصدر السابق المج د المانى ص  27ـ . 14
 19اتتذاقية اتمريكية لحقوق اتنسا وواجبات ب ااتمدت ،ى مؤتمر المنألمة الخاص بحقوق اتنسا المنةقد ،ى سا خوساي بكوساتاريكا
،ى  99ناو،مبر  2212و دخ ات حياز النذاا ،اى  24يولياو  2244كبقاا ل ذقارة المانياة ما الماادة  47ما اتتذاقياة .لمراجةاة ناص اتتذاقياة
انألر :بسيونى محمد شريف بالمصدر السابق المج د المانى ص  905ـ .994
 20الميماق ات،ريقى لحقوق اتنسا والشةوب ااتمد م قبن مج اس الرؤساا ات،ارقاة بدورتا الةادياة رقام ، 24اى نيروباى بكينياا بتااري
 94يوني  2242و دخن حياز النذاا ،اى  92اكتاوبر . 2241لمراجةاة ناص الميمااق انألر:بسايونى محماد شاريف بالمصادر الساابق المج اد
المانى ص  542ـ . 525
 21الميماق اتجتمااى اتوروبى دخن حيز النذا ،ى ، 91براير  2212و ادن ،ى  2221و دخ ت صيغت المةدل حياز النذاا ،اى  4ينااير
. 2222لمراجةة نص الميماق ،ى صيغت المةدل انألر:بسيونى محمد شريف المصدر السابق المج د المانى ص  275ـ . 212
 22البروتوكون اتءا،ى الم حق باتتذاقياة ال مريكياة لحقاوق اتنساا و واجباتا ،اى مجاان الحقاوق اتقتصاادية واتجتمااياة و المقا،ياة ل
بروتوكون سا سا ذادور ) بااتماد ،اى  24ناو،مبر  2244ما قبان الجمةياة الةاماة التاساةة اشار لمنألماة الادون اتمريكياة ب ودخان حياز
النذا ،ى  21نو،مبر . 2222لمراجةة نص البروتوكون انألر :بسيونتى محمد شريف المصدر السابق بالمج د المانى ص  992ـ .954
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اعتمد العهدين الدوليين للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية  /للحقوق المدنية والسياسية وعرضا
للتوقيع والتصديق واإلنضمام بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في  40كانون األول/ديسمبر . 4200
ولما كان تنفيذ كل عهد يستلزم موافقة  94دولة على األقل ،فلم يتم وضع العهد الدولى للحقوق اإلقتصادية
واإلجتماعية موضع التنفيذ اإل بعد الوصول لهذه النسبة  ،وقد استغرق ذلك عشر سنوات حيث دخل حيز النفاذ
في  9كانون الثانى /يناير  ،4270في حين دخل العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية حيز التنفيذ في  89آذار
 /مارس .4270
وفى مصر تم التوقيع على العهدين فى  1أغسطس  ، 4207اال أنهما لم يعرضا مجلس الشعب اإل فى
 ، 4224وبعد الموافقة عليهما ،أصدر رئيس الجمهورية "أنور السادات" قراره  497لسنة  4224بالموافقة
على العهد الدولى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية مع األخذ فى اإلعتبار أحكام الشريعة اإلسالمية
وعدم تعارضها معها ،وذلك فى أول أكتوبر  ، 4224ثم صدق على العهد فى  2ديسمبر  ، 4224ثم أصدر وزير
الخارجية "كمال حسن على" قرارا بنشرها فى الجريدة الرسمية والعمل بها ابتداء من  41إبريل ،4228
ونشرت بالفعل فى العدد  41لمؤرخ  2من إبريل سنة . 4228
و يتألف العهد الدولى الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية من ديباجة و  94مادة تقع فى
خمسة أجزاء  :ويطابق الجزء األول منه نظيره فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وال
يتضمن سوى المادة  4التى تقر بحق جميع الشعوب فى تقرير مصيرها بنفسها بما فى ذلك الحق فى حرية
السعى لتحقيق نمائها اإلقتصادى واإلجتماعى والثقافى و فى حرية التصرف فى ثراواتها و مواردها الطبيعة .
ورغم أن إدراج حق "الشعوب" ربما يكون أمرا إشكاليا
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خاصة وأنه ال يزال من العسير تعريف الشعب)

فيمكن القول أنه يهيئ السياق الضرورى الذى من المفترض أن تتحقق فى إطاره الحقوق المنصوص عليها فى
العهد.24
و يكمن لب العهد فى الجزء الثالث أى المواد من  0الى  ، 44والتى تتناول الحقوق الواجب إعمالها
بمقتضى العهد ؛ وهى تشمل على وجه العموم الحق فى العمل (المادة  )0و الحق فى التمتع بشروط عمل عادلة
(المادة  )7و الحق فى تكوين النقابات و اإلنضمام إليها (المادة  )2و الحق فى الضمان اإلجتماعى (المادة  )2و
الحق فى حماية األمومة و الطفولة (المادة  )40و الحق فى مستوى معيشى كاف ،بما فى ذلك الحق فى
الحصول على الغذاء و الكساء و المأوى (المادة  )44و الحق فى التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه
(المادة )48و الحق فى التعليم ( المادة  ) 49و الحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية (المادة .)44

23

P. Sieghart the lawful Rights of Mankind ( Oxford: Oxford university press. 1986) , 146 sieghart
comments that human rights are “ precisely the rights tgat the individual may invoke against the claims of
”those who exercise power over him , and which they only too often assen in the name of the people.
24
On such a contextual approach , see theo van Boven, “the Relations between people’s Rights and
Human Rights in the African Charter ,“ Human Rights law Journal 7 ( 1986 ) :183- 94.
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و الحماية التى يكفلها العهد للحقوق اإلقتصادية واسعة النطاق و لكنها عامة ؛ فالمادة  7مثال تنص على
حق كل عامل فى تلقى مكافأة مساوية لما يتلقاه غيره من العمال عند تساوى قيمة العمل و ذلك بدال من
اإلقتصار على المبدأ األشد تقييدا الذى يقضى بتساوى األجر لدى تساوى العمل  ،و يقر العهد أيضا بطائفة
واسعة من الحقوق األخرى مثل حق العمل فى ظروف تكفل السالمة والصحة و الحق فى التحديد المعقول
لساعات العمل ،و بالمثل فإن المادة  2ال تنص فحسب على الحق فى تكوين النقابات واإلنضمام إليها  ،وإنما
تنص كذلك على حق النقابات فى ممارسة دورها بحرية  ،وحق اإلضراب.
بيد أن أى من الصياغات المعتمدة ال يتناول هذه األمور بنفس القدر من اإلسهاب و التفصيل التى تتناولها
به صكوك منظمة العمل الدولية المتعلقة بهذا الموضوع ؛ ولعله من المالئم فى هذا الصدد أن يأخذ المرء فى
اإلعتبار أن أكبر فوائد العهد إنما تتجلى فى مجال الحقوق اإلجتماعية والثقافية حيث تعتبر المعايير القائمة فيها
يتعلق بهذه الحقوق أقل تطورا من المعايير القائمة فيما يتعلق بغيرها من الحقوق؛ فإقرار العهد بحق الفرد فى
الغذاء و المأوى و الصحة و المشاركة فى الحياة الثقافية على سبيل المثال ،ال يماثل ما ورد بهذا الخصوص
بالصكوك األخرى.
و لئن كان العهد يتميز بنطاقه الباهر ،فمما يؤخذ عليه أن عبارته قد صيغت بصورة مفرطة فى التعميم ففى
حين أن الميثاق اإلجتماعى األوروبى مثال يتضمن ثالث مواد تتناول الحق فى الضمان اإلجتماعى
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يكتفى بأوجز العبارات و أكثرها اقتضابا بهذا الخصوص ،و كذلك و رغم ما يتسم به مفهوم كل من حق الفرد
فى الغذاء وحقه فى المأوى من تعقيد وإبهام  ،فإنهما ال يحظيان بأى إضافة جوهرية فى نص العهد  .فلقد كان
مدى التفاصيل الالزم إدراجها فى أحكام العهد محل جانب كبير من النقاش أثناء صياغته و بالرغم مما أشار إليه
البعض آنذاك من أن الصياغة األعم ممكن أن تترك المجال مفتوحا أمام التأويالت الزائغة و التفسيرات
المتضاربة ،فكثيرا ما فصلت األحكام المصاغة فى أحكام عامة تجنبا لتقييد نطاق مواد العهد ،ومنعا ألى تنازع
مع المعايير التى أرستها الوكاالت المتخصصة وال سيما منظمة العمل الدولية .قد يكون التعميم الذى تتسم به
صياغة هذا العهد و إتساع نطاق ما تضمنه من مفاهيم من األسباب التى كتبت له عمرا طويال  ،إذ أتاحت
ألحكامه تفسيرات مرنة و متباينة و لكن ذلك يلقى  ،بال شك  ،عبئا ثقيال على كاهل اللجنة المعنية بالحقوق
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية باعتبارها الهيئة التى تتولى اإلشراف على مدى وفاء الدول األطراف فى العهد
بما يقع على عاتقها من التزامات ـ إذ عليها دور رئيسى بهذا الخصوص يتمثل فى تطوير و تحديد مضمون
المعايير الواردة فى العهد  .و على الرغم من أنه كان واضحا للذين تولوا صياغة العهد أن عملية وضع المعايير

 25+الميماق اتجتمااى اتوروبى ب ،تح باب التوقيع ا ي ،ى  24اكتوبر  2212و دخن حيز النذا ،ى ، 91براير  2212و ااتمادت ،يماا
بةد صيغة مةدلة من ،تح باب التوقيع ا يها ،ى  5مايو  2221لتدخن حيز النذا ،اى  2يولياو . 2221ل كا ا اى صايغت المةدلاة انألار
بسيونى محمد شريف بالومائق الدولية المةنية بحقوق اتنسا بالمج د المانى  :الومائق اتق يمياة بالقااهرة بدار الشاروق  9007ص – 275
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فإن عدم تضمين العهد معايير واضحة و تفصيلية قد

ترك الباب مفتوحا على مصراعيه للتضارب فى التفسير الذى قد يؤدى أخر األمر إلى تقويض تكامل العهد بل
وإتساقه.
ومن أوجه القصور المهمة فى العهد خصوصا عند مقارنته بالميثاق اإلجتماعى األوروبى عدم تناوله
للفئات ذات الحاجة إلى حماية خاصة ؛ فهو ال يشير تحديدا اإل إلى أوضاع النساء و األطفال ( فى المادتين  9و
 ) 40و كان من األفضل أن يتناول أوضاع غير المواطنين و العمال المهاجرين والمسنين و األشخاص ذوى
العجز البدنى أو النفسى و لو أنه من الخطأ أن نفترض أن العهد يخلو من النص على توفير أى شكل من أشكال
الحماية فى هذا الصدد؛ فالحقوق التى يشير إليها العهد هى حقوق "كل فرد" و التحديد الوحيد لألشخاص
منصوص عليه فى المادة  )9( 8التى تسمح "للبلدان النامية" بتحديد إلى أى مدى ستضمن الحقوق اإلقتصادية
المعترف بها فى العهد لغير مواطنيها ،كما أن المادة  )8(8تحظر التمييز ألى سبب كان سواء "العرق أو اللون
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى سياسيا أو غير سياسى أو األصل القومى أو اإلجتماعى أو الثروة أو
النسب أو غير ذلك من األسباب" و العبارة األخيرة ـ أى "غير ذلك من األسباب" ـ تفسرها اللجنة المعنية
بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية و الثقافية بأنها تتضمن الشيخوخة و العجز و قد يجوز تفسير اإلشارة الخاصة
بحظر التمييز ألسباب أخرى على أنها تشمل حظر التمييز على أساس الجنسية أو العمر أو الحالة الصحية او
الميول الجنسية.

العهد يفرض ثالث إلتزامات رئيسية على الدول:27
تفرض الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،كالحقوق المدنية والسياسية ،ثالث فئات من االلتزامات
على الدول :االلتز ام باالحترام ،وااللتزام بالحماية ،وااللتزام باألداء .ويشكل عدم الوفاء بأي التزام من هذه
االلتزامات الثالثة انتهاكا لهذه الحقوق .ويعني االلتزام باالحترام وأن تمتنع الدولة عن عرقلة التمتع بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية .حيث يتم انتهاك الحق في السكن إذا قامت الدولة بعمليات طرد تعسفية.
ويتطلب االلتزام بالحماية أن تمنع الدولة انتهاك هذه الحقوق من جانب أطراف ثالثة .وقد يرقى عدم ضمان تقيد
صاحب العمل في القطاع الخاص بمعايير العمل األساسية إلى انتهاك للحق في العمل أو الحق في ظروف عمل
عادلة ومواتية .ويتطلب االلتزام باألداء أن تتخذ الدول التدابير الالزمة – التشريعية ،واإلدارية ،والمالية،

 26تشير المادة  4ل )5م الةهد الولى الخاص بالحقوق اتقتصادية واتجتمااية والمقا،ية الى اتذاقياة منألماة الةمان الدولياة رقام  44لسانة
 2274بشأ الحرية النقابية و حماية حق التنأليم النقابى .

 (27راجع مبادىء ماستريخت التوجيهية المتعلقة بانتهاكات الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية – إحدى الوثائق
المنشورة فى هذه المدونة)
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والقضائية ،وغيرها – من أجل إعمال هذه الحقوق إعماال كامال .ومن ثم ،فإن عدم توفير الدول الرعاية الصحية
األولية األساسية للمعوزين يمكن أن يكون بمثابة انتهاك للحق في الصحة.

اإللتزامات األساسية الدنيا :
يقع انتهاك العهد عندما ال تفي الدولة بما وصفته اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
بالحد األدنى من االلتزام األساسي إذ "ترى اللجنة أنه يقع على عاتق كل دولة من الدول األطراف حد أدنى من
االلتزام األساسي بضمان ال وفاء ،على أقل تقدير ،بالمستويات األساسية الدنيا لكل حق من الحقوق .ومن ثم،
وعلى سبيل المثال ،فإن الدولة الطرف التي يحرم فيها أي عدد هام من األفراد من المواد الغذائية األساسية ،أو
من الرعاية الصحية األولية األساسية ،أو من المأوى والمسكن األساسيين ،أو من أشكال التعليم األساسية،
تعتبر ،بداهة ،متخلفة عن الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد ".وينطبق هذا الحد األدنى من االلتزامات األساسية
بعض النظر عن توافر الموارد لدى البلد المعني أو أي عوامل وصعوبات أخرى.

اإلنتهاكات إيجابا وسلبا :
يتم انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عندما تتبنى الدولة ،بالفعل أو باالمتناع عن الفعل،
سياسة أو ممارسة تخل أو تتجاهل عمدا االلتزامات المنصوص عليها في العهد ،أو ال تفي بمعيار السلوك أو
تحقيق النتائج المطلوب ،وفضال عن ذلك فإن أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين
أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الملكية أو الوالدة أو غير ذلك والذي
يكون أثره أو الغرض منه إبطال أو إعاقة المساواة في التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو
ممارستها  -يعد انتهاكا للعهد.

ولضمان التمتع الفعلى التدريجى بالحقوق المعترف بها فى العهد :28
يستلزم واجب "ضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في العهد" أن تتجه الدول األطراف
بأسرع ما يمكن نحو إعمال الحقوق .وال يمكن أن يفسر هذا األمر تحت أي ظرف من الظروف على أنه ينطوي
على أن للدول الحق في أ ن ترجئ إلى أجل غير مسمى بذل الجهود الالزمة لضمان اإلعمال الكامل للحقوق .بل
يجب على جميع الدول البدء فورا باتخاذ تدابير للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.
بعض االلتزامات الواردة في العهد تقتضي من الدول األطراف أن تنفذها فورا وبالكامل ،مثل االلتزام بحظرالتمييز الوارد في الفقرة  8من المادة  8من العهد.
28
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االلتزام باإلعمال التدريجي قائم بصورة منفصلة عن زيادة الموارد؛ وهو
يستوجب استخداما فعاال للموارد المتاحة.
يمكن أن يتأثر اإلعمال التدريجي ليس بزيادة الموارد فحسب وإنما أيضا بتطوير موارد مجتمعية ضروريةإلعمال كل فرد للحقوق المعترف بها في العهد.
"بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة"
 تلتزم الدول األطراف ،بغض النظر عن مستوى نموها االقتصادي ،بضمان كفالة الحق في الكفاف للجميع. تشير عبارة "مواردها المتاحة" إلى الموارد المتوفرة داخل الدولة وإلى تلك التي يوفرها المجتمع الدولي فيطريق التعاون والمساعدة الدوليين.
عند تحديد ما إذا كان قد تم اتخاذ التدابير المناسبة إلعمال الحقوق المعترف بها في العهد ،يجب االنتباه إلىاالستخدام المنصف والفعال للموارد المتاحة وسبل الوصول إليها.
عند استعمال الموارد المتاحة يجب إعطاء األولوية إلعمال الحقوق المعترف بها في العهد ،مع مراعاة ضرورةضمان الوفاء بمتطلبات الكفاف لكل شخص وكذلك توفير الخدمات األساسية.
(مبادىء ليمبورج بشأن تنفيذ العهد الدولى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية).

دور اللجنة المعنية بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية :
ومن أهم اآلليات التي تم إقرارها للحرص علي تطبيق ما جاء بالعهد الدولى للحقوق اإلقتصادية
واإلجتماعية تأسيس ما يسمي ب "لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" وهي كيان مكون من خبراء
مستقلين تتابع تطبيق العهد من قبل الدول األعضاء به .وقد أسست اللجنة بموجب قرار المجلس اإلقتصادي
واإلجتماعي رقم  47/4224بتاريخ  82مايو  4224للقيام بمهام المتابعة الموكلة للمجلس اإلقتصادي
واإلجتماعي لألمم المتحدة بموجب الجزء الرابع من العهد .وجميع الدول األعضاء ملزمة بتقديم تقارير منتظمة
عن كيفية تطبيق الحقوق إلى اللجنة
كما تم تكليف اللجنة بمساعدة المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي في المهام الموضوعية التي أسندها إليها
العهد .ويتمثل دورها بصورة خاصة في فحص تقارير الدول األطراف وتقديم اقتراحات وتوصيات ذات طبيعة
عامة ،بما فيها اقتراحات وتوصيات تتعلق بإمتثال الدول األطراف بصورة أكمل للعهد.
من المتوقع أن يفضي قرار المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي القاضي باستبدال فريق الخبراء الحكوميين العامل
أثناء الدورات التابع له بلجنة خبراء مستقلين إلى رقابة أفعل على التنفيذ من قبل الدول األطراف.
 ينبغي على المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي أن يتأكد من توفير ما يكفي من دورات للجنة وذلك لتمكين اللجنةمن الوفاء الكامل بمسؤولياتها.
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وال بد أيضا من توفير ما يلزم من موظفين وتسهيالت لكي تتمكن اللجنة من أداء مهامها بفعالية ،طبقا لقرار
المجلس االقتصادي واالجتماعي .47/4224
 حتى تتمكن اللجنة من التعامل مع القضايا الموضوعية ذات الطبيعة المعقدة التي يعالجها العهد ،يمكن لهاالنظر في تفويض بعض المهام إلى أعضائها .إذ يمكنها على سبيل المثال ،إعداد صيغ وتوصيات أولية ذات
طبيعة عامة أو ملخصات للمعلومات المتلقاة .ويمكن كذلك تعيين مقررين لمساعدة اللجنة ،وال سيما في إعداد
تقارير عن مواضيع محددة ،وحتى تتمكن اللجنة من التشاور مع الدول األطراف والوكاالت المتخصصة
والخبراء المعنيين ،ووضع مقترحات تتعلق بمشاريع المساعدة اإلقتصادية والتقنية التي يمكن أن تساعد في
التغلب على الصعوبات التي تواجهها الدول األطراف عند وفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في العهد.
ينبغي على اللجنة ،عمال بالمادتين  88و 89من العهد ،أن تستكشف مع أجهزة أخرى تابعة لألمم المتحدةوالوكاالت المتخصصة وغيرها من المنظمات المعنية ،إمكانات اتخاذ تدابير دولية إضافية من المحتمل أن تساهم
في التنفيذ التدريجي للعهد.
 ينب غي على اللجنة أن تعيد النظر في دورة الست سنوات لتقديم التقارير بسبب عمليات التأخير التي أفضت إلىالنظر على نحو متزامن في تقارير مقدمة في مراحل مختلفة من تلك الدورة.
 ينبغي أيضا على اللجنة أن تستعرض المبادئ التوجيهية التي أعدتها لمساعدة الدول األطراف بشأن محتوىوشكل التقارير التي ينبغي على تلك الدول أن تقدمها بموجب العهد ،وأن تقترح أي تعديالت قد تكون الزمة.
 ينبغي على اللجنة أن تنظر في دعوة الدولة األطراف إلى التعليق على مواضيع مختارة مما يؤدي إلى حوارمباشر ودائم مع اللجنة.
 ينبغي على اللجنة أن تولي اهتماما كافيا للقضايا المنهجية عند تقييمها لمدى اإلمتثال لاللتزامات المنصوصعليها في العهد .ويمكن لإلعتماد على مؤشرات أن يساعد في قياس التقدم المحرز في إعمال بعض الحقوق؛
وكذلك في تقييم التقارير المقدمة في إطار العهد .وينبغي على اللجنة أن تولي العناية الواجبة للمؤشرات التي
اختارتها الوكاالت المتخصصة أو التي قد تختار في إطار هذه الوكاالت .وأن تستفيد من البحوث القائمة ،وتشجع
على إجراء بحوث إضافية؛ بالتشاور مع الوكاالت المتخصصة المعنية ،فيما يتعلق بما يتم الوقوف عليه من
ثغرات.
 إذا لم تقتنع اللجنة بأن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف تكفي إلجراء تقييم مفيد للتقدم الذي أحرزوالصعوبات التي واجهت الدولة المعنية ،فإنه ينبغي عليها أن تطلب من تلك الدولة تقديم معلومات تكميلية تحدد
بدقة عند االقتضاء القضايا أو المسائل التي ترغب في أن تقوم الدولة الطرف بتناولها.
 ينبغي على اللجنة ،عند إعداد تقاريرها بموجب قرار المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي  ،47/4224أن تنظر،باإلضافة إلى تقديم "ملخص استعراضها للتقارير" ،في إلقاء الضوء على القضايا الموضوعية المطروحة أثناء
مداوالتها.
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البرتووكول اإلختيارى :
إنفاذ وتطبيق العهد بصورة أكثر فاعلية استتبع إقرار بروتوكول إختياري إعتمده مجلس حقوق اإلنسان في
 42يونيو  8002وقعت عليه حتي اآلن ثالثون دوله من الدول الموقعه علي العهد الدولي للحقوق اإلقتصاديه
واإلجتماعيه  -ليس من بينها أى دولة عربية -29وتأتي أهمية هذا البروتوكول أنه (يوفر نظاما للشكاوى
والتظلمات من انتهاكات هذه الحقوق أمام اللجنة المعنية ) حيث يكفل لألفراد الذين تنتهك حقوقهم اإلقتصاديه
واإلجتماعيه التقدم ببالغات ضد دولهم أو الدول التي لم تفلح آلياتها الداخليه في رفع هذا الضرر أو كف
اإلنتهاك الذي قد يتعرض له أي شخص سواء كان من مواطني هذه الدوله من عدمه بشرط أن تكون من الدول
الموقعه علي هذا البروتوكول،
كما يتيح للدول رفع شكاوى في حقها أمام اللجنة بشرط أن تكون الدولة األخرى منضمة للبروتوكول
وتسمح بالمثل برفع شكاوى من المواطنين أو الدول األخرى المنضمة ضدها.
هذا وقد " ُكتبت آراء كثيرة تناهض هذا البروتوكول ،وتناهض بشكل عام المحاوالت المختلفة إلدراج
الحقوق االقتصادية واالجتماعية ضمن الموضوعات التي يمكن التظلم من انتهاكها أمام المحاكم الوطنية أو
الهيئات الدولية شبه القضائية 30.من أبرز هذه الكتابات في الدوائر األكاديمية والرسمية تصريحات المندوبين
الرسميين للواليات المتحدة األمريكية في أكثر من مناسبة وخاصة أمام مجموعة العمل المعنية بتبني بروتوكول
اختياري للعهد عام 32 "31،8000
ومن الجدير بالذكر أن موضوع قابلية الحقوق االقتصادية واالجتماعية للتقاضي "  33فرض نفسه بقوة
خاصة على الساحة الدولية منذ تسعينيات القرن العشرين ،وخاصة بعد تقديم اللجنة المعنية بالحقوق اإلقتصادية

29

 :الدون الموقة البروتوكون اإلختيارى احون ل ةهد الدولى ل حقوق اإلقتصادية واإلجتمااية والمقا،ية هى
لاحرجنتي  -أرمينيا – أ ربيجا – ب جيكا – تشي ي – الكونغو – اإلكوادور – الس ذادور – ،ن ندا – الجابو –
غانا – جواتيمات  -غينيا بيساو – يكاليا – لوكسمبورج – مدغشقر – مالي – مونتينيجرو – هولندا –
الباراجواي – البرتغان – السنغان – س و،اكيا – س و،ينيا  -جزر سولومو – أسبانيا  -تيمور الشرقي – توجو -
أوكرانيا – أوروجواي)
 30تةتبار ال جاا الدولياة ممان ال جنتاي المةنيتاي بمتابةاة اتلتازام بالةهادي الادوليي أو لجاا منألماة الةمان الدولياة ك جناة الحرياة النقابياة
ولجنة الخبرا هيئات شب قءائية حنها تقوم بسما الشكاوى م مواك الدون المخت ذة والبت ،يها وتحديد الحن احممن لهااب لكا أحكامهاا
لاادة ما يك ق ا يها آرا أو توصيات) تذتقر ل قاب ية ل تنذي التي تتمتع بها الهيئات القءائية الوكنية.
 31انألر وميقة رقم  E/CN.4/2006/47م ومائق احمم المتحدةب الذقرات  24و 14و.297
اارءت الوتيات المتحدة نشا البروتوكون أما مصر ،قب ت نشا البروتوكون م حيث المبدأ لكنها اشتركت ادم السماح ل جناة بارجرا
تحقيقات لانألر الذقرة .)44
32راجااع لهااام ايااداروس مقالا بةنااوا داااوة لتنءاامام ل بروتوكااون اإلختيااارى احون ل ةهااد الاادولى ل حقااوق اإلقتصااادية واإلجتماايااة
والمقا،ية – مج الةدالة والحرية – الصادرة ا المركز المصرى ل حقوق اإلقتصادية واإلجتمااية – الةدد احون .
33ألهام ايداروس – مرجع سابق
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واإلجتماعية والثقافية في األمم المتحدة عام  4227مشروع بروتوكول إختياري إلنشاء آلية شكاوى ،وتعتبر
اإلنتقادات الكثيرة التي القاها هذا المشروع في جوهرها آراء معادية إلعتبار الحقوق اإلقتصادية اإلجتماعية
مادة قابلة للتقاضي بل وإعتبارها حقوقا من األساس .34
وبالرغم أن هناك بالفعل آليات إقليمية مثل اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية ،واللجنة اإلفريقية لحقوق
اإلنسان ،واللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان .35كذلك ،توجد آليات تحكيم دولية تتناول أحيانا قضايا تمس
الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية مثل المركز الدولي لتسوية نزاعات اإلستثمار لكن هذه اآلليات موضوعها
األساسي ليس حقوق اإلنسان ،وإن كان بعض الحقوقيين يدعونها ألخذ القانون الدولي لحقوق اإلنسان في
االعتبار وهي تمارس عملها3637.
اإل أن قيام لجنة كاللجنة المعنية بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية في األمم المتحدة بنظر الشكاوى والبت
فيها سيشكل إضافة مهمة لألدبيات القانونية عن طريق األحكام التي سيصدرها خبرائها والتي يمكن اإلستفادة
بها في تطوير الفقه القانوني المحلي بخصوص هذه الحقوق.38
ونجاح الجهود الحقوقية فى دفع الدول للتوقيع على هذا البروتوكول سيساهم بقدر ما فى إحترام الحقوق
الواردة بالعهد  ،ككما يمثل خطوه بالغة األهمية فى إتجاه التعامل معها باعتبارها "أفكار طوباوية"

39

إلى حقوق

قابلة للمطالبه بها قضائيا ،وبالتالى إنفاذها فى أرض الواقع .

 34تقرير اجتما مجمواة الةمن المةنية بالنألر ،ي البادائن المخت ذاة بخصاوص نشاا بروتوكاون اختيااري ل ةهاد الادولي ل حقاوق المدنياة
والسياسية ،ي  27مارس 9001ب وميقة رقم  E/CN.4/1997/105م ومائق احمم المتحدة.
 35و كا ام ها يقتصر ا ى بةض الحقوق اتقتصادية واتجتمااياة المنصاوص ا يهاا ،اي بروتوكاون ساا ساالذادور ولايس نصوصا
جميةا.
 36انألر ا ى سبين الممان :منألمة الةذو الدوليةب –CONTRACTING OUT OF HUMAN RIGHTS, The Chad
Cameroon pipeline projectب .9002
 37لهام ايداروس -مرجع سابق
 38لهام ايداروس – مرجع سابق
 39لهام ايداروس -مرجع سابق
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الفصل األول :
 -2الدستور المصرى .
 -9اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان .
 -5العهد الدولى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية.
 -7العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية .
 -2إتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم .
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أوأل  :الدستور المصرى
إصـــدار
دستور جمهورية مصر العربية
رئيس الدولة

بعد اإلطاالع علاى نتاائج االساتفتاء علاى دساتور جمهورياة مصار العربياة ،الاذي أجارى فاي الياوم الحاادي
عشر من سبتمبر  ،1971وعلى إجماع كلمة الشعب على الموافقة على هذا الدستور .وبعد اإلطالع على الماادة
 193من دستور جمهورية مصر العربية ،يصدر دستور جمهورية مصر العربية بالنص المرفق.

القاهرة في  21رجب , .1391
 11سبتمبر .1971
محمد أنور السادات
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إصـــدار
تعديل دستور جمهورية مصر العربية
رئيس الدولة
بعد اإلطالع علي نتائج اإلستفتاء علي تعديل دستور جمهورية مصر العربياة الاذي أجاري فاي ياوم  22مان
مايو سنة 1980وعلي إجماع كلمة الشعب علي الموافقة علي تعديل الدستور وعلي المادة 189من الدستور:
يصدر تعديل دستور جمهورية مصر العربية علي النحو الذي تمت الموافقة عليه في اإلستفتاء  ,ويعمل به
اعتبارا من تاريخ إعالن نتيجة اإلستفتاء.

القاهرة في 7من رجب 1400ه
 22من مايو 1980م
محمد أنور السادات
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وثيقة إعالن الدستور
نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه األرض المجيادة مناذ فجار التااريخ والحضاارة .نحان جمااهير هاذا
الشعب في قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلام فيهاا ،وفاى كال موقاع يشاارك فاي صانع
الحياة على ترابها ،أو يشارك في شرف الدفاع عن هذا التراب .نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثاه الروحاي
الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق ،والمعتز بشارف اإلنساان واإلنساانية .نحان جمااهير هاذا الشاعب الاذي يحمال
إلاى جانااب أمانااة التاااريخ مساائولية أهااداف عظيمااة للحاضار والمسااتقبل ،بااذورها النضااال الطوياال والشاااق ،الااذي
ارتفعت معه على المسيرة العظمى لألمة العربية رايات الحرية واالشتراكية والوحدة .نحن جمااهير شاعب مصار:
باسم هللا وبعون هللا نلتزم إلى غير ما حد ،وبدون قيد أو شرط نبذل كل الجهود لنحقق:
(أوال) السااالم لعالمنااا:عن تصااميم بااأن السااالم ال يقااوم إال علااى العاادل ،وبااأن التقاادم السياسااي واالجتماااعي لكاال
الشعوب ال يمكن أن يجرى أو يتم إال بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة ،وباأن أي حضاارة يمكان أن
تستحق اسما ال مبرأة من نظام االستغالل مهما كانت صوره وألوانه.
(ثانيا) الوحدة :أمل امتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنهاا
ال يمكن أن تتحقق إال فاي حماياة اماة عربياة قاادرة علاى دفاع وردع أي تهدياد مهماا كاان مصادره ومهماا
كانت الدعاوى التي تسانده.
(ثالثا) التطاوير المساتمر للحيااة فاي وطنناا ،عان إيماان باان التحادي الحقيقاي الاذي تواجهاه األوطاان هاو تحقياق
التقدم ،والتقدم ال يحدث تلقائيا أو بمجرد الوقوف عناد إطاالق الشاعارات ،وإنماا القاوة الدافعاة لهاذا التقادم
هي إطالق جميع اإلمكانيات والملكات الخالقة والمبدعة لشاعبنا الاذي ساجل فاي كال العصاور إساهامه عان
طريق العمل وحده في أداء دوره الحضاري لنفسه ولإلنساانية لقاد خااض شاعبنا تجرباة تلاو أخارى ،وقادم
أثناء ذلك واسترشد خالل ذلك بتجارب غنية ،وطنية وقومية وعالمية ،عبرت عن نفسها في نهاياة مطااف
طوياال بالوثااائق األساسااية لثااورة  23يوليااو ساانة  1952التااي قادهااا تحااالف القااوى العاملااة فااي شااعبنا
الم ناضل ،والذي استطاع بوعيه العمياق وحساه المرهاف ،أن يحاافظ علاى جوهرهاا األصايل ،وان يصاحح
دواما وباستمرار مساارها ،وأن يحقاق بهاا تكاامال يصال إلاى حاد الوحادة الكلياة باين العلام واأليماان وباين
الحريااة السياسااية والحريااة االجتماعيااة وبااين االسااتقالل الااوطني واالنتماااء القااومي وبااين عالميااة الكفاااح
اإلنساني من اجل تحرير اإلنسان سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا والحرب ضاد كال قاوى ورواساب التخلاف
والسيطرة واالستغالل.
(رابعا) الحرية اإلنسانية المصري عن إدراك لحقيقة أن إنساانية اإلنساان وعزتاه هاي الشاعاع الاذي هادى ووجاه
خط سير التطور الهائل أذى قطعتاه البشارية نحاو مثلهاا األعلاى .أن سايادة القاانون ليسات ضامانا مطلوباا
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لحرية الفرد فحسب ،لكنها األسااس الوحياد لمشاروعية السالطة فاي نفاس الوقات .أن صايغة تحاالف قاوى
الشعب العاملاة ليسات سابيال للصاراع االجتمااعي نحاو التطاور التااريخي ،ولكنهاا فاي هاذا العصار الحاديث
ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة في الوطن ،ويحقق إزالة المتناقضات فيماا بينهاا
في التفاعل الديمقراطي .نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وأيمانا وإدراكا بكال مسائولياتنا الوطنياة
والقومية والدولية وعرفانا بحق هللا ورسااالته وبحاق الاوطن واألماة وبحاق المبادأ والمسائولية اإلنساانية
وباسم هللا وبعون هللا ،نعلن في هذا اليوم الحادي عشر من شاهر سابتمبر سانة  ،1971إنناا نقبال ونعلان
ونمنح ألنفسنا هذا الدستور ،مؤكدين عزمنا األكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه.
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دستـور جمهورية مصــر العربية
الباب األول  :الدولة
( مادة ) 1
جمهورية مصر العربياة دولاة نظامهاا ديمقراطاي يقاوم علاي أسااس المواطناة والشاعب المصاري جازء مان
األمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة
( مادة )2
اإلساااالم ديااان الدولاااة ،واللغاااة العربياااة لغتهاااا الرسااامية ،ومباااادئ الشاااريعة اإلساااالمية المصااادر الرئيساااي
للتشريع.

40

( مادة ) 3
الساايادة للشااعب وحااده ،وهااو مصاادر الساالطات ،ويمااارس الشااعب هااذه الساايادة ويحميهااا ويصااون الوحاادة
الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
( مادة ) 4

3

األساس االقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام االشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل،
بما يحول دون االستغالل ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول ،ويحمي الكسب المشروع ،ويكفل عدالة توزيع
األعباء والتكاليف العامة.
4

( مادة ) 5

يقاوم النظااام السياسااي فاي جمهوريااة مصاار العربياة علااى أساااس تعادد األحاازاب وذلااك فاي إطااار المقومااات
والمبااادئ األساسااية للمجتمااع المصااري المنصااوص عليهااا فااي الدسااتور .وياانظم القااانون األحاازاب السياسااية.
وللمواطنين حق تكاوين األحازاب السياساية وفقاا للقاانون  .وال تجاوز مباشارة أى نشااط سياساى أو قياام أحازاب
سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس دينى  ,أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو األصل .
( مادة ) 6
الجنسية المصرية ينظمها القانون.

 40ل*) نشاااااااار الدسااااااااتور ،ااااااااي الجرياااااااادة الرساااااااامية  -الةاااااااادد  36مكاااااااارر لأ) ،ااااااااي .12/9/1971
ل) 1ب ل )4مةدلة كبقا ً لنتيجة اتستذتا ا ى تةدين الدستورب ال ي أجرى ،ي يوم  26م مارس سنة . 2007
ل)2ب ل )3مةدلة كبقا ً لنتيجة اتستذتا ا ى تةدين الدستورب ال ي أجرى ،ي يوم  22م ماايو سانة  1980ونشارت
التةدي ت بالجريدة الرسمية الةدد  26يونية سنة .1980
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الباب الثانى  :المقومات االساسية للمجتمع
 الفصل االول  -المقومات االجتماعية والخلقية( مادة ) 7
يقوم المجتمع على التضامن االجتماعي.
( مادة ) 8
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
( مادة ) 9
األساارة أساااس المجتمااع ،قوامهااا الاادين واألخااالق والوطنيااة .وتحاارص الدولااة علااى الحفاااظ علااى الطااابع
األصيل لألسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ،مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العالقات داخال المجتماع
المصري.
( مادة ) 10
تكفاال الدولااة حماي ا ة األمومااة والطفولااة ،وترعااى الاانشء والشااباب،و تااوفر لهاام الظااروف المناساابة لتنميااة
ملكاتهم.
( مادة ) 11
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو األسارة وعملهاا فاي المجتماع ،ومسااواتها بالرجال فاي مياادين
الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية ،دون إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية.
( مادة ) 12
يلتاازم المجتمااع برعايااة األخااالق وحمايتهااا ،والتمكااين للتقاليااد المصاارية األصاايلة وعليااه مراعاااة المسااتوى
الرفياااع للتربياااة الدينياااة ،والقااايم الخلقياااة والوطنياااة والتاااراث التااااريخي للشاااعب والحقاااائق العلمياااة ،والسااالوك
االشتراكي ،واآلداب العامة ،وذلك في حدود القانون.
( مادة )13
العماال حااق وواجااب وشاارف تكفلااه الدولااة ،ويكااون العاااملون الممتااازون محاال تقاادير الدولااة والمجتمااع .وال
يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إال بمقتضى قانون وألداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
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( مادة ) 14
الوظائف العامة حق للمواطنين ،وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ،وتكفل الدولة حمايتهم وقياامهم باأداء
واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ،وال يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إال في األحوال التي يحددها القانون.
( مادة ) 15
للمحاربين القدماء المصابين في الحرب أو بسببها ولزوجاات الشاهداء وأبناائهم األولوياة فاي فارص العمال
وفقا ً للقانون.
( مادة ) 16
تكفل الدولاة الخادمات الثقافياة واالجتماعياة والصاحية ،وتعمال بوجاه خااص علاى توفيرهاا للقرياة فاي يسار
وانتظام رفعا ً لمستواها.
( مادة ) 17
تكفاال الدولااة خاادمات التااأمين االجتماااعي والصااحي ،ومعاشااات العجااز عاان العماال والبطالااة والشاايخوخة
للمواطنين جميعاً ،وذلك وفقا ً للقانون.
( مادة ) 18
التعليم حق تكفلاه الدولاة ،وهاو الزاماي فاي المرحلاة االبتدائياة ،وتعمال الدولاة علاى ماد اإللازام إلاى مراحال
أخرى ،وتشرف على التعليم كله ،وتكفال اساتقالل الجامعاات ومراكاز البحاث العلماي ،وذلاك كلاه بماا يحقاق الاربط
بينه وبين حاجات المجتمع واإلنتاج.
( مادة ) 19
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
( مادة ) 20
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
( مادة ) 21
محو األمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
( مادة ) 22
إنشاء الرتب المدنية محظور.
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 الفصل الثانى  -المقومات االقتصادية( مادة ) 23
ياانظم االقتصاااد القااومي وفقاا ً لخطااة تنميااة تكفاال زيااادة الاادخل القااومي وعدالااة التوزيااع ورفااع مسااتوى المعيشااة،
والقضاء علاى البطالاة وزياادة فارص العمال ،ورباط األجار باإلنتااج وضامان حاد أدناى لألجاور ،ووضاع حاد أعلاى يكفال
تقريب الفروق بين الدخول.
( مادة ) 24
ترعي الدولة اإلنتاج الوطني ،وتعمل علي تحقيق التنمية االقتصادية ،واالجتماعية.
( مادة ) 25
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
( مادة ) 26
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحهاا ،ويلتزماون بتنمياة اإلنتااج وتنفياذ الخطاة فاي وحاداتهم
اإلنتاجية وفقا ً للقانون .والمحافظة على أدوات اإلنتاج واجب وطني.
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطااع العاام فاي حادود خمساين فاي المائاة مان عادد أعضااء
هااذه المجااالس ،وتعماال الدولااة علااى أن يكفاال القااانون لصااغار الفالحااين وصااغار الحاارفيين ثمااانين فااي المائااة فااي
عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
( مادة ) 27
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا ً للقانون.
( مادة ) 28
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها ،وتشاجع الصاناعات الحرفياة بماا يكفال تطاوير اإلنتااج وزياادة
الدخل .وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق األسس العملية الحديثة.
( مادة ) 29
تخضااع الملكيااة لرقابااة الشااعب وتحميهااا الدولااة ،وهااي ثالثااة أنااواع ،الملكيااة العامااة والملكيااة التعاونيااة
والملكية الخاصة.
( مادة ) 30
الملكية العامة هى ملكية الشعب  ,وتتمثل فى ملكية الدولة واألشخاص االعتبارية العامة.
( مادة ) 31
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ،ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها اإلدارة الذاتية.
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( مادة ) 32
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل .وينظم القانون أداء وظيفتها االجتماعياة فاي خدماة االقتصااد
القومي وفي إطار خطة التنمية .دون انحراف أو استغالل وال يجاوز أن تتعاارض فاي طارق اساتخدامها ماع الخيار العاام
للشعب.
( مادة ) 33
للملكية العامة حرمة  ,وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون.
( مادة ) 34
الملكيااة الخاصااة مصااونة ،وال يجااوز فاارض الحراسااة عليهااا إال فااي األحااوال المبينااة فااي القااانون وبحكاام
قضائي ،وال تنزع الملكية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا ً للقانون وحق االرث فيها مكفول.
( مادة ) 35
ال يجوز التأميم إال العتبارات الصالح العام وبقانون ،ومقابل تعويض.
( مادة ) 36
المصادرة العامة لألموال محظورة ،وال تجوز المصادرة الخاصة إال بحكم قضائي.
(مادة ) 37
يعين القانون الحد األقصى للملكية الزراعية ويضمن حماية الفالح والعامل الزراعي من االستغالل.
( مادة ) 38
يقوم النظام الضريبي على العدالة االجتماعية.
( مادة ) 39
االدخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
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الباب الثالث  :الحريات والحقوق والواجبات العامة
( مادة ) 40
المواطنون لدى القانون سواء ،وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ،ال تمييز بينهم في ذلك بسبب
الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
( مادة ) 41
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة ال تمس ،وفيما عدا حالة التلابس ال يجاوز القابض علاى احاد أو
تتيشاه أو حبساه أو تقييا د حريتاه باأي قياد أو منعاه مان التنقال إال باأمر تساتلزمه ضارورة التحقياق وصايانة امان
المجتمع،ويصدر هذا األمر من القاضي المختص أو النيابة العامة،وذلك وفقا ألحكام القانون .ويحدد القاانون مادة
الحبس االحتياطي.
( مادة ) 42
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ علياه كراماه اإلنساان ،وال
يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ،كما ال يجوز حجزه أو حبساه فاي غيار األمااكن الخاضاعة للقاوانين الصاادرة بتنظايم
السجون .وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مماا تقادم أو التهدياد بشايء مناه يهادر وال يعاول
عليه.
( مادة ) 43
ال يجوز إجراء اى تجربة طبية أو علمية على اى إنسان بغير رضائه الحر.
( مادة ) 44
للمساكن حرمه فال يجوز دخولها أو تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب وفقا ألحكام القانون.
( مادة ) 45
لحياااة المااواطنين الخاصااة حرمااة يحميهااا القااانون .وللمراسااالت البريديااة والبرقيااة والمحادثااات التليفونيااة
وغيرها من وسائل االتصال حرمه ،وسريتها مكفولة،وال تجوز مصاادرتها أو اإلطاالع عليهاا أو رقابتهاا إال باأمر
قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا ألحكام القانون.
( مادة ) 46
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
( مادة ) 47
حرية الرأي مكفولة ،ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشاره باالقول أو الكتاباة أو التصاوير أو غيار ذلاك مان
وسائل التعبير في حدود القانون ،والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسالمة البناء الوطني.
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( مادة )48
حرياة الصااحافة والطباعااة والنشاار ووسااائل األعااالم مكفولة،والرقابااة علااى الصااحف محظااورة وإنااذارها أو
وقفها أو إلغاؤها بالطريق االدارى محظور،ويجوز استثناء في حالة إعالن الطوارىء أو زمن الحارب أن يفارض
على الصاحف والمطبوعاات ووساائل األعاالم رقاباة محاددة فاي األماور التاي تتصال بالساالمة العاماة أو أغاراض
األمن القومي،وذلك كله وفقا للقانون.
( مادة ) 49
تكفاال الدولااة للمااواطنين حريااة البحااث العلمااي واإلبااداع االدبااى والفنااي والثقااافي ،وتااوفر وسااائل التشااجيع
الالزمة لتحقيق ذلك .
( مادة ) 50
ال يجااوز إن تحظاار علااى اى مااواطن اإلقامااة فااي جهااة معينااة وال أن يلاازم باإلقامااة فااي مكااان معااين إال فااي
األحوال المبينة في القانون .
( مادة ) 51
ال يجوز إبعاد اى مواطن عن البالد أو منعه من العودة إليها.
( مادة ) 52
للمااواطنين حااق الهجاارة الدائمااة أو الموقوتااة إلااى الخااارج ،وياانظم القااانون هااذا الحااق وإجااراءات وشااروط
الهجرة ومغادرة البالد.
( مادة ) 53
تمنح الدولة حق االلتجاء السياسي لكل اجتبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق اإلنسان
أو السالم أو العدالة وتسليم الالجئين السياسيين محظور.
( مادة ) 54
للمواطنين حق االجتماع الخاص في هدوء غيار حااملين ساالحا ودون حاجاه إلاى إخطاار ساابق ،وال يجاوز
لرجال األمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .واالجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
( مادة ) 55
للماواطنين حاق تكاوين الجمعيااات علاى الوجاه المبااين فاي القاانون ،ويحظار إنشاااء جمعياات يكاون نشاااطها
معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.
( مادة ) 56
وينظم القانون في مساهمة النقابات واالتحادات في تنفيذ الخطط والبارامج االجتماعياة ،وفاى رفاع مساتوى
الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.
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( مادة ) 57
كاال اعتااداء علااى الحريااة الشخصااية أو حرمااة الحياااة الخاصااة للمااواطنين وغيرهااا ماان الحقااوق والحريااات
العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة ال تسقط الادعوى الجنائياة وال المدنياة الناشائة عنهاا بالتقادم،وتكفال
الدولة تعويضا عادال لمن وقع عليه االعتداء.
( مادة ) 58
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس،والتجنيد إجباري وفقا للقانون.
( مادة ) 59
حماية البيئة واجب وطنى  ,وينظم القانون التدابير الالزمة للحفاظ على البيئة الصالحة.
( مادة ) 60
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
( مادة ) 61
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
( مادة ) 62
للمااواطن حااق االنتخاااب وإبااداء الاارأى فااى االسااتفتاء وفقاا ً ألحكااام القااانون  ,ومساااهمته فااى الحياااة العامااة
واجب وطنى  ,وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا ألى نظام انتخابى يحدده  .ويجاوز أن
يأخذ القانون بنظام يجماع باين النظاام الفاردى ونظاام القاوائم الحزبياة بأياة نسابة بينهماا يحاددها  ,كماا يجاوز أن
يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
( مادة ) 63
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ،وال تكون مخاطباة السالطات العاماة باسام الجماعاات
إال للهيئات النظامية واألشخاص االعتبارية.
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الباب الرابع  :سيادة القانون
( مادة )64
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
( مادة ) 65
تخضع الدولة للقانون .واستقالل القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
( مادة ) 66
العقوبة الشخصية .وال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون ،وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي ،وال عقاب
إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون.
( مادة ) 67
ال متهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفساه .وكال ماتهم فاي
جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
( مادة ) 68
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ،ولكل مواطن حاق االلتجااء إلاى قاضايه الطبيعاي ،وتكفال الدولاة
تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصال فاي القضاايا .ويحظار الانص فاي القاوانين علاى تحصاين اى
عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.
( مادة ) 69
حااق الاادفاع أصااالة أو بالوكالااة مكفااول .ويكفاال القااانون لغياار القااادرين ماليااا وسااائل االلتجاااء إلااى القضاااء
والدفاع عن حقوقهم.
( مادة ) 70
ال تقام الدعوى الجنائية إال بأمر من جهة قضائية ،فيما عدا األحوال التي يحددها القانون.
( مادة ) 71
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ،ويكون لاه حاق االتصاال بمان يارى
إبالغه بما وقع أو االستعانة به على الوجه الذي ينظمه ،ويجب إعالنه على وجه السرعة باالتهم الموجهاة إلياه،
وله ولغياره الاتظلم أماام القضااء مان اإلجاراء الاذي قياد حريتاه الشخصاية ،ويانظم القاانون حاق الاتظلم بماا يكفال
الفصل فيه خالل مدة محددة،واال وجب اإلفراج حتما.
( مادة ) 72
تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب ،ويكون االمتناع عن تنفيذها أو تعطيال تنفياذها مان جاناب الماوظفين العماوميين
المختصين جريمة يعاقب عليها القانون ،وللمحكوم له في هذه الحالة حاق رفاع الادعوى الجنائياة مباشارة إلاى المحكماة
المختصة.
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الباب الخامس :نظام الحكم
 الفصل األول  -رئيس الدولة( مادة ) 73
رئاايس الدولااة هااو رئاايس الجمهوريااة  ,ويسااهر علااى تأكيااد ساايادة الشااعب وعلااى احتاارام الدسااتور وساايادة
القانون وحماياة الوحادة الوطنياة والعدالاة االجتماعياة  ,ويرعاى الحادود باين السالطات لضامان تأدياة دورهاا فاى
العمل الوطنى
( مادة ) 74
لرئيس الجمهورية إذا قام خطار حاال وجسايم يهادد الوحادة الوطنياة أو ساالمة الاوطن أو يعاوق مؤسساات
الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ اإلجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطار بعاد أخاذ رأى رئايس مجلاس
الوزراء ورئيسى مجلسى الشاعب والشاورى  ,ويوجاه بياناا ً إلاى الشاعب  ,ويجارى االساتفتاء علاى ماا اتخاذه مان
إجراءات خالل ستين يوما ً من اتخاذها  .وال يجوز حل مجلسى الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات .
( مادة ) 75
يشترط فيمن ينتخب رئيسا ً للجمهورية أن يكاون مصاريا ً مان أباوين مصاريين ،وأن يكاون متمتعاا ً باالحقوق
المدنية والسياسية ،وأال تقل سنه عن أربعين سنة ميالدية.
( مادة ) 76
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ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق االقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على األقل من
األعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ،على أال يقل عدد
المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى  ،وعشرة
أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على األقل  .ويزداد عدد المؤيدين
للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما
يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس  .وفى جميع األحوال ال يجوز أن يكون
41مةدلة كبقا ً لنتيجة اتساتذتا ا اى تةادين الدساتور الا ي أجاري ،اي ياوم  26ماارس 2007ب و مةدلاة كبقاا ً لنتيجاة اتساتذتا ا اى تةادين
الدستور ال ي أجري ،ي يوم  25مايو  2005ب ونشر ،ي الجريدة الرسمية الةدد  21تابع لأ) ،ي  26مايو سانة  2005ب مام جارى تةدي ا
ا ى النحو الوارد بالمت .وقد كا النص القديم قبن تةدي يجري ا ى أ  :يرشح مج س الشةب رئيس الجمهوريةب ويةرض الترشايح ا اى
المواكني تستذتائهم ،ي  .ويتم الترشيح ،ي مج س الشةب لمنصب رئيس الجمهورية بنا ا ى اقتراح م اث أاءاائ ا اى احقانب ويةارض
المرشح الحاصن ا ى أغ بية م مي أاءا المج س ا ى المواكني تستذتائهم ،ي ب ،ر ا لم يحصن ا ى احغ بية المشاار ليهاا أاياد الترشايح
ماارة أخاارى بةااد يااومي م ا تاااري نتيجااة التصااويت احونب ويةاارض المرشااح الحاصاان ا ااى احغ بيااة المك قااة حاء اا المج ااس ا ااى
المواكني تستذتائهم ،ي  .ويةتبر المرشح رئيسا ً ل جمهورية بحصول ا ى احغ بية المك قة لةدد م أاكوا أصواتهم ،ي اتستذتا ب ،ار لام
يحصن المرشح ا ى ه ه احغ بية رشح المج س غيرهب وتتبع ،ي شأ ترشيح وانتخاب اإلجرا ات اتها.
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التأييد ألكثر من مرشح  ،وينظم القانون اإلجراءات الخاصة بذلك كله  .ولكل حزب من األحزاب السياسية التى
مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على األقل قبل إعالن فتح باب الترشيح ,واستمرت طوال هذه المدة فى
ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة ( )%3على األقل من مجموع مقاعد
المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى  ,أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين  ,أن يرشح لرئاسة الجمهورية
أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه األساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على األقل .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة  ,يجوز لكل حزب من األحزاب السياسية المشار إليها ,التى حصل
أعضاؤها باالنتخاب على مقعد على األقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات ,أن يرشح فى أى انتخابات
رئاسية تجرى خالل عشر سنوات اعتبارا من أول ما يو  ,2007أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه األساسى
متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على األقل .
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة االنتخابات الرئاسية " تتمتع باالستقالل  ،وتشكل من رئيس
المحكمة الدستورية العليا رئيسا ،وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة  ،وأقدم نواب رئيس المحكمة
الدستورية العليا  ،واقدم نواب رئيس محكمة النقض  ،واقدم نواب رئيس مجلس الدولة  ،وخمسة من
الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد  ،يختار ثالثة منهم مجلس الشعب ويختار االثنين اآلخرين مجلس
الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات  ،ويحدد القانون من يحل محل
رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه .

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
 -1إعالن فتح باب الترشيح واإلشراف على إجراءاته وإعالن القائمة النهائية للمرشحين .
 -2اإلشراف العام على إجراءات االقتراح والفرز.
 -3إعالن نتيجة االنتخاب .
 -4الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع
االختصاص .
 -5وضع الئحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على األقل  ،وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها  ،غير قابلة للطعن
عليها بأى طريق وأمام أية جهة  ،كما ال يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ  .ويحدد القانون
المنظم لالنتخابات الرئاسية االختصاصات األخرى للجنة .
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين ألى سبب غير التنازل عن
الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء االقتراع.
ويجرى االقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة االنتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية االنتخابية
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والفرز  ،على أن تقوم باإلشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية  .وذلك كله وفقا
للقواعد واإلجراءات التى تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على األغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيحة  ،فإذا لم
يحل أى من المرشحين على هذه األغلبية أعيد االنتخاب بعد سبعة أيام على األقل بين المرشحين الذين حصال
على أكبر عدد من األصوات  ،فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد األصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات
اإلعادة  ،وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من األصوات الصحيحة.
ويتم االقتراع النتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد  ،أو لم يبق سواه بسبب
تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خال مكانة  ،وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على
األغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه األغلبية.
ويعرض رئيس الج مهورية مشروع القانون المنظم لالنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد
إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور  .وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ عرض األمر عليها .فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من
نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب إلعمال مقتضى هذا القرار  .وفى جميع األحوال
يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة  ،وينشر فى الجريدة الرسمية خالل ثالثة أيام من تاريخ
صدوره.
( مادة ) 77

42

ماادة الرئاسااة ساات ساانوات ميالديااة تباادأ ماان تاااريخ إعااالن نتيجااة االسااتفتاء ،ويجااوز إعااادة انتخاااب رئاايس
الجمهورية لمدد أخرى.
( مادة ) 78
تبدأ اإلجراءات الختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ،ويجاب أن
يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع علاى األقال ،فاإذا انتهات هاذه المادة دون أن ياتم اختياار الارئيس الجدياد الى
سبب كان ،استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجدياد قبال انتهااء مادة سالفه  ,بادأت مادة رئاساته مان الياوم التاالى النتهااء تلاك
المدة .

42مةدلة بنا ا ى جما ك مة الشاةب ا اى الموا،قاة ا اى تةادين الدساتور ،اي اتساتذتا الا ي أجارى ياوم  22ماايو سانة  .1980الجريادة
الرسمية الةدد ، 26ي  26يونية سنة .1980
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( مادة ) 79
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين اآلتية " :اقسم باا العظايم أن أحاافظ
مخلصاا علااى النظاام الجمهااوري ،وان احتارم الدسااتور والقاانون ،وان أرعااى مصاالح الشااعب رعاياة كاملااة ،وان
أحافظ على االستقالل الوطن وسالمه أراضيه"
( مادة ) 80
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية .وال يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.
وال يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى اى مرتب أو مكافأة أخرى.
( مادة ) 81
ال يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حارة أو عماالً تجارياا ً أو مالياا ً أو صاناعياً ،أو
أن يشتري أو يستأجر شيئا ً من أموال الدولة ،أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا ً من أمواله ،أو أن يقايضها عليه.
( مادة ) 82
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية الختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورياة أو
رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورياة أو تعاذر نيابتاه عناه  .وال يجاوز لمان يناوب عان
رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة .
( مادة ) 83
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب االستقالة إلى مجلس الشعب.
( مادة ) 84
فاي حالااة خلاو منصااب رئايس الجمهوريااة أو عجازه الاادائم عان العماال يتاولى الرئاسااة مؤقتاا رئاايس مجلااس
الشااعب ،وإذا كااان المجلااس ماانحال حاال محلااه رئاايس المحكمااة الدسااتورية العليااا ،وذلااك بشاارط أال يرشااح أيهمااا
للرئاسة ،ماع التقياد باالحظر المنصاوص علياه فاى الفقارة الثانياة مان الماادة  . . 82ويعلان مجلاس الشاعب خلاو
منصب رئيس الجمهورية .ويتم اختيار رئيس الجمهورية خالل مدة ال تجاوز ستين يوما مان تااريخ خلاو منصاب
الرئاسة.
( مادة ) 85
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريماة جنائياة بنااء علاى اقتاراح مقادم مان ثلاث
أعضاااء مجلااس الشااعب علااى األقاال ،وال يصاادر قاارار االتهااام إال بأغلبيااة ثلثااي أعضاااء المجلااس .ويقااف رئاايس
الجمهورياة عاان عملااه بمجاارد صاادور قاارار االتهااام  ,ويتااولى الرئاسااة مؤقتااا نائااب رئاايس الجمهوريااة أو رئاايس
مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه  ,مع التقيد بالحظر المنصوص علياه
فاى الفقارة الثانياة ماان الماادة  , 82وذلاك لحاين الفصاال فاى االتهاام  . .وتكاون محاكمااة رئايس الجمهورياة أمااام
محكمااة خاصااة ياانظم القااانون تشااكيلها وإجااراءات المحاكمااة أمامهااا ويحاادد العقاااب ،وإذا حكاام بإدانتااه أعفااى ماان
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منصبه مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى.

 الفصل الثانى  -السلطة التشريعية مجلس الشعب( مادة ) 86
تااولى مجلااس الشااعب ساالطة التشااريع ،ويقاار السياسااة العامااة للدولااة ،والخطااة العامااة للتنميااة االقتصااادية
واالجتماعية ،والموازنة العامة للدولة ،كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذياة ،وذلاك كلاه علاى الوجاه
المبين في الدستور.
( مادة ) 87
يحدد القانون الدوائر االنتخابية التي تقسم إليها الدولة ،وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين،على أال يقل
عن ثالثمائة وخمسين عضوا ،نصافهم علاى األقال مان العماال والفالحاين ،ويكاون انتخاابهم عان طرياق االنتخااب
المباشار الساري العاام .ويباين القاانون تعرياف العاماال والفاالح .ويجاوز لارئيس الجمهورياة أن يعاين فاي مجلااس
الشعب عددا من األعضاء ال يزيد على عشرة.
( مادة ) 88
حاادد القااانون الشااروط الواجااب توافرهااا فااى أعضاااء مجلااس الشااعب  ,ويبااين أحكااام االنتخاااب واالسااتفتاء .
ويجارى االقتاراع فااى ياوم واحااد  ,وتتاولى لجنااة علياا تتمتااع باالساتقالل والحياادة اإلشاراف علااى االنتخاباات علااى
النحاو الاذى ينظماه القاانون  .ويباين القاانون اختصاصااات اللجناة وطريقاة تشاكيلها وضامانات أعضاائها علااى أن
يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وساابقين  .وتشاكل اللجناة اللجاان العاماة التاى تشارف
على االنتخابات على مستوى الدوائر االنتخابياة واللجاان التاى تباشار إجاراءات االقتاراع ولجاان الفارز  ,علاى أن
تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية  ,وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العاماة  ,وذلاك كلاه وفقاا
للقواعد واإلجراءات التى يحددها القانون .
( مادة ) 89
يجاوز للعاااملين فااي الحكومااة وفاى القطاااع العااام أن يرشااحوا أنفسااهم لعضاوية مجلااس الشااعب ،وفيمااا عاادا
الحاالت التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضاوية المجلاس ،ويحاتفظ لاه بوظيفتاه أو عملاه وفقاا
ألحكام القانون.
( مادة ) 90
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبيل ان يباشر عمله اليمين اآلتية " :اقسم با العظايم أن أحاافظ
مخلصا على سالمة الوطن والنظام الجمهوري،وان أرعى مصالح الشعب ،وان احترم الدستور والقانون".

50

المقدمة
( مادة ) 91
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
( مادة ) 92
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميالدية من تاريخ أول اجتماع له  .ويجرى االنتخاب لتجديد المجلس
خالل الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
( مادة ) 93
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه ،وتختص محكمة الانقض باالتحقيق فاي صاحة الطعاون
المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليهاا مان رئيساه ،ويجاب إحالاة الطعان إلاى محكماة الانقض خاالل خمساة عشار
يوما من تاريخ علم المجلس به ،ويجب ا النتهااء مان التحقياق خاالل تساعين يوماا مان تااريخ إحالتاه إلاى محكماة
النقض .وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكماة علاى المجلاس للفصال فاي صاحة الطعان خاالل
ستين يوما من تاريخ عارض نتيجاة التحقياق علاى المجلاس .وال تعتبار العضاوية باطلاة إال بقارار يصادر بأغلبياة
ثلثي أعضاء المجلس.
( مادة ) 94
إذا خال مكان أحد األعضاء قبل انتهاء مدتاه وجاب شاغل مكاناه طبقاا للقاانون خاالل ساتين يوماا مان تااريخ
إبالغ المجلس بخلو المكان .
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه .
( مادة ) 95
ال يجوز لعضاو مجلاس الشاعب إثنااء مادة عضاويته أن يشاترى أو يساتأجر شايئا مان أماوال الدولاة ،أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ،أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصافة ملتزماا أو ماوردا أو
مقاوال.
( مادة ) 96
ال يجوز إسقاط عضوية احد أعضاء المجلاس إال إذا فقاد الثقاة واالعتباار ،او فقاد احاد شاروط العضاوية أو
صاافة العاماال أو الفااالح التااي انتخااب علااى أساسااها،أو اخاال بواجبااات عضااويته ،ويجااب أن يصاادر قاارار إسااقاط
العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
( مادة ) 97
مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.
( مادة ) 98
ال يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من األفكار واآلراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.
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( مادة ) 99
ال يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب اال بإذن ساابق
من المجلس .وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ إذن رئايس المجلاس .ويخطار المجلاس عناد أول انعقااد لاه
بما اتخذ من إجراء.
( مادة ) 100
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ،ويجوز في الظروف االستثنائية أن يعقاد جلسااته فاي مديناة أخارى بنااء
على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس .واجتماع مجلس الشاعب فاي غيار المكاان المعاد لاه غيار
مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.
( مادة ) 101
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لالنعقاد للادور السانوي العاادي قبال ياوم الخمايس الثااني مان شاهر
نوفمبر ،فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور .ويدوم دور االنعقاد العادي سبعة أشاهر علاى األقال.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ،وال يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
( مادة ) 102
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب الجتماع غير عادى ،وذلك فاي حالاة الضارورة ،أو بنااء علاى طلاب
بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب .ويعلن رئيس الجمهورية فض االجتماع غير العادي.
( مادة ) 103
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور االنعقاد السنوي العاادي لمادة هاذا الادور،وإذا
خال مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
( مادة )104
يضع مجلس الشعب الئحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
( مادة ) 105
لمجلس الشعب وحدة المحافظة على النظام داخله ،ويتولى ذلك رئيس المجلس.
( مادة ) 106
جلسااات مجلااس الشااعب علنيااة .ويجااوز انعقاااده فااي جلسااة ساارية بناااء علااى طلااب رئاايس الجمهوريااة أو
الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على األقل ،ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فاي
الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
( مادة ) 107
ال يكاون انعقاااد المجلاس صااحيحا إال بحضاور أغلبيااة أعضاائه .ويتخااذ المجلاس قراراتااه باألغلبياة المطلقااة
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للحاضرين ،وذلك في غير الحاالت التي تشترط فيها أغلبية خاصة ،ويجارى التصاويت علاى مشاروعات القاوانين
مادة مادة .وعند تساوى اآلراء يعتبر لموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
( مادة ) 108
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى األحوال االستثنائية وبناء على تفاويض مان مجلاس الشاعب بأغلبياة
ثلثااي أعضااائه أن يصاادر قاارارات لهااا قااوة القااانون ،ويجااب أن يكااون التفااويض لماادة محاادودة وان تبااين فيااه
موضوعات هذه القرارات و األساس التاي تقاوم عليها،ويجاب عارض هاذه القارارات علاى مجلاس الشاعب فاي أول
جلسة بعد انتهاء مدة التفويض ،فإذا لم تعرض أو عرضات ولام يوافاق المجلاس عليهاا زال ماا كاان لهاا مان قاوة
القانون.
( مادة ) 109
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
( مادة ) 110
يحااال كاال مشااروع قااانوني إلااى إحاادى لجااان المجلااس لفحصااه وتقااديم تقرياار عنااه ،علااى انااه بالنساابة إلااى
مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها ال تحاال إلاى تلاك اللجناة إال بعاد فحصاها أماام لجناة
خاصة إلبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها ،وبعد أن يقر المجلس ذلك.
( مادة ) 111
كل مشروع قانون اقترحه احد األعضاء ورفضه المجلس ال يجوز تقديمه ثانية في نفس دور االنعقاد.
( مادة ) 112
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو االعتراض عليها.
( مادة ) 113
إذا اعترض رئايس الجمهورياة علاى مشاروع قاانون اقاره مجلاس الشاعب رده إلياه خاالل ثالثاين يوماا مان
تاريخ إبالغ المجلس إياه،فإذا لم يرد مشروع القانون فاي هاذا الميعااد اعتبار قانوناا واصادر .وإذا رد فاي الميعااد
المتقدم إلى المجلس واقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا واصدر.
( مادة )114
يقاار مجلااس الشااعب الخطااة العامااة للتنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة ويحاادد القااانون طريقااة إعااداد الخطااة
وعرضها على مجلس الشعب.
( مادة ) 115
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثالثة أشهر على األقل من بدء السانة المالياة
 ,وال تعتبر نافذة إال بموافقته عليها .
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ويااتم التصااويت علااى مشااروع الموازنااة بابااا بابااا  .ويجااوز لمجلااس الشااعب أن يعاادل النفقااات الااواردة فااى
مشروع الموازنة  ,عادا التاى تارد تنفياذا اللتازام محادد علاى الدولاة  .وإذا ترتاب علاى التعاديل زياادة فاى إجماالى
النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصاادر لإليارادات بماا يحقاق إعاادة التاوازن بينهاا وباين
النفقات  .وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديال فى أى قانون قائم بالقدر الالزم لتحقيق هذا التاوازن .
وإذا لاام يااتم اعتماااد الموازنااة الجدياادة قباال باادء الساانة الماليااة عماال بالموازنااة القديمااة لحااين اعتمادهااا  .ويحاادد
القانون طريقة إعداد الموازنة  ,كما يحدد السنة المالية .
( مادة ) 116
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل اى مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الموازنة العامة ،وكذلك على كال
مصروف غير وارد بها ،أو زائد في تقديراتها ،وتصدر بقانون.
( مادة ) 117
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
( مادة ) 118
يجب عارض الحسا اب الختاامى لميزانياة الدولاة علاى مجلاس الشاعب فاى مادة ال تزياد علاى ساتة أشاهر مان
تاريخ انتهاء السنة المالية  .ويتم التصويت عليه بابا بابا  ,ويصادر بقاانون  .كماا يجاب عارض التقريار السانوي
للجهااااز المركااازي للمحاسااابات ومالحظاتاااه علاااى مجلاااس الشاااعب .وللمجلاااس أن يطلاااب مااان الجهااااز المركااازي
للمحاسبات أي بيانات أو تقارير أخرى.
( مادة ) 119
إنشاء الضرائب العاماة وتعاديلها أو إلغاؤهاا ال يكاون إال بقاانون .وال يعفاى احاد مان أدائهاا إال فاي األحاوال
المبينة في القانون .وال يجوز تكليف احد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إال في حدود القانون.
( مادة )120
ينظم القانون القواعد األساسية لجباية األموال العامة وإجراءات صرفها.
( مادة ) 121
ال يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو االرتباط بمشروع يترتب عليه اتفاق مبالغ مان خزاناه الدولاة فاي
فترة مقبله إال بموافقة مجلس الشعب.
( مادة ) 122
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضاات واإلعاناات والمكافاآت التاي تتقارر علاى خزاناة
الدولة ،وينظم القانون حاالت االستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
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( مادة ) 123
يحاادد القااانون القواعااد واإلجااراءات الخاصااة بماانح االلتزامااات المتعلقااة باسااتغالل مااوارد الثااروة الطبيعيااة
والمرافق العامة ،كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنازول عان أموالهاا المنقولاة
والقواعد واإلجراءات المنظمة بذلك.
( مادة ) 124
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو احاد الاوزراء أو
نوابهم أسئلة في اى موضوع يدخل في اختصاصاتهم .وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نواباه أو الاوزراء أو مان
ينيبونااه اإلجابااة عاان أساائلة األعضاااء .ويجااوز للعضااو سااحب السااؤال فااي اى وقاات وال يجااوز تحويلااه فااي نفااس
الجلسة إلى استجواب.
( مادة ) 125
لكاال عضااو ماان أعضاااء مجلااس الشااعب حااق توجيااه اسااتجوابات إلااى رئاايس مجلااس الااوزراء أو نوابااه أو
الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشائون التاي تادخل فاي اختصاصااتهم .وتجارى المناقشاة فاى االساتجواب بعاد
سبعة أيام على األقل من تقديمه ،إال في حاالت االستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
( مادة )126
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة ،وكل وزير مسائول عان أعماال وزارتاه.
ولمجلس الشعب ان يقرر سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء أو ناوابهم ،وال يجاوز
عرض طلب سحب الثقة إال بعد استجواب ،بناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس .وال يجوز للمجلس أن يصادر
قراره في الطلب قبل ثالثة أيام على األقل من تقديمه .ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
( مادة ) 127
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلاب عشار أعضاائه مسائولية رئايس مجلاس الاوزراء  ,ويصادر القارار
بأغلبية أعضاء المجلس .
وال يجوز أن يصدر هذا القرار إال بعد استجواب موجه إلى الحكومة  ,وبعد ثالثة أياام علاى األقال مان تقاديم
الطلب .
وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما
انتهى إليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه .
ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يارد التقريار إلاى المجلاس خاالل عشارة أياام  ,فاإذا عااد
المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة .
وإذا رفض المجلس اقتراحاا ً بمسائولية رئايس مجلاس الاوزراء  ,فاال يجاوز طلاب ساحب الثقاة فاى موضاوع
سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور االنعقاد .
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( مادة ) 128
إذا قرر المجلس سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال
منصبه .ويقدم رئيس المجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.
( مادة ) 129
يجوز لعشرين عضوا على األقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة الستيضاح سياسة
الوزارة بشأنه.
( مادة )130
ألعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو احاد
الوزراء.
( مادة ) 131
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلاف لجناة مان لجاناه بفحاص نشااط إحادى المصاالح اإلدارياة أو
المؤسسات العا ملة ،أو اى جهاز تنفيذي أو ادارى ،أو اى مشروع من المشروعات العامة ،وذلك من اجل تقصاى
الحقائق ،وإبالغ المجلس بحقيقة األوضاع المالية أو اإلدارية أو االقتصادية،أو إجاراء تحقيقاات فاي اى موضاوع
يتعلق بعمل من األعمال السابقة .وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجماع ماا تاراه مان أدلاة ،وان تطلاب ساماع
من ترى سماع أقواله ،وعلى جميع الجهات التنفيذية واإلدارية أن تساتجيب إلاى طلبهاا،وان تضاع تحات تصارفها
لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
( مادة ) 132
يلقااى رئاايس الجمهوريااة عنااد افتتاااح دور االنعقاااد العااادي لمجلااس الشااعب بيانااا يتضاامن السياسااة العامااة
للدولة ،وله الحق في اللقاء اى بيانات أخرى أمام المجلس .ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
( مادة )133
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خالل ستين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشاعب  ,أو فاى
أول اجتماع له إذا كان غائبا  .وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضاائه قبال رئايس الجمهورياة
استقالة الوزارة  .وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة  ,كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس
أو يقبل استقالة الوزارة  .ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام
مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه  ,ويناقش المجلس أو اللجناة هاذا البياان ويبادى
ما يراه من مالحظات بشأنه.
( مادة ) 134
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ان يكونوا أعضااء فاي مجلاس الشاعب ،كماا يجاوز
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لغير األعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
( مادة )135
يسمع رئيس مجلس الاوزراء والاوزراء فاي مجلاس الشاعب ولجاناه كلماا طلباوا الكاالم ،ولهام ان يساتعينوا
بمن يرون من كبار الموظفين .وال يكون للوزير صوت معدود عند اخذ الرأي ،إال إذا كان من األعضاء.
( مادة ) 136
ال يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إال عند الضارورة  .وإذا حال المجلاس فاى أمار
فال يجوز حل المجلس الجديد لذات األمر  .ويجب أن يشتمل القرار علاى دعاوة النااخبين إلجاراء انتخاباات جديادة
لمجلس الشعب فى ميعاد ال يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .
ويجب أن يشتمل القارار علاى دعاوة النااخبين إلجاراء انتخاباات جديادة لمجلاس الشاعب فاي ميعااد ال يجااوز
ستين يوما من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء .ويجتمع المجلس الجديد خالل األيام العشرة التالية إلتمام االنتخاب

 الفصل الثالث  -السلطة التنفيذيةالفرع األول  :رئيس الجمهورية
( مادة )137
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ،ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
( مادة ) 138
يضع رئيس الجمهورية باالشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ،ويشرفان على تنفياذها علاى
الوجه المبين في الدستور.
ويمااارس رئاايس الجمهوريااة االختصاصااات المنصااوص عليهااا فااى المااواد  144و  145و 146و 147
بعد موافقة مجلس الاوزراء  ,واالختصاصاات المنصاوص عليهاا فاى الماواد  108و  148و  151فقارة ثانياة
بعد أخذ رأيه .
( مادة ) 139
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ،ويحدد اختصاصاتهم ،ويعفيهم من مناصبهم .وتسرى القواعاد
المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
( مادة ) 140
يؤدى نائب رئيس الجمهورية ،أمام رئيس الجمهورية،قبل مباشرة مهام منصبه اليمين اآلتية" :أقسم باا
العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري،وان احترم الدستور والقانون،وان أرعى مصاالح الشاعب كاملاة،
وان أحافظ على استقالل الوطن وسالمة أراضيه"
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( مادة )141
يعااين رئاايس الجمهوريااة رئاايس مجلااس الااوزراء ويعفيااه ماان منصاابه ويكااون تعيااين نااواب رئاايس مجلااس
الوزراء والاوزراء وناوابهم وإعفااؤهم مان مناصابهم بقارار مان رئايس الجمهورياة بعاد أخاذ رأى رئايس مجلاس
الوزراء .
( مادة ) 142
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء لالنعقااد وحضاور جلسااته ،وتكاون لاه رئاساة الجلساات التاي
يحضرها،كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
( مادة ) 143
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ،ويعزلهم على الوجه المباين
في القانون .كما يعتمد ممثلي الدول األجنبية السياسيين.
( مادة ) 144
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين ،بماا لايس فياه تعاديل أو تعطيال لهاا أو إعفااء مان
تنفيذها،وله أن يفوض غيره في إصدارها ،ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات الالزمة لتنفيذه.
( مادة ) 145
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
( مادة ) 146
يصدر رئيس الجمهورية القرارات الالزمة إلنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
( مادة ) 147
إذا حاادث فااي غيبااة مجلااس الشااعب مااا يوجااب اإلسااراع فااي اتخاااذ تاادابير ال تحتماال التااأخير جاااز لاارئيس
الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون .ويجب عرض هذه القارارات علاى مجلاس الشاعب
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما ،وتعرض في أول اجتماع له في حالاة الحال أو
وقف جلساته ،فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة دون حاجه إلى إصادار قارار باذلك وإذا عرضات
ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ماا كاان لهاا مان قاوة القاانون ،إال إذا رأى المجلاس اعتمااد نفاذهاا فاي الفتارة
السابقة أو تسوية ما ترتب على أثارها بوجه آخر.
( مادة ) 148
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على الوجه المباين فاي القاانون ،ويجاب عارض هاذا اإلعاالن علاى
مجلس الشعب خالل الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه .وإذا كان مجلس الشعب منحال يعرض األمار
على المجلس الجديد في أول اجتماع له .وفى جميع األحوال يكون إعالن حالة الطوارىء لمادة محاددة،وال يجاوز
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مدها إال بموافقة مجلس الشعب.
( مادة ) 149
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ،أما العفو الشامل فال يكون إال بقانون.
( مادة ) 150
رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة ،وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
( مادة ) 151
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بماا يناساب مان البياان،وتكون لهاا قاوة
القااانون بعااد إبرامهااا والتصااديق عليهااا ونشاارها وفقااا لألوضاااع المقااررة .علااى أن معاهاادات الصاالح والتحااالف
والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة،أو التي تتعلاق بحقاوق السايادة،
أو التي تتحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة ،تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
( مادة ) 152
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البالد العليا.

الفرع الثاني  :الحكومة
( مادة ) 153
الحكو مة هاي الهيئاة التنفيذياة واالداياة العلياا لدولاة،وتتكون الحكوماة مان رئايس مجلاس الاوزراء ونواباه
والوزراء ونوابهم .ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
( مادة ) 154
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا ،بالغ من العمر خمسا وثالثاين سانة ميالدياة علاى
األقل ،وان يكون متمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
( مادة ) 155
ياؤدى أعضاااء الااوزارة ،أماام رئاايس الجمهوريااة ،قباال مباشارة مهااام وظااائفهم اليماين اآلتيااة" :اقساام بااا
العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري،وان احترم الدستور والقانون،وان أرعاى مصاالح الشاعب رعاياة
كاملة ،وان أحافظ على استقالل وسالمة أراضيه".
( مادة ) 156
يمارس مجلس الوزراء بوجاه خااص االختصاصاات اآلتياة :أ -االشاتراك ماع رئايس الجمهورياة فاي وضاع
السياسااة العامااة للدولااة ،واإلشااراف علااى تنفيااذها وفقااا للقااوانين والقاارارات الجمهوريااة .ب -توجيااه وتنساايق
ومتابعااة أعمااال الااوزارات والجهااات التابعااة لهااا والهيئااات والمؤسسااات العامااة .ت -إصاادار القاارارات اإلداريااة
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والتنفيذيااة وفقااا للقااوانين والقاارارات ومراقبااة تنفيااذها .ث -إعااداد مشااروعات القااوانين والقاارارات .ج -إعااداد
مشروع الموازنة العامة للدولة .ح -إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .خ -عقاد القاروض ومنحهاا وفقاا ألحكاام
الدستور .د -مالحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
( مادة ) 157
الااوزير هااو الاارئيس االدارى األعلااى لوزارتااه ،ويتااولى رساام سياسااة الااوزارة فااي حاادود السياسااة العامااة
للدولة ،ويقوم بتنفيذها.
( مادة ) 158
ال يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عمال تجاريا أو ماليا أو صاناعيا ،أو أن يشاترى
أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ،أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ،أو أن يقايضهم عليه.
( مادة ) 159
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلاى المحاكماة عماا يقاع مناه مان جارائم أثنااء تأدياة
أعمال وظيفته أو بسببها .ويكون قرار مجلس الشعب باتهاام الاوزير بنااء علاى اقتاراح يقادم مان خماس أعضاائه
على األقل ،وال يصدر قرار االتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
( مادة ) 160
يقف من يتهم من الوزراء عان عملاه إلاى أن يفصال فاي أماره ،ويحاول انتهااء خدمتاه دون إقاماة الادعوى
عليااه أو االسااتمرار فيهااا وتكااون محاكمااه الااوزير وإجااراءات المحاكمااة وضااماناتها والعقاااب علااى الوجااه المبااين
بالقانون .وتسرى هذه األحكام على نواب الوزراء.

الفرع الثالث  :اإلدارة المحلية
( مادة ) 161
تقسام جمهوريااة مصاار العربياة إلااى وحاادات إدارياة تتمتااع بالشخصااية االعتبارياة،منها المحافظااات والماادن
والقرى ،ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية االعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويكفاال القااانون دعاام الالمركزيااة  ,وياانظم وسااائل تمكااين الوحاادات اإلداريااة ماان تااوفير المرافااق والخاادمات
المحلية  ,والنهوض بها وحسن إدارتها .
( مادة ) 162
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات اإلدارية عن طريق االنتخاب المباشر ،على
أن يكااون نصااف أعضاااء المجلااس الشااعبي علااى األقاال ماان العمااال والفالحااين ،ويكفاال القااانون نقاال الساالطة إليهااا
تدريجيا .ويكون اختيار رؤساء ووكالء المجالس بطريق االنتخاب من بين األعضاء.
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( مادة ) 163
يباااين القاااانون طريقاااة تشاااكيل المجاااالس الشاااعبية المحلية،واختصاصااااتها ومواردهاااا المالية،وضااامانات
أعضائها،وعالقاتها بمجلس الشعب والحكومة ،ودورها فاي إعاداد وتنفياذ خطاة التنمياة وفاى الرقاباة علاى أوجاه
النشاط المختلفة.

الفرع الرابع  :المجالس القومية المتخصصة
( مادة ) 164
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسام السياساة العاماة للدولاة فاي جمياع مجااالت
النشاط القومي،وتك ون هذه المجالس تابعة لارئيس الجمهورياة ،ويحادد تشاكيل كال منهاا واختصاصااته قارار مان
رئيس الجمهورية.

 الفصل الرابع  -السلطة القضائية( مادة ) 165
الساالطة القضااائية مسااتقلة ،وتتوالهااا المحاااكم علااى اخااتالف أنواعهااا ودرجاتهااا ،وتصاادر أحكامهااا وفااق
القانون.
( مادة ) 166
القضاة مستقلون ،ال سلطان عليهم فى قضائهم لغيار القاانون وال يجاوز ألياة سالطة التادخل فاي القضاايا أو
في شئون العدالة.
( مادة ) 167
يحاادد القااانون الهيئااات القضااائية واختصاصاااتها وياانظم طريقااة تشااكيلها،ويبين شااروط وإجااراءات تعيااين
أعضائها ونقلهم.
( مادة ) 168
القضاة غير قابلين للعزل ،وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
( مادة ) 169
جلسااات المحاااكم علنيااة إال إذا قااررت المحكمااة جعلهااا ساارية مراعاااة للنظااام العااام أو اآلداب ،وفااى جميااع
األحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
( مادة )170
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون.
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( مادة ) 171
ياانظم القااانون ترتيااب محاااكم اماان الدولااة ،ويبااين اختصاصاااتها والشااروط الواجااب توافرهااا فاايمن يتولااون
القضاء فيها.
( مادة ) 172
مجلااس الدولااة هيئااة قضااائية مسااتقلة ،ويخااتص بالفصاال فااي المنازعااات اإلداريااة فااي الاادعاوى التأديبيااة،
ويحدد القانون اختصاصاته األخرى.
( مادة ) 173
تقااوم كاال هيئااة قضااائية علااى شاائونها  ,ويشااكل مجلااس يضاام رؤساااء الهيئااات القضااائية يرأسااه رئاايس
الجمهورية  ,يرعى شئونها المشتركة  ,ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .

 الفصل الخامس  -المحكمة الدستورية العليا( مادة ) 174
المحكماة الدساتورية العلياا هيئاة قضاائية مساتقلة قائماة باذاتها فاي جمهورياة مصار العربياة ،مقرهاا مدينااة
القاهرة.
( مادة ) 175
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرهاا الرقاباة القضاائية علاى دساتورية القاوانين واللاوائح ،وتتاولى
تفسااير النصااوص التشااريعية وذلااك كلااه علااى الوجااه المبااين فااي القااانون .ويعااين القااانون االختصاصااات األخاارى
للمحكمة وينظم اإلجراءات التي تتبع أمامها.
( مادة ) 176
ياانظم القااانون كيفيااة تشااكيل المحكمااة الدسااتورية العليااا،ويبين الشااروط الواجااب توافرهااا فااي أعضااائها
وحقوقهم وحصاناتهم.
( مادة ) 177
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ،وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المباين
بالقانون.
( مادة ) 178
تنشاار فااي الجرياادة الرساامية األحكااام الصااادرة ماان المحكمااة الدسااتورية العليااا فااي الاادعاوى الدسااتورية،
والقاارارات الصااادرة بتفسااير النصااوص التشااريعية ،وياانظم القااانون مااا يترتااب علااى الحكاام بعاادم دسااتورية نااص
تشريعي من أثار.
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 الفصل السادس  -مكافحة اإلرهاب( مادة ) 179
تعمل الدولة على حماية األمن والنظاام العاام فاى مواجهاة أخطاار اإلرهااب  ,ويانظم القاانون أحكاماا ً خاصاة
بإجراءات االستدالل والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه األخطار  ,وبحيث ال يحول اإلجراء المنصوص
عليه فى كل من الفقرة األولى من المادة  41و المادة  44والفقرة الثانية من المادة  45من الدساتور دون تلاك
المواجهة  ,وذلك كله تحت رقابة القضاء .
ولاارئيس الجمهوريااة أن يحياال أيااة جريمااة ماان جاارائم اإلرهاااب إلااى أيااة جهااة قضاااء منصااوص عليهااا فااى
الدستور أو القانون .

 الفصل السابع  -القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني( مادة ) 180
الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة  ,وهى ملك للشعب  ,مهمتها حماية البالد وساالمة أراضايها
وأمنها  ,وال يجوز ألية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيالت عسكرية أو شبه عسكرية .
( مادة ) 181
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.
( مادة ) 182
ينشااأ مجلااس يساامى ( مجلااس الاادفاع الااوطني ) ويتااولى رئايس الجمهوريااة رئاسااته ،ويخااتص بااالنظر فااى
الشئون الخاصة بوسائل تأمين البالد وسالمتها ،ويبين القانون اختصاصاته األخرى.
( مادة )183
ينظم القانون القضاء العسكري ،ويبين اختصاصاته في حدود المبادىء الواردة في الدستور.
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الفصل الثامن  -الشرطة
( مادة ) 184
الشرطة هيئة مدنية نظامية ،رئيسها األعلى رئيس الجمهورية .وتؤدى الشرطة واجبها في خدماة الشاعب،
وتكفل للماواطنين الطمأنيناة واألمان ،وتساهر علاى حفاظ النظاام واألمان العاام واآلداب ،وتتاولى تنفياذ ماا تفرضاه
عليها القوانين واللوائح من واجبات ،وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
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الباب السادس  :أحكام عامة وانتقالية
( مادة ) 185
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
( مادة ) 186
يبين القانون العلم المصري واألحكام الخاصة به ،كما يبين شعار الدولة واألحكام الخاصة به.
( مادة ) 178
ال تسرى أحكام القوانين إال على ما يقع من تااريخ العمال بهاا وال يترتاب عليهاا اثار فيماا وقاع قبلهاا ،وماع
ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خالف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
( مادة ) 188
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خالل أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من الياوم التاالي
لتاريخ نشرها إال إذا حدد لذلك ميعادا آخر.
( مادة ) 189
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ،ويجب أن ياذكر فاي
طلااب التعااديل المااواد المطلااوب تعااديلها واألسااباب الداعيااة إلااى هااذا التعااديل .فااإذا كااان الطلااب صااادرا ماان مجلااس
الشاعب وجاب أن يكااون موقعاا مان ثلااث أعضااء المجلااس علاى األقال .وفااى جمياع األحاوال يناااقش المجلاس مباادأ
التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه ،فإذا رفض الطلاب ال يجاوز إعاادة طلاب تعاديل الماواد ذاتهاا قبال
مض ى سنة على هذا الرفض .وإذا وافاق مجلاس الشاعب علاى مبادأ التعاديل ينااقش ،بعاد شاهرين مان تااريخ هاذه
الموافقااة ،المااواد المطلااوب تعااديلها ،فااإذا وافااق علااى التعااديل ثلثااا عاادد أعضاااء المجلااس عاارض علااى الشااعب
الستفتائه في شأنه .فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء.
( مادة ) 190
تنتهي مدة رئيس الجمهورياة الحاالي بانقضااء سات سانوات مان تااريخ إعاالن انتخاباه للجمهورياة العربياة
المتحدة .
( مادة ) 191
كل ما قررته القوانين واللوائح مان أحكاام قبال صادور هاذا الدساتور يبقاى صاحيحا ونافاذا ،وماع ذلاك يجاوز
إلغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد واإلجراءات المقررة في هذا الدستور.
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( مادة ) 192
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشاائها ،وذلاك حتاى ياتم تشاكيل المحكماة
الدستورية العليا.
( مادة  192مكرر ) 1
تساااتبدل كلماااة "االنتخااااب" بكلماااة " االساااتفتاء" أينماااا وردت فاااي الدساااتور فيماااا يتعلاااق باختياااار رئااايس
الجمهورية.

43

( مادة ) 193
يعمل هذا الدستور من تاريخ إعالن موافقة الشعب عليه في االستفتاء.

43أءيذت كبقا ً لنتيجة اتستذتا ا ى تةدين الدستور ال ي أجري ،ي يوم  25مايو  2005ب ونشرت ،اي الجريادة الرسامية الةادد  21تاابع
لأ) ،ي  26مايو سنة . 2005
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الباب السابع  :أحكام جديدة
 الفصل األول  -مجلس الشورى( مادة ) 194
يخااتص مجلااس الشااورى بدراسااة واقتااراح مااا يااراه كفاايال بالحفاااظ علااى دعاام الوحاادة الوطنيااة والسااالم
االجتماعى  ,وحماية المقومات األساسية للمجتماع وقيماه العلياا والحقاوق والحرياات والواجباات العاماة  .وتجاب
موافقة المجلس على ما يلى :
 -1االقتراحااات الخاصااة بتعااديل مااادة أو أكثاار ماان مااواد الدسااتور  ,علااى أن تساارى علااى مناقشااة التعااديل
والموافقة عليه بالمجلس األحكام المنصوص عليها فى المادة .189
 -2مشروعات القوانين المكملة للدستور والتاى نصات عليهاا الماواد  5و  6و  48و 62و  76و  85و
 87و  88و  89و  91و  160و  163و  167و 168و  170و  171و  172و  173و
 175و  176و  177و  178و 179و  183و  196و  197و  198و  206و  207و
 208و  209و 210و  211من الدستور .
 -3معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولاة أو التاى تتعلاق
بحقوق السيادة .
وإذا قام خالف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهاذه الماواد  ,أحاال رئايس مجلاس الشاعب األمار إلاى
لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته
العامة  ,وذلك القتراح نص لألحكام محل الخالف .
ويعارض الانص الاذى انتهات إلياه اللجنااة علاى كال مان المجلساين  ,فااإذا لام يوافاق أى منهماا علاى الاانص ,
عرض األمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكاان الاذى يحادده  ,وتحضاره
أغلبية أعضاء كل من المجلسين على األقل .
وإذا لم تصل اللجنة إلاى اتفااق علاى ناص موحاد  ,كاان للمجلساين أن يوافقاا فاى اجتماعهماا المشاترك علاى
النص الذى وافق عليه أى منهما .
وماع مر اعاااة ماا يتطلبااه الدساتور ماان أغلبياة خاصااة  ,يصاادر القارار فااى كال ماان المجلساين وفااى االجتماااع
المشترك لهما بأغلبية الحاضرين .
وفى جميع األحوال يكون التصويت دون مناقشة .
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( مادة ) 195
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
 -1مشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية .
 -2مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
 -3ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس مان موضاوعات تتصال بالسياساية العاماة للدولاة أو بسياساتها
فى الشئون العربية أو الخارجية .
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه األمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
( مادة ) 196
يشكل مجلس الشورى من عدد من األعضاء يحدده القانون على أال يقل عان ( )132عضاوا وينتخاب ثلثاا
أعضاء المجلس باالقتراع المباشر السرى العام علاى أن يكاون نصافهم علاى األقال مان العماال والفالحاين ويعاين
رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
( مادة ) 197
يحدد القانون الدوائر االنتخابياة الخاصاة بمجلاس الشاورى وعادد األعضااء بكال دائارة ،والشاروط الواجاب
توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم
( مادة ) 198
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ،ويتجدد انتخااب واختياار نصاف األعضااء المنتخباين والمعيناين
كل ثالث سنوات وفقا للقانون ويجوز دائما اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته
( مادة ) 199
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور االنعقاد السنوى العادى لمدة ثالث سنوات،
واذا خال مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته
( مادة ) 200
ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب
( مادة ) 201
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى
( مادة ) 202
لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلساى
الشااعب والشااورى يرأسااه رئاايس مجلااس الشااعب ولاارئيس الجمهوريااة القاااء مااا يااراه ماان بيانااات أمااام مجلااس
الشورى.
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( مادة ) 203
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة القااء بياان أماام مجلاس الشاورى أو
احدى لجانه عان موضاوع داخال فاى اختصاصاه ويسامع رئايس مجلاس الاوزراء ونواباه والاوزراء وغيارهم مان
أعضاء الحكو مة كلما طلبوا الكالم فى مجلس الشورى ولجانه ،ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين،
وال يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى ،اال اذا كان من األعضاء.
( مادة ) 204
يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى اال عند الضرورة ،ويجب أن يشتمل قارار حال المجلاس علاى
دعوة الناخبين الجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فاى ميعااد ال يجااوز ساتين يوماا مان تااريخ صادور قارار
الحل ويجتمع المجلس خالل األيام العشرة التالية الجراء االنتخابات.
( مادة ) 205
تسرى فى شأن مجلس الشورى األحكام الواردة بالدستور فى المواد  88( , )62( :فقارة ثانياة) )89( ,
, )102( , )101( ,)100( , )99( , )98( , )97( , )96( , )95( , )94( , )93( , )91( , )90( ,
( , )134( , )130( , )129( , )107( , )106( , )105( , )104وذلااك فيمااا ال يتعااارض مااع األحكااام
الواردة فى هذا الفصل  ,على أن يباشر االختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .

 الفصل الثانى  -سلطة الصحافة( مادة ) 206
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.
( مادة ) 207
تمااارس الصااحافة رسااالتها بحريااة وفااى اسااتقالل فااى خدمااة المجتمااع بمختلااف وسااائل التعبياار ،تعبياارا عاان
اتجاهااات الاارأى العااام واسااهاما فااى تكوينااه وتوجيهااه ،فااى اطااار المقومااات األساسااية للمجتمااع ،والحفاااظ علااى
الحريااات والحقااوق والواجبااات العامااة ،واحتاارام حرمااة الحياااة الخاصااة للمااواطنين ،وذلااك كلااه طبقااا للدسااتور
والقانون
( مادة ) 208
حرياة الصاحافة مكفولاة والرقابااة علاى الصاحف محظاورة وانااذارها أو وقفهاا أو الغاءهاا بااالطريق االدارى
محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون
( مادة ) 209
حرية اصدار الصحف وملكيتها لألشاخاص االعتبارياة العاماة والخاصاة ولألحازاب السياساية مكفولاة طبقاا
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للقانون وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها واالموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدساتور
والقانون .
( مادة ) 210
للصحفيين حق الحصول على األنباء والمعلومات طبقا لألوضاع التى يحددها القانون وال سلطان عليهم فاى
عملهم لغير القانون
( مادة ) 211
يقااوم علااى شاائون الصااحافة مجلااس أعلااى يحاادد القااانون طريقااة تشااكيله واختصاصاااته وعالقاتااه بساالطات
الدولااة ويمااارس المجلااس اختصاصاااته بمااا ياادعم حريااة الصااحافة واسااتقاللها ،ويحقااق الحفاااظ علااى المقومااات
األساسية للمجتمع ،ويضمن سالمة الوحدة الوطنياة والساالم االجتمااعى ،وذلاك علاى النحاو المباين فاى الدساتور
والقانون

70

المقدمة

ثانيا  :اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
اعتمد ونشر على المأل بقرار الجمعية العامة
 212ألف (د )3-المؤرخ في  11كانون األول /ديسمبر 1441
الديباجة
لما كان اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ،ومان حقاوق متسااوية
وثابتة ،يشكل أساس الحرية والعدل والسالم في العالم،
ولمااا كااان تجاهاال حقااوق اإلنسااان وازدراؤهااا قااد أفضاايا إلااى أعمااال أثااارت بربريتهااا الضاامير
اإلنساني ،وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر مان الخاوف
والفاقة ،كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،
ولمااا كااان ماان األساسااي أن تتمتااع حقااوق اإلنسااان بحمايااة النظااام القااانوني إذا أريااد للبشاار أال
يضطروا أخر األمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان واالضطهاد،
ولما كان من الجوهري العمل على تنمية عالقات ودية بين األمم،
ولما كانت شعوب األمم المتحدة قد أعاادت فاي الميثااق تأكياد إيمانهاا بحقاوق اإلنساان األساساية،
وبكرامااة اإلنسااان وقاادره ،وبتساااوي الرجااال والنساااء فااي الحقااوق ،وحزماات أمرهااا علااى النهااوض
بالتقدم االجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولمااا كاناات الاادول األعضاااء قااد تعهاادت بالعماال ،بالتعاااون مااع األماام المتحاادة علااى ضاامان تعزيااز
االحترام والمراعاة العالميين لحقوق ا إلنسان وحرياته األساسية،
ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء
بهذا التعهد،
فإن الجمعية العامة
تنشر على المأل هذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بوصفه المثال األعلاى المشاترك الاذي ينبغاي
أن تبلغه كافة الشعوب وكافة األمم ،كما يسعى جميع أفاراد المجتماع وهيئاتاه ،واضاعين هاذا اإلعاالن
نصب أعينهم على الدوام ،ومان خاالل التعلايم والتربياة ،إلاى توطياد احتارام هاذه الحقاوق والحرياات،
وكما يكفلوا ،بالتدابير المطردة والدولية ،االعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلياة ،فيماا باين شاعوب
الدول األعضاء ذاتها وفيما بين شعوب األقاليم الموضوعية تحت واليتها على السواء،
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المادة 1
يولااد جميااع الناااس أحاارارا ومتساااوين فااي الكرامااة والحقااوق .وهاام قااد وهبااوا العقاال والوجاادان
وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة فاي هاذا اإلعاالن ،دونماا تميياز مان أي
نااوع ،والساايما التمييااز بساابب العنصاار ،أو اللااون أو الجاانس ،أو اللغااة ،أو الاادين ،أو الاارأي سياساايا
وغير سياسي ،أو األصل الوطني أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو المولد ،أو أي وضع أخر.
وفضال عن ذلاك ،ال يجاوز التميياز علاى أسااس الوضاع السياساي أو القاانوني أو الادولي للبلاد أو
اإلقلاايم الااذي ينتمااي إليااه الشااخص ،سااواء أكااان مسااتقال أو موضااوعا تحاات الوصاااية أو غياار متمتااع
بالحكم الذاتي أم خاضعا ألفي قيد آخر على سيادته.
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي األمان على شخصه.
المادة 4
ال يجوز استرقاق أحد أو استعباده ،ويحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 5
ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان ،في كل مكان ،الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون ،وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تميياز ،كماا
يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هاذا اإلعاالن ومان أي تحاريض علاى مثال هاذا
التمييز.
المادة 8
ألي شاخص حااق اللجااوء إلااى المحااكم الوطنيااة المختصااة إلنصااافه الفعلاي ماان أيااة أعمااال تنتهااك
الحقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 9
ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 11
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لكل إنسان ،علاى قادم المسااواة التاماة ماع اآلخارين ،الحاق فاي أن تنظار قضايته محكماة مساتقلة
ومحايدة ،نظرا منصفا وعلنيا ،للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة 11
 -1كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا فاي محاكماة علنياة تكاون قاد
وفرت له فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه.
 -2ال يادان أي شاخص بجريماة بسابب أي عمال أو امتنااع عاان عمال لام يكان فاي حيناه يشاكل جرمااا
بمقتضى القانون الوطني أو الدولي ،كما ال توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التاي كانات ساارية فاي
الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.
المادة 12
ال يجااوز تعااريض أحااد لتاادخل تعساافي فااي حياتااه الخاصااة أو فااي شااؤون أساارته أو مسااكنه أو
مراسالته ،وال لحمالت تصمن شرفه وسمعته .ولكل شخص حق في أن يحميه القاانون مان مثال ذلاك
التدخل أو تلك الحمالت.
المادة 13
 -1لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
 -2لكل فرد حق في مغادرة أفي بلد ،بما في ذلك بلده ،وفي العودة إلى بلده.
المادة 14
 -1لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خالصا من االضطهاد.
 -2ال يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك مالحقة ناشئة بالفعل عان جريماة غيار سياساية أو عان
أعمال تناقض مقاصد األمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
 -1لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
 -2ال يجوز ،تعسفا ،حرمان أفي شخص من جنسيته وال من حفه في تغيير جنسيته.
المادة 16
 -1للرجل والمرأة ،متى أدركا سن البلوغ ،حق التزوج وتأسايس أسارة ،دون أفاي قياد بسابب العارق
أو الجنسية أو الدين .وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله.
 -2ال يعقد الزواج إال برضا الطرفين والمزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه.
 -3األسرة هي الخلية الطبيعية واألساسية في المجتمع ،ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
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 -1لكل فرد حق في التملك ،بمفرده أو باالشتراك مع غيره.
 -2ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكار والوجادان والادين ،ويشامل هاذا الحاق حريتاه فاي تغييار ديناه أو
معتقده ،وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم ،بمفرده أو مع
جماعة ،وأمام المأل أو على حدة.
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبيار ،ويشامل هاذا الحاق حريتاه فاي اعتنااق اآلراء دون
مضااايقة ،وفااي التماااس األنباااء واألفكااار وتلقيهااا ونقلهااا إلااى اآلخاارين ،بأيااة وساايلة ودونمااا اعتبااار
للحدود.
المادة 21
 -1لكل شخص حق في حرية االشتراك في االجتماعات والجمعيات السلمية.
 -2ال يجوز إرغام أحد على االنتماء إلى جمعية ما.
المادة 21
 -1لكاال شااخص حااق المشاااركة فااي إدارة الشااؤون العامااة لبلااده ،إمااا مباشاارة وآمااا بواسااطة ممثلااين
يختارون في حرية.
 -2لكل شخص ،بالتساوي مع اآلخرين ،حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
 -3إرادة الشااعب هااي مناااط ساالطة الحكاام ،ويجااب أن تتجلااى هااذه اإلرادة ماان خااالل انتخابااات نزيهااة
تجري دويا باالقتراع العام وعلاى قادم المسااواة باين النااخبين وبالتصاويت الساري أو باإجراء مكاافئ
من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص ،بوصفه عموا في المجتمع ،حق في الضمان االجتماعي ،ومن حقه أن توفر لاه ،مان
خالل المجهود القومي والتعاون الدولي ،وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها ،الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية التي ال غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
المادة 23
 -1لكل شاخص حاق فاي العمال ،وفاي حرياة اختياار علاه ،وفاي شاروط عمال عادلاة ومرضاية ،وفاي
الحماية من البطالة.
 -2لجميع األفراد ،دون أي تمييز ،الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
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 -3لكل فرد يعمل حق في مكافاأة عادلاة ومرضاية تكفال لاه وألسارته عيشاة الئقاة بالكراماة البشارية
وتستكمل ،عند االقتضاء ،بوسائل أخرى للحماية االجتماعية.
 -4لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين واالنضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 24
لكل شاخص حاق فاي الراحاة وأوقاات الفاراغ ،وخصوصاا فاي تحدياد معقاول لسااعات العمال وفاي
إجازات دورية مأجورة.
المادة 25
 -1لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفاي لضامان الصاحة والرفاهاة لاه وألسارته ،وخاصاة علاى
صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات االجتماعياة الضارورية ،ولاه الحاق
في ما يأمن به الغوائل في حاالت البطالة أو المارض أو العجاز أو الترفال أو الشايخوخة أو غيار ذلاك
من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
 -2لألمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين .ولجميع األطفال حاق التمتاع باذات الحماياة
االجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا اإلطار.
المادة 26
 -1لكاال شااخص حااق فااي التعلاايم .ويجااب أن يااوفر التعلاايم مجانااا ،علااى األقاال فااي مرحلتيااه االبتدائيااة
واألساسااية .ويكاون التعلاايم االبتاادائي إلزاميااا .ويكااون التعلاايم الفنااي والمهنااي متاحااا للعمااوم .ويكااون
التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
 -2يجااب أن يسااتهدف التعلاايم التنميااة الكاملااة لشخصااية اإلنسااان وتعزيااز احتاارام حقااوق اإلنسااان
والحريات األساسية .كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصاداقة باين جمياع األمام وجمياع الفئاات
العنصرية أو الدينية ،وأن يؤيد األنشطة التي تضطلع بها األمم المتحدة لحفظ السالم.
 -3لآلباء ،على سبيل األولوية ،حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى ألوالدهم.
المادة 27
 -1لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتماع الثقافياة ،وفاي االساتمتاع باالفنون ،واإلساهام
في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.
 -2لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتااج علماي أو أدباي أو
فني من صنعه.
المادة 28
لكااال فااارد حاااق التمتاااع بنظاااام اجتمااااعي ودولاااي يمكااان أن تتحقاااق فاااي ظلاااه الحقاااوق والحرياااات
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المنصوص عليها في هذا اإلعالن تحققا تاما.
المادة 29
 -1على كل فرد واجبات إزاء الجماعة ،التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
 -2ال يخضع أي فرد ،في ممارسة حقوقه وحرياته ،إال للقياود التاي يقررهاا القاانون مساتهدفا منهاا،
حصرا ،ضمان االعتراف الواجب بحقوق وحريات اآلخرين واحترامها ،والوفاء بالعادل من مقتضيات
الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي،
 -3ال يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد األمم المتحدة ومبادئها.
المادة 31
لاايس فااي هااذا اإلعااالن أي نااص يجااوز تأويلاه علااى نحااو يفيااد انطااواءه علااى تخوياال أيااة دولااة أو
جماعااة ،أو أي فاارد ،أي حااق فااي القيااام بااأي نشاااط أو بااأي فعاال يهاادف إلااى هاادم أي ماان الحقااوق
والحريات المنصوص عليها فيه.
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ثالثا :العهد الدولى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
العهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة  8800ألف (د )84-المؤرخ في  40كانون األول/ديسمبر 4200
تاريخ بدء النفاذ 9 :كانون الثاني/يناير  ،4270وفقا للمادة 87
الديباجة
إن الدول األطراف في هذا العهد ،إذ ترى أن اإلقرار بما لجمياع أعضااء األسارة البشارية مان كراماة أصايلة
فيهم ،ومن حقوق متساوية وثابتة ،يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثااق األمام المتحادة ،أسااس الحرياة والعادل
والسالم في العالم ،وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه ،وإذ تدرك أن السابيل الوحياد
لتحقيق المثل األعلى المتمثل ،وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،في أن يكاون البشار أحارارا ومتحاررين مان
الخاااوف والفاقاااة ،هاااو سااابيل تهيئاااة الظاااروف الضااارورية لتمكاااين كااال إنساااان مااان التمتاااع بحقوقاااه االقتصاااادية
واالجتماعية والثقافية ،وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية ،وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول ،بمقتضى ميثااق
األمم المتحدة ،من التزام بتعزيز االحترام والمراعاة العالميين لحقوق اإلنسان وحرياته ،وإذ تدرك أن على الفرد،
الذي تترتب عليه واجباات إزاء األفاراد اآلخارين وإزاء الجماعاة التاي ينتماي إليهاا ،مساؤولية الساعي إلاى تعزياز
ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،قد اتفقت على المواد التالية:
الجزء األول
المادة 4
 .4لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ،وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزهاا السياساي وحارة
في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي.
 .8لجميع الشعوب ،سعيا وراء أهدافها الخاصة ،التصارف الحار بثرواتهاا ومواردهاا الطبيعياة دونماا إخاالل بأياة
التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي.
وال يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
 . 9على الدول األطراف في هذا العهد ،بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غيار المتمتعاة
بالحكم الذاتي واألقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصاير وأن تحتارم هاذا الحاق ،وفقاا
ألحكام ميثاق األمم المتحدة.
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الجزء الثاني
المادة 8
 . 4تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخاذ ،بمفردهاا وعان طرياق المسااعدة والتعااون الادوليين ،وال سايما
على الصعيدين االقتصادي والتقني ،وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ،ما يلازم مان خطاوات لضامان التمتاع
الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد ،ساالكة إلاى ذلاك جمياع السابل المناسابة ،وخصوصاا سابيل
اعتماد تدابير تشريعية.
 . 8تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصاوص عليهاا فاي هاذا العهاد بريئاة
ماان أي تمييااز بساابب العاارق ،أو اللااون ،أو الجاانس ،أو اللغااة ،أو الاادين ،أو الاارأي سياساايا أو غياار سياسااي ،أو
األصل القومي أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو النسب ،أو غير ذلك من األسباب.
 . 9للبلاادان الناميااة أن تقاارر ،مااع إيااالء المراعاااة الواجبااة لحقااوق اإلنسااان والقتصااادها القااومي ،إلااى أي ماادى
ستضمن الحقوق االقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.
المادة 9
تتعهااد الاادول ا ألطااراف فااي هااذا العهااد بضاامان مساااواة الااذكور واإلناااث فااي حااق التمتااع بجميااع الحقااوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
المادة 1
تقر الدول األطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقاا لهاذا العهاد
إال للحدود المقررة في القانون ،وإال بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق ،وشريطة أن يكاون هادفها الوحياد
تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.
المادة 4
 .4ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق ألي دولاة أو جماعاة أو شاخص
بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها فاي هاذا العهاد أو
إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
 . 8ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان األساسية المعترف بهاا أو النافاذة فاي أي بلاد
تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف ،بذريعة كون هذا العهد ال يعترف بها أو كون اعترافه بها أضايق
مدي.
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الجزء الثالث
المادة 0
 . 4تعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق فاي العمال ،الاذي يشامل ماا لكال شاخص مان حاق فاي أن تتااح لاه
إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية ،وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
 . 8يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول األطراف في هذا العهد لتأمين الممارساة الكاملاة لهاذا الحاق
توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين ،واألخذ في هذا المجال بسياساات وتقنياات مان شاأنها تحقياق
تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحرياات السياساية
واالقتصادية األساسية.
المادة 7
تعترف الدول األطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلاة ومرضاية تكفال علاى
الخصوص:
(أ) مكافأة توفر لجميع العمال ،كحد أدنى:
" "4أجر منصاف ا ،ومكافاأة متسااوية لادى تسااوى قيماة العمال دون أي تميياز ،علاى أن يضامن للمارأة خصوصاا
تمتعها بشروط عمل ال تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل ،وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى
العمل،
" "8عيشا كريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد،
(ب) ظروف عمل تكفل السالمة والصحة،
(ج) تساوى الجميع في فرص الترقياة ،داخال عملهام ،إلاى مرتباة أعلاى مالئماة ،دون إخضااع ذلاك إال العتبااري
األقدمية والكفاءة،
(د) االستراحة وأوقات الفاراغ ،والتحدياد المعقاول لسااعات العمال ،واالجاازات الدورياة المدفوعاة األجار ،وكاذلك
المكافأة عن أيام العطل الرسمية.
المادة 2
 .4تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات باالشتراك مع آخرين وفى االنضمام إلاى النقاباة التاي يختارهاا ،دونماا قياد
سوى قواعد المنظمة المعنية ،على قصد تعزياز مصاالحه االقتصاادية واالجتماعياة وحمايتهاا .وال يجاوز إخضااع
ممارسة هذا الحق ألية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تادابير ضارورية ،فاي مجتماع ديمقراطاي،
لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم( ،ب) حق النقابات فاي إنشااء اتحاادات
أو اتحادات حالفية قومية ،وحق هذه االتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو االنضمام إليها،
(ج) حق النقاباات فاي ممارساة نشااطها بحرياة ،دونماا قياود غيار تلاك التاي يانص عليهاا القاانون وتشاكل تادابير
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ضرورية ،في مجتمع ديمقراطي ،لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.
(د) حق اإلضراب ،شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
 . 8ال تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي اإلدارات الحكومية لقياود
قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
 . 9ليس في هذه الماادة أي حكام يجياز للادول األطاراف فاي اتفاقياة منظماة العمال الدولياة المعقاودة  4212بشاأن
الحرياة النقابيااة وحمايااة حااق التنظاايم النقااابي اتخاااذ تادابير تشااريعية ماان شااأنها ،أو تطبيااق القااانون بطريقااة ماان
شأنها ،أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك االتفاقية.
المادة 2
تقاار الاادول األطااراف فااي هااذا العهااد بحااق كاال شااخص فااي الضاامان االجتماااعي ،بمااا فااي ذلااك التأمينااات
االجتماعية.
المادة 40
تقر الدول األطراف في هذا العهد بما يلي:
 . 4وجااوب ماانح األساارة ،التااي تشااكل الوحاادة الجماعيااة الطبيعيااة واألساسااية فااي المجتمااع ،أكباار قاادر ممكاان ماان
الحماية والمساعدة ،وخصوصا لتكوين هذه األسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية األوالد الذين تعيلهم.
ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء ال إكراه فيه.
 . 8وجوب توفير حماية خاصة لألمهات خالل فتارة معقولاة قبال الوضاع وبعاده .وينبغاي مانح األمهاات العاامالت،
أثناء الفترة المذكورة ،اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.
 .9وجوب ا تخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جمياع األطفاال والماراهقين ،دون أي تميياز بسابب النساب
أو غيره من الظروف .ومن الواجب حماية األطفال والمراهقين من االستغالل االقتصادي واالجتمااعي .كماا يجاب
جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخالقهم أو األضرار بصاحتهم أو تهدياد حيااتهم
بالخطر أو إلحاق األذى بنموهم الطبيعي .وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنياا للسان يحظار القاانون اساتخدام
الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.
المادة 44
 . 4تقاار الاادول األطااراف فااي هااذا العهااد بحااق كاال شااخص فااي مسااتوى معيشااي كاااف لااه وألسارته ،يااوفر مااا يفااي
بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى ،وبحقاه فاي تحساين متواصال لظروفاه المعيشاية .وتتعهاد الادول األطاراف
باتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ هذا الحاق ،معترفاة فاي هاذا الصادد باألهمياة األساساية للتعااون الادولي القاائم علاى
االرتضاء الحر.
 .8واعترافااا بمااا لكاال إنسااا ن ماان حااق أساسااي فااي التحاارر ماان الجااوع ،تقااوم الاادول األطااراف فااي هااذا العهااد،
بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي ،باتخااذ التادابير المشاتملة علاى بارامج محاددة ملموساة والالزماة

80

المقدمة
لما يلي:
(أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية ،عن طريق االستفادة الكلية من المعارف التقنياة والعلمياة،
ونشر المعرفة بمبادئ التغذية ،واستحداث أو إصاالح نظام توزياع األراضاي الزراعياة بطريقاة تكفال أفضال إنمااء
للموارد الطبيعية وانتفاع بها،
(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادال في ضوء االحتياجاات ،يضاع فاي اعتبااره المشااكل التاي
تواجهها البلدان المستوردة لألغذية والمصدرة لها على السواء.
المادة 48
 . 4تقر الدول األطراف في هذا العهاد بحاق كال إنساان فاي التمتاع باأعلى مساتوى مان الصاحة الجسامية والعقلياة
يمكن بلوغه.
 .8تشمل التدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق ،تلاك
التدابير الالزمة من أجل:
(أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
(ج) الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها،
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
المادة 49
 . 4تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربياة والتعلايم .وهاى متفقاة علاى وجاوب توجياه التربياة
والتعليم إلى اإلنماء الكامل للشخصية اإلنسانية والحس بكرامتهاا وإلاى توطياد احتارام حقاوق اإلنساان والحرياات
األساسية .وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من اإلساهام بادور ناافع فاي
مجتمع حر ،وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جمياع األمام ومختلاف الفئاات السااللية أو اإلثنياة أو
الدينية ،ودعم األنشطة التي تقوم بها األمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
 . 8وتقاااااار الاااااادول األطااااااراف فااااااي هااااااذا العهااااااد بااااااأن ضاااااامان الممارسااااااة التامااااااة لهااااااذا الحااااااق يتطلااااااب:
(أ) جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،
(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه ،بماا فاي ذلاك التعلايم الثاانوي التقناي والمهناي ،وجعلاه متاحاا للجمياع
بكافة الوسائل المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة ،تبعا للكفاءة ،بكافاة الوساائل المناسابة وال سايما باألخاذ
تدريجيا بمجانية التعليم،
(د) تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها ،إلى أبعد مدى ممكن ،من أجل األشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يساتكملوا
الدراسة االبتدائية،
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(هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات ،وإنشاء نظام مانح واف باالغرض ،ومواصالة
تحسين األوضاع المادية للعاملين في التدريس.
 .9تتعهاد الادول األطاراف فاي هاذا العهاد بااحترام حرياة األبااء ،أو األوصاياء عناد وجاودهم ،فاي اختياار مادارس
ألوالدهاام غياار الماادارس الحكوميااة ،شااريطة تقيااد الماادارس المختااارة بمعااايير التعلاايم الاادنيا التااي قااد تفرضااها أو
تقرها الدولة ،وبتامين تربية أولئك األوالد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
 .1ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفياد مساساه بحرياة األفاراد والهيئاات فاي إنشااء
وإدارة مؤسسات تعليمية ،شاريطة التقياد دائماا بالمباادئ المنصاوص عليهاا فاي الفقارة  4مان هاذه الماادة ورهناا
بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.
المادة 41
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ،لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت مان كفالاة إلزامياة ومجانياة
التعليم االبتدائي في بلدها ذاتاه أو فاي أقااليم أخارى تحات واليتهاا ،بالقياام ،فاي غضاون سانتين ،بوضاع واعتمااد
خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع ،خالل عدد معقول من السانين
يحدد في الخطة.
المادة 44
 .4تقر الدول األطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية،
(ب)أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
 . 8تراعى الدول األطراف في هذا العهد ،في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهاذا الحاق ،أن
تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
 .9تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي.
 . 1تقاار الاادول األطااراف فااي هااذا العهااد بالفوائااد التااي تجنااى ماان تشااجيع وإنماااء االتصااال والتعاااون الاادوليين فااي
ميداني العلم والثقافة.
الجزء الرابع
المادة 40
 .4تتعهد الدول األطراف في هذا العهاد باأن تقادم ،طبقاا ألحكاام هاذا الجازء مان العهاد ،تقاارير عان التادابير التاي
تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
( . 8أ) توجااه جميااع التقااارير إلااى األمااين العااام لألماام المتحاادة ،الااذي يحياال نسااخا منهااا إلااى المجلااس االقتصااادي
واالجتماعي للنظر فيها طبقا ألحكام هذا العهد،
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(ب) على األمين العام لألمم المتحدة أيضا ،حين يكون التقرير الوارد من دولة طارف فاي هاذا العهاد ،أو جازء أو
أكثر منه ،متصاال بأياة مساألة تادخل فاي اختصااص إحادى الوكااالت المتخصصاة وفقاا لصاكها التأسيساى وتكاون
الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة ،أن يحيال إلاى تلاك الوكالاة نساخة مان هاذا التقريار أو مان جزئاه
المتصل بتلك المسألة ،حسب الحالة.
المادة 47
 . 4تقااادم الااادول األطاااراف فاااي هاااذا العهاااد تقاريرهاااا علاااى مراحااال ،طبقاااا لبرناااامج يضاااعه المجلاااس االقتصاااادي
واالجتماعي في غضون سنة من بادء نفااذ هاذا العهاد ،بعاد التشااور ماع الادول األطاراف والوكااالت المتخصصاة
المعنية.
 . 8للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التاي تمنعهاا مان اإليفااء الكامال بااللتزاماات المنصاوص
عليها في هذا العهد.
 . 9حين يكون قد سبق للدولاة الطارف فاي هاذا العهاد أن أرسالت المعلوماات المناسابة إلاى األمام المتحادة أو إلاي
إحاادى الوكاااالت المتخصصااة ،ينتفااي لاازوم تكاارار إيااراد هااذه المعلومااات ويكتفااي بإحالااة دقيقااة إلااى المعلومااات
المذكورة.
المادة 42
للمجلس االقتصادي واالجتماعي ،بمقتضى المسؤوليات التي عهد بهاا إلياه ميثااق األمام المتحادة فاي ميادان
حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،أن يعقد مع الوكاالت المتخصصة ما يلازم مان ترتيباات كيماا توافياه بتقاارير
عن التقدم المحرز فاي تاأمين االمتثاال لماا يادخل فاي نطااق أنشاطتها مان أحكاام هاذا العهاد ،ويمكان تضامين هاذه
التقااارير تفاصاايل عاان المقااررات والتوصاايات التااي اعتماادتها األجهاازة المختصااة فااي هااذه الوكاااالت بشااأن هااذا
االمتثال.
المادة 42
للمجلااس االقتصااادي واالجتماااعي أن يحياال إلااى لجنااة حقااوق اإلنسااان التقااارير المتعلقااة بحقااوق اإلنسااان
والمقدماة مان الادول عماال بالماادتين  40و  47ومان الوكااالت المتخصصاة عماال بالماادة  ،42لدراساتها ووضاع
توصية عامة بشأنها أو إلطالعها عليها عند االقتضاء.
المادة 80
للدول األطراف في هذا العهد وللوكاالت المتخصصة المعنياة أن تقادم إلاى المجلاس االقتصاادي واالجتمااعي
مالحظات على أية توصية عامة تبديها لجناة حقاوق اإلنساان بمقتضاى الماادة  42أو علاى أي إيمااء إلاى توصاية
عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق اإلنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها.
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المادة 84
للمجلااس االقتصااادي واالجتماااعي أن يقاادم إلااى الجمعيااة العامااة بااين الحااين والحااين تقااارير تشااتمل علااى
توصاايات ذات طبيعااة عامااة ومااوجز للمعلومااات الااواردة مااان الاادول األطااراف فااي هااذا العهااد وماان الوكااااالت
المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقاوق المعتارف بهاا فاي هاذا
العهد.
المادة 88
للمجلس االقتصادي واالجتماعي استرعاء نظر هيئات األمم المتحادة األخارى وهيئاتهاا الفرعياة ،والوكااالت
المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية ،إلى أية مسائل تنشا عن التقارير المشاار إليهاا فاي هاذا الجازء مان
هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك األجهزة كال فاي مجاال اختصاصاه ،علاى تكاوين رأى حاول مالءماة اتخااذ تادابير
دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.
المادة 89
توافق الدول األطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقاوق المعتارف بهاا
فااي هاااذا العهااد تشااامل عقااد اتفاقياااات ،واعتمااااد توصاايات ،وتاااوفير مساااعدة تقنياااة ،وعقااد اجتماعاااات إقليمياااة
واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم باالشتراك مع الحكومات المعنية.
المادة 81
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويلاه علاى نحاو يفياد مساساه بأحكاام ميثااق األمام المتحادة
وأحكام دساتير الوكاالت المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلاف هيئاات األمام المتحادة والوكااالت المتخصصاة
بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.
المادة 84
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحاو يفياد مساساه بماا لجمياع الشاعوب مان حاق
أصيل في حرية التمتع واالنتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.
الجزء الخامس
المادة 80
 . 4هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في األمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكاالتها المتخصصة وأية
دولة طرف في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية ،وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة لألمم المتحدة إلاى
أن تصبح طرفا في هذا العهد.
 .8يخضع هذا العهد للتصديق .وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة.
 .9يتاح االنضمام إلى هذا العهد ألية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة  4من هذه المادة.
 .1يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة.
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 . 4يخطر األمين العام لألمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هاذا العهاد أو انضامت إلياه بإياداع كال صاك
من صكوك التصديق أو االنضمام.
المادة 87
 .4يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك االنضمام أو التصديق الخامس والثالثين لادى األماين
العام لألمم المتحدة.
 . 8أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قاد تام إياداع صاك التصاديق أو االنضامام الخاامس
والثالثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.
المادة 82
تنطبق أحكام هذا العهد ،دون أي قيد أو استثناء ،على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول االتحادية.
المادة 82
 . 4ألية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديال عليه تودع نصاه لادى األماين العاام لألمام المتحادة .وعلاى إثار
ذلك يقوم األمين العام بإبالغ الدول األطراف في هذا العهد بأية تعديالت مقترحة ،طالبا إليها إعالمه عما إذا كانت
تحبذ عقد مؤتمر للدول األطراف للنظر في تلك المقترحات والتصاويت عليهاا .فاإذا حباذ عقاد الماؤتمر ثلاث الادول
األطراف على األقل عقده األمين العام برعاية األمم المتحدة .وأي تعديل تعتمده أغلبياة الادول األطاراف الحاضارة
والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة لألمم المتحدة إلقراره.
 . 8يبدأ نفاذ التعاديالت متاى أقرتهاا الجمعياة العاماة لألمام المتحادة وقبلتهاا أغلبياة ثلثاي الادول األطاراف فاي هاذا
العهد ،وفقا لإلجراءات الدستورية لدى كل منها.
 .9متاى بادأ نفااذ هاذه التعاديالت تصابح ملزماة للادول األطاراف التاي قبلتهاا ،بينماا تظال الادول األطاراف األخاارى
ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المادة 90
بصرف النظر عن االخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة  4من المادة  ،80يخطر األمين العاام لألمام المتحادة جمياع
الدول المشار إليها في الفقرة  4من المادة المذكورة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات واالنضمامات التي تتم طبقا للمادة ،80
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة  ،87وتاريخ بدء نفاذ أية تعديالت تتم في إطار المادة .82
المادة 94
 .4يودع هذا العهد ،الذي تتساوى في الحجية نصوصاه باألسابانية واإلنكليزياة والروساية والصاينية والفرنساية،
في محفوظات األمم المتحدة.
 . 8يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الادول المشاار إليهاا فاي الماادة
.80
___________
* حقوق اإلنسا  :مجمواة صكول دوليةب المج د احونب احمم المتحدةب نيويورلب 2225ب رقم المبياعPart 1 ,A.94.XIV-Vol.1ب ص
.22
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رابعا :العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام
بقرار الجمعية العامة ( 2211ألف) المؤرخ في كانون األول /ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ  23 :آذار /مارس  ،1976طبقا للمادة 49
الديباجة :
إن الدول األطراف في هذا العهد،
إذ تاارى أن اإلقاارار بمااا لجميااع أعضاااء األساارة البشاارية ماان كرامااة أصاايلة فاايهم ،وماان حقااوق
متساااوية وثابتااة ،يشااكل ،وفقااا للمبااادئ المعلنااة فااي ميثاااق األماام المتحاادة ،أساااس الحريااة والعاادل
والسالم في العالم،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل ،وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنساان،
في أن يكون البشر أحرارا ،ومتمتعاين بالحرياة المدنياة والسياساية ومتحاررين مان الخاوف والفاقاة،
هو سبيل تهيئة الظروف لتمكاين كال إنساان مان التمتاع بحقوقاه المدنياة والسياساية ،وكاذلك بحقوقاه
االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول ،بمقتضى ميثاق األمم المتحادة ،مان التازام بتعزياز االحتارام
والمراعاة العالميين لحقوق اإلنسان وحرياته،
وإذ تاادرك أن علااى الفاارد ،الااذي تترتااب عليااه واجبااات إزاء األفااراد اآلخاارين إزاء الجماعااة التااي
ينتمي إليها ،مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
قد اتفقت على المواد التالية :

الجزء األول
المادة 1
 -1لجميع الشعوب حق تقريار مصايرها بنفساها ،وهاي بمقتضاى هاذا الحاق حارة فاي تقريار مركزهاا
السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي.
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 -2لجميع الشعوب ،سعيا وراء أهدافها الخاصة ،التصرف الحار بثرواتهاا ومواردهاا الطبيعياة دونماا
إخااالل بأيااة التزامااات منبثقااة عاان مقتضاايات التعاااون االقتصااادي الاادولي القااائم علااى مباادأ المنفعااة
المتبادلة وعن القانون الدولي .وال يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
 -3على الدول األطراف في هذا العهد ،بما فيها الدول التي تقاع علاى عاتقهاا مساؤولية إدارة األقااليم
غير المتمتعة بالحكم الذاتي واألقاليم المشمولة بالوصاية ،أن تعمال علاى تحقياق حاق تقريار المصاير
وأن تحترم هذا الحق ،وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة.

الجزء الثاني
المادة 2
 -1تتعهاد كال دولاة طارف فااي هاذا العهاد بااحترام الحقاوق المعتاارف بهاا فياه ،وبكفالاة هاذه الحقااوق
لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها ،دون أي تميياز بسابب العارق ،أو اللاون،
أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسي أو غيار سياساي ،أو األصال القاومي أو االجتمااعي،
أو الثروة ،أو النسب ،أو غير ذلك من األسباب.
 -2تتعهد كل دولة طرف فاي هاذا العهاد ،إذا كانات تادابيرها التشاريعية أو غيار التشاريعية القائماة ال
تكفل فعال إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد ،بأن تتخذ ،طبقا إلجراءاتهاا الدساتورية وألحكاام
هذا العهد ،ما يكون ضرورة لهذا اإلعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
 -3تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :
(أ) بأن تكفال تاوفر سابيل فعاال للاتظلم ألي شاخص انتهكات حقوقاه أو حرياتاه المعتارف بهاا فاي هاذا
العهد ،حتى لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقاوق التاي يادعي انتهاكهاا سالطة قضاائية أو
إدارية أو تشريعية مختصة ،أو أية سالطة مختصاة أخارى يانص عليهاا نظاام الدولاة القاانوني ،وباأن
تنمي إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
المادة 3
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجمياع الحقاوق
المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.
المادة 4
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 -1فااي حاااالت الطااوارئ االسااتثنائية التااي تتهاادد حياااة األمااة ،والمعلاان قيامهااا رسااميا ،يجااوز للاادول
األطراف في هذا العهد أن تتخذ ،في أضيق الحدود التاي يتطلبهاا الوضاع ،تادابير ال تتقياد بااللتزاماات
المترتباة عليهااا بمقتضااى هاذا العهاد ،شااريطة عاادم منافاااة هاذه التاادابير لاللتزامااات األخاارى المترتبااة
عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللاون أو
الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي.
 -2ال يجيز هذا النص أي مخالفة ألحكام المواد  6و  7و ( 8الفقرتين 1و  )2و .11
 -3على أية دولة طارف فاي هاذا العهاد اساتخدمت حاق عادم التقياد أن تعلام الادول األطاراف األخارى
فورا ،عن طريق األمين العام لألمم المتحدة ،باألحكام التاي لام تتقياد بهاا وباألساباب التاي دفعتهاا إلاى
ذلك .وعليها ،في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد ،أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.
المادة 5
 -1ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق ألي دولة أو جماعة أو
شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقاوق أو الحرياات المعتارف
بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
 -2ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان األساسية المعترف بها أو النافدة
في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف ،بذريعة كاون هاذا العهاد ال يعتارف بهاا أو
كون اعترافه بها أضيق مدى.

الجزء الثالث
المادة 6
 -1الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان .وعلى القانون أن يحمي هذا الحق .وال يجوز حرماان أحاد
من حياته تعسفا.
 -2ال يجااوز .فااي البلاادان التااي لاام تلااغ عقوبااة اإلعاادام ،أن يحكاام بهااذه العقوبااة إال جاازاء علااى أشااد
الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف ألحكام هاذا العهاد والتفاقياة
منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها .وال يجوز تطبيق هذه العقوباة إال بمقتضاى حكام نهاائي
صادر عن محكمة مختصة.
 -3حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم اإلبادة الجماعية ،يكاون مان المفهاوم بداهاة أناه
ليس في هذه المادة أي نص يجيز ألية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أية صاورة مان
أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
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 -4ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التمااس العفاو الخااص أو إبادال العقوباة .ويجاوز مانح العفاو
العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت.
 -5ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعادام علاى جارائم ارتكبهاا أشاخاص دون الثامناة عشارة مان العمار ،وال
تنفذ هذه العقوبة بالحوامل.
 -6ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء اإلعدام من قبل أية دولة طارف
في هذا العهد.
المادة 7
ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطاة بالكراماة.
وعلى وجه الخصوص ،ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.
المادة 8
 -1ال يجوز استرقاق أحد ،ويحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورهما.
 -2ال يجوز إخضاع أحد للعبودية.
(أ) ال يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامي،
(ب) ال يجااوز تأوياال الفقاارة ( 3أ) علااى نحااو يجعلهااا ،فااي البلاادان التااي تجيااز المعاقبااة علااى بعااض
الجرائم بالسجن مع األشغال الشاقة ،تمنع تنفيذ عقوبة األشغال الشاقة المحكوم بهاا مان قبال محكماة
مختصة،
(ج) ألغراض هذه الفقرة ،ال يشمل تعبير "السخرة أو العمل اإللزامي "،
" "1األعمااال والخاادمات غياار المقصااودة بااالفقرة الفرعيااة (ب) والتااي تفاارض عااادة علااى الشااخص
المعتقال نتيجااة قارار قضااائي أو قااانوني أو الاذي صاادر بحقاه مثاال هااذا القارار ثاام أفارج عنااه بصااورة
مشروطة ،
" "2أية خدمة ذات طابع عسكري ،وكذلك ،في البلدان التي تعتارف بحاق االساتنكاف الضاميري عان
الخدمة العسكرية ،أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،
" "3أية خدمة تفرض في حاالت الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،
" "4أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من االلتزامات المدنية العادية.
المادة 2
 -1لكل فرد حق في الحرية وفي األمان علاى شخصاه .وال يجاوز توقياف أحاد أو اعتقالاه تعسافا .وال
يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبق اإلجراء المقرر فيه.
 -2يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كماا يتوجاب إبالغاه ساريعا
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بأية تهمة توجه إليه.
 -3يقاادم الموقااوف أو المعتقاال بتهمااة جزائيااة ،سااريعا إلااى أحااد القضاااة أو أحااد المااوظفين المخااولين
قانونا مباشرة وظائف قضائية ،ويكون من حقه أن يحااكم خاالل مهلاة معقولاة أو أن يفارج عناه .وال
يجاوز أن يكاون احتجااز األشاخاص الااذين ينتظارون المحاكماة هاو القاعاادة العاماة ،ولكان مان الجااائز
تعليااق اإلفااراج عاانهم علااى ضاامانات لكفالااة حضااورهم المحاكمااة فااي أيااة مرحلااة أخاارى ماان مراحاال
اإلجراءات القضائية ،ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء.
 -4لكاال شااخص حاارم ماان حريتااه ب االتوقيف أو االعتقااال حااق الرجااوع إلااى محكمااة لكااي تفصاال هااذه
المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله ،وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني.
 -5لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

المادة 11
 -1يعاماال جميااع المحاارومين ماان حااريتهم معاملااة إنسااانية ،تحتاارم الكرامااة األصاايلة فااي الشااخص
اإلنساني.
(أ) يفصل األشاخاص المتهماون عان األشاخاص المادانين ،إال فاي ظاروف اساتثنائية ،ويكوناون محال
معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،
(ب) يفصاال المتهمااون األحااداث عاان البااالغين ،و يحااالون بالساارعة الممكنااة إلااى القضاااء للفصاال فااي
قضاياهم.
 -2يجب أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها األساسي إصالحهم وإعادة
تااأهيلهم االجتماااعي .ويفصاال المااذنبون األحااداث عاان البااالغين ويعاااملون معاملااة تتفااق مااع ساانهم
ومركزهم القانوني.
المادة 11
ال يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
المادة 12
 -1لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخال إقلايم دولاة ماا حاق حرياة التنقال فياه وحرياة اختياار مكاان
إقامته.
 -2لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ،بما في ذلك بلده.
 -3ال يجااوز تقييااد الحقااوق المااذكورة أعاااله بأيااة قيااود غياار تلااك التااي ياانص عليهااا القااانون ،وتكااون
ضرورية لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العاماة أو حقاوق اآلخارين
وحرياتهم ،وتكون متمشية مع الحقوق األخرى المعترف بها في هذا العهد.
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 -4ال يجوز حرمان أحد ،تعسفا ،من حق الدخول إلى بلده.
المادة 13
ال يجوز إبعاد األجنبي المقيم بصفة قانونياة فاي إقلايم دولاة طارف فاي هاذا العهاد إال تنفياذا لقارار
اتخذ وفقا للقانون ،وبعد تمكينه ،ما لم تحتم دواعاي األمان القاومي خاالف ذلاك ،مان عارض األساباب
المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على مان تعيناه أو تعيانهم خصيصاا
لذلك ،ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.
المادة 14
 -1الناس جميعا سواء أمام القضاء .ومن حق كل فرد ،لدى الفصل في أية تهماة جزائياة توجاه إلياه
أو في حقوقه والتزاماته في أية دعاوى مدنياة ،أن تكاون قضايته محال نظار منصاف وعلناي مان قبال
محكمة مختصة مستقلة حيادية ،منشأة بحكم القاانون .ويجاوز مناع الصاحافة والجمهاور مان حضاور
المحاكماااة كلهاااا أو بعضاااها لااادواعي اآلداب العاماااة أو النظاااام العاااام أو األمااان القاااومي فاااي مجتماااع
ديمقراطااي ،أو لمقتضاايات حرمااة الحياااة الخاصااة ألطااراف الاادعوى ،أو فااي أدنااى الحاادود التااي تراهااا
المحكمااة ضاارورية حااين يكااون ماان شااأن العلنيااة فااي بعااض الظااروف االسااتثنائية أن تخاال بمصاالحة
العدالة ،إال أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجاب أن يصادر بصاورة علنياة ،إال إذا كاان
األمر يتصل بأحداث تقتضاي مصالحتهم خاالف ذلاك أو كانات الادعوى تتنااول خالفاات باين زوجاين أو
تتعلق بالوصاية على أطفال.
 -2من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
 -3لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته ،وعلى قدم المساواة التامة ،بالضامانات الادنيا
التالية:
(أ) أن يتم إعالمه سريعا وبالتفصيل ،وفي لغة يفهمها ،بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يختاره بنفسه،
(ج) أن يحاكم دون تأخير ال مبرر له،
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره ،وأن يخطر بحقاه
في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه ،وأن تزوده المحكمة حكما ،كلما كانات مصالحة
العدالة تقتضي ذلك ،بمحام يدافع عنه ،دون تحميله أجارا علاى ذلاك إذا كاان ال يملاك الوساائل الكافياة
لدفع هذا األجر،
(هـ) أن ينااقش شاهود االتهاام ،بنفساه أو مان قبال غياره ،وأن يحصال علاى الموافقاة علاى اساتدعاء
شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود االتهام،

91

المقدمة
(و) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
(ز) أال يكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب.
 -4في حالة األحاداث ،يراعاى جعال اإلجاراءات مناسابة لسانهم ومواتياة لضارورة العمال علاى إعاادة
تأهيلهم.
 -5لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء ،وفقا للقانون ،إلى محكمة أعلى كي ما تعيد النظر في قرار
إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه.
 -6حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة ،ثام أبطال هاذا الحكام أو صادر عفاو
خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف تحمل الادليل القااطع علاى وقاوع خطاأ
قضائي ،يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة ،وفقا للقاانون ،ماا لام يثبات
أنه يتحمل ،كليا أو جزئيا ،المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
 -7ال يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقااب علاى جريماة سابق أن أديان بهاا أو باريء منهاا
بحكم نهائي و وفقا للقانون ولإلجراءات الجنائية في كل بلد.
المادة 15
 -1ال يدان أي فرد بأياة جريماة بسابب فعال أو امتنااع عان فعال لام يكان وقات ارتكاباه يشاكل جريماة
بمقتضى القاانون الاوطني أو الادولي .كمااال يجاوز فارض أياة عقوباة تكاون أشاد مان تلاك التاي كانات
سااارية المفعااول فااي الوقاات الااذي ارتكباات فيااه الجريمااة .وإذا حاادث ،بعااد ارتكاااب الجريمااة ،أن صاادر
قانون ينص على عقوبة أخف ،وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.
 -2ليس في هذه المادة من شيء يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عان فعال
كان حين ارتكابه يشكل جرما وفق المبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة األمم.
المادة 16
لكل إنسان ،في كل مكان ،الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 17
 -1ال يجوز تعريض أي شخص ،على نحو تعسفي أو غير قانوني ،لتدخل في خصوصياته أو شاؤون
أسرته أو بيته أو مراسالته ،وألي حمالت غير قانونية تمسن شرفه أو سمعته.
 -2من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
المادة 18
 -1لكاال إنسااان حااق فااي حريااة الفكاار والوجاادان والاادين .ويشاامل ذلااك حريتااه فااي أن ياادين باادين مااا،
وحريتااه فااي اعتناااق أي دياان أو معتقااد يختاااره ،وحريتااه فااي إظهااار دينااه أو معتقااده بالتعبااد و إقامااة
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الشعائر والممارسة والتعليم ،بمفرده أو مع جماعة ،وأمام المأل أو على حدة.
 -2ال يجااوز تعااريض أحااد إلكااراه ماان شااأنه أن يخاال بحريتااه فااي أن ياادين باادين مااا ،أو بحريتااه فااي
اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
 -3ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان في إظهار دينه أو معتقده ،إال للقيود التي يفرضاها القاانون والتاي
تكون ضرورية لحماية السالمة العاماة أو النظاام العاام أو الصاحة العاماة أو اآلداب العاماة أو حقاوق
اآلخرين وحرياتهم األساسية.
 -4تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية اآلباء ،أو األوصاياء عناد وجاودهم ،فاي تاأمين
تربية أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
المادة 19
 -1لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة.
 -2لكل إنسان حق في حرية التعبير .ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات
واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين دونما اعتبار للحدود ،سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فاي
قالب أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
 -3تستتبع ممارساة الحقاوق المنصاوص عليهاا فاي الفقارة  2مان هاذه الماادة واجباات ومساؤوليات
خاصة .وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القياود ولكان شاريطة أن تكاون محاددة بانص القاانون وأن
تكون ضرورية:
(أ) الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
المادة 21
 -1تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
 -2تحظاار بالقااانون أيااة دعااوة إلااى الكراهيااة القوميااة أو العنصاارية أو الدينيااة تشااكل تحريضااا علااى
التمييز أو العداوة أو العنف.
المادة 21
يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به .وال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحاق إال
تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية ،في مجتمع ديمقراطي ،لصايانة األمان القاومي
أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقاوق اآلخارين
وحرياتهم.
المادة 22
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 -1لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ،بماا فاي ذلاك حاق إنشااء النقاباات واالنضامام
إليها من أجل حماية مصالحه.
 -2ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هاذا الحاق إال تلاك التاي يانص عليهاا القاانون وتشاكل
تدابير ضرورية ،في مجتمع ديمقراطي ،لصيانة األمان القاومي أو الساالمة العاماة أو النظاام العاام أو
حمايااة الصااحة العامااة أو اآلداب العامااة أو حمايااة حقااوق اآلخاارين وحرياااتهم .وال تحااول هااذه المااادة
دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
 -3ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولياة المعقاودة عاام
 1948بشااأن الحريااة النقابيااة وحمايااة حااق التنظاايم النقااابي اتخاااذ تاادابير تشااريعية ماان شااأنها ،أو
تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك االتفاقية.
المادة 23
 -1األسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع ،ولها حق التمتع بحماياة المجتماع
والدولة.
 -2يكون للرجل والمرأة ،ابتداء من بلوغ سن الزواج ،حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.
 -3ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه.
 -4تتخذ الدول األطراف في هذا العهد التدابير المناسابة لكفالاة تسااوي حقاوق الازوجين وواجباتهماا
لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله .وفي حالة االنحالل يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية
الضرورية لألوالد في حالة وجودهم.
المادة 24
 -1يكااون لكاال ولااد ،دون أي تمييااز بساابب العاارق أو اللااون أو الجاانس أو اللغااة أو الاادين أو األصاال
القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب ،حق على أسرته وعلاى المجتماع وعلاى الدولاة فاي اتخااذ
تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.
 -2يتوجب تسجيل كلى طفل فور والدته ويعطى اسما يعرف به.
 -3لكل طفل حق في اكتساب جنسية.
المادة 25
يكاون لكال ماواطن ،دون أي وجاه مان وجاوه التميياز الماذكورة فاي الماادة  ،2الحقاوق التالياة ،التااي
يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة ،إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
(ب) أن ينتخب وينتخب ،في انتخابات نزيهاة تجارى دورياا بااالقتراع العاام وعلاى قادم المسااواة باين
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الناخبين وبالتصويت السري ،تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له ،على قدم المساواة عموما مع سواه ،فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
المادة 26
الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتاع بحمايتاه .وفاي
هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية فعالة من
التمييز ألي سبب ،كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ،أو
األصل القومي أو االجتماعي ،أو الثروة أو النسب ،أو غير ذلك من األسباب.
المادة 27
ال يجوز ،في الدول التي توجد فيها أقلياات اثنياة أو دينياة أو لغوياة ،أن يحارم األشاخاص المنتسابون
إلااى االقليااات المااذكورة ماان حااق التمتااع بثقااافتهم الخاصااة أو المجاااهرة باادينهم وإقامااة شااعائره أو
استخدام لغتهم ،باالشتراك مع األعضاء اآلخرين في جماعتهم.
الجزء الرابع
المادة 28
 -1تنشأ لجنة تسمى"اللجنة المعنية بحقوق اإلنساان" (يشاار إليهاا فاي ماا يلاي مان هاذا العهاد باسام
"اللجنة") .وتتألف هذه اللجنة مان ثمانياة عشار عضاوا وتتاولى الوظاائف المنصاوص عليهاا فاي ماا
يلي:
 -2تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول األطاراف فاي هاذا العهاد ،مان ذوي المناقاب الخلقياة الرفيعاة
المشهود لهم باالختصاص في ميدان حقوق اإلنسان ،مع مراعاة أن من المفيد أن يشارك فيهاا بعاض
األشخاص ذوي الخبرة القانونية.
 -3يقع تعيين أعضاء اللجنة باالنتخاب ،وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.
المادة 29
 -1يتم انتخاب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص تتاوفر لهام الماؤهالت المنصاوص
عليها في المادة  ،28تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول األطراف في هذا العهد.
 -2لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح ،من بين مواطنيها حصرا ،شخصين على األكثر.
 -3يجوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.
المادة 31
 -1يجرى االنتخاب األول في موعد ال يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد.

95

المقدمة
 -2قبل أربعة أشهر على األقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجناة ،فاي غيار حالاة االنتخااب لمالء
مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة  ،3 4يوجاه األماين العاام لألمام المتحادة إلاى الادول األطاراف فاي هاذا
العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثالثة أشهر.
 -3يضااع األمااين العااام لألماام المتحاادة قائمااة أسااماء جميااع المرشااحين علااى هااذا النحااو ،بالترتيااب
األلفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كأل منهم ،ويبلاغ هاذه القائماة إلاى الادول األطاراف فاي
هذا العهد قبل شهر على األقل من موعد كل انتخاب.
 -4ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول األطراف فاي هاذا العهاد ،بادعوة مان األماين العاائم
لألمم المتحدة ،في مقر األمم المتحدة .وفي هاذا االجتمااع ،الاذي يكتمال النصااب فياه بحضاور ممثلاي
ثلثااي الاادول األطااراف فااي هااذا العهااد ،يفااوز فااي االنتخاااب لعضااوية اللجنااة أولئااك المرشااحون الااذين
حصاالوا علااى أكباار عاادد ماان األصااوات وعلااى األغلبيااة المطلقااة ألصااوات ممثلااي الاادول األطااراف
الحاضرين والمقترعين.
المادة 31
 -1ال يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.
 -2يراعى ،في االنتخاب لعضوية اللجنة ،عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والانظم
القانونية الرئيسية.
المادة 32
 -1يكااون انتخاااب أعضاااء اللجنااة لواليااة ماادتها أربااع ساانوات .ويجااوز أن يعاااد انتخااابهم إذا أعيااد
ترشيحهم.إال أن والية تسعة من األعضاء المنتخبين في االنتخاب األول تنقضي بانتهاء سنتين ،وياتم
تحديد هوالء األعضاء التسعة فور انتهاء االنتخاب األول ،بأن يقوم رئيس االجتماع المنصوص عليه
في الفقرة  4من المادة  31باختيار أسمائهم بالقرعة.
 -2تتم االنتخابات الالزمة عند انقضاء الوالية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد.
المادة 33
 -1إذا انقطع عضو في اللجنة ،بإجمااع رأي أعضاائها اآلخارين ،عان االضاطالع بوظائفاه ألي سابب
غير الغياب ذي الطابع المؤقت ،يقوم رئيس اللجنة بإبالغ ذلك إلى األمين العام لألمام المتحادة ،فايعلن
األمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.
 -2في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة ،يقوم رئيس اللجنة فورا باإبالغ ذلاك إلاى األماين العاام
لألمم المتحدة ،فيعلن األمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو مان تااريخ
نفاذ استقالته.
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المادة 34
 -1إذا أعلن شغور مقعاد ماا طبقاا للماادة  ،33وكانات والياة العضاو الاذي يجاب اساتبداله ال تنقضاي
خالل األشهر الستة التي تلي إعالن شغور مقعاده ،يقاوم األماين العاام لألمام المتحادة باإبالغ ذلاك إلاى
الدول األطراف في هذا العهد ،التي يجوز لها ،خالل مهلة شاهرين ،تقاديم مرشاحين وفقاا للماادة 29
من أجل ملء المقعد الشاغر.
 -2يضااع األمااين العااائم لألماام المتحاادة قائمااة بأسااماء جميااع المرشااحين علااى هااذا النحااو ،بالترتيااب
األلفبائي ،ويبلغ هذه القائمة إلى الدول األطراف في هذا العهد .وإذ ذاك يجرى االنتخااب الاالزم لمالء
المقعد الشاغر طبقا لألحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.
 -3كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة  33يتوكال مهاام العضاوية فيهاا
حتى انقضاء ما تبقي من مدة والية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.
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المادة 35
يتقاضااى أعضاااء اللجنااة ،بموافقااة الج معيااة العامااة لألماام المتحاادة ،مكافااآت تقتطااع ماان مااوارد األماام
المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة ،مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين االعتبار.
المادة 36
يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيالت لتمكين اللجناة مان االضاطالع الفعاال
بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.
المادة 37
 -1يتولى األمين العام لألمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها األول في مقر األمم المتحدة.
 -2بعد اجتماعها األول ،تجتمع اللجنة في األوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.
 -3تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر األمم المتحدة أو في مكتب األمم المتحدة بجنيف،.
المادة 38
يقااوم كاال عضااو ماان أعضاااء اللجنااة ،قباال توليااه منصاابه ،بالتعهااد رسااميا ،فااي جلسااة علنيااة ،بالقيااام
بمهامه بكل تجرد ونزاهة.
المادة 39
 -1تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين .ويجوز أن يعاد انتخابهم.
 -2تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي ،ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين:
(أ) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا
(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
المادة 41
 -1تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بتقاديم تقاارير عان التادابير التاي اتخاذتها والتاي تمثال إعمااال
للحقوق المعترف بها فيه ،وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق ،وذلك:
(أ) خالل سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول األطراف المعنية،
(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.
 -2تقدم جميع التقارير إلى األمين العام لألمم المتحادة ،الاذي يحيلهاا إلاى اللجناة للنظار فيهاا .ويشاار
وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.
 -3لألمين العام لألمم المتحدة ،بعد التشاور ماع اللجناة ،أن يحيال إلاى الوكااالت المتخصصاة المعنياة
نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.
 -4تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة مان الادول األطاراف فاي هاذا العهاد .وعليهاا أن تاوافي هاذه
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الدول بما تضعه هي من تقارير ،وبأية مالحظات عامة تساتنتجها .وللجناة أيضاا أن تاوافي المجلاس
االقتصادي واالجتماعي بتلك المالحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها مان الادول األطاراف
في هذا العهد.
 -5للدول األطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية مالحظات تكون قاد أباديت وفقاا
للفقرة  4من هذه المادة.
المادة 41
 -1لكاال دولااة طاارف فااي هااذا العهااد أن تعلاان فااي أي حااين ،بمقتضااى أحكااام هااذه المااادة أنهااا تعتاارف
باختصاص اللجنة في استالم ودراسة بالغات تنطوي على ادعاء دولة طارف باأن دولاة طرفاا أخارى
ال تفي بااللتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد .وال يجوز استالم ودراسة البالغات المقدماة بموجاب
هذه المادة إال إذا صادرت عان دولاة طارف أصادرت إعالناا تعتارف فياه ،فاي ماا يخصاها ،باختصااص
اللجنااة .وال يجااوز أن تسااتلم اللجنااة أي بااالغ يهاام دولااة طرفااا لاام تصاادر اإلعااالن المااذكور .ويطبااق
اإلجراء التالي على البالغات التي يتم استالمها وفقا الحكام هذه المادة:
(أ) إذا رأت دولة طرف في هذا العهد أن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبياق أحكاام هاذا العهاد ،كاان
لها أن تسترعي نظر هذه الدولة الطرف ،في بالغ خطي ،إلى هذا التخلف .وعلى الدولة المساتلمة أن
تقوم ،خالل ثالثة أشهر من استالمها البالغ ،بإيداع الدولاة المرسالة ،خطياا ،تفسايرا أو بياناا مان أي
ناوع أخاار ليوضااح المساألة وينبغااي أن ينطااوي ،بقادر مااا يكااون ذلاك ممكنااا ومفياادا ،علاى إشااارة إلااى
القواعد اإلجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي ال تزال متاحة
(ب) فإذا لم تنته المسألة إلى تساوية ترضاي كلتاا الادولتين الطارفين المعنيتاين خاالل ساتة أشاهر مان
تاريخ تلقي الدولة المستلمة للبالغ األول ،كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهاه
إليها وإلى الدولة األخرى "
(ج) ال يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليهاا إال بعاد االساتيثاق مان أن جمياع طارق الاتظلم
المحليااة المتاحااة قااد لجاائ إليهااا واسااتنفدت ،طبقااا لمبااادئ القااانون الاادولي المعتاارف بهااا عمومااا .وال
تنطبق هذه القاعدة في الحاالت التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة
(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحث الرسائل في إطار هذه المادة،
(هـ) على اللجنة ،مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج) ،أن تعرض مساعيها الحميادة علاى الادولتين
الطرفين المعنيتين ،بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق اإلنسان والحرياات
األساسية المعترف بها في هذا العهد،
(و) للجنة ،في أية مسألة محالة إليها ،أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقارة
الفرعيااة (ب) إلااى تزوياادها بأيااة معلومااات ذات

شأن،
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(ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشاار إليهماا فاي الفقارة الفرعياة (ب) حاق إيفااد مان يمثلهماا لادى
اللجنة أثناء نظرها في المسألة ،وحق تقديم المالحظات شفويا و /أو خطيا،
(ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشار شاهرا مان تااريخ تلقيهاا اإلشاعار المنصاوص
عليه في الفقرة الفرعية (ب):
"  "1فإذا تم التوصل إلى حال يتفاق ماع شاروط الفقارة الفرعياة (هاـ) ،قصارت اللجناة تقريرهاا علاى
عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه
"  "2وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ) ،قصرت اللجنة تقريرها علاى
عرض موجز للوقائع ،وضمن إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضار البياناات الشافوية المقدماة مان
الدولتين الطرفين المعنيتين.ويجب ،في كل مسألة ،إبالغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
 -2يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول األطراف في هذا العهد بإصدار إعالناات فاي
إطار الفقرة ( )1من هذه المادة .وتقوم الدول األطراف بإيداع هذه اإلعالنات لدى األماين العاام لألمام
المتحدة ،الذي يرسل صورا منها إلى الدول األطراف األخرى.وللدولة الطارف أن تساحب إعالنهاا فاي
أي وقت بإخطار ترسله إلى األمين العام .وال يخل هذا السحب باالنظر فاي أياة مساألة تكاون موضاوع
بالغ سبق إرساله في إطار هذه المادة ،وال يجوز استالم أي بالغ جديد من أية دولة طارف بعاد تلقاي
األمين العام األخطار بسحب اإلعالن ،ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعالنا جديدا.
المادة 42
( -1أ) إذا تعذر على اللجنة حل مساألة أحيلات إليهاا وفقاا للماادة  41حاال مرضايا للادولتين الطارفين
المعنيتين جاز لها ،بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتاين ،تعياين هيئاة توفياق
خاصااة (يشااار إليهااا فااي مااا يلااي باساام "الهيئااة") تضااع مساااعيها الحمياادة تحاات تصاارف الاادولتين
الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد،
(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان .فإذا تعاذر وصاول الادولتين
الطرفين المعنيتين خالل ثالثة أشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها ،تنتخاب اللجناة مان
بين أعضائها باالقتراع السري وبأكثرية الثلثين ،أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم،
 -2يعماال أعضاا اء الهيئاااة بصاافتهم الشخصاااية .ويجااب أال يكوناااوا ماان ماااواطني الاادولتين الطااارفين
المعنيتين أو من مواطني أية دولة ال تكون طرفا في هاذا العهاد أو تكاون طرفاا فياه ولكنهاا لام تصادر
اإلعالن المنصوص عليه في المادة .41
 -3تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها.
 -4تعق د اجتماعات الهيئة عادة في مقر األمم المتحدة أو في مكتب األمام المتحادة بجنياف .ولكان مان
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الجائز عقدها في أي مكان مناسب أخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع األمين العام لألمام المتحادة وماع
الدولتين الطرفين المعنيتين.
 -5تقوم األماناة المنصاوص عليهاا فاي الماادة 3،بتاوفير خادماتها ،أيضاا ،للهيئاات المعيناة بمقتضاى
هذه المادة.
 -6توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة ،التي يجاوز لهاا أن تطلاب إلاى
الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.
 -7تقوم الهيئة ،بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها ،ولكان علاى أي حاال خاالل مهلاة ال
تتجاااوز اثنااي عشاار شااهرا بعااد عاارض المسااألة عليهااا ،بتقااديم تقرياار إلااى رئاايس اللجنااة النهائااه إلااى
الدولتين الطرفين المعنيتين:
(أ) فاإذا تعاذر علااى الهيئاة إنجاااز النظار فاي المسااألة خاالل اثنااي عشار شاهرا ،قصاارت تقريرهاا علااى
إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،
(ب) وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق اإلنساان المعتارف بهاا فاي هاذا
العهد ،قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه
(ج) فذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب) ،ضمنت الهيئاة تقريرهاا النتاائج
التااي وصاالت إليهااا بشااأن جميااع المسااائل الوقائعيااة المتصاالة بالقضااية المختلااف عليهااا بااين الاادولتين
الطرفين المعنيتين ،وأراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حال وديا ،وكذلك المذكرات الخطياة ومحضار
المالحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين،
(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان ،في غضون ثالثاة
أشهر من استالمها هذا التقرير ،بإبالغ رئيس اللجنة هل تقبالن أم ال تقبالن مضامين تقرير الهيئة.
 -8ال تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة .41
 -9تتقاساام الاادولتان الطرفااان المعنيتااان بالتساااوي سااداد جميااع نفقااات أعضاااء اللجنااة علااى أساااس
تقديرات يضعها األمين العام لألمم المتحدة.
 -11لألمااين العااام لألماام المتحاادة ساالطة القيااام ،عنااد اللاازوم ،باادفع نفقااات أعضاااء الهيئااة قباال سااداد
الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة  9من هذه المادة.
المادة 43
يكون ألعضاء اللجنة ،وألعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا
للمادة  ،42حق التمتع بالتسهيالت واالمتيازات والحصانات المقررة للخباراء المكلفاين بمهماة لألمام
المتحااادة المنصاااوص عليهاااا فاااي الفاااروع التاااي لتتنااااول ذلاااك مااان اتفاقياااة امتياااازات األمااام المتحااادة
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وحصاناتها.
المادة 44
تنطبق األحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخالل باإلجراءات المقررة في ميدان
حقااوق اإلنساااان فاااي أو بمقتضاااى الصاااكوك التأسيساااية واالتفاقياااات الخاصاااة بااااألمم المتحااادة
والوكاااالت المتخصصااة ،وال تمنااع الاادول األطااراف ف اي هااذا العهااد ماان اللجااوء إلااى إجااراءات أخاارى
لتسوية نزاع ما طبقا لالتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافدة فيما بينها.
المادة 45
تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة لألمام المتحادة ،عان طرياق المجلاس االقتصاادي واالجتمااعي،
تقريرا سنويا عن أعمالها.
الجزء الخامس
المادة 46
ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجاوز تأويلاه علاى نحاو يفياد اخاللاه بماا فاي ميثااق األمام
المتحدة ودساتير الوكااالت المتخصصاة مان أحكاام تحادد المساؤوليات الخاصاة بكال مان هيئاات األمام
المتحدة والوكاالت المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا "العهد.
المادة 47
ليس ف ي أي أحكام هذا العهد ما يجاوز تأويلاه علاى نحاو يفياد إخاللاه بماا لجمياع الشاعوب مان
حق أصيل في التمتع واالنتفاع الكاملين ،بملء الحرية ،بثرواتها ومواردها الطبيعية.
الجزء السادس
المادة 48
 -1هذا العهد متاح لتوقيع أياة دولاة عضاو فاي األمام المتحادة أو عضاو فاي أياة وكالاة مان وكاالتهاا
المتخصصة ،وأية دولة طرف في النظاام األساساي لمحكماة العادل الدولياة ،وأياة دولاة أخارى دعتهاا
الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.
 -2يخضع هذا العهد للتصديق .وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة.
 -3يتاح االنضمام إلى هذا العهد ألية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة.
 -4يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة.
 -5يخطر األمين العام لألمم المتحدة جمياع الادول التاي وقعات هاذا العهاد أو انضامت إلياه بإياداع كال
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صك من صكوك التصديق أو االنضمام.
المادة 49
 -1يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك االنضمام أو التصديق الخامس والثالثين
لدى األمين العام لألمم المتحدة.
 -2أمااا الاادول التااي تصاادق هااذا العهااد أو تنضاام إليااه بعااد أن يكااون قااد تاام إيااداع صااك التصااديق أو
االنضمام الخامس والثالثين فيبدأ نفااذ هاذا العهاد إزاء كال منهاا بعاد ثالثاة أشاهر مان تااريخ إياداعها
صك تصديقها أو صك انضمامها.
المادة 51
تنطبااق أحكااام هااذا العهااد ،دون أي قيااد أو اسااتثناء ،علااى جميااع الوحاادات التااي تتشااكل منهااا الاادول
االتحادية.
المادة 51
 -1ألية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديال عليه تودع نصه لدى األمين العاام لألمام المتحادة.
وعلى إثر ذلك يقوم األمين العاام باإبالغ الادول األطاراف فاي هاذا العهاد بأياة تعاديالت مقترحاة ،طالباا
إليها إعالمه عما إذا كانات تحبذ"عقاد ماؤتمر للادول األطاراف للنظار فاي تلاك المقترحاات والتصاويت
عليهااا .فااإذا حبااذت عقااد المااؤتمر ثلااث ال ادول األطااراف علااى األقاال عقااده األمااين العااام برعايااة األماام
المتحادة .وأي تعااديل تعتمااده أغلبياة الاادول األطااراف الحاضارة والمقترحااة فااي الماؤتمر يعاارض علااى
الجمعية العامة لألمم المتحدة إلقراره.
 -2يبدأ نفاذ التعديالت متى أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثاي الادول األطاراف
في هذا العهد ،وفقا لإلجراءات الدستورية لدى كل منها.
 -3متااى باادأ نفاااذ التعااديالت تصاابح ملزمااة للاادول األطااراف التااي قبلتهااا ،بينمااا تظاال الاادول األطااراف
األخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المادة 52
بصرف النظر عن اإلخطارات التي تتم بمقتضى الفقارة  5مان الماادة  ،48يخطار األماين العاام لألمام
المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة أ من المادة المذكورة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات واإلنضمامات المودعة طبقا للمادة .48
(ب) تاريخ بدء نفااذ هاذا العهاد بمقتضاى الماادة  ،49وتااريخ بادء أياة تعاديالت تاتم فاي إطاار الماادة
.51

المادة 53
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 -1يودع هذا العهد ،الذي تتساوى في الحجية نصوصاه باإلسابانية واإلنكليزياة والروساية والصاينية
والفرنسية ،في محفوظات األمم المتحدة.
 -2يقوم األمين العام لألمام المتحادة بإرساال صاور مصادقة مان هاذا العهاد إلاى جمياع الادول المشاار
إليها في المادة .48

خامسا :االتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم
44

النقابي

(رقم )87
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في  9تموز/يوليه  ،1948في دورته الحادية والثالثين
تاريخ بدء النفاذ 4 :تموز/يوليه  ،1951وفقا ألحكام المادة 15
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في سان فرانسيساكو ،وانعقاد فيهاا فاي
دورتااه الحاديااة والثالثااين يااوم  17حزيران/يونيااه ،1948وقااد قاارر أن يعتمااد ،علااى شااكل اتفاقيااة،
مقترحاات معيناة تتصال بموضااوع الحرياة النقابياة وحمايااة حاق التنظايم النقااابي وهاو موضاوع البنااد
السابع من جدول أعمال الدورة،
وإذ ياارى أن ديباجااة دسااتور منظمااة العماال الدوليااة تعتباار "االعتااراف بمباادأ الحريااة النقابيااة"
وسيلة لتحسين أوضاع العمال وإلقرار السالم،وإذ يرى أن إعاالن فيالدلفياا قاد أكاد مجاددا أن "حرياة
التعبياار والحريااة النقابيااة" شاارطتان أساساايان الطااراد التقاادم،ولما كااان مااؤتمر العماال الاادولي قااد أقاار
باإلجماع ،في دورته الثالثين ،المبادئ التي ينبغي أن تكون أساسا للتنظيم الدولي،
وإذ يرى أن الجمعية العامة لألمم المتحدة ،في دورتهاا الثانياة ،قاد تبنات هاذه المباادئ ورجات
منظمة العمل الدولية أن تواصل بذل كل ما في وسعها لكي يصبح في المستطاع عقد اتفاقية دولية أو
عدة اتفاقيات دولية،يعتمد ،في هذا الياوم التاساع مان شاهر تموز/يولياه عاام ألاف وتساعمائة وثمانياة
وأربعاين ،االتفاقياة التالياة التااي ساتدعي "اتفاقياة الحريااة النقابياة وحماياة حااق التنظايم النقاابي لعااام
:"1948
 44صدقت مصر ا ى اتتذاقية ،ى  1نو،مبر 2224
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الباب األول :الحرية النقابية
المادة 1
يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية تكون هذه االتفاقية نافذة إزاءه بوضع األحكام التالية
موضع التنفيذ.
المادة 2
للعمال وأصحاب العمل ،دون تمييز من أي نوع ،الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفساهم مان
منظمات ،ولهم كذلك ،دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية ،الحاق فاي االنضامام إلاى تلاك
المنظمات ،وذلك دون ترخيص مسبق.
المادة 3
 -1لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها ،وانتخاب ممثليها في حرية تامة،
وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها ،وصياغة برامجها.
 -2تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هاذه الحقاوق أو يحاول دون ممارساتها
المشروعة.
المادة 4
ال تخضع منظماات العماال وأصاحاب العمال لقارارات الحال أو وقاف العمال التاي تتخاذها سالطة
إدارية.
المادة 5
لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق تكوين اتحاادات واتحاادات حالفياة واالنضامام إليهاا ،كماا أن
لكل منظمة أو اتحاد أو اتحاد حالفي من هذا النوع حق االنتساب إلى منظمات دولية للعمال وأصاحاب
العمل.
المادة 6
تنطبق أحكام المواد  2و  3و  4من هذه االتفاقية على اتحادات منظمات العمال وأصاحاب العمال
واتحاداتها الحالفية.
المادة 7
ال يجوز إخضاع اكتساب منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحالفية للشخصاية القانونياة
لشروط يكون من شأنها الحد من تطبيق أحكام المواد  2و  3و  4من هذه االتفاقية.
المادة 8
 -1على العمال وأصحاب العمل ،ومنظماات أولئاك وهاؤالء ،فاي ممارساة الحقاوق المنصاوص عليهاا
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في هذه االتفاقية أن يحترموا القانون الوطني ،شأنهم في ذلك شأن غيرهم من األشخاص والجماعات
المنظمة.
 -2ال يجوز للقانون الوطني ،وال لألسلوب الذي يطبق به ،انتقاص الضامانات المنصاوص عليهاا فاي
هذه االتفاقية.
المادة 9
 -1تحدد القوانين واللوائح الوطنية مدي انطباق الضمانات المنصوص عليها في هاذه االتفاقياة علاى
القوات المسلحة والشرطة.
 -2طبقااا للمباادأ المقاارر فااي الفقاارة  8ماان المااادة  19ماان دسااتور منظمااة العماال الدوليااة ،ال يعتباار
تصديق أي عضو لهذه االتفاقية ذا أثر على أي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قاائم بالفعال،
يتمتع أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأي حق تضمنه هذه االتفاقية.
المادة 11
في هذه االتفاقية ،يراد بكلمة "منظمة" أية منظمة للعمال أو ألصحاب العمل تستهدف تعزياز مصاالح
العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها.

الباب الثاني :حماية حق التنظيم النقابي
المادة 11
يتعهد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية تكاون هاذه االتفاقياة نافاذة إزاءه باتخااذ جمياع
التدابير الالزمة والمناسبة لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي فاي
حرية.

الباب الثالث :أحكام متنوعة
المادة 12
 -1في ماا يتعلاق باألقااليم المشاار إليهاا فاي الماادة  35مان دساتور منظماة العمال الدولياة بصايغتها
المعدلة بصك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام  ،1946عدا األقاليم المشار إليها في الفقرتين
 4و  5من المادة المذكورة المعدلة على النحاو الماذكور ،يقاوم كال عضاو فاي المنظماة يصادق علاى
هذه االتفاقية بإيداع المدير العام لمكتب العمل الدولي ،لدي التصديق ،أو في أقرب وقات ممكان بعاده،
بيانا يحدد فيه:
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(أ) األقاليم التي بشأنها يتعهد بأن يتم تطبيق أحكام االتفاقية دون تعيير،
(ب) األقاليم التي بشاأنها يتعهاد باأن ياتم تطبياق أحكاام االتفاقياة ماع تغييارات ،ماع ذكار تفاصايل هاذه
التغييرات،
(ج) األقاليم التي ال تنطبق عليها االتفاقية ،مع ذكر مبررات عدم انطباقها في هذه الحاالت،
(د) األقاليم التي بشأنها يتحفظ باتخاذ قراره.
 -2تعتباار التعهاادات المشااار إليهااا فااي الفقاارتين الفاارعيتين (أ) و (ب) ماان الفقاارة  1ماان هااذه المااادة
جزءا ال يتجزأ من التصديق ،ويكون لها مثل آثاره.
 -3ألي عضو ،في أي حين ،أن يلغي بإعالن الحق ،كليا أو جزئياا ،أياة تحفظاات أوردهاا فاي إعالناه
األصلي عمال بالفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د) من الفقرة  1من هذه المادة.
 -4ألي عضو ،في أي حين يجوز فيه االنسحاب من هذه االتفاقية طبقا ألحكام الماادة  ،16أن يوجاه
إلى المدير العام إعالناا جديادا يادخل ،علاى أي صاعيد آخار ،تغييارات علاى مضاامين أي إعاالن ساابق
ويذكر الموقف الراهن في أية أقاليم يحددها.
المادة 13
 -1حين تكون المسائل التي تعالجها هذه االتفاقياة داخلاة فاي اختصاصاات الحكام الاذاتي التاي يملكهاا
أي إقلاايم غياار متروبااولي ،يجااوز للعضاو المسااؤول عاان العالقااات الدوليااة لهااذا اإلقلاايم أن يوجااه إلااى
المدير العام لمكتب العمال الادولي ،باالتفااق ماع حكوماة اإلقلايم الماذكور ،إعالناا يقبال باه ،باسام ذلاك
اإلقليم ،التزامات هذه االتفاقية.
 -2يمكن أن يوجه إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي إعالنا بقبول التزامات هذه االتفاقية:
(أ) أي اثنااين أو أكثاار ماان أعضاااء المنظمااة ،بصاادد أي إقلاايم موضااوع تحاات ساالطتهما أو ساالطتهم
المشتركة ،أو
(ب) أية سلطة دولية تكون مسؤولة عن إدارة أي إقليم بمقتضى ميثاق األمم المتحدة أو بمقتضى أي
حكم آخر ،بصدد هذا اإلقليم.
 -3يجب أن تذكر اإلعالنات الموجهة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي عمال بالفقرتين الساابقتين
مان هااذه المااادة هاال ساتطبق أحكااام االتفاقيااة فااي اإلقلاايم المعناي دون تغيياار أم رهنااا بإدخااال تغيياارات
عليهااا ،فااإذا ذكاار اإلعااالن أن أحكااام االتفاقيااة سااتطبق رهنااا بإدخااال تغيياارات عليهااا وجااب أن يااذكر
تفاصيل هذه التغييرات.
 -4للعضو أو األعضاء أو السلطة الدولياة المعنياين بااألمر ،أن يتخلاوا كلياا أو جزئياا ،فاي أي حاين،
بإعالن الحق ،عن حق اللجوء إلى أي تغيير أشير إليه في أي إعالن سابق.
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 -5للعضو أو األعضاء أو السلطة الدولية المعنيين باألمر ،في أي حين يجوز فيه االنسحاب من هاذه
االتفاقياة طبقاا ألحكاام الماادة  ،16أن يوجهااوا إلاى المادير العاام إعالنااا يادخل ،علاى أي صاعيد آخاار،
تغييرات على مضامين أي إعالن سابق ،ويحدد الموقف الراهن بشأن تطبيق االتفاقية.
الباب الرابع :أحكام ختامية
المادة 14
توجه صكوك التصديق الرسمية لهذه االتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي ،الاذي يقاوم
بتسجيلها.
المادة 15
 -1ال تلزم هذه االتفاقية إال أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صاكوك تصاديقهم لهاا لادي
المدير العام.
 -2ويبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكاون قاد تام فياه تساجيل المادير العاام لصاكي
تصديق عضوين.
 -3وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه االتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شاهرا مان التااريخ الاذي يكاون قاد
تم فيه تسجيل صك تصديقه.
المادة 16
 -1ألي عضو صدق هذه االتفاقية أن ينسحب منها لدي انقضااء عشار سانوات علاى وضاعها موضاع
النفاذ ،وذلك بوثيقة توجاه إلاى المادير العاام لمكتاب العمال الادولي ،الاذي يقاوم بتساجيلها .وال يساري
مفعول هذا االنسحاب إال بعد سنة من تاريخ تسجيله.
 -2كل عضو صدق هذه االتفاقية ولم يماارس ،خاالل السانة التاي تلاي انقضااء فتارة السانوات العشار
المذكورة فاي الفقارة الساابقة ،حاق االنساحاب الاذي تانص علياه هاذه الماادة ،يظال مرتبطاا بهاا لفتارة
عشر سنوات أخاري ،وبعاد ذلاك يجاوز لاه االنساحاب مان هاذه االتفاقياة لادي انقضااء كال فتارة عشار
سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 17
 -1يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولياة بجمياع صاكوك
التصديق واإلعالنات والتحفظات ووثائق االنسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة.
 -2على المدير العام ،حين يقوم بإشعار أعضاء المنظماة بتساجيل صاك التصاديق الموجهاة إلياه ،أن
يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية.
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المادة 18
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع األمين العام لألمم المتحدة بيانات كاملة عان جمياع
صكوك التصديق واإلعالنات ووثائق االنسحاب التي قام بتساجيلها ووفقاا للماواد الساابقة ،كيماا يقاوم
هذا األخير بتسجيلها وفقا ألحكام المادة  112من ميثاق األمم المتحدة.
المادة 19
لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات تلي بدء نفاذ هاذه االتفاقياة ،يقادم مجلاس إدارة مكتاب العمال
الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا حول سير تطبيق هذه االتفاقياة ،كماا يادرس مساألة ضارورة أو عادم
ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.
المادة 21
 -1إذا حاادث أن اعتمااد الم اؤتمر اتفاقيااة جدياادة تنطااوي علااى تنقاايح كلااي أو جزئااي ،ومااا لاام تاانص
االتفاقية الجديدة على خالف ذلك،
(أ) يستتبع تصاديق أي عضاو لالتفاقياة الجديادة المنطوياة علاى التنقايح ،بمجارد قياام هاذا التصاديق،
وبصرف النظر عن أحكام المادة  16أعاله ،انسحابه الفوري من هذه االتفاقية ،إذا ،ومتاي ،أصابحت
االتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول،
(ب) تصبح هذه االتفاقية ،اعتبارا من بدء نفاذ االتفاقية الجديدة المنطوياة علاى التنقايح ،غيار متاحاة
للتصديق من قبل األعضاء.
 -2تظاال هااذه االتفاقيااة علااى أيااة حااال ،بشااكلها ومضاامونها الااراهنين ،نافااذة المفعااول إزاء األعضاااء
الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا االتفاقية المنطوية على التنقيح.
المادة 21
يكون النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذه االتفاقية متساويين في الحجياة.النص الاوارد أعااله هاو
النص الرسمي لالتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظماة العمال الدولياة وفقاا لألصاول فاي دورتاه
الحادياااة والثالثاااين المنعقااادة فاااي ساااان فرانسيساااكو والتاااي أعلااان اختتامهاااا فاااي الياااوم العاشااار مااان
تموز/يوليه .1948وإثباتا لذلك ،ذيلناه بتواقيعنا في هذا الياوم ،الحاادي والثالثاين مان آب/أغساطس
.1948
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أوال :التعليق العام رقم 2
تقديم الدول األطراف تقاريرها
اللجنة المعنية بالحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدورة الثالثة ()4222
 -4إن واجب تقديم التقارير الوارد في الجزء الرابع من العهد يساتهدف أساساا مسااعدة كال دولاة طارف
على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد ،وباإلضافة إلى ذلك ،توفير أساس يستطيع المجلس باالستناد إليه،
وبمساعدة اللجنة ،أن يؤدي مسؤولياته عن رصد وفاء الادول األطاراف بالتزاماتهاا وعان تساهيل إعماال
الحقوق االقتصادية واالجتماعياة والثقافياة وفقاا ألحكاام العهاد .وتارى اللجناة أن مان الخطاأ افتاراض أن
تقديم التقارير هو أساسا مسألة إجرائياة فقاط تساتهدف حصارا وفااء كال دولاة طارف بالتزامهاا الرسامي
بتقديم التقارير إلى هيئة الرصد الدولية المناسبة .فعلاى العكاس مان ذلاك ،ووفقاا لانص وروح العهاد ،إن
عملية إعداد وتقديم التقارير من جانب الادول يمكان ،وفاي الواقاع ينبغاي ،أن تكاون سابيال لتحقياق جملاة
متنوعة من األهداف.
 -8الهاادف األول ،الااذي يتساام بأهميااة خاصااة بالنساابة إلااى التقرياار األولااي الواجااب تقديمااه فااي غضااون
سنتين من بدء نفاذ العهد بالنسبة إلى الدولة الطرف المعنية ،قوامه تأمين االضاطالع باساتعراض شاامل
للتشريع الوطني والقواعاد واإلجاراءات االدارياة والممارساات الوطنياة ساعيا إلاى تاأمين االمتثاال الكامال
للعهااد بقاادر اإلمكااان .ويمكاان االضااطالع باسااتعراض كهااذا ،علااى ساابيل المثااال ،بالتعاااون مااع كاال ماان
الوزارات الوطنية المعنية أو غيرها من السلطات المسؤولة عان تقريار السياساات وتنفياذها فاي مختلاف
الميادين التي يشملها العهد.
 -9والهدف الثاني يتمثال فاي تاأمين قياام الدولاة الطارف برصاد الحالاة الفعلياة فيماا يتصال بكال حاق مان
الحقااوق علااى أساااس منااتظم وبااذا تكااون مدركااة لماادى تمتااع كافااة األفااراد الموجااودين فااي إقليمهااا أو
المشمولين بواليتها بمختلف الحقوق أو عدم تمتعهم بها .ويتضح من الخبرة التي اكتسابتها اللجناة حتاى
اآلن أنه ال يمكن بلوغ هذا الهدف بإعداد إحصاءات أو تقديرات وطنية كلية فقط ،بل يقتضي األمار أيضاا
أن يااولى اهتمااام خاااص لألقاااليم أو المناااطق التااي لاام تحااظ باانفس القاادر ماان التمتااع وألي مجموعااات أو
مجموعات فرعية محددة يبدو أنها معرضة للمخاطر أو محرومة بوجه خااص .وعلاى هاذا ،فاان الخطاوة
األولااى األساسااية صااوب تعزيااز إعمااال الحقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة تكماان فااي تشااخيص
ومعرفة الحالة السائدة .واللجنة تدرك أن عملية الرصد وجمع المعلومات هذه عملية ربما تستغرق كثيرا
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من الوقت وتكون باهظاة الاثمن وأنهاا قاد تساتلزم تاوفير مسااعدة وتعااون دولياين ،كماا تانص علاى ذلاك
الفقاارة  4ماان المااادة  ،8والمادتااان  88و ، 89ماان العهااد ،لتمكااين بعااض الاادول األطااراف ماان الوفاااء
بااللتزاماات ذات الصاالة .وإذا كااان األماار كااذلك ،وإذا اسااتنتجت الدولااة الطاارف أنهااا ال تملااك القاادرة علااى
االضطـالع بعملياة الرصاـد التاي هاي جازء ال يتجازأ مان أي عملياـة تساتهدف النهاـوض بأهاداف مقبولاة
تتوخاها السياسة العامة وال غنى عنها في التنفيذ الفعال للعهد ،فإنها تستطيع أن تدون هاذه الحقيقاة فاي
تقريرها إلى اللجنة وأن تبين طبيعة ومبلغ أي مساعدة دولية قد تحتاج إليها.
 -1وبينمااا يقصااد ماان عمليااة الرصااد االسااتعراض المفصاال للحالااة السااائدة ،فااان القيمااة الرئيسااية لهااذا
االستعراض تكمن في توفير األساس لصياغة سياسات تبين بوضوح وتوجه نحو أهداف دقيقاة ،بماا فاي
ذلك وضع أولويات تعكس أحكام العهد .ولذلك ،فان الهدف الثالث من عملية تقديم التقارير قواماه تمكاين
الحكومااة ماان إثبااات أن عمليااة تقرياار السياسااة المبدئيااة هااذه قااد تماات فعااال .وفيمااا ياانص العهااد الاادولي
صراحة على التزام كهذا فقط فـي المـادة  41فـي الحاالت التي لم يؤمن فيهاا للجمياع حتاى اآلن "التعلايم
االبتاادائي اإللزامااي المجاااني" ،فااإن هناااك التزامااا مماااثال "بوضااع واعتماااد خطااة عماال مفصاالة للتنفيااذ
التدريجي" لكل حق من الحقوق الواردة في العهد يتضمنه بوضوح التزام الدول الوارد في الفقارة  4مان
المادة " ،8بأن تتخذ ما يلزم من خطوات ...سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة."...
 -4والهاادف الرابااع ماان عمليااة تقااديم التقااارير هااو تسااهيل الفحااص العااام للسياسااات الحكوميااة المتعلقااة
بااالحقوق االقتصاااادية واالجتماعياااة والثقافياااة والتشاااجيع علاااى اشاااتراك مختلاااف القطاعاااات االقتصاااادية
واالجتماعية والثقافية للمجتمع في صوغ السياسات ذات الصلة بالموضوع وتنفياذها واستعراضاها .وقاد
رحبت اللجنة ،في معرض بحثها للتقارير التي قدمت حتى اآلن ،بحقيقة أن عددا من الدول األطاراف ذات
النظم السياسية واالقتصادية المختلفة قد شجعت هذه المجموعات غير الحكومياة علاى تقاديم مسااهماتها
في إعداد تقاريرها بموجب العهد .وأمنت دول أخرى نشر تقاريرها على نطااق واساع بغياة تمكاين عاماة
الناس من إبداء التعليقات بشأنها .وبهذه الطرق ،فإن إعداد التقريار والنظار فياه علاى المساتوى الاوطني
يمكن أن يكتسبا أهمية تعاادل علاى األقال أهمياة الحاوار البنااء الجااري علاى الصاعيد الادولي باين اللجناة
وممثلي الدولة المقدمة للتقرير.
 -0والهدف الخامس يتمثل في توفير أساس يمكن الدولة الطرف نفساها ،فضاال عان اللجناة ،مان التقيايم
الفعال لمدى التقدم المحرز صوب الوفاء بااللتزامات الاواردة فاي العهاد .ولهاذا الغارض ،قاد يكاون مفيادا
للدول تحديد معالم قياسية معينة أو أهداف يمكن بواسطتها تقييم أدائها في مجال معين .وعلى هذا النحو
ماان المتفااق عليااه عمومااا ،علااى ساابيل المثااال ،أن ماان األهميااة بمكااان وضااع أهااداف معينااة فيمااا يتعلااق
بتخفيض وفيات األطفال ،ومدى تلقيح األطفاال ،والكمياة الماأخوذة مان الساعرات الحرارياة لكال شاخص،
وعدد األشخاص لكل جهة توفر الرعاية الصاحية ،وماا إلاى ذلاك .وفاي العدياد مان هاذه المجااالت ،تكاون
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المعالم القياسية العالمية محدودة الفائادة ،فاي حاين أن المعاالم القياساية الوطنياة أو غيرهاا مان المعاايير
األكثر تحديدا يمكن أن توفر داللة بالغة القيمة على التقدم.
 -7وترغااب اللجنااة فااي أن تالحااظ ،فااي هااذا الصاادد ،أن العهااد يااولي أهميااة خاصااة لمفهااوم "اإلعمااال
التدريجي" للحقوق ذات الصلة ،ولذلك السبب ،تحث اللجنة الادول األطاراف علاى أن تادرج فاي تقاريرهاا
الدورية معلومات تبين التقدم المحرز عبر الزمن في مجال اإلعمال الفعلي للحقوق ذات الصلة .وبالمثال،
يبدو واضحا أن البيانات بنوعها وكمها الزمة لتقييم الحالة تقييما مالئما.
 -2والهدف السادس يتمثل في تمكين الدولة الطارف ذاتهاا مان أن تفهام بشاكل أفضال المشااكل وجواناب
القصور التي تواجه في الجهود المبذولة من أجل اإلعمال التدريجي لكامل مجموعاة الحقاوق االقتصاادية
واالجتماعيااة والثقافيااة .ولهااذا الساابب ،ماان الضااروري أن تقاادم الاادول األطااراف تقااارير مفصاالة عاان
"العوامال والمصاااعب" التااي تحااول دون ذلاك .وهااذه العمليااة المتمثلااة فاي تحديااد المصاااعب ذات الصاالة
والتسليم بوجودها توفر إذا اإلطار الذي يمكن أن تقرر ضمنه سياسات أنسب.
 -2والهدف السابع يتمثل في تمكين اللجنة ،والدول األطراف ككل ،من تيسير تبادل المعلوماات فيماا باين
الدول وخلق فهم أفضل للمشاكل ال مشاتركة التاي تواجههاا الادول وتقادير أكمال لناوع اإلجاراءات الممكان
اتخاذها لتشجيع اإلعمال الفعال لكل حق من الحقوق المتضمنة في العهد .وهذا الجانب من العملية يمكان
اللجنااة أيضااا ماان تعيااين أنسااب الوسااائل التااي يمكاان بفضاالها للمجتمااع الاادولي أن يساااعد الاادول ،وفقااا
للمادتين  88و 89من العهد .وإلبراز األهمية التي توليها اللجنة لهذا الهدف ،ستناقش اللجنة في دورتها
الرابعة تعليقا عاما منفصال على هاتين المادتين.
ـــــــــــــــ
* وميقة احمم المتحدة .E/1989/22
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ثانيا :التعليق العام رقم 9
التدابير الدولية للمساعدة التقنية (المادة  99من العهد)
اللجنة المعنية بالحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدورة الرابعة ()4220
 -4تنشئ المادة  88من العهد آلية يمكن للمجلس االقتصادي واالجتماعي بواسطتها أن يوجه انتباه هيئاات األمام
المتحدة ذات الصلة إلى أية مسائل تنشأ عن التقارير المقدمة بموجب العهد "ويمكن أن تساعد تلك األجهزة ،كاال
في مجال اختصاصه ،على تكوين رأي حول مالءمة اتخاذ تدابير دولية مان شاأنها أن تسااعد علاى فعالياة التنفياذ
التاادريجي لهااذا العهااد" .وفااي حااين أن المسااؤولية الرئيسااية تقااع علااى عاااتق المجلااس بموجااب المااادة  ،88فماان
الواضح أن من المالئم للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافياة أن تقاوم بادور نشاط فاي تقاديم المشاورة
والمساعدة إلى المجلس في هذا الصدد.
 -8ويمكاان تقااديم توصاايات ،وفقااا للمااادة  ،88إلااى أي ماان "هيئااات األماام المتحاادة وهيئاتهااـا الفرعيااـة والوكاااالت
المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنيـة" .وتـرى اللجناة أناه ينبغاي تفساير ذلاك الحكام بحياث يتضامن فعلياا
جميع أجهزة األمم المتحدة والوكاالت المشاركة في أي وجه من وجوه التعاون اإلنمائي الدولي .ولذا ،فقاد يكاون
ماان المالئاام أن توجااه التوصاايات الموضااوعة بموجااب المااادة  ،88ماان بااين ماان توجااه إلاايهم ،إلااى األمااين العااام
واألجهزة ال فرعية للمجلاس مثال لجناة حقاوق اإلنساان ولجناة التنمياة االجتماعياة ولجناة مركاز المارأة ،وهيئاات
أخاارى مثاال برنااامج األماام المتحاادة اإلنمااائي واليونيساايف ولجنااة التخطاايط اإلنمااائي ،ووكاااالت مثاال البنااك الاادولي
لإلنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي ،وأي وكاالت متخصصة أخرى مثل منظمة العمل الدولية ومنظماة األمام
المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية.
 -9ويمكن أن يترتب على المادة  88إما توصيات لها طابع السياسة العامة أو توصايات أدق تركيازا تتعلاق بحالاة
معينة .وفي السياق األول ،قد يبدو أن الدور الرئيسي للجنة هو التشجيع على إيالء اهتمام أكبر للجهود المبذولاة
لتعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في إطار أنشطة التعاون اإلنمائي الدولية التي تضطلع بها األمم
المتحادة ووكاالتهاا أو تقادم إليهاا المسااعدة .وتالحاظ اللجناة فاي هاذا الصادد أن لجناة حقاوق اإلنساان دعتهاا فاي
قرارها  49/4222المؤرخ في  8آذار/مارس " 4222إلى النظر في الوسائل التي يمكن بهاا لساائر وكااالت األمام
المتحدة العاملة في ميدان التنمية أن تدمج في أنشطتها على أفضال وجاه التادابير التاي تساتهدف تعزياز االحتارام
الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية".
 -1وتالحظ اللجنة ،كأمر عملي أولي ،أنه مما يساعد مساعيها الخاصة ،ومما يجعال الوكااالت ذات الصالة أفضال
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إطالعا أيضا ،أن تاولي تلاك الوكااالت اهتماماا أكبار لعمال اللجناة .وفاي حاين تسالم اللجناة بأناه يمكان إظهاار هاذا
االهتمام بطرق شتى ،فإنها تالحظ أن حضور ممثلي هيئات األمم المتحدة المناسبة في دوراتها األربع األولى كان
ضااعيفا جاادا ،باسااتثناء منظمااة العماال الدوليااة ومنظمااة األماام المتحاادة للتربيااة والعلاام والثقافااة ومنظمااة الصااحة
العالمية ،وهو استثناء جدير بالذكر .وبالمثل ،فقد تلقت اللجنة مواد ومعلوماات مكتوباة وثيقاة الصالة بالموضاوع
م ا ن عاادد قلياال جاادا فقااط ماان الوكاااالت .وتاارى اللجنااة أن فهمااا أعمااق ألهميااة الحقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة
والثقافية في سياق أنشطة التعااون اإلنماائي الادولي سيتيسار إلاى حاد كبيار مان خاالل زياادة التفاعال باين اللجناة
والوكاالت المناسبة .وعلى أقل القليل ،فإن يوم المناقشة العامة لقضية محددة ،وهو ما تضطلع به اللجنة فاي كال
دورة من دوراتها ،يوفر سياقا مثاليا يمكن االضطالع فيه بتبادل لآلراء يمكن أن يكون مثمرا.
 -4وبالنسبة إلى القضايا األعم الخاصة بتعزيز االحترام لحقاوق اإلنساان فاي ساياق األنشاطة اإلنمائياة ،لام تشاهد
اللجنة حتى اآلن سوى دليل محدود على قيام هيئات األمم المتحدة بجهود محددة .وتالحظ اللجنة بارتياح في هاذا
الصدد المبادرة التي اشترك في اتخاذها كل من مركاز حقاوق اإلنساان وبرناامج األمام المتحادة اإلنماائي ،بالكتاباة
إلااى الممثلااين المقيمااين لألماام المتحاادة وغياارهم ماان المسااؤولين المياادانيين لاادعوتهم إلااى تقااديم "اقتراحاااتهم
ومشااورتهم ،وعلااى وجااه الخصااوص بشااأن األشااكال الممكنااة للتعاااون فااي المشاااريع الجاريااة التااي تاام تعيينهااا
بوصفها ذات بعد من أبعاد حقوق اإلنسان أو في المشاريع الجديدة التي تعد استجابة لطلاب مان حكوماة معيناة".
وقد أبلغت اللجنة أيضا بالجهود الطويلة األمد التي تضطلع بها منظمة العمل الدولية للربط بين المعايير في مجال
حقوق اإلنسان وغيرها من المعايير الدولية في مجال العمل التي وضعتها هي نفسها وبين أنشطة التعاون التقني
التي تقوم بها.
 -0وهناك ،بالنسبة إلى تلك األنشطة ،مبدآن عامان لهماا أهمياة .األول أن مجماوعتي حقاوق اإلنساان ال تتجازآن
ومترابطتااان .وهااذا يعنااي أنااه ينبغااي للجهااود المبذولااة لتعزيااز إحاادى مجمااوعتي الحقااوق أن تأخااذ فااي اعتبارهااا
بالكاماال المجموعااة األخاارى أيضااا .وينبغااي لوكاااالت األماام المتحاادة المشاااركة فااي تعزيااز الحقااوق االقتصااادية
واالجتماعية والثقافية أن تبذل أقصى ماا بوساعها لكاي تكفال اتسااق أنشاطتها تماماا ماع التمتاع باالحقوق المدنياة
والسياسية .وهذا يعني ،من الناحية السلبية ،أنه ينبغي للوكاالت الدولياة أن تتجناب ،علاى نحاو دقياق ،المشااركة
في مشاريع تنطوي ،مثال ،على استخدام السخرة بما يتنافى مع المعايير الدولية ،أو على تعزيز أو توطيد التميياز
ضد األفراد أو الجماعات بما يتناقض مع أحكام العهاد ،أو تنطاوي علاى عملياات إخاالء أو تشاريد واساعة النطااق
لألشخاص دون توفير كل أشكال الحماية والتعويض المناسبة .ويعني ،من الناحية اإليجابية ،أنه ينبغي للوكاالت،
حيثمااا أمكاان ،أن تعماال علااى دعاام المشاااريع والاانهج التااي تسااهم لاايس فقااط فااي التنميااة االقتصااادية أو األهااداف
األخااااااارى ذات التعرياااااااف الواساااااااع ،وإنماااااااا أيضاااااااا فاااااااي التمتاااااااع المعااااااازز بجمياااااااع حقاااااااوق اإلنساااااااان.
 -7والمبدأ الثاني الذي له صلة عامة بالموضوع أن أنشطة التعاون اإلنمائي ال تساهم تلقائيا فاي تعزياز االحتارام
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .فالكثير من األنشطة المضطلع بهاا باسام "التنمياة" قاد تباين فيماا بعاد
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أنها أنشاطة لام يحسان التفكيار فيهاا ،بال إنهاا أنشاطة معوقاة مان حياث حقاوق اإلنساان .وينبغاي ،مان أجال تقليال
حدوث مشاكل كهذه ،أن يولى النظار ،علاى نحاو خااص ومتاأن ،فاي كال نطااق القضاايا المعالجاة فاي العهاد ،كلماا
أمكن ذلك وكان مناسبا.
 -2ورغم أهمية السعي إلى إدمااج الشاواغل المتعلقاة بحقاوق اإلنساان فاي األنشاطة اإلنمائياة ،فمان الصاحيح أن
المقترحات الخاصة بهذا اإلدماج يمكن بسهولة تامة أن تبقى على مستوى العموميات .وهكذا ،وسعيا إلى تشجيع
إضفاء الطابع العملي على المبدأ الوارد في الماادة  88مان العهاد ،ترغاب اللجناة فاي توجياه االنتبااه إلاى التادابير
المحددة التالية التي تستحق أن تنظر فيها الهيئات الوثيقة الصلة بالموضوع:
(أ) ينبغي ،من ناحية المبدأ ،ألجهازة األمام المتحادة ووكاالتهاا المناسابة أن تسالم علاى وجاه الخصاوص بالعالقاة
الجوهرية الت ي ينبغي إنشاؤها بين األنشطة اإلنمائية والجهود الرامية إلى تعزيز االحترام لحقوق اإلنساان بصافة
عامة ،وللحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصفة خاصاة .وتالحاظ اللجناة فاي هاذا الصادد قصاور كال مان
استراتيجيات عقود األمم المتحدة اإلنمائية الثالث األولى عن إدراك تلك العالقة ،وتحاث علاى ضارورة أن تصاحح
االستراتيجية الرابعة ،التي ستعتمد عام  ،4220هذا اإلغفال؛
(ب) ينبغي لوكاالت األمم المتحدة أن تولي االعتبار لالقتراح الذي قدمه األمين العام في تقرير في عاام 4272

()4

بأن يطلب إعداد "بيان عن تأثير حقوق اإلنسان" بالنسبة إلى جميع أنشطة التعاون اإلنمائي الرئيسية.
(ج) ينبغي أن يشمل التدريب أو التوجيه المقدمين إلى موظفي المشاريع وغيرهم من الموظفين الذين تستخدمهم
وكاالت األمم المتحدة عنصرا يعالج معايير حقوق اإلنسان ومبادئها؛
(د) ينبغي بذل كل جهد ممكن ،في كل مرحلة من مراحل أي مشروع إنمائي ،لكفالة مراعااة الحقاوق الاواردة فاي
العهد على النحو الواجب .وينطبق ذلك ،مثال ،فاي التقيايم األولاي للحاجاات ذات األولوياة لبلاد معاين ،وفاي تحدياد
مالمح مشروع معين ،وفي تصميم المشروع ،وفي تنفيذ المشروع ،وفي تقييمه النهائي.
 -2ومن األمور التي شغلت اهتمام اللجنة بوجه خاص أثناء بحث تقاارير الادول األطاراف ،األثار المعااكس لعابء
الدين ولتدابير التكيف ذات الصلة بالموضوع على التمتاع باالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة فاي بلادان
كثيرة .وتسلم اللجنة بأنه كثيرا ما سيكون مان غيار الممكان تجناب بارامج التكياف ،وباأن هاذه البارامج ساتنطوي
م رارا على عنصر تقشف رئيسي .بيد أنه ،في ظل ظروف كهذه تصبح المساعي الرامية إلى حماياة أهام الحقاوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،أكثر إلحاحا ولايس العكاس .وهكاذا ،ينبغاي للادول األطاراف فاي العهاد ،عاالوة
على وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة ،أن تبذل جهدا خاصا لكفالة أن تكون تلك الحماياة ،إلاى أقصاى حاد ممكان،
مدمجة في البرامج والسياسات المصممة لتعزياز التكياف .ومثال هاذا الانهج ،الاذي يشاار إلياه فاي بعاض األحياان
باسم "التكيف ذي الوجه اإلنساني" أو باعتباره يعزز "البعاد اإلنسااني للتنمياة" ،يتطلاب أن يصابح هادف حماياة
حقوق الفقراء والمعرضين للمخااطر هادفا أساسايا للتكياف االقتصاادي .وبالمثال ،ينبغاي للتادابير الدولياة الخاصاة
بعالج أزمة الديون أن تأخذ في اعتبارها تماما الحاجة إلى حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعياة والثقافياة عان
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طريااق جملااة أمااور منهااا التعاااون الاادولي .وماان الممكاان ،فااي كثياار ماان الحاااالت ،أن يشااير ذلااك إلااى الحاجااة إلااى
مبادرات رئيسية لتخفيف عبء الدين.
 -40وأخيرا ،ترغب اللجنة في توجيه االنتباه إلى الفرصاة الهاماة المتاحاة للادول األطاراف ،وفقاا للماادة  88مان
العهد ،لكي تحدد في تقاريرها ما قد يكون لديها من حاجات خاصة إلى المساعدة التقنية أو التعاون اإلنمائي.
ـــــــــــــــــــ
* وارد ،ي الوميقة .E/1990/23
ل" ) 2احبةاد الدولية ل حق ،ي التنمية بااتباره حقا م حقوق اإلنساا يتصان بحقاوق أخارى ل نساا ا اى أسااس التةااو الادوليب بماا ،اي
لاال الحااق ،ااي السا مب مااع يا

اتاتبااار لمتك بااات النألااام اتقتصااادي الاادولي الجديااد واحتياجااات اإلنسااا احساسااية" لE/CN.4/1334ب

الذقرة .)527
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ثالثا :التعليق العام رقم 5
طبيعة التزامات الدول األطراف (الفقرة  2من المادة  9من العهد)
اللجنة المعنية بالحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدورة الخامسة ()4220
 -4تتصف المادة  8بأهمية خاصة لتفهم العهد تفهماا تاماا ،ويجاب اعتباار أن لهاا عالقاة دينامياة بساائر أحكاماه.
وهي تصف طبيعة االلتزامات القانونية العامة التي تتعهد بها الدول األطاراف فاي العهاد .وتشامل هاذه االلتزاماات
على حد سواء ما يمكن أن يسمى (تبعا لعمل لجنة القانون الدولي) التزاماات بسالوك ،والتزاماات بتحقياق نتيجاة.
وبينمااا تاام أحيانااا التشااديد بقااوة علااى االخااتالف الموجااود بااين الصاايغة المسااتخدمة فااي هااذه المااادة والصاايغة
المستخدمة في المادة  8النظيرة لها من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنياة والسياساية ،مان غيار المسالم باه
دوما أنه توجد أيضا أوجه شبه هامة .وعلى وجه الخصوص ،بينما ينص العهد علاى اإلعماال التادريجي للحقاوق
ويقر بوجود قيود ناشئة عن محدودية الموارد المتاحاة ،فهاو يفارض أيضاا التزاماات شاتى لهاا أثار فاوري .ومان
هذه االلتزامات ،هناك التزامان يتصفان بأهمية خاصة لتفهم الطبيعة المحددة اللتزامات الدول األطاراف .أحادهما،
ويتناوله تعليق عام منفصل وستنظر فيه اللجنة في دورتها السادسة ،هو تعهد الدول األطراف "بأن تضامن جعال
ممارسة الحقوق" ذات الصلة "ال يشوبها أي تمييز."...
 -8أما التعهد اآلخر ،فهو تعهد الدول األطراف ،في المادة " ،)4(8بأن تتخاذ ...خطاوات" ،وهاو تعهاد لايس ،فاي
حااد ذاتااه ،مقياادا أو محاادودا باعتبااارات أخاارى .ويمكاان أيضااا تقاادير المعنااى التااام لهااذه العبااارة بمالحظااة بعااض
صاياغاتها المختلفااة باللغااـات األخاارى .ففاي الاانص اإلنكلياازي ،تتعهااد الادول األطااـراف "بااـأن تتخااـذ  ...خطااوات"
(" ، )"totake stepsوفي النص الفرنسي ،تتعهد "بأن تعمال علاى" (" ،)"s'engagent à agirوفاي الانص
االسااباني ،تتعهااد "بااـأن تعتمااد تدابيااـر" (" .)"a adoptar medidasوعليااـه ،ففااي حااين أن اإلعمااال التااام
للحقوق ذات الصلة يمكن تحقيقه تدريجيا ،فال بد من اتخااذ خطاوات باتجااه هاذا الهادف فاي غضاون مادة قصايرة
معقولة من الزمن بعد بدء نفاذ العهد بالنسبة إلى الدول المعنية .وينبغي أن تكون هذه الخطوات متعمادة ومحاددة
وهادفة بأكبر درجة ممكنة من الوضوح إلى الوفاء بااللتزامات المعترف بها في العهد.
 -9أما الوسائل التاي ينبغاي اساتخدامها للوفااء باااللتزام باتخااذ خطاوات ،فهاي مبيناة فاي الماادة  ،)4(8بوصافها
"جميع السبل المناسبة ،وخصوصا سبيل اعتماد تادابير تشاريعية" .وتقار اللجناة باأن التشاريع مستصاوب للغاياة
في كثير من الحاالت ،وقد ال يستغنى عنه في بعض الحاالت .فقد يكون من الصعب ،مثال ،مكافحة التمييز بفعالياة
في غياب أساس تشريعي سليم لما يلزم اتخاذه من تدابير .وفي ميادين مثل الصحة ،وحماياة األطفاال واألمهاات،
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والتعليم ،وكذلك فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها المواد من  0إلى  ،2يمكن أن يكاون التشاريع أيضاا عنصارا ال
غنى عنه ألغراض كثيرة.
 -1وتالحظ اللجنة أن الدول األطراف قد دأبت عموما على أن تقدم بدقة تفاصيل على األقل عان بعاض ماا اتخذتاه
من تدابير تشريعية في هذا الشأن .غير أن اللجناة تاود أن تشادد علاى أن اعتمااد تادابير تشاريعية ،علاى نحاو ماا
يتوخاه العهد بالتحديد ،ال يستنفد على اإلطالق التزامات الدول األطاراف .بال أن عباارة "جمياع السابل المناسابة"
يجب إعطاؤهاا معناهاا الكامال والطبيعاي .وفاي حاين أناه ينبغاي لكال دولاة طارف أن تقارر بنفساها ماا هاي أنساب
السبل ،في ظل الظروف السائدة ،فيما يتعلق بكل حق من الحقاوق ،فاإن "مناسابة" السابل التاي ياتم اختيارهاا لان
تكون دوما أمرا بديهيا .وعلياه مان المستصاوب أن تباين تقاارير الادول األطاراف لايس فقاط ماا اتخاذ مان تادابير،
وإنما أيضا األساس الذي تعتبر بناء عليه أنها "أنسب" التدابير في ظل الظاروف الساائدة .بياد أن الحكام النهاائي
في ما إذا كانت جميع التدابير المناسبة قد اتخذت هو حكم يؤول إلى اللجنة.
 -4ومن بين التدابير التي قد تعتبر مناسبة ،إضافة إلى التشريع ،توفير سبل التظلم القضائي فيما يتعلق باالحقوق
التي يمكن ،وفقا للنظام القانوني الوطني ،اعتبارها حقوقا يمكن االحتجاج بها أمام المحاكم .فتالحظ اللجنة ،مثال،
أن التمتع بالحقوق المعترف بها ،دونما تمييز ،يشجع ،في كثير من األحيان على النحو المناسب ،إلى حد ما ،من
خالل توفير سبل التظلم القضائي أو غيرها من سبل االنتصاف الفعالـة .وفي الواقع ،إن الدول األطراف التاي هاي
أيضا أطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيـة ملتزمة بالفعال (بمقتضاى الماواد ( 8الفقرتاان
 4و )9و 9و )80من العهد المذكور "بأن تكفل توفر سبيل فعاال للاتظلم" ألي شاخص انتهكات حقوقاه أو حرياتاه
(بما في ذلك حقه في المساواة وعدم التمييز ضده(المعترف بها في العهد المذكور (المادة ()9(8أ)) .وإضافة إلى
ذلك ،هناك عدد من األحكام األخارى فاي العهاد الادولي الخااص باالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة ،بماا
فيها المواد  ،9و(7أ)' ،'4و ،2و )9(40و()8(49أ) ،و( ،)9و( ،)1و ،)9(44يبدو أنها قابلة للتطبيق الفوري من
جانب األجهزة القضائية وغيرها من األجهزة في كثير من النظم القانونية الوطنية .وأياة حجاة قائلاة باأن األحكاام
المبينة هي ،بطبيعتها ،غير ذاتية التنفيذ ،تبدو حجة واهية.
 -0وفي الحاالت التي اعتمدت فيها ،في شكل تشريعي ،سياسات محددة تستهدف بصورة مباشرة إعمال الحقاوق
المعترف بها في العهد ،ترغب اللجنة في أن تحاط علما ،في جملة أمور ،بما إذا كانت هذه القوانين تنشئ لصالح
األفراد أو الجماعات الذين يرون أن حقوقهم ال يجري إعمالها إعماال تاما حق إقامة الدعوى .وفاي الحااالت التاي
منح فيها اعتراف دستوري لحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة ،أو التي تم فيها دمج أحكاام العهاد دمجاا
مباشرا في القانون الوطني ،ترغب اللجنة في تلقي معلومات عان مادى إمكاان اعتباار هاذه الحقاوق حقوقاا يمكان
الفصل فيها بالقضاء (أي يمكن االحتجاج بها أمام المحاكم) .كما ترغب اللجنة في تلقي معلومات محاددة عان أياة
حاااالت اعتاارى فيهااا األحكااام الدسااتورية القائمااة المتصاالة بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة ضااعف أو
تغيير كبير.
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 -7والتدابير األخرى التي يمكن أيضا اعتبارها "مناسبة" ألغراض المادة  )4(8تشمل التادابير اإلدارياة والمالياة
والتعليمية واالجتماعية ،ولكنها ال تقتصر عليها.
 -2وتالحظ اللجنة أن تعهد الدول األطراف "بأن تتخاذ  ...ماا يلازم مان خطاوات  ...ساالكة إلاى ذلاك جمياع السابل
المناسبة ،وخصوصا سابيل اعتمااد تادابير تشاريعية" ،ال يتطلاب وال يساتبعد اساتخدام أي شاكل معاين مان أشاكال
الحكم أو النظم االقتصادية كوسيلة لتنفيذ الخطوات موضوع البحاث ،وذلاك بشارط واحاد هاو أن يكاون ديمقراطياا
وأن يتم بذلك احترام حقوق اإلنسان كافة .وعليه ،فإن العهاد محاياد مان حياث الانظم السياساية واالقتصاادية ،وال
يمكن وصف مبادئه وصفا دقيقا بأنها تقوم حصرا على ضرورة أو استصواب إقامة نظاام اشاتراكي أو رأسامالي،
أو اقتصاد مختلط أو مخطط مركزيا أو حر ،أو على أي نهج معين آخر .وفي هاذا الشاأن ،تؤكاد اللجناة مجاددا أن
الحقااوق المعتاارف بهااا فااي العهااد قابلااة لإلعمااال فااي سااياق مجموعااة متنوعااة واسااعة ماان الاانظم االقتصااادية
والسياسية ،بشرط واحد ،هو أن يعترف النظام موضوع البحث بترابط مجموعتي حقوق اإلنسان وبعدم قابليتهماا
للتجزئة ،على نحو ما تؤكده ،في جملة أمور ،ديباجة العهد ،وأن يعكس النظام ذلك .كما تالحظ اللجنة ماا لحقاوق
اإلنساااااااان األخااااااارى ،وال سااااااايما الحاااااااق فاااااااي التنمياااااااة ،مااااااان صااااااالة بالموضاااااااوع فاااااااي هاااااااذا الشاااااااأن.
 -2إن االلتزام الرئيسي بتحقيق نتيجة ،الذي تنص عليه المادة  ،)4(8هو اتخاذ خطاوات "لضامان التمتاع الفعلاي
التدريجي بالحقوق المعترف بها" في العهد .وعباارة "التمتاع التادريجي" تساتخدم فاي كثيار مان األحياان لوصاف
القصد من هاذا التعبيار .ويشاكل مفهاوم التمتاع التادريجي اعترافاا باأن التمتاع الفعلاي بجمياع الحقاوق االقتصاادية
واالجتماعية والثقافية لن يتسنى تحقيقه بوجه عام فاي فتارة قصايرة مان الازمن .وبهاذا المعناى ،يختلاف االلتازام
اختالفا هاما عن االلتزام الوارد في المادة  8من العهد الدولي الخااص باالحقوق المدنياة والسياساية ،التاي تجساد
التزاما فوريا باحترام وضمان جميع الحقوق ذات الصلة .غير أن كون العهد ينص على التمتع مع مارور الوقات،
أو بتعبير آخر تدريجيا ينبغي أال يساء تفسيره بشكل يفارغ االلتازام مان كال مضامون ذي داللاة .فهاو ،مان جهاة،
أداة ضرورية من أدوات المرونة ،تعكس صورة حقائق العالم الحقيقي وماا قاد يواجهاه أي بلاد مان صاعوبات فاي
ضمان التمتع الكامل بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .ومن جهة أخرى ،يجب قراءة العبارة في ضاوء
الهدف الكلي للعهد ،وفي الواقاع ،سابب وجاوده ،وهاو وضاع التزاماات واضاحة علاى عااتق الادول األطاراف فيماا
يتعلاق باالتمتع الكامال بااالحقوق موضاوع البحاث .ومان ثاام ،يفارض العهاد التزاماا بااالتحرك باأكبر قادر ممكان ماان
السرعة و الفعالياة نحاو هاذا الهادف .وعاالوة علاى ذلاك ،فاإن أياة تادابير تراجعياة متعمادة فاي هاذا الشاأن ساوف
تتطلب دراسة متأنية للغاية وسوف يلزم تبريرها تبريرا تاما باإلشارة إلى كامل الحقاوق التاي يانص عليهاا العهاد
وفي سياق االستخدام الكامل ألقصى ما هو متاح من موارد.
 -40واستنادا إلى الخبرة الواسعة التي اكتسبتها اللجناة ،وكاذلك الهيئاة التاي سابقتها ،خاالل فتارة دراساة تقاارير
الدول األطراف ،وهي فترة تزيد على العقد ترى اللجنة أنه يقع على عاتق كل دولة من الادول األطاراف حاد أدناى
من االلتزام األساسي بضمان الوفاء ،على أقل تقدير ،بالمستويات األساسية الدنيا لكل حق من الحقوق .ومن ثام،
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وعلى سبيل المثال ،فإن الدولة الطرف التي يحرم فيها أي عدد هام من األفراد مان الماواد الغذائياة األساساية ،أو
مان الرعاياة الصاحية األولياة األساسااية ،أو مان الماأوى والمساكن األساساايين ،أو مان أشاكال التعلايم األساسااية،
تعتبر ،ألول وهلة ،متخلفة عن الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد .فإذا قرئ العهد علاى نحاو ال يحادد هاذا االلتازام
األساسي األدنى ،يكون قد جرد إلى حد كبير من سبب وجوده .كذلك يجب مالحظة أن أي تقدير لما إذا كانت دولة
من الدول قد وفت بالتزامها األساساي األدناى يجاب أن تراعاى فياه أيضاا قياود الماوارد القائماة فاي البلاد المعناي.
فالمادة  ) 4(8تلزم كل دولة من الادول األطاراف باأن تتخاذ ماا يلازم مان خطاوات "بأقصاى ماا تسامح باه مواردهاا
المتاحة" .وكيما تتمكن دولة ما من الدول األطراف من عزو تخلفها عن الوفااء علاى األقال بالتزاماتهاا األساساية
الدنيا إلى قلة الموارد المتاحة ،يجب عليها أن تثبت أنها قد بذلت كل جهد من أجل استخدام كل الماوارد التاي هاي
تحت تصرفها في سبيل الوفاء ،على سبيل األولوية ،بهذه االلتزامات الدنيا.
 -44غير أن اللجناة ترغاب فاي التأكياد علاى أناه حتاى عنادما يثبات أن الماوارد المتاحاة غيار كافياة ،تظال الدولاة
الطرف ملزمة بالسعي لضمان التمتع ،على أوسع نطاق ممكان ،باالحقوق ذات الصالة فاي ظال الظاروف الساائدة.
وعالوة على ذلك ،إن االلتزامات برصد مدى التمتع ،أو باألخص ،عدم التمتع ،بالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة
والثقافية ،وباستنباط استراتيجيات وبرامج لتعزيزها ،ال تزول بأي شاكل مان األشاكال نتيجاة لقياود الماوارد .وقاد
سبق أن تناولت اللجنة هذه القضايا في تعليقها العام .)4222( 4
 -48وبالمثااـل ،تشاادد اللجنااة علااى أنااه ،حتااى فااي أوقااات وجااود قيااود شااديدة علااى المااوارد ،سااواء بساابب عمليااة
التكيف أو بسبب االنتكاس االقتصادي أو غير ذلك من العوامل ،يمكن ،بل يجب ،حماية أفراد المجتمع المعرضاين
للمخاااطر باعتماااد باارامج هادفااة منخفضااة الكلفااة .ودعمااا لهااذا الاانهج ،تحاايط اللجنااة علمااا بالتحلياال الااذي أعدتااه
اليونيسياـف بعناوان Adjustment With a Human Face: Protecting the Vulnerable and
( Promoting Growthالتكيف ذو الوجه اإلنساني :حماياة المعرضاين للمخااطر وتعزياز النماو)( ،)4والتحليال
الاذي أعااده برنااامج األمام المتحاادة اإلنمااائي فاي تقريااره ( Human Development Report 1990تقرياار
التنمياة البشارية لعاام  ،)8()4220والتحليال الاذي أعاده البناك الادولي فاي World Development Report
( 1990تقريـر التنمية العالمية لعام .)9()4220
 -49وثمة عنصر أخير للمادة  )4(8ال بد مان توجياه النظار إلياه وهاو أن تعهاد جمياع الادول األطاراف هاو "باأن
تتخااذ ،بمفردهااا وعاان طريااق المساااعدة والتعاااون الاادوليين ،وال ساايما علااى الصااعيدين االقتصااادي والتقنااي...
خطوات ."...وتالحاظ اللجناة أن واضاعي العهاد أرادوا مان عباارة "بأقصاى ماا تسامح باه مواردهاا المتاحاـة" أن
تشير في آن واحد إلى الموارد القائمة داخل الدولة وإلى الموارد المتاحة من المجتماع الادولي مان خاالل التعااون
والمساعدة الدوليين .وعالوة على ذلاك ،إن األحكاام المحاددة الاواردة فاي الماواد  44و 44و 88و 89تؤكاد كاذلك
الدور الجوهري لهذا التعاون في تيسير اإلعمال الكامل للحقوق ذات الصلة .وفيما يتعلق بالمادة  ،88فاإن اللجناة
قااد وجهاات النظاار بالفعاال ،فااي التعليااق العااام  ،)4220( 8إلااى بعااض الفاارص والمسااؤوليات القائمااة فيمااا يتعلااق
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بالتعاااون الاادولي .كمااا أن المااادة  89تاانص بالتحديااد علااى "تااوفير مساااعدة تقنيااة" ،وكااذلك علااى أنشااطة أخاارى،
بوصفهـا مـن بين الوسائل التي تتيح اتخاذ "التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف بها."...
 -41وترغااب اللجنااة فااي التأكيااد علااى أن التعاااون الاادولي ماان أجاال التنميااة ،وبالتااالي ،ماان أجاال إعمااال الحقااوق
االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة ،هااو ،وفقااا للمااادتين  44و 40ماان ميثاااق األماام المتحاادة ،ولمبااادئ القااانون
الدولي الثابتة ،وألحكام العهد ذاته ،التزام يقع على عاتق الدول كافة .وهو يقع ،بوجـه خـاص ،على عاتق الادول
التي تستطيع مساعدة غيرها من الدول في هذا الشأن .وتالحظ اللجنة ،على وجه الخصوص ،أهمية إعالن الحاق
فااي التنميااة الااذي اعتمدتااه الجمعيااة العامااة فااي قرارهااا  482/14المااؤرخ فااي  1كااانون األول/ديساامبر 4220
وضرورة أن تراعي الادول األطاراف المراعااة التاماة جمياع المباادئ المعتارف بهاا فاي اإلعاالن الماذكور .وتؤكاد
اللجنة أنه ،في غياب برنامج نشط للمساعدة والتعاون الدوليين مان جاناب جمياع الادول التاي تساتطيع االضاطالع
بمثل هذا البرنامج ،سيظل اإلعمال التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في كثير من البلدان طموحا لام
يتحقق .وفي هذا الشأن ،تشير اللجنة أيضا إلى ما ورد في تعليقها العام .)4220( 8
ـــــــــــــــــــ
* وارد ،ي الوميقة .E/1991/23
ل.Press, 1987 G.A. Cornia, R. Jolly and F. Stewart, eds., Oxford, Clarendon )2
ل.Oxford, Oxford University Press, 1990 )9
ل.University Press, 1990 Oxford, Oxford )5
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رابعا :التعليق العام رقم 7
الحق في السكن المالئم (المادة  )2(22من العهد)
اللجنة المعنية بالحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدورة السادسة ()4224
 -4بموجب المادة  )4(44من العهد" ،تقر الدول األطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته،
يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والماأوى ،وبحقاه فاي تحساين متواصال لظروفاه المعيشاية" .فاإن حاق
اإلنسان في السكن المالئم ،الناتج هكذا عن الحق في مساتوى معيشاي كااف ،يتسام بأهمياة أساساية بالنسابة إلاى
التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -8وقااد اسااتطاعت اللجنااة أن تجمااع قاادرا كبياارا ماان المعلومااات المتصاالة بهااذا الحااق .فمنااذ عااام  ،4272نظاارت
اللجنااة ،والهيئااات السااابقة لهااا ،فااي  74تقرياارا تعااالج الحااق فااي السااكن المالئاام .كمااا خصصاات اللجنااة يومااا ماان
المناقشااة العامااـة لهااذه المسااألة فااي كاال ماان دورتيهااا الثالثااة (انظااـر  ،E/1989/22الفقااـرة  )948والرابعاااـة
( ،E/1990/23الفقرات  .)824 824يضاف إلى ذلك أن اللجنة قد أحاطت علما بعناية بالمعلومات التي تمخضت
عنها السنة الدولية إليواء المشردين ( ،)4227بما في ذلك االستراتيجية العالمية للماأوى حتاى عاام  8000التاي
اعتماادتها الجمعيااة العامااة فااي قرارهااا  424/18المااؤرخ فااي  44كااانون األول/ديساامبر ,4227سااعح .)4(.كمااا
استعرضت اللجنة التقااري ر ذات الصالة وغيرهاا مان وثاائق لجناة حقاوق اإلنساان واللجناة الفرعياة لمناع التميياز
وحماية األقليات(.)8
 -9وبالرغم من أن هناك مجموعة متنوعة واسعة من الصكوك الدولية التي تعالج مختلف أبعاد الحق في الساكن
المالئم( ،)9فإن المادة  )4(44من العهد تمثل الحكم األشمل ولربما األهم من األحكام ذات الصلة.
 -1وعلى الرغم من قيام المجتمع الادولي علاى نحاو متكارر بإعاادة تأكياد أهمياة االحتارام التاام للحاق فاي الساكن
المالئم ،فإنه ال تزال هناك فجوة واسعة على نحو مقلق بين المعايير المحددة في المادة  )4(44من العهد والحالة
السائدة في الكثير من أنحاء العالم .وفي حين أن المشااكل كثيارا ماا تكاون حاادة بصافة خاصاة فاي بعاض البلادان
النامية التي تواجه تقييدات كبيرة للموارد وغير ذلك من القياود ،فاإن اللجناة تالحاظ أن مشااكل ذات شاأن متمثلاة
فاي انعادام الماأوى وعاادم كفاياة الساكن توجااد أيضاا فاي بعااض المجتمعاات األكثار تقاادما مان الناحياة االقتصااادية.
وتشير تقديرات األمم المتحدة إلى أن هناك على نطاق العالم أكثر مان  400ملياون شاخص يفتقارون إلاى الماأوى
وأكثار مان ملياار شاخص يعيشااون فاي مسااكن غيار مالئمااة( .)1ولايس هنااك ماا يادل علااى أن هاذا العادد آخاذ فااي
التناقص .ويبدو واضحا أنه ما من دولة من الدول األطراف إال وتعاني مشاكل هامة من نوع أو آخار فيماا يتعلاق
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بالحق في السكن.
 -4وفي بعض الحاالت ،تضمنت تقارير الدول األطراف ،التي نظارت فيهاا اللجناة ،اعترافاا بالصاعوبات المواجهاة
في ضمان الحق في المسكن المالئم واشتملت على وصف لهذه الصعوبات .إال أن المعلومات المقدمة لم تكان فاي
الغالب كافية لتمكين اللجنة من الحصول علاى صاورة كافياة للحالاة الساائدة فاي الدولاة المعنياة .ولاذلك ،فاإن هاذا
التعليق العام يرمي إلى تحديد بعض المسائل الرئيسية التي تعتبرها اللجنة مهمة فيما يتعلق بهذا الحق.
 -0إن الحق في المسكن المالئم ينطبق علاى جمياع النااس .وفاي حاين أن اإلشاارة إلاى "لاه وألسارته" تعبار عان
افتراضات فيما يتعلق بأدوار الجنسين وأنماط النشاط االقتصادي التي كانت مقبولة عموما في عاام  4200عنادما
تم اعتماد العهد ،فإنه ال يمكن قراءة هذه العبارة الياوم باعتبارهاا تعناي فارض أي قياود علاى انطبااق الحاق علاى
أفراد أو على أسر معيشية تعيلها نساء أو على جماعات أخرى من هذا القبيل .وهكذا ،فإن فكرة "األسارة" يجاب
فهمها بالمعنى الواسع .ويضاف إلى ذلك أن مان حاق األفاراد ،وكاذلك األسار ،الحصاول علاى مساكن مالئام بغاض
النظر عن السن أو الوضع االقتصادي أو االنتساب إلاى جماعاة أو غيرهاا أو المركاز االجتمااعي وعوامال أخارى
من هذا القبيل .وبصفة خاصة ،يجاب أال يخضاع التمتاع بهاذا الحاق ،وفقاا للماادة  )8(8مان العهاد ،ألي شاكل مان
أشكال التمييز.
 -7وفي رأي اللجنة أن الحق في السكن ينبغي أال يفسر تفسيرا ضيقا أو تقييديا يجعله مساويا ،على سبيل المثال
للمأوى الموفر للمرء بمجرد وجود سقف فوق رأسه ،أو يعتبر المأوى على وجه الحصر سلعة .بال ينبغاي النظار
إلى هذا الحق باعتباره حق المرء في أن يعيش في مكان ما في أمن وسالم وكراماة .وهاذا مناساب لساببين علاى
األقل .ففي المقام األول ،يعتبر الحق في السكن مرتبطاا ارتباطاا تاماا بساائر حقاوق اإلنساان وبالمباادئ األساساية
التي يقوم عليها العهد .وهكذا ،فإن "الكراماة المتأصالة فاي شاخص اإلنساان" التاي يقاال إن الحقاوق المبيناة فاي
العهااد مسااتمدة منهااا تقتضااي أن يفساار مصااطلح "السااكن" تفساايرا يأخااذ فااي الحساابان مجموعااة متنوعااة ماان
االعتباارات األخاارى ،وبدرجااة أهاام جاادا ،أن يكفال الحااق فااي السااكن لجميااع النااس بصاارف النظاار عاان الاادخل ،أو
إمكانية حيازة موارد اقتصادية .ثانياا ،يجاب أن تقارأ اإلشاارة الاواردة فاي الماادة  )4(44باعتبارهاا إشاارة ال إلاى
السكن فحسب وإنما إلاى الساكن المالئام .وكماا أعلنات لجناة المساتوطنات البشارية وكاذلك االساتراتيجية العالمياة
للمأوى حتى عام " : 8000المأوى المالئم يعني ...التمتع بالدرجة المالئمة مان الخصوصاية ،والمسااحة الكافياة،
واألمان الكافي ،واإلنارة والتهوية الكافيتين ،والهيكل األساسي المالئم ،والموقع المالئم بالنسبة إلى أمكنة العمال
والمرافق األساسية وكل ذلك بتكاليف معقولة".
 -2وهكذا ،فإن مفهوم الكفاية يتسم بمغزى خاص فيما يتعلق بالحق في السكن إذ إنه يساعد على ابراز عادد مان
العوامل ،التي يجب أخذها في االعتبار عند تحدياد ماا إذا كاان يمكان النظار إلاى أشاكال معيناة مان أشاكال الماأوى
باعتبارها تشكل "سكنا مالئما" ألغراض العهد .وفي حين أن الكفاية تحددها جزئيا عوامل اجتماعياة واقتصاادية
وثقافياة ومناخيااة وإيكولوجيااة وغيار ذلااك ماان العوامال ،فااإن اللجنااة تعتقاد أن ماان الممكاان ماع ذلااك تحديااد بعااض
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جوانب هذا الحق التي يجب أن تؤخذ في االعتبار لهذه الغاية في أي سياق معين .وهذه الجوانب تشمل ما يلي:
(أ) الضاامان القااانوني لشااغل المسااكن :إن شااغل المسااكن يتخااذ أشااكاال مختلفااة منهااا اإليجااار (العااام والخاااص)،
واإلسكان التعاوني ،وشغل المسكن من قبل مالكه ،واإلسكان في حاالت الطوارئ ،واالستيطان غير الرسمي ،بماا
في ذلك االستيالء على األراضي أو العقارات .وبصرف النظر عن نوع شغل المسكن ،ينبغي أن يتمتع كل شاخص
بدرجة من األمن في شغل المسكن تكفل له الحماية القانونية من اإلخالء باإلكراه ،ومن المضايقة ،وغير ذلك من
التهديدات .ولذلك ،ينبغي للدول األطراف أن تتخذ تدابير فورية ترمي إلى توفير الضمان القاانوني لشاغل المساكن
بالنساابة إلااى األشااخاص واألساار الااذين يفتقاارون حاليااا إلااى هااذه الحمايااة ،وذلااك ماان خااالل تشاااور حقيقااي مااع
األشخاص والجماعات المتأثرة؛
(ب) توفير الخدمات والمواد والمرافق والهياكل األساسية :إن المسكن المالئم يجاب أن تتاوفر لاه بعاض المرافاق
األساسية الالزماة للصاحة واألمان والراحاة والتغذياة .وينبغاي أن تتااح لجمياع المساتفيدين مان الحاق فاي الساكن
المالئم إمكانية الحصول بشكل مستمر على الموارد الطبيعياة والعاماة وميااه الشارب النظيفاة ،والطاقاة ألغاراض
الطهااي والتدفئااة واإلضاااءة ،ومرافااق اإلصااحاح والغساال ،ووسااائل تخاازين األغذيااة ،والااتخلص ماان النفايااات،
وتصريف المياه ،وخدمات الطوارئ؛
(ج) القدرة على تحمل الكلفة :إن التكاليف المالية الشخصاية أو األسارية المرتبطاة بالساكن ينبغاي أن تكاون ذات
مستوى يكفل عدم تهديد إحراز وتلبية االحتياجات األساسية األخارى أو االنتقااص منهاا .وينبغاي للادول األطاراف
أن تتخااذ خطااوات لضاامان أن تكااون النساابة المئويااة للتكاااليف المتصاالة بالسااكن متناساابة ،بصااورة عامااة ،مااع
مستويات الدخل .وينبغي للدول األطاراف تقاديم إعاناات ساكن ألولئاك الاذين ال يساتطيعون الحصاول علاى مسااكن
يمكنهم تحمل كلفتها ،فضال عن تحديد أشكال ومستويات تمويل اإلسكان التي تعبر بصورة كافية عان االحتياجاات
للسكن .ووفقا لمبدأ مراعاة القدرة على تحمل التكاليف ،ينبغي حماية مساتأجري المسااكن مان مساتويات اإليجاار
أو زيادات اإليجار المرتفعة على نحو غير معقول ،وذلك من خالل اعتماد وساائل مناسابة .وفاي المجتمعاات التاي
تشكل فيها المواد الطبيعية المصادر الرئيسية لمواد البناء الالزمة لتشييد المساكن ،ينبغاي للادول األطاراف اتخااذ
خطوات لضمان توفر مثل هذه المواد؛
(د) الصالحية للسكن :إن المسكن المالئم يجب أن يكون صالحا للسكن من حيث تاوفير المسااحة الكافياة لسااكنيه
وحمايتهم من البرد والرطوبة والحر والمطر والريح أو غير ذلك من العوامل التاي تهادد الصاحة ،ومان المخااطر
البنيوية وناقالت األمراض .كما يجب ضمان السالمة الجسادية لشااغلي المسااكن .وتحاث اللجناة الادول األطاراف
()4

على أن تطبق بصورة شاملة "المبادئ الصحية للسكن"

التي أعادتها منظماة الصاحة العالمياة والتاي تعتبار أن

السكن يشكل العامل البيئي المرتبط على نحو أكثر تواترا بالحاالت المسببة لألمراض فاي تحلايالت الوبائياات؛ أي
أن السااكن وظااروف المعيشااة غياار المالئمااة والمعيبااة تكااون بصااورة دائمااة مرتبطااة بارتفاااع معاادالت الوفيااات
واإلصابة باألمراض؛
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(هـ ) إتاحاة إمكانياة الحصاول علاى الساكن :إن إمكانياة الحصاول علاى ساكن مالئام يجاب أن تكاون متاحاة ألولئاك
الذين يحق لهم االستفادة منها .ويجب أن تتاح للجماعاات المحروماة إمكانياة االساتفادة بصاورة كاملاة ومساتمرة
ماان مااوارد السااكن المالئاام .وهكااذا يجااب ضاامان إيااالء درجااة معينااة ماان األولويااة فااي مجااال اإلسااكان للجماعااات
المحرومة مثل األشاخاص المسانين واألطفاال والمعاوقين جساديا والمصاابين باأمراض ال شافاء منهاا والمصاابين
بفيروس نقص المناعة المكتسب واألشخاص الذين يعانون مان مشااكل طبياة مساتمرة والمرضاى عقلياا وضاحايا
الكااوارث الطبيعيااة واألشااخاص الااذين يعيشااون فااي مناااطق معرضااة للكااوارث وغياارهم ماان الجماعااات .وينبغااي
لقوانين وسياسات اإلسكان أن تأخذ في االعتبار الكامل االحتياجات السكنية الخاصة لهذه الجماعاات .وفاي العدياد
من الدول األطراف ،ينبغي أن يكون من األهداف الرئيسية للسياسة العامة زيادة إمكانية الحصول علاى األراضاي
لصالح قطاعات المجتمع الفقيرة أو التي ال تمتلك أية أراض .وينبغي تحديد التزامات حكومية واضحة ترماي إلاى
تأكيد حق جمياع النااس فاي الحصاول علاى مكاان آمان يعيشاون فياه بساالم وكراماة ،بماا فاي ذلاك الحصاول علاى
األرض كحق من الحقوق؛
(و) الموقااع :إن السااكن المالئاام يجااب أن يكااون فااي موقااع يتاايح إمكانيااة االسااتفادة ماان خيااارات العماال وخاادمات
الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاية األطفال وغير ذلك من المرافق االجتماعية .وهذا ينطبق علاى الساواء
في المدن الكبيرة وفي المناطق الريفية حيث يمكن للتكاليف ،من حيث الوقت والمال ،التي تترتب على التنقل بين
المسكن وموقع العمل أن تفرض ضغوطا مفرطة على ميزانيات األسر الفقيارة .وبالمثال ،فاان المسااكن ينبغاي أن
ال تبنى في مواقع ملوثة أو في مواقع قريبة جدا من مصادر التلوث التي تهدد حق السكان في الصحة؛
(ز) السااكن المالئاام ماان الناحيااة الثقافيااة :إن الطريقااة التااي يااتم بهااا بناااء المساااكن ومااواد البناااء المسااتخدمة
والسياسات الداعمة لها يجب أن تتيح إمكانية التعبير على نحو مناسب عن الهوياة الثقافياة والتناوع فاي الساكن.
وينبغي لألنشطة الموجهة نحاو التطاوير أو التحاديث فاي قطااع اإلساكان أن تكفال عادم التضاحية باألبعااد الثقافياة
لإلسكان ،وتوفير المعدات التكنولوجية الحديثة أيضا ،في جملة أمور ،عند االقتضاء.
 -2وكما لوحظ أعاله ،فإن الحق في السكن المالئم ال يمكن أن ينظر إليه بمعزل عن سائر حقوق اإلنسان المبيناة
في العهدين الدوليـين الخاصين بحقوق اإلنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المنطبقة .وقاد سابقت اإلشاارة فاي
هذا الخصوص إلى مفهـوم كرامة اإلنسان ومبدأ عدم التمييز .ويضاف إلى ذلك أن التمتاع الكامال بساائر الحقاوق
مثاال الحااق فااي حريااة التعبياار والحااق فااي حريااة تكااوين الجمعيااات (مثاال رابطااات المسااتأجرين وغياار ذلااك ماان
الجماعات المحلية) ،وحق الشخص في أن يختار بحرية إقامته والحاق فاي المشااركة فاي اتخااذ القارارات العاماة
هااو أماار ال غنااى عنااه إذا مااا أريااد إعمااال الحااق فااي السااكن المالئاام والمحافظااة عليااه لصااالح جميااع الفئااات فااي
المجتماااع .وبالمثااال ،فاااان حاااق الفااارد فاااي أال يخضاااع ألي تااادخل تعسااافي أو غيااار مشاااروع فاااي خصوصاااياته أو
خصوصيات أسرته أو منزله أو مراسالته يشكل بعدا بالغ األهمية في تعريف الحق في السكن المالئم.
 -40وبصرف النظر عن حالة التنمية ألي من البلدان ،فإن هناك خطوات معيناة يجاب اتخاذهاا علاى الفاور .وكماا
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هو مسلم به في االستراتيجية العالمية للمأوى وفي غيرها من التحليالت الدولية ،فان العديد من التادابير الالزماة
لتعزيز الحق في الساكن ال تتطلاب ساوى امتنااع الحكوماات عان انتهااج ممارساات معيناة والتزامهاا بتيساير قياام
الجماعات المتأثرة بمساعدة نفسها بنفسها .وبقدر ما تعتبر أي خطوات كهذه متجاوزة الموارد القصاوى المتاحاة
لدولة من الدول األطراف ،يكون مان المناساب تقاديم طلاب فاي أقارب وقات ممكان للحصاول علاى التعااون الادولي
وفقا للمواد  )4(44و 88و 89من العهد ،وإبالغ اللجنة بذلك.
 -44وينبغي للدول األطراف أن تولي األولوية الواجبة لتلك الجماعات مان المجتماع التاي تعايش فاي أحاوال غيار
مؤاتية بأن توليها االعتبار بوجه خاص .وينبغي ،في هاذه الحالاة ،أال توضاع السياساات والتشاريعات بحياث تفياد
تلك الجماعات من المجتماع المحظوظاة بالفعال علاى حسااب الجماعاات األخارى .وتادرك اللجناة أن هنااك عوامال
خارجية يمكن أن تؤثر على الحق في التحسين المساتمر ألحاوال المعيشاة ،وأن األحاوال المعيشاية اإلجمالياة فاي
العديد من الدول األطـراف قـد تردت خاالل الثمانيناـات .وماع ذلاك ،وكماا الحظات اللجناة فاي تعليقهاا العاام رقام 8
( ، E/1990/23( )4220المرفق الثالث) ،تظال االلتزاماات المبيناة فاي العهاد واجباة التطبياق ولربماا تتسام بقادر
أكبر مان األهمياة خاالل أوقاات االنكمااش االقتصاادي ،وذلاك باالرغم مان المشااكل الناجماة عان عوامال خارجياة.
ولذلك ،يبدو للجنة أن حدوث ترد عام في األحوال المعيشية والسكنية ،يمكان عازوه مباشارة إلاى سياساات الادول
األطراف وقراراتها التشريعية ،وفي غياب أية تدابير تعويضية تصحب ذلك ،إنما يتعارض مع االلتزامات المحددة
في العهد.
 -48وفي حين أن أنسب وسيلة لتحقيق اإلعمال الكامل للحق في السكن المالئم ال بد أن تتفاوت تفاوتا كبيرا باين
دولة وأخرى من الدول األطراف ،فإن العهاد يتطلاب علاى نحاو واضاح أن تتخاذ كال دولاة مان الادول األطاراف ماا
يلزم مان الخطاوات لهاذه الغاياة .وهاذا يتطلاب علاى نحاو ثابات تقريباا اعتمااد اساتراتيجية إساكان وطنياة تعارف،
حسبما هو مذكور في الفقرة  98مان االساتراتيجية العالمياة للماأوى" ،األهاداف الالزماة لتهيئاة ظاروف اإلياواء،
وتحاادد المااوارد المتاحااة للوفاااء بهااذه األهااداف ،وطريقااة اسااتخدام هااذه الم اوارد بصااورة مجديااة إلااى أقصااى حااد
بالقيااس إلااى التكااليف ،وتحاادد المسااؤوليات واإلطاار الزمنااي لتنفياذ التاادابير الالزمااة" .وألساباب تتعلااق بانطباااق
االستراتيجية وفعاليتها ،وكذلك من أجل ضمان احترام سائر حقوق اإلنسان ،ينبغي لهاذه االساتراتيجية أن تعكاس
استشارة ومشاركة جميع المعنيين باألمر ،بمن فيهم األشخاص الاذين ال ماأوى لهام والاذين يفتقارون إلاى الساكن
المالئاام باإلضااافة إلااى ممثلاايهم .وعااالوة علااى ذلااك ،ينبغااي اتخاااذ الخطااوات التااي تضاامن التنساايق بااين الااوزارات
والسلطات اإلقليمية والمحلية بغية التوفيق باين السياساات ذات الصالة (فاي االقتصااد والزراعاة والبيئاة والطاقاة
الخ ).وااللتزامات المنصوص عليها في المادة  44من العهد.
 -49إن الرصد الفعال للحالة فيما يتعلاق باإلساكان يمثال التزاماا آخار ذا أثار فاوري .ولكاي تقاوم دولاة مان الادول
األطااراف بالوفاااء بالتزاماتهااا بموجااب المااادة  ،)4(44ال بااد لهااا ماان أن تثباات ،فااي جملااة أمااور ،أنهااا اتخااذت كاال
الخطوات الالزمة ،إما بمفردها أو على أساس التعاون الادولي ،للتحقاق مان المادى الكامال النعادام الماأوى وعادم
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مالءمااة السااكن فااي نطاااق واليتهااا .وفااي هااذا الخصااوص ،فااإن المبااادئ التوجيهيااة العامااة ،المنقحااة بشااأن شااكل
ومضمون التقارير ،التي اعتمدتها اللجنة ( )E/C.12/1991/1تشدد على الحاجاة إلاى "تقاديم معلوماات مفصالة
عن تلك الجماعات داخل المجتمع التي تعتبار ضاعيفة ومحروماة فيماا يتعلاق باإلساكان" .وهاذه الجماعاات تشامل
بصاافة خاصااة األشااخاص واألساار الااذين ال مااأوى لهاام ،وأولئااك الااذين يعيشااون فااي مساااكن غياار مالئمااة دون أن
تتيسر لهم إمكانية االستفادة مان المرافاق األساساية ،وأولئاك الاذين يعيشاون فاي مساتوطنات "غيار مشاروعة"،
وأولئك الذين يخضعون إلخالء المساكن باإلكراه ،والجماعات المنخفضة الدخل.
 -41إن التدابير الرامية إلى وفاء دولة من الدول األطراف بالتزاماتها فيما يتعلق بالحق في الساكن المالئام يمكان
أن تعكااس أي خلاايط ماان التاادابير التااي تعتباار مناساابة والتااي تتخااذ فااي القطاااعين العااام والخاااص .وفااي حااين أن
التمويل العام لإلسكان في بعض الدول يمكن أن ينفق على أجدى نحو على البناء المباشر للمساكن الجديادة ،ففاي
معظم الحاالت ،دلت التجربة على عدم قدرة الحكومات على التغطية الكاملة لحاالت العجز في مجاال اإلساكان مان
خالل المساكن المبنية بأموال عامة .ولذلك ،ينبغي تشجيع قيام الدول بتعزيز "االستراتيجيات التمكينياة" علاى أن
يقترن ذلك بتعهاد كامال بالوفااء بااللتزاماات المتعلقاة باالحق فاي الساكن المالئام .ويتمثال هاذا االلتازام أساساا فاي
إثبات كون التدابير المتخذة كافية في مجملها إلعمال هذا الحق لصالح كل فرد في أقصر مدة ممكنة وفقا للماوارد
القصوى المتاحة.
 -44إن العديد من التدابير التي سيلزم اتخاذهاا سايتطلب إجاراء تخصيصاات للماوارد واتخااذ مباادرات مان الناوع
العام في مجال السياسة العامة .إال أنه ينبغي عدم التقليل من دور التدابير التشريعية واإلدارياة الرسامية فاي هاذا
السااياق .وقااد وجهاات االسااتراتيجية العالميااة للمااأوى (الفقرتااان  )0070االنتباااه إلااى أنااواع التاادابير التااي يمكاان
اتخاذها في هذا الخصوص وإلى أهميتها.
 -40والحق في السكن المالئام محماي مان الناحياة الدساتورية فاي بعاض الادول .واللجناة فاي هاذه الحااالت تهاتم
اهتمامااا خاصااا باااالطالع علااى األهميااة القانونيااة والعمليااة التباااع هااذا الاانهج .ولااذلك ،ينبغااي تقااديم تفاصاايل عاان
الحاالت المحددة والسبل األخرى التي ثبتت فيها فائدة هذه الحماية.
 -47وتعتبر اللجنة أن العديد من العناصر المكونة للحاق فاي الساكن المالئام تتفاق علاى األقال ماع الحكام المتعلاق
بتوفير سبل االنتصاف المحلية .وتبعا للنظام القانوني ،يمكان لهاذه المجااالت أن تشاتمل ولكنهاا ال تقتصاـر علاـى:
(أ) الطعون القانونية التي ترمي إلى منع العمليات المخطط لها فيما يتصل بإخالء المسااكن أو هادمها ،وذلاك مان
خالل أوامر زاجرة تصدر عن المحاكم؛ (ب) اإلجراءات القانونية الرامية إلى دفع التعويضات بعد إخالء المسااكن
بصورة غير مشروعة؛ (ج) الشكاوى ضد اإلجراءات غير المشروعة التي يقوم بها أو يدعمها أصحاب المساكن
(العامة أو الخاصة) فيما يتعلق بمستويات اإليجاار وصايانة المساكاـن والتميياـز العنصاـري أو غياـره ماـن أشاكال
التمييز؛ (د) المزاعم المتعلقة بأي شكل من أشاكال التميياز فاي تخصايص وتاوفير المسااكن؛ و(ه) الشاكاوى ضاد
أصحاب المساكـن فيما يتعلق باأحوال الساكن غيار الصاحية أو غيار المالئماة .وقاد يكاون مان المناساب أيضاا فاي

132

المقدمة
بعض النظم القانونية بحث إمكانية تيسير إقامة الدعاوى الجماعية في الحاالت التي تنطوي على ارتفاع كبير فاي
مستويات انعدام المأوى.
 -42وفي هذا الخصوص ،تعتبر اللجنة أن حاالت إخالء المساكن باإلكراه تتعاارض للوهلاة األولاى ماع مقتضايات
العهد وال يمكن أن تكون مبررة إال في بعض الظروف االستثنائية جدا ووفقا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
 -42وأخيرا ،فاإن الماادة  )4(44تختاتم باالتزام الادول األطاراف بااالعتراف "باألهمياة األساساية للتعااون الادولي
القائم على االرتضاء الحر" .ومن الناحية التقليدية فإن نسبة تقل عن  4في المائة من جميع المسااعدات الدولياة
قد وجهت نحو اإلسكان أو المستوطنات البشرية وكثيرا ما تكون الطريقة التي يتم بها تقديم هاذا التمويال قاصارة
عن تقديم أية مساهمة ذات شأن في معالجة االحتياجات السكنية للجماعاات المحروماة .وينبغاي للادول األطاراف،
المتلقية والمقدمة للمساعدة على السواء ،أن تكفـل تخصيص نسبة كبيرة مان التمويال ألغاراض تهيئاة الظاروف
المفضية إلى توفير السكن المالئم لعدد أكبر من األشخاص .وينبغي للمؤسسات المالية الدولية التي تشجع تادابير
التكيف الهيكلي ضمان أال تؤدي هذه التدابير إلى االنتقاص مان التمتاع باالحق فاي الساكن المالئام .وينبغاي للادول
األطراف ،عند التفكير في طلب التعاون المالي الدولي ،أن تساعى إلاى تحدياد المجااالت الوثيقاة الصالة باالحق فاي
السكن المالئم والتي يكون فيها للتمويل الخارجي األثر األكبر .وينبغاي لهاذه الطلباات أن تأخاذ فاي كامال االعتباار
احتياجات وآراء الجماعات المتأثرة.
ـــــــــــــــــــ
* وارد ،ي الوميقة .E/1992/23
ل ) 2الومااااااااائق الرساااااااامية ل جمةيااااااااـة الةامااااااااةب الااااااااـدورة المالمااااااااـة واحربةااااااااو ب الم حااااااااق رقاااااااام 4ب اءااااااااا،ة .))A/43/8/Add.1
ل )9قااااارارا لجنااااااة حقااااااوق اإلنسااااااا  51/2241و99/2244ب وتقريااااارا الساااااايد داني ااااااو تااااااورلب المقااااارر الخاااااااص ل جنااااااة الذرايااااااة
لE/CN.4/Sub.2/1990/19ب الذقرات 204290؛ E/CN.4/Sub.2/1991/17ب الذقرات )254252ب
انألر أيءا قرار ال جنة الذراية .91/2222
ل )5انألر ا ى سبين الممان المادة 29ل )2م اإلا

الةالمي لحقوق اإلنسا ب والمادة 2له)` `5ما اتتذاقياة الدولياة ل قءاا ا اى جمياع

أشكان التمييز الةنصريب والمادة 72ل )9م اتذاقية القءا ا ى جميع أشكان التمييز ءد المرأةب والمادة 94ل )5م اتذاقية حقاوق الكذان
والمادة  20م

ا

التقادم اتجتماااي والتنمياـة والذاـر المالاث ل )4ما

اا

،انكو،اـر ل مستوكناـات البشاريةب  2241لof Report

 .)Habitat: United Nations Conference on Human Settlementsلمنشااورات احماام المتحادةب رقاام المبيااع E.76.IV.7
والتصويب)ب
لذصن احون] والمادة 4ل )2م

ا

الحق ،ي التنميةب وتوصية منألمة الةمن الدولية بشأ

 212لرقم .)222
ل )7انألر الحاشية  2أا ه.
ل )2جنيفب منألمة الصحة الةالميةب .2220

133

سكا الةمانب

المقدمة

خامسا :التعليق العام رقم 2
المعوقون
اللجنة المعنية بالحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدورة الحادية عشرة ()4221
 -4كثياارا مااا أكااد المجتمااع الاادولي األهميااة الرئيسااية للعهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة
والثقافية فيما يتعلق بحقاوق اإلنساان للمعاوقين( .)4وهكاذا انتهاى االساتعراض الاذي أجاراه األماين العاام فاي عاام
 4228لتنفيااذ برنااامج العماال العااالمي المتعلااق بااالمعوقين وعقااد األماام المتحاادة للمعااوقين إلااى أن "العجااز ياارتبط
ارتباطاا وثيقااا بالعواماال االقتصااادية واالجتماعياة" وأن "أحااوال المعيشااة فااي أجاازاء كبيارة ماان العااالم ساايئة إلااى
درجة أن توفير االحتياجات األساسية للجميع من أغذية وماء ومأوى ووقاية صحية وتعليم يجاب أن تشاكل حجار
الزاويااة للباارامج الوطنيااة"( .)8وحتااى فااي البلاادان التااي فيهااا مسااتوى المعيشااة مرتفااع نساابيا ،كثياارا مااا يحاارم
المعوقون من فرصة التمتع بكامل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المعترف بها في العهد.
 -8و كان هناك طلب صريح موجه إلى لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وإلى الفريق العامل الاذي
سبقها ،من كل من الجمعية العامة( .)9ولجنة حقوق اإلنسان( .)1لرصد امتثال الدول األطاراف فاي العهاد اللتزامهاا
بضمان تمتع المعوقين تمتعا كامال بالحقوق ذات الصلة .ولكن تجربة اللجنة حتاى الياوم تباين أن الادول األطاراف
لم توجه إال اهتماما قلايال جادا لهاذه المساألة فاي تقاريرهاا .ويتفاق هاذا فيماا يبادو ماع اساتنتاج األماين العاام باأن
"معظاام الحكومااات ال تاازال تفتقاار إلااى التاادابير المتسااقة الحاساامة التااي ماان شااأنها أن تحساان بشااكل فعااال حالااة"
المعااوقين( . )4ولهااذا ،ماان المناسااب اسااتعراض وتأكيااد بعااض طاارق نشااوء قضااايا متعلقااة بااالمعوقين فااي صاالتها
بااللتزامات الواردة في العهد.
 -9لاايس هناااك حتااى اآلن تعريااف مقبااول دوليااا لكلمااة "عجااز" ولكاان ،يكفااي لألغااراض الحاليااة االعتماااد علااى
األسلوب الذي اتبع في القواعد الموحدة لعام  4229والتي جاء فيها:
"يلخص مصطلح "العجز" عددا كبيرا من أوجه التقصاير الاوظيفي المختلفاة التاي تحادث لادى أياة مجموعاة مان
السكـان  . ...وقد يعاق الناس باعتالل بدني أو ذهناي أو حساي ،أو بسابب أحاوال طبياة ماا أو مارض عاـقلي ماا.
وهذه االعتالالت أو األحوال أو األمراض يمكن أن تكون ،بطبيعتها ،دائمة أو مؤقتـة"(.)0
 -1ووفقا لألسلوب الذي اتبع في القواعد الموحدة ،يستخدم هذا التعلياق العاام كلماة "المعاوقين" بادال مان عباارة
"ذوي العاهات" السابقة .فقد قيال إن هاذه العباارة األخيارة يمكان أن تفسار خطاأ بأنهاا تعناي أن قادرة الفارد علاى
العمل كإنسان هي التي أعيقت.
 -4وال يشير العهاد صاراحة إلاى المعاوقين .وماع ذلاك ،فاإن اإلعاالن العاالمي لحقاوق اإلنساان يعتارف باأن جمياع
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الناس ولدوا أحرارا ومتساوين في الكرامة وفي الحقوق ،ولما كانت أحكام العهد تنطبق بالكامل على جميع أفاراد
المجتمااع ،فماان الواضااح أن المعااوقين لهاام بوضااوح الحااق فااي كاماال مجموعاة الحقااوق المعتاارف بهااا فااي العهااد.
وباإلضافة إلاى ذلاك ،وبقادر ماا تكاون المعاملاة الخاصاة ضارورية ،يكاون علاى الادول األطاراف أن تتخاذ التادابير
المناسبة ،في أقصى حدود مواردها المتاحة ،لتمكين هؤالء األشخاص من محاولة التغلب على أي عوامال سالبية
ترجع إلى عجزهم وتعوق تمتعهم بالحقوق المنصوص عليهاا فاي العهاد .كماا أن الشارط الاوارد فاي الماادة )8(8
مان العهااد ،والااذي "يجعاال ممارسااة الحقااوق المنصااوص عليهااا فااي هااذا العهااد بريئااة ماان أي تمييااز" يسااتند إلااى
أسباب معينة مذكورة "أو غير ذلك من األسباب" ،ينطبق بوضوح على التمييز بسبب العجز.
 -0ولعل غياب حكم صري ح متعلق بالعجز فاي العهاد يرجاع إلاى عادم الاوعي بأهمياة تنااول هاذه المساألة بطريقاة
صريحة ،ال ضامنية فقاط ،أثنااء صاياغة العهاد قبال أكثار مان رباع قارن مضاى .ولكان صاكوكا دولياة أحادث عهادا
لحقوق اإلنسان تناولت هاذه المساألة علاى وجاه التحدياد .وهاي تشاتمل علاى اتفاقياة حقاوق الطفال (الماادة ،)89
والميثااااق األفريقاااي لحقاااوق اإلنساااان والشاااعوب (الماااادة  ،))1(42والبروتوكاااول االختيااااري الملحاااق باالتفاقياااة
األمريكيااة لحقااوق اإلنسااان فااي مجااال الحقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة (المااادة  .)49وعلااى ذلااك ،فقااد
أصبح من المقبول على نطاق واسع جدا في الوقت الحاضار ضارورة حماياة حقاوق اإلنساان للمعاوقين وتعزيزهاا
بالقوانين والسياسات والبرامج العامة إلى جانب قوانين وسياسات وبرامج توضع لهذا الغرض خصيصا.
 -7ووفقا لهاذا األسالوب ،أكاد المجتماع الادولي ،فاي الصاكوك التالياة ،التزاماه بضامان مجموعاة حقاوق اإلنساان
بالكامل للمعوقين:
(أ) برنامج العمل العالمي المتعلق باالمعوقين الاذي يانص علاى إطاار للسياساة العاماة يهادف إلاى "اتخااذ التادابير
الفعالة للوقاية من العجز ،وإعادة التأهيال ،وتحقياق هادفي "المشااركة الكاملاة مان جاناب المعاوقين فاي الحيااة
االجتماعية والتنمية ،وتحقيق "المساواة"()7؛
(ب) المبادئ التوجيهية إلنشاء وتطوير لجان التنسيق الوطنية أو الهيئات المماثلة المعنية بالعجز ،التي اعتمادت
في عام )2(4220؛
(ج) مبادئ حماية األشخاص المصابين بمارض عقلاي وتحساين العناياة بالصاحة العقلياة ،التاي اعتمادت فاي عاام
)2(4224؛
(د) القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكاافؤ الفارص للمعاوقين (المشاار إليهاا فيماا بعاد باسام "القواعاد الموحادة")،
المعتمدة في عاام  4229والتاي تهادف إلاى أن يكاون لجمياع األشاخاص المعاوقين "امكانياة ممارساة ماا يمارساه
غيارهم ماان حقااوق والتزاماات"( .)40وللقواعااد الموحاادة أهميااة رئيساية ،وهااي تعتباار مرجعاا إرشاااديا قيمااا بوجااه
خاص في التعرف ،على نحو أدق ،على التزامات الدول األطراف في هذا المجال بموجب العهد.

 -4االلتزامات العامة على الدول األطراف
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 -2قدرت األمم المتحدة أن هناك أكثر من  400مليون معوق في العالم الياوم .ويعايش  20فاي المائاة مان هاؤالء
في المنااطق الريفياة فاي البلادان النامياة .والمقادر أن  70فاي المائاة مان المجماوع ال يساتطيعون الحصاول علاى
الخدمات التي يحتاجون إليها أو يحصلون على قدر محدود منها فقط .ولهاذا ،فاإن تحادي تحساين حالاة المعاوقين
له اتصال مباشر بكل دولاة طارف فاي العهاد .وساتختلف األسااليب التاي ساتختار لتعزياز اإلعماال الكامال للحقاوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافياة لهاذه الجماعاة بالضارورة اختالفاا كبيارا باين بلاد وآخار ،ولكان لايس هنااك بلاد
واحد ال يحتاج إلى بذل جهد رئيسي في السياسات والبرامج لهذا الغرض(.)44
 -2وال شاك فاي أن االلتازام الواقاع علااى عااتق الادول األطاراف فاي العهااد بالعمال علاى تعزياز اإلعماال التاادريجي
للحقوق ذات الصل ة إلى أقصاى ماا تسامح باه الماوارد المتاحاة لهاا يتطلاب بوضاوح مان الحكوماات أن تفعال أكثار
بكثير من مجرد االمتناع عن اتخاذ تدابير قد يكون لها أثر سلبي على المعوقين .فااللتزام في حالاة هاذه الجماعاة
الضااعيفة والمحرومااة هااو اتخاااذ إجااراء إيجااابي لتقلياال نااواحي الاانقص الهيكليااة ولماانح معاملااة تفضاايلية مناساابة
للمعوقين من أجل بلوغ هدفي المشاركة الكاملة والمساواة داخال المجتماع لجمياع المعاوقين .ويعناي ذلاك فاي كال
الحاالت تقريبا ضرورة تخصيص موارد إضافية لهذا الغارض واتخااذ مجموعاة واساعة مان التادابير التاي توضاع
على وجه الخصوص لتحقيق هذا الغرض.
 -40وقد ج اء فاي تقريار لألماين العاام أن التطاورات التاي حادثت فاي العقاد األخيار فاي البلادان المتقدماة والبلادان
النامية على السواء لم تكن مواتية بوجه خاص من منظور المعوقين:
" ...فالتدهور االقتصادي واالجتماعي الجاري ،وما يصحبه من انخفاض في معدالت النمو ،وارتفاع فاي معادالت
البطالة ،وتقليل اإلنفاق العام ،وبرامج التكييف الهيكلي ،والتحول إلى القطاع الخاص ،كلها قاد أثارت تاأثيرا سالبيا
في البرامج والخدمات  ...وإذا ما استمرت االتجاهات السلبية الحالية ،يزداد خطر إقصاء المعوقين إلاى هاامش
المجتمع حيث يعتمدون على الدعم المخصص لهم في أحوال متفرقة"(.)48
وقااد ساابق للجنااة أن الحظاات (التعليااق العااام رقاام ( 9الاادورة الخامسااة ،)4220 ،الفقاارة  )48أن واجااب الاادول
األطراف في حماية أفراد مجتمعاتها المعرضين للمخاطر تتزاياد أهميتاه ،بادال مان أن تتنااقص ،فاي أوقاات وجاود
قيود شديدة على الموارد.
 -44ونظرا لتزايد اتجاه الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتباع سياسات مبنية على أساس السوق ،يكون من
المناسب في هذا السياق تأكيد بعض جوانب التزامات الدول األطراف .ومن هذه الجوانب ضرورة ضمان إخضااع
المجااال الخاااص أيضااا ،ال المجااال العااام فقااط ،للتنظاايم ،ضاامن الحاادود المناساابة ،بمااا يضاامن المعاملااة العادلااة
للمعوقين .ففي سياق تتعارض فياه ترتيباات تقاديم الخادمات العاماة للخصخصاة أكثار فاأكثر ويتزاياد فياه االعتمااد
على السوق الحرة ،يكون من الضروري إخضاع أصحاب العمل من القطااع الخااص ،وماوردي السالع والخادمات
من القطاع الخاص ،وغيارهم مان الكياناات غيار الحكومياة ،لمعاايير عادم التميياز ولمعاايير المسااواة فيماا يتعلاق
بالمعوقين .وإذا لم تكن هذه الحماية تمتد إلى ما يجاوز المجال الحكومي ،فإن قدرة المعوقين علاى المشااركة فاي
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المسار العام ألنشطة المجتمع المحلاي وتحقياق قادراتهم بالكامال كأعضااء نشاطين فاي المجتماع ساتواجه عوائاق
قاسية كثيرا ما تكون تعسفية .وال يعني هذا أن التدابير التشريعية ساتكون دائماا أفعال الوساائل للساعي إلاى إزالاة
التمييز ضمن المجال الخاص .وهكذا ،مثال ،تشادد القواعاد الموحادة تشاديدا خاصاا علاى ضارورة أن تتخاذ الادول
"اإلجااااراءات الالزمااااة لتوعيااااة المجتمااااع بشااااأن األشااااخاص المعااااوقين وحقااااوقهم واحتياجاااااتهم وإمكاناااااتهم
ومساهماتهم"(.)49
 -48وفااي غياااب التاادخل الحكااومي ،سااتكون هناااك دائمااا حاااالت يااؤدي فيهااا سااير السااوق الحاارة إلااى نتااائج غياار
مرضية للمعوقين ،إما كاأفراد أو كجماعاة ،وفاي هاذه الظاروف ،يكاون علاى الحكوماات أن تتادخل وتتخاذ التادابير
المناسبة لتخفيف النتائج الناشئة عن قاوى الساوق أو الساتكمالها أو التعاويض عنهاا أو التغلاب عليهاا .وبالمثال،
إذا كان من المناسب للحكومات أن تعتماد علاى الجماعاات الطوعياة الخاصاة لمسااعدة المعاوقين بطارق مختلفاة،
فإن هذه الترتيبات ال يمكن أبدا أن تعفي الحكومات من واجب ضمان االمتثال التام اللتزاماتها بموجب العهد .وقاد
جاااء فااي برنااامج العماال العااالمي بشااأن المعااوقين "أن المسااؤولية النهائيااة لتصااحيح األوضاااع التااي تااؤدي إلااى
االعتالل ولمعالجة نتائج اإلعاقة تقع على عاتق الحكومات"(.)49

 -8وسائل التنفيذ
 -49األساليب التي ستستخدمها الدول األطراف في السعي إلى تنفيذ التزاماتها نحو المعاوقين بموجاب العهاد هاي
أساسا نفس األساليب المتاحة بالنسبة إلى التزامات أخرى (انظر التعليق العاام رقام ( 4الادورة الثالثاة.))4222 ،
وهااي تشاامل ضاارورة التعاارف بالرصااد المنااتظم علااى طبيعااة المشاااكل الموجااودة داخاال الدولااة وعلااى نطاقهااا؛
وضرورة اتباع سياسات وبرامج مصممة على النحو المناسب لالستجابة لالحتياجاات التاي أمكان التعارف عليهاا؛
وضرورة سن التشريعات حينما يكون ذلك الزما واستبعاد أي تشريع تمييزي قد يكون قائما؛ وضرورة تخصايص
اعتمادات مناسبة في الميزانية أو السعي عناد الضارورة إلاى الحصاول علاى التعااون والمسااعدة الادوليين .وفاي
هذا المجال األخير ،ربما يكون التعاون الدولي وفقا للماادتين  88و 89مان العهاد عنصارا مهماا بوجاه خااص فاي
تمكين بعض البلدان النامية من أداء التزاماتها بموجب العهد.
 -41ويضاف إلى هذا أن المجتمع الدولي كان دائما يعترف بأن وضع السياسات وتنفياذ البارامج فاي هاذا المجاال
يجب أن يجريا على أساس التشاور الوثيق مع جماعات تمثيلية لألشخاص أصحاب الشأن ،وإشراكهم في العمال.
ولهذا السبب ،توصي القواعد الموحدة بعمل كل ما يمكن لتسهيل تشكيل لجان تنسايق وطنياة ،أو هيئاات مماثلاة،
تكون نقطة مركزية لشؤون المعوقين علاى المساتوى الاوطني .والحكوماات إذ تفعال ذلاك يكاون عليهاا أن تراعاي
المبااادئ التوجيهيااة إلقامااة وتطااوير لجااان تنساايق وطنيااة أو هيئااات مماثلااة تعنااى بااالمعوقين ،التااي صاادرت عااام
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.)44(4220

 -9االلتزام بإزالة التمييز بسبب العجز
 -44هناك تااريخ طويال مان التميياز ضاد المعاوقين إماا بحكام القاانون أو بحكام الواقاع ،وهاو تميياز يتخاذ أشاكاال
مختلفاة .فهاو يتاراوح مان التميياز الشانيع ،مثال إنكاار الفارص التعليمياة ،إلاى أشاكال التميياز "األكثار دقاة" مثاال
الفصاال والعاازل بفعاال حااواجز طبيعيااة واجتماعيااة مفروضااة .وفااي تطبيااق العهااد ،يمكاان تعريااف "التمييااز بساابب
العجز" على أنه يشمل أي تمييز أو إقصاء أو قصر أو تفضيل أو إنكار للمرافق المعقولة استنادا إلى صفة العجز
مما يؤدي إلى إبطال أو تعطيل االعتراف بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو التمتع بهاا أو ممارساتها.
وكثيرا ما تعرض المعوقون للمنع من ممارسة حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية على قادم المسااواة ماع
غير المعوقي ن ،وذلك بسبب اإلهمال أو التجاهل أو التحامل أو االفتراضاات الخاطئاة ،وبسابب اإلقصااء أو التميياز
أو العزل .وقد كانت آثار التمييز بسبب العجز قاسية بوجه خاص في مجاالت التعليم والتوظياف واإلساكان والنقال
والحياة الثقافية ودخول األماكن والمرافق العامة.
()40

 -40ورغم إحراز بعض التقدم في التشريع في العقد الماضي

 ،ال يزال الوضع القانوني للمعاوقين وضاعا قلقاا.

ومن أجل معالجة آثار التمييز السابق والحاضر ،ومنع التميياز فاي المساتقبل ،يبادو أناه ال غناى فاي جمياع الادول
األطراف عملياا عان سان تشاريع شاامل ضاد التميياز بسابب العجاز .وينبغاي أال يقتصار هاذا التشاريع علاى تزوياد
المعاوقين بوسااائل االنتصااف القضااائية علااى النحاو الممكاان والمناسااب ،بال أن ياانص أيضااا علاى باارامج سياسااية
اجتماعية تمكن المعوقين من أن يحيوا حياة متكاملة يتمتعون فيها بتقرير شؤونهم واستقاللهم.
 -47وينبغـي أن تستنـد تدابير مكافحاة التميياز علاى مبادأ التسااوي فاي الحقاوق باين المعاوقين وغيار المعاوقين،
وهو يعني ،كما جاء في برنامج العمل العالمي بشأن المعوقين" ،أن احتياجات كل فرد وأي فرد تتسم باذات القادر
من األهمية ،وأن هذه االحتياجات يجب أن تكون األساس لتخطيط المجتمعات ،وأن كل الماوارد يجاب أن تساتخدم
بطريقة تضمن لكل فرد فرصة متكافئة لالشتراك في حياة المجتمع .كما يجب أن تكفل السياسات المتعلقاة باالعجز
إمكانية وصول المعوقين إلى جميع خدمات المجتمع المحلي"(.)47
 -42ونظرا لضرورة اتخاذ تدابير مناسبة إلزالة التمييز القائم وإيجاد فرص متساوية للمعوقين ،يجب عادم النظار
إلى هذه اإلجاراءات علاى أنهاا تمييزياة باالمعنى الاذي جااء فاي الماادة  )8(8مان العهاد الادولي الخااص باالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ما دامت تستند إلى مبدأ المساواة وال تستخدم إال بالقادر الضاروري لبلاوغ هاذا
الهدف.

 -1أحكام محددة من العهد
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ألف المادة  : 9المساواة في الحقوق بين الذكور واإلناث
 -42في بعض األحيان يعامل المعوقون على أنهم كائنات بشرية ال جنس لها .والنتيجة هاي أن النسااء المعوقاات
يعانين من تمييز مزدوج ولكنه كثيرا ماا يكاون موضاع إهماال( .)42ورغام الناداءات المتكاررة مان جاناب المجتماع
الدولي للتشديد بوجه خاص على أوضاع هؤالء النساء ،لم تبذل إال جهود قليلة في أثناء العقد .وقاد ورد الحاديث
مرارا عن إهمال النساء المعوقات في تقرير األمين العام عن تنفيذ برنامج العمل العالمي( .)42ولهاذا ،فاإن اللجناة
تحث الدول األطراف علاى مواجهاة أوضااع النسااء المعوقاات ،وإياالء أولوياة عالياة فاي المساتقبل لتنفياذ بارامج
تتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
باء :المواد  0إلى  2الحقوق المتصلة بالعمل
 -80كان مجال العمل واحدا من المجاالت التاي يظهار فيهاا التميياز بسابب العجاز بصاورة باارزة ومساتمرة .وفاي
معظم البلدان ،يبلغ معدل البطالة باين المعاوقين مساتوى أعلاى مارتين إلاى ثاالث مارات مناه باين غيار المعاوقين.
وعندما يستخدم المعوقون ،يوضعون غالبا في وظاائف قليلاة األجار وقليلاة الضامان االجتمااعي والقاانوني ،وفاي
كثير من الحاالت ،يعزلون عن التيار الرئيسي لسوق العمال .فينبغاي أن تادعم الادول بنشااط إدمااج المعاوقين فاي
سوق العمل العادية -84 .وال يكـون "حق كل شخص في أن تتاح لاه إمكانياة كساب رزقاه بعمال يختااره أو يقبلاه
بحريااة" (المااادة  )) 4( 0مكفااوال إذا كاناات الفرصااة الحقيقيااة الوحياادة المتاحااة للمعااوقين هااي العماال فيمااا يساامى
بالمرافق "المحمية" في ظروف أدنى من المعايير .ومن شأن الترتيباات التاي يخصاص بموجبهاا فعاال األشاخاص
المصابون بفئة معينة من اإلعاقة لمهن معيناة أو إلنتااج سالع معيناة أن تنتهاك هاذا الحاق .وبالمثال ،وفاي ضاوء
المبدأ  )9(49من مبادئ "حماية األشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية"( ،)80يكاون
مخالفا للعهد أيضا "العالج الطبي" فاي مؤسساات الاذي يعاادل العمال الجباري .وفاي هاذا الشاأن ،يمكان أن تكاون
لحظر العمل الجبري الوارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صلة بالموضوع أيضا.
 -88ووفقا للقواعد الموحدة ،ينبغي أن يتمتع المعوقون ،ساواء فاي المنااطق الريفياة أو فاي المنااطق الحضارية،
بالمساواة في فرص العمل المنتج والمربح في سوق العمل( .)84وحتى يتحقق ذلك ،يكون من المهام بوجاه خااص
إزالة الحواجز المصطنعة أمام االنادماج بصافة عاماة وأماام التوظاف بصافة خاصاة .وكماا الحظات منظماة العمال
الدولية ،أن الحواجز المادية التي أقامها المجتمع في مجاالت مثل النقل واإلسكان وموقع العمل هي التي تستخدم
كثيرا فيما بعد كحجة لعدم تشغيل المعوقين( .)88فمثال ،ما دام تصميم مواقع العمال وبناؤهاا يجعاالن الادخول إليهاا
بكراسي ذات عجالت أمرا غير ممكن ،سيستطيع أصحاب العمل أن "يبرروا" عادم اساتخدام أشاخاص يساتعملون
هااذه الكراسااي .وينبغااي أن تضااع الحكومااات أيضااا سياسااات تشااجع وتاانظم ترتيبااات العماال المرنااة والبديلااة التااي
تراعي بطريقة معقولة احتياجات العمال المعوقين.
 89 -89وبالمثل ،عندما ال تكفل الحكومات إمكان دخول المعوقين إلى وسائل النقل ،فاإن ذلاك يقلال بدرجاة كبيارة
من فرص هؤالء األشخاص في العثور على أعمال مناسبة ،تحقق التكامل أو في االساتفادة مان التعلايم والتادريب
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المهني ،أو في االنتقال إلى مختلف أنواع المرافق .والواقع أن توفير إمكانية دخول وسائل النقال المناسابة وعناد
الضرورة ،المصاممة بشاكل خااص ،هاو أمار حاسام فاي تمتاع المعاوقين عملياا بجمياع الحقاوق المعتارف بهاا فاي
العهد.
 -81وينبغي أن تعكس "برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين" المطلوباة بموجاب الماادة  )8(0مان العهاد
احتياجااات جميااع المعااوقين ،وأن تجااري فااي محاايط مناادمج فااي المجتمااع ،وأن تخطااط وتنفااذ بمشاااركة كاملااة ماان
ممثلي المعوقين.
 -84وينطبق "الحق في التمتع بشاروط عمال عادلاة ومرضاية" (الماادة  )7علاى جمياع العماال المعاوقين ،ساواء
كانوا يعملون في مرافق محمية أو في سوق العمل الحرة .وال يجوز التمييز ضد العماال المعاوقين فاي األجاور أو
فاي غيرهااا مان الشااروط إذا كاان عملهاام يسااوي عماال العمااال غيار المعااوقين .وتقاع علااى عااتق الاادول األطااراف
مسااؤولية ضاامان عاادم اسااتخدام العجااز كحجااة لتقلياال المعااايير فيمااا يتعلااق بحمايااة العماال أو لاادفع أجااور أقاال ماان
األجور الدنيا.
 -80كااذلك تنطبااق الحقااوق النقابيااة (المااادة  )2علااى العمااال المعااوقين بصاارف النظاار عمااا إذا كااانوا يعملااون فااي
مرافااق عماال خاصااة أو فااي سااوق العماال الحاارة .وباإلضااافة إلااى ذلااك ،فااإن المااادة  2عنااد النظاار إليهااا فااي ضااوء
الحقوق األخرى ،مثل الحق في الحرية النقابية ،تؤكد أهمية حق المعاوقين فاي تكاوين منظماات خاصاة بهام .وإذا
أريد لهذه المنظمات أن تكون فعالة في "تعزيز مصالح هؤالء األشخاص االقتصاادية واالجتماعياـة وحمايتهاـا"
(المـادة ()4(2أ)) ،يجب أن تستشيرها الهيئات الحكومية وغيرها بصفة منتظمة فيما يتعلق بجميع المساائل التاي
تخصها؛ وقد يكون من الضروري أيضا تقديم دعم مالي وغيره من أشكال الدعم إليها حتى تستطيع البقاء.
 -87وقد وضعت منظمة العمل الدولية صكوكا قيمة وشاملة عن حقاوق المعاوقين المتصالة بالعمال ،بماا فاي ذلاك
على وجه الخصوص االتفاقية رقام  )4229( 442بشاأن التأهيال المهناي والعمالاة للمعاوقين( .)89وتشاجع اللجناة
الدول األطراف في العهد على النظر في التصديق على هذه االتفاقية.
جيم :المادة  2الضمان االجتماعي
 -82لنظم الضمان االجتماعي والمحافظة على الدخل أهمية خاصة بالنسبة إلى المعوقين .وكما جااء فاي القواعاد
الموحدة" ،ينبغي للدول أن تكفل توفير الدعم الكافي لدخل المعوقين الذين فقدوا دخلهام أو انخفاض دخلهام مؤقتاا
أو حرماااـوا مااان فااارص العمااال بسااابب العجاااز أو العوامااال المتصااالة باااالعجز"( .)81وينباااـغي أن يفاااي هاااذا الااادعم
باالحتياجات الخاصة إلى المساعدة وبسائر النفقات التي ترجع في كثيار مان الحااالت إلاى العجاز .وباإلضاافة إلاى
ذلك ،ينبغي أيضاا أن يشامل الادعم المقادم ،بقادر اإلمكاان ،األشاخاص الاذين يتولاون رعاياة المعاوقين (واألغلبياة
العظمى من هؤالء األشخاص مكونة من النساء) .فهؤالء األشخاص ،بمن فيهم أعضااء أسار المعاوقين ،يكوناون
في كثير من الحاالت في حاجة ماسة إلى دعم مالي بسبب دور المساعدة الذي يؤدونه(.)84
 -82ووضع المعوقين في مؤسسات خاصة ،ما لم يكن ذلك ضروريا ألسباب أخرى ،ال يمكن أن يعتبر باديال كافياا
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لحقوق هؤالء األشخاص في الضمان االجتماعي وفي دعم دخولهم.
دال :المادة  40حماية األسرة واألمهات واألطفال
 -90جاء في العهد ضرورة منح "الحماية والمساعدة" لألسرة ،ويعني ذلك في حالة المعوقين عمل كل ماا يمكان
لتمكين هؤالء األشخاص من العيش مع أسرهم ،عنادما يرغباون فاي ذلاك .وتفتارض الماادة  40أيضاا ،بشارط أن
تراعى المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص بحقوق اإلنسان ،حق المعوقين فاي الازواج وتكاوين أسارة .وكثيارا
ما تكاون هاذه الحقاوق مهملاة أو منكاورة ،وخصوصاا فاي حالاة المصاابين بعاهاات عقلياة( .)80وفاي هاذا الساياق
وغيااره ،ينبغااي تفسااير كلمااة "األساارة" تفساايرا واسااعا وبمااا يتفااق مااع العاارف المحلااي المناسااب .وينبغااي للاادول
األطراف أن تضمن أال تعيق القوانين والسياسات والممارسات االجتماعية إعماال هاذه الحقاوق .وينبغاي أن تتااح
للمعوقين فرصة الحصول على خدمات اإلرشاد الالزمة إلعمال حقوقهم وواجباتهم داخل األسرة(.)87
 -94والنساااء المعوقااات لهاان أيضااا الحااق فااي الحمايااة والاادعم بساابب األمومااة والحماال .وكمااا جاااء فااي القواعااد
الموحدة" ،ينبغي أال يحرم المعوقون من فرصة خوض التجربة الجنسية وإقامة عالقاات جنساية وخاوض تجرباة
تكااوين األساارة"( . )82واالحتياجااات والرغبااات المشااار إليهااا ينبغااي أن تكااون موضااع االعتااراف وأن تؤخااذ فااي
االعتبار في كال سياقي الترويح واإلنجاب .والمعتاد هو إنكار هاذه الحقاوق علاى الرجاال والنسااء المعاوقين علاى
السواء في العالم بأكمله( . )82ويعتبر تعقايم النسااء المعوقاات أو إجهاضاهن دون الموافقاة الساابقة والواعياة مان
جانبهن خرقا خطيرا للمادة .)8(40
 -98ويتعرض األطفاال المعوقاون لالساتغالل والعساف واإلهماال بوجاه خااص ،ويحاق لهام الحصاول علاى حماياة
خاصة وفقا للمادة  )9(40من العهد (تدعمها األحكام المماثلة في اتفاقية حقوق الطفل.).
هاء :المادة  44الحق في مستوى معيشي كاف
 -99باإلضاافة إلاى ضارورة ضاامان حاق المعاوقين فااي الحصاول علاى غااذاء كااف ومساكن مالئاام وغيار ذلاك ماان
االحتياجااات الماديااة األساسااية ،يكااون ماان الضااروري أيضااا "تااوفير خاادمات الاادعم للمعااوقين ،ومنهااا اإلمااداد
بالمعينات ،لكي يتسنى لهم رفع مستوى استقاللهم في حيااتهم اليومياة وممارساة حقاوقهم( .)90كماا أن الحاق فاي
الحصول على المالبس المالئمة له أهمية خاصة بالنسبة إلى المعوقين الذين يحتاجون إلاى مالباس خاصاة ،حتاى
يسااتطيعوا القيااام باادورهم بالكاماال وبطريقااة فعالااة فااي المجتمااع .وحيثمااا أمكاان ،ينبغااي أيضااا تقااديم المساااعدة
الشخصااية المناساابة فااي هااذا السااياق .ويجااب تقااديم هااذه المساااعدة بطريقااة وبااروح تحترمااان حقااوق اإلنسااان
للشخص المعني (لألشخاص المعنياين) احتراماا كاامال .وبالمثال ،وكماا الحظات اللجناة مان قبال فاي الفقارة  2مان
التعلياق العااام رقاام ( 1الاادورة السادسااة ،)4224 ،يتضاامن الحااق فااي المسااكن المالئاام حااق المعااوقين فااي إمكانيااة
الحصول على السكن.
واو :المادة  48الحق في الصحة البدنية والعقلية
 -91تقضي القواعاد الموحادة بأناه "ينبغاي للادول أن تكفال حصاول المعاوقين ،وال سايما الرضاع واألطفاال ،علاى
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رعاية طبية من نفس المستوى الذي يحصل عليه ،ضمن النظام نفسه ،ساائر أفاراد المجتماع"( .)94كماا أن الحاق
في الصحة البدنية والعقلية يفترض الحق في الحصول على الخدمـات الطبياـة واالجتماعياة واالستفاـادة منهاا بماا
في ذلك األطراف الصناعية بما يمكن المعوقين من أن يصبحوا مستقلين ،ويمنع وقوع عجز آخار ،ويسااعد علاى
اناادماجهم فااي المجتمااع( .))98وبالمثاال ،يجااب تزويااد هااؤالء األشااخاص بخاادمات التأهياال التااي تساامح لهاام "ببلااوغ
مستوى أمثل في استقاللهم وأدائهام ،والحفااظ علياه"( .)99وينبغاي تقاديم هاذه الخادمات بطريقاة تكفال لألشاخاص
المعنيين المحافظة على االحترام الكامل لحقوقهم وكرامتهم.
زاي :المادتان  49و 41الحق في التعليم
 -94تعترف البرامج المدرسية في كثير من البلدان اليوم بأن المعوقين يمكن أن يحصالوا علاى التعلايم علاى خيار
وجااه ضاامن نظااام التعلاايم العااام( .)91وعلااى ذلااك ،تقضااي القواعااد الموحاادة بأنااه "ينبغااي للاادول أن تعتاارف بمباادأ
المساواة في فرص التعليم في المراحل االبتدائية والثانوياة والجامعياة ،وذلاك ضامن أطار مدمجاة ،للمعاوقين مان
األطفال والشباب والكباار"( .)94ولتطبياق هاذا الانهج ،ينبغاي للادول أن تكفال تادريب المعلماين علاى تعلايم األطفاال
المعوقين في مدارس عادية وتوفير المعدات والدعم الالزمين لتوصيل المعوقين إلى نفس مساتوى تعلايم أقارانهم
ماان غياار المعااوقين .ففااي حالااة األطفااال الصاام ،مااثال ،ينبغااي االعتااراف بلغااة اإلشااارات كلغااة مسااتقلة ،ينبغااي أن
يستطيع هؤالء األطفال الوصول إليها كما ينبغي مع االعتراف بما لها من أهمية في بيئتهم االجتماعية الشاملة.
حاء :المادة  44الحق فـي المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائـد التقدم العلمي
 -90تقضاي القواعااد الموحاادة بأناه "ينبغااي للاادول أن تكفال للمعااوقين فاارص اساتغالل قاادراتهم اإلبداعيااة والفنيااة
والفكرية ،ال لفائدتهم وحدهم ،وإنماا أيضاا إلثاراء مجاتمعهم المحلاي ،ساواء كاانوا فاي المنااطق الحضارية أو فاي
المناطق الريفية  ...وينبغي للدول أن تعمل على تيسير دخول المعوقين إلى األماكن الخاصة بالعروض والخدمات
الثقافيااة وعلااى تااوفير هااذه األماااكن  .)90(...وينطبااق الشاايء نفسااه علااى األماااكن الخاصااة بااالترويح والرياضااة
والسياحة.
 -97ويتطلب حق المعوقين في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والترويحية إزالة حواجز االتصاال باأكبر قادر
ممكن .ويمكن أن تشمل التدابير المفيدة في هذا الصدد "استخدام الكتب الناطقة ،واألوراق المكتوبة بلغاة بسايطة
وبشكل وألوان واضحة بالنسبة إلى المتخلفين عقليا ،وتكييف التلفزيون والمسرح للصم"(.)97
 -92ومن أجل تسهيل مشاركة المعوقين على قدم المساواة في الحياة الثقافية ،ينبغي للحكوماات إعاالم الجمهاور
العام وتثقيفه بشأن العجز .وينبغي ،بوجه خاص ،اتخاذ تادابير إلزالاة التحياز أو العقائاد الخرافياة ضاد المعاوقين،
مثل تلك التي ترى في الصرع شكال من أشكال اإلصابة بأرواح شريرة أو التي ترى في الطفال المعاوق شاكال مان
أشكال العقاب الذي نزل باألسرة .وبالمثل ،يجب تثقيف الجمهور العاام لقباول فكارة تمتاع المعاوقين ،بمقادار تمتاع
أي شخص آخر ،بحق استخدام المطاعم والفنادق ومراكز الترويح واألماكن الثقافية.

142

المقدمة
ـــــــــــــــــــ
* وارد ،ي الوميقة .E/1995/22
ل ) 2ل ك

ا ى استةراض شامن ل مسألةب انألر التقرير النهائي ال ي أاده السيد لياندرو ديسبويب المقرر الخاصب ا حقوق اإلنسا

والةجزل.)E/CN.4/Sub.2/1991/31
ل )9انألر A/47/415ب الذقرة .2
ل )5انألر الذقرة 212م برنامج الةمن الةالمي المتة ق بالمةوقي ب ال ي ااتمدت الجمةية الةامة ،ي قرارها  29/54المؤرخ ،ي  5كانو
احون/ديسمبر  2249لالذقرة .)2
ل )7انألر قراري لجنة حقوق اإلنسا 74/2229ب الذقرة 7ب و92/2225ب الذقرة .4
ل )2انألر A/47/415ب الذقرة .1
ل )1القوااد الموحدة بشأ تحقيق تكا،ؤ الذرص ل مةوقي ب المر،قة بقرار الجمةية الةامة  21/74المؤرخ ،ي  90كانو احون/ديسمبر
2225ب لالمقدمةب الذقرة .)24
ل )4برنامـج الةمـن الةالمي المتة ق بالمةوقي ب لانألر الحاشية  5أا ه) الذقرة .2
لA/C.3/46/4 )4ب المر،ق احون .وهي واردة أيءا ،ي تقرير اتجتما الدولي ا أدوار ووألائف لجا التنسيق الوكنيـة المةنيـة
بالمةوقي ،ي الب ـدا الناميةب بيجينغب  22 2تشري الماني/نو،مبر  2220ل)CSDHA/DDP/NDC/4ب انألر أيءا قرار المج س
اتقتصـادي واتجتمااي  4/2222وقـرار الجمةية الةامة  21/71المؤرخ ،ي  21كانو احون/ديسمبر .2222
ل )2قرار الجمةية الةامة  222/71المؤرخ ،ي  24كانو احون/ديسمبر 2222ب المر،ق.
ل )20القوااد الموحدةب لانألر الحاشية  1أا ه)ب المقدمةب الذقرة .22
ل )22انألر A/47/415ب مواءع متذرقة.
ل )29المرجع نذس ب الذقرة .2
ل )25القوااد الموحدةب لانألر الحاشية  1أا ه)ب القاادة .2
ل )27برنامج الةمن الةالمي المتة ق بالمةوقي لانألر الحاشية  5أا ه)ب الذقرة .5
ل )22انألر الحاشية  4أا ه.
ل )21انألر A/47/415ب الذقرتا .5454
ل )24برنامج الةمن الةالمي المتة ق بالمةوقي لانألر الحاشية  5أا ه)ب الذقرة .92
ل )24انألر  E/CN.4/Sub.2/1991/31لانألر الحاشية  2أا ه)ب الذقرة .270
ل )22انألر A/47/415ب الذقرات  52و 71و 47و.44
ل )90انألر الحاشية  2أا ه.
ل )92القوااد الموحدة لانألر الحاشية  1أا ه)ب القاادة .4
ل )99انألر A/CONF.157/PC/61/Add.10ب الصذحة .29
ل )95انألر أيءا التوصية رقم  22ل )2222بشأ التأهين المهني ل مةوقي ب والتوصيـة رقـم  214ل )2245بشأ التأهين المهني
ل مةوقي واستخدامهم.
ل )97القوااد الموحدة لانألر الحاشية  1أا ه)ب القاادة 4ب الذقرة .2
ل )92انألر A/47/415ب الذقرة .44
ل )91انألر  E/CN.4/Sub.2/1991/31لانألر الحاشية  2أا ه)ب الذقرتا  220و.225
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ل )94انألر برنامج الةمن الةالمي المتة ق بالمةوقي لانألر الحاشية  5أا ه)ب الذقرة .47
ل )94القوااد الموحدة لانألر الحاشية  1أا ه)ب القاادة 2ب الذقرة .9
ل )92انألر E/CN.6/1991/2ب الذقرات  27وم  22لى 14.
ل )50القوااد الموحدة لانألر الحاشية  1أا ه)ب القاادة 7.
ل )52المرجع نذس ب القاادة 9ب الذقرة .5
ل )59انألر " ا

بشأ حقوق المةوقي " لقرار الجمةية الةامة  5774لد  )50المؤرخ ،ي  2كانو احون/ديسمبر )2242ب الذقرة 1؛

وبرنامج الةمن الةالمي المتة ق بالمةوقي لانألر الحاشية  5أا ه)ب الذقرات  22لى .204
ل )55القوااد الموحدة لانألر الحاشية  1أا ه)ب القاادة .5
ل )57انألر A/47/415ب الذقرة .45
ل )52القوااد الموحدة لانألر الحاشية  1أا ه)ب القاادة .1
ل )51المرجع نذس ب القاادة 20ب الذقرتا  2و.9
ل )54انألر A/47/415ب الذقرة .42
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سادسا :التعليق العام رقم 1
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن
اللجنة المعنية بالحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية
(الدورة الثالثة عشرة)4224 ،

 -4مقدمة
 -4تزداد ظاهرة الشيخوخة بين سكان العالم بشكل مطرد وبمعدل مذهل تماما .فقد زاد مجموع الذين يبلغون من
العمر  00سنة فأكثر من  800مليون في عام  4240إلى  100مليون في عام  ،4228ومن المقدر أن يصال إلاى
 000مليون في عام  8004وإلى  4.8بليون في عام  ،8084وفي ذلك الوقات ،سايكون أكثار مان  70فاي المائاة
منهم يعيشون في ما يسمى اليوم بالبلدان النامية .وزاد ،وما فتائ يزياد بصاورة مثيارة للغاياة كاذلك ،عادد الاذين
يبلغون من العمر  20سنة فأكثر ،إذ ارتفع من  49مليون فاي عاام  4240إلاى أكثار مان  40ملياون الياوم ،ومان
المقدر أن يزياد إلاى  497ملياون فاي عاام  .8084وهاذه الفئاة هاي أسارع فئاات الساكان زياادة فاي العاالم ،ومان
المقدر أن تزداد بمعامل يبلغ  40بين عام  4240وعام  8084مقابل معامل يبلغ  0بالنسبة إلى الفئة البالغاة مان
العمر  00سنة فأكثر ،ومعامل يبلغ أكثر من ثالثة بقليل بالنسبة إلى مجموع السكان(.)4
 -8وهذه األرقام هي أمثلة توضيحية لثورة هادئة ،ولكنها ثورة ذات نتائج بعيدة المادى يتعاذر التنباؤ بهاا .وهاي
ثورة تمس اآلن الهياكل االجتماعياة واالقتصاادية للمجتمعاات علاى الصاعيد العاالمي وعلاى الصاعيد القطاري ،بال
ستزداد تأثيرا على هذه الهياكل في المستقبل.
 -9وتواجااه معظاام الاادول األطااراف فااي العهااد ،والبلاادان الصااناعية بصاافة خاصااة ،مهمااة مواءمااة سياساااتها
االجتماعية واالقتصادية مع شيخوخة سكانها ،ال سيما فيما يتعلق بالضمان االجتماعي .أماا فاي البلادان النامياة،
فااإن غياااب وقصااور نظااام الضاامان االجتماااعي يتفاقمااان بساابب هجاارة الشااباب التااي تااؤدي إلااى إضااعاف الاادور
التقليدي لألسرة ،التي تشكل الدعم الرئيسي لكبار السن.

 -8السياسات موضع اإلقرار على الصعيد الدولي فيما يتعلق بكبار السن
 -1اعتمدت الجمعية العالمية للشيخوخة في عام  4228خطة عمال فييناا الدولياة للشايخوخة .وصاادقت الجمعياة
العامة على هذه الوثيقة الهامة التي تعتبر مرشدا مفيدا جدا للعمل ألنها تبين بالتفصيل التدابير التي ينبغي للدول
األعضااء اتخاذهاا مان أجال المحافظاة علاى حقاوق كبااار السان فاي إطاار الحقاوق التاي أعلنهاا العهادان الاادوليان
الخاصاان بحقااوق اإلنسااان .وهااي تتضامن  08توصااية يتصاال كثياار منهااا اتصااال مباشاارا بالعهااد الاادولي الخاااص
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بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(.)8
 -4وفااي عااام  ، 4224اعتماادت الجمعيااة العامااة مبااادئ األماام المتحاادة المتعلقااة بكبااار الساان التااي تعتب ار بساابب
طبيعتها البرنامجية ،وثيقة هامة أيضا في هذا الساياق( .)9وهاي مقسامة إلاى خمساة أقساام تارتبط ارتباطاا وثيقاا
بالحقوق المعترف بها في العهد .إن "االستقاللية" تشمل حق كبار السن في الحصول علاى ماا يكفاي مان الغاذاء
والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية .وتضاف إلى هاذه الحقاوق األساساية إمكانياة ممارساة العمال باأجر
والحصول على التعليم والتدريب .و "المشااركة" تعناي وجاوب أن يشاارك كباار السان بنشااط فاي صاوغ وتنفياذ
السياسااات التااي تااؤثر مباشاارة فااي رفاااههم ،وأن يقاادموا إلااى األجيااال الشااابة معااارفهم ومهاااراتهم ،وأن يكونااوا
قادرين على تشكيل الحركات أو الرابطات الخاصة بهم .ويدعو القسام المعناون "الرعاياة" إلاى وجاوب أن تاوفر
لكبار السن فارص االساتفادة مان الرعاياة األسارية والرعاياة الصاحية ،وأن يمكناوا مان التمتاع بحقاوق اإلنساان
والحريات األساسية عند إقامتهم في مأوى أو مرفق للرعاية أو للعالج .أماا فيماا يتعلاق بمبادأ "تحقياق الاذات"،
فينبغي بموجبه تمكين كبار السن من التماس فرص التنمية الكاملة إلمكاناتهم من خالل إتاحة إمكانية استفادتهم
من موارد المجتمع التعليمية والثقافية والروحية والترويحية .وأخيرا ،ينص القسم المعنون "الكرامة" على أناه
ينبغااي تمكااين كبااار الساان ماان العاايش فااي كنااف الكرامااة واألماان ،ودون خضااوع ألي اسااتغالل أو سااوء معاملااة،
جسدية أو عقلية ،وينبغي أن يعاملوا معاملة منصفة ،بصرف النظر عن عمارهم أو جنساهم أو خلفياتهم العرقياة
أو اإلثنية ،أو كونهم معوقين ،وبصرف النظر عن مركزهم المالي أو أي وضاع آخار ،وأن يكوناوا موضاع تقادير
بصرف النظر عن مدى مساهمتهم االقتصادية.
 -0وفي عام  ، 4228اعتمدت الجمعية العامة ثمانياة أهاداف عالمياة فاي مجاال الشايخوخة لسانة  ،8004ودلايال
مقتضبا لوضع األهداف الوطنية في مجال الشيخوخة .وبالنسبة إلى عدد من الجوانب الهامة ،تفيد هذه األهاداف
العالمية في تعزيز التزامات الدول األطراف في العهد(.)1
 -7وفااي عااام  4228أيضااا ،وبمناساابة الااذكرى الساانوية العاشاارة العتماااد مااؤتمر الشاايخوخة لخطااة عماال فيينااا
الدولية ،اعتمدت الجمعية العامة االعالن بشأن الشيخوخة الذي حثت فيه على دعم المباادرات الوطنياة المتعلقاة
بالشيخوخة بحيث يقدم الدعم الكافي إلى المسنات لقاء مساهماتهن في المجتمع غير المعترف بها إلى حد كبيار.
ويشجع كبار السن من الرجال على تطوير قدراتهم االجتماعية والثقافية والعاطفية التي ربماا يكوناون قاد منعاوا
من تطويرها في سنوات كسبهم للعيش ،ويقدم الادعم إلاى األسار مان أجال تاوفير الرعاياة ،ويشاجع جمياع أفاراد
األساارة علااى التعاااون فااي تااوفير الرعايااة ،ويوسااع التعاااون الاادولي فااي إطااار االسااتراتيجيات الموضااوعة لبلااوغ
األهداف العالمية في مجال الشيخوخة لسنة  .8004كماا تقارر فاي االعاالن االحتفاال بعاام  4222بوصافه السانة
الدولية لكبار السن ،اعترافا ببلوغ البشرية "سن النضج" الديموغرافي(.)4
 -2وأولت وكاالت األمم المتحدة المتخصصة ،في مجاالت اختصاصها ،وال سيما منظمة العمل الدولية ،اهتمامها
أيضا لمشكلة الشيخوخة.

 -9حقااوق كبااار الساان فيمااا يتعلااق بالعهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق االقتصااادية االجتماعيااة
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والثقافية
 -2تختلف المصاطلحات المساتخدمة لوصاف كباار السان اختالفاا كبيارا ،حتاى فاي الوثاائق الدولياة .فهاي تشامل:
"كبار السن" ،و"المسنين"" ،واألكبر سنا" ،و"فئاة العمار الثالثاة" ،و"الشايخوخة" ،كماا أطلاق مصاطلح "فئاة
العمر الرابعة" للداللاة علاى األشاخاص الاذين يزياد عمارهم علاى  20عاماا .ووقاع اختياار اللجناة علاى مصاطلح
"كبار السن" (( )older personsبالفرنساية ،personnes âgées ،وباألسابانية،)personas mayores ،
وهااو التعبياار الااذي اسااتخدم فااي قااراري الجمعيااة العامااة  4/17و .22/12ووفقااا للممارسااة المتبعااة فااي االدارات
االحصائية لألمام المتحادة ،تشامل هاذه المصاطلحات األشاخاص الباالغين مان العمار 00سانة فاأكثر( ،تعتبار إدارة
االحصاءات التابعة لالتحاد األوروبي أن "كبار السن" هم الذين بلغوا من العمر  04سنة أو أكثار ،حياث إن سان
ال  04هي السن األكثر شيوعا للتقاعد ،وال يزال االتجاه العام ينحو نحو تأخير سن التقاعد).
 -40وال يتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أية إشارة صريحة إلى حقاوق
كبار السن ،وإن كانت الماادة  2التاي تتنااول "حاق كال شاخص فاي الضامان االجتمااعي ،بماا فاي ذلاك التأميناات
االجتماعية" ،تعترف ضمنا بحاق الحصاول علاى ضامانات الشايخوخة .وماع ذلاك ،وحياث إن أحكاام العهاد تطباق
تطبيقا كامال على جميع أفراد المجتمع ،يصبح من الواضح أنه يحق لكبار السن التمتع بالطائفة الكاملاة للحقاوق
المعترف بها في العهد .وقد وجد هذا النهج التعبيار الكامال عناه أيضاا فاي خطاة عمال فييناا الدولياة للشايخوخة.
وفضااال عاان ذلااك ،ونظاارا ألن احتاارام حقااوق كبااار الساان يتطلااب اتخاااذ تاادابير خاصااة ،فااإن العهااد يطالااب الاادول
األطراف بأن تفعل ذلك بأقصى قدر من مواردها المتاحة.
 -44وثمة مسألة هامة أخرى هي معرفة ما إذا كان التمييز على أساس السن محظورا بموجب العهد .فال العهاد
وال االعااالن العااالمي لحقااوق اإلنسااان يشاايران بصااراحة إلااى الساان كأحااد االعتبااارات التااي يحظاار التمييااز علااى
أساسها .وبدال من النظر إلى هذا اإلغفال على أنه استبعاد مقصود ،ربما يكون أفضاـل تفساير لاه هاو أن مشاكلة
الشيخوخة الديموغرافية ،عندما اعتمد هذان الصكان ،لم تكن واضحة أو ملحة كما هي اآلن.
 -48ومع ذلك ،فإن المسألة تبقى غير محسومة ،إذ يمكن تفسير منع التمييز بسابب "أي وضاع آخار" علاى أناه
ينطبق على السن .وتالحظ اللجنة أنه رغم أنه ليس من الممكن حتى اآلن استنتاج أن التمييز على أساس السان
محظور تماما بموجب العهد ،فإن مجموعة المسائل التي يمكن قبول التمييز بصاددها محادودة جادا .وفضاال عان
ذلااك ،ينبغااي التشااديد علااى أن عاادم قبااول التمييااز ضااد كبااار الساان مؤكااد فااي كثياار ماان الوثااائق الدوليااة المتعلقااة
بالسياسة العامة وفي تشريعات األغلبية الكبيرة مان الادول .وفاي المجااالت القليلاة التاي ماا زال يسامح باالتمييز
فيها مثلما هو الحال فيما يتعلق بسن التقاعد اإللزامية أو بسن الحصول على التعليم العاالي ،هنااك اتجااه واضاح
نحو إلغاء هذه الحواجز .ومن رأي اللجنة أناه ينبغاي للادول األطاراف أن تساعى للتعجيال بتنفياذ هاذا االتجااه إلاى
أكبر حد ممكن.
واالجتماعية والثقافياة أناه ينبغاي للادول األطاراف فاي

 -49وماان ثاام ،فماان رأي لجنااة الحقااوق االقتصااادية

147

المقدمة
العهد أن تولي اهتماما خاصا لتعزيز وحماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكباار السان .ومماا يزياد
ماان أهميااة دور اللجنااة ذاتااه فااي هااذا الصاادد واقااع أنااه ،علااى خااالف حالااة فئااات السااكان األخاارى مثاال النساااء
واألطفاال ،ال توجاد بعااد اتفاقياة دوليااة شااملة تتعلاق بحقااوق كباار الساان ،كماا ال توجاد ترتيبااات اشارافية ملزمااة
تتعلق بشتى مجموعات مبادئ األمم المتحدة في هذا المجال.
 -41وكانت اللجنة ،ومان قبلهاا سالفها فرياق الخباراء الحكاوميين العامال للادورة ،قاد نظارت ،فاي نهاياة دورتهاا
الثالثة عشرة ،في  411تقريرا أوليا ،و 70تقريرا دوريا ثانيا ،و 80تقريرا عالميا أولياا ودورياا بشاأن الماواد 4
إلى  .44وأتاح النظر في هذه التقارير إمكانية تحديد كثير من المشاكل التي يمكن مواجهتها لدى تنفيذ العهد فاي
عدد كبيار مان الادول األطاراف التاي تمثال جمياع منااطق العاالم والتاي لهاا نظام سياساية واجتماعياة  -اقتصاادية
وثقافية مختلفة .ولم تقدم التقارير التي بحثت حتاى اآلن أياة معلوماات ،بصاورة منهجياة ،عان حالاة كباار السان
فيما يتعلق باالمتثال للعهاد ،فيماا عادا بعاض المعلوماات ،التاي قادمت بادرجات متفاوتاة مان االكتماال ،عان تنفياذ
المادة  2المتعلقة بالحق في الضمان االجتماعي.
 -44وفي عام  ،4229كرست اللجنة يوما للمناقشة العامة لهذه المسألة بغية تخطيط نشاطها في هذا المجال في
المستقبل ،وفضال عن ذلك ،بدأت في الدورات األخيرة تعلق أهمية أكبار بكثيار علاى المعلوماات المتعلقاة بحقاوق
كبار السن ،وأوضح استبيانها بعض المعلومات القيمة جدا في بعض الحااالت .وماع ذلاك ،فاإن اللجناة تالحاظ أن
األغلبية الكبيرة من تقارير الدول األطراف ما زالت تشاير مجارد إشاارة ضائيلة إلاى هاذه المساألة الهاماة .ولاذا،
فإنها ترغب في اإلشارة إلى أنها سوف تصر في المستقبل على وجوب تناول وضع كباار السان فيماا يتعلاق بكال
حق من الحقوق المعترف بها فاي العهاد تنااوال كافياا فاي جمياع التقاارير .ويحادد الجازء البااقي مان هاذا التعلياق
العام المسائل المحددة ذات الصلة في هذا الصدد.

 -1االلتزامات العامة للدول األطراف
 -40يتميز كباار السان كمجموعاة بالتبااين والتناوع ،شاأنهم فاي ذلاك شاأن بااقي الساكان ،ويعتماد وضاعهم علاى
الحالة االقتصادية واالجتماعية للبلد ،وعلى العوامل الديموغرافية والبيئية الثقافية والمتعلقة بالعمل .كما يعتماد،
علااى الصااعيد الفااردي ،علااى الحالااة األساارية وعلااى مسااتوى التعلاايم والبيئااة الحضاارية أو الريفيااة ،وعلااى شااغل
العاملين والمتقاعدين.
 -47وإلى جانب كبار السن الذين يتمتعون بصاحة جيادة والاذين تعتبار حاالتهم المالياة مقبولاة ،هنااك كثيارون ال
تتاوافر لهام الماوارد الكافياة  ،حتاى فاي البلادان المتقدماة ،ويبارزون بجاالء باين أكثار الجماعاات ضاعفا وتهميشاا
وافتقارا إلى الحماية .ويتعرض كبار السن بصفة خاصة للمخااطر فاي أوقاات االنتكااس وإعاادة هيكلاة االقتصااد.
وكما أكدت اللجنة من قبل (التعليق العام رقم  ،)4220( 9الفقرة  ،)48يقع على عاتق الدول األطراف ،حتاى فاي
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أوقات وجود قيود شديدة على الموارد ،واجب حماية الضعفاء من أفراد المجتمع.
 -42أما الطرائق التي تستخدمها الدول األطراف للوفاء بااللتزامات التي قطعتها على نفسها بموجاب العهاد فيماا
يتعلق بكبار السن ،فستكون ،بصفة أساسية ،هاي نفاس الطرائاق المساتخدمة للوفااء بااللتزاماات األخارى (انظار
التعليااق العااام رقاام  .))4222( 4وهااي تشاامل ضاارورة تحديااد طبيعااة ونطاااق المشاااكل داخاال أي دولااة ماان خااالل
عملية الرصد المنتظم ،وضرورة اعتماد سياسات وبرامج موضوعة بشكل سليم للوفااء باالحتياجاات ،وضارورة
سن التشريع عند االقتضاء وإلغاء أي تشريع تمييزي ،وضارورة كفالاة الادعم ذي الصالة مان الميزانياة أو ،كماا
هو مناسب ،التماس التعاون الدولي .وفي هذا الشأن األخير ،يمكن للتعااون الادولي وفقاا للماادتين  88و 89مان
العهد أن يكون سبيال هاما ،إلى حد كبير ،لتمكين بعض البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.
 -42وفي هذا السياق ،يمكن توجيه االنتبااه إلاى الهادف العاالمي رقام  4الاذي اعتمدتاه الجمعياة العاماة فاي عاام
 4228والذي يدعو إلى انشاء هياكل دعم أساسية وطنياة لتعزياز السياساات والبارامج المتعلقاة بالشايخوخة فاي
الخطااط والباارامج االنمائيااة الوطنيااة والدوليااة .وفااي هااذا الصاادد ،تالحااظ اللجنااة أن أحااد مبااادئ األماام المتحاادة
المتعلقة بكبار السن ،الذي تشجع الحكومات على إدراجه في برامجها الوطنية ،هو وجوب تمكين كبار السن من
تشكيل الحركات أو الرابطات الخاصة بهم.

 -4أحكام محددة من العهد المادة  :9المساواة في الحقوق بين الذكور واإلناث
 -80وفقا للمادة  9من العهد ،التي تتعهد الادول األطاراف بموجبهاا ب"ضامان مسااواة الاذكور واإلنااث فاي حاق
التمتااع بجميااع الحقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة" ،تاارى اللجنااة أنااه ينبغااي للاادول األطااراف أن تااولي
اهتماما خاصا للمسنات الالتي غالبا ما يصبحن في أحوال خطيرة بسبب إنفااقهن كال حيااتهن أو جازءا منهاا فاي
رعاية أسرهن بدون ممارسة نشاط مأجور يخولهن الحق في الحصول علاى معااش الشايخوخة والالتاي ال يحاق
لهن أيضا الحصول على معاش كأرامل.
 -84ومن أجل معالجة هذه الحاالت ،واالمتثال بشكل كامل للمادة  2من العهاد والفقارة (8ح) مان االعاالن بشاأن
الشيخوخة ،ي نبغي للدول األطراف أن تنشئ إعانات شيخوخة على أساس عادم االشاتراك ،أو صانوف مسااعدات
أخرى لجميع األشخاص ،بغض النظر عن جنسهم ،الذين يجدون أنفسهم بال ماوارد عناد بلاوغهم السان المحاددة
فاي التشااريع الاوطني .وبااالنظر إلااى زياادة العماار المتوقااع للنسااء وواقااع أنهان فااي أغلااب األحياان هاان الالتااي ال
يحصلن على معاشات تقاعدية لعدم اشتراكهن في نظام للتقاعد ،ستكون النساء هان المساتفيدات الرئيسايات مان
ذلك.
المواد  0إلى  :2الحقوق المتعلقة بالعمل
 -88تقتضي المادة  0من العهد من الدول األطراف اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حق كل شخص في أن تتاح
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له إمك انية كسب رزقه بعمل يختااره أو يقبلاه بحرياة .وفاي هاذا الصادد ،إذ تأخاذ اللجناة فاي اعتبارهاا أن العماال
كبار السن الذين لم يبلغوا سن التقاعد بعد ،كثيرا ما يواجهون مشاكل في الحصول على األعمال واالحتفااظ بهاا،
وتركز على ضرورة اتخاذ تدابير لمنع التمييز على أساس السن في العمل وشغل الوظائف(.)0
 -89ويتساام الحااق "فااي التمتااع بشااروط عماال عادلااة ومرضااية" (المااادة  7ماان العهااد) بأهميااة خاصااة ماان أجاال
ضمان تمتع العمال كبار السن بشروط عمل آمنة حتاى بلاوغهم سان التقاعاد .ومان المستصاوب ،بصافة خاصاة،
استخدام العمال كبار السن في ظروف تتيح أفضل استفادة من خبراتهم ودرايتهم التقنية (.)7
 -81وينبغي ،في السنوات التي تسبق التقاعد ،تنفيذ برامج اإلعداد للتقاعاد ،بمشااركة ممثلاي منظماات أصاحاب
العمل والعمال وغيرها من الهيئات المعنية ،من أجل إعداد العمال كبار السن لمواجهاة وضاعهم الجدياد .وينبغاي
لهاذه البارامج ،بصاافة خاصاة ،أن تازود هاؤالء العمااال بالمعلوماات عاان حقاوقهم والتزاماااتهم كمتقاعادين ،وعاان
الفاارص والشااروط الالزمااة لمواصاالة القيااام بنشاااط وظيفااي أو لالضااطالع بعماال تطااوعي ،وعاان وسااائل مكافحااة
اآلثار الضارة للشيخوخة ،وعن التسهيالت المتعلقة بتعليم الكبار واألنشطة الثقافية ،واستخدام أوقات الفراغ(.)2
 -84أما الحقوق التي تحميها المادة  2من العهاد ،وهاي الحقاوق النقابياة ،بماا فاي ذلاك بعاد بلاوغ سان التقاعاد،
فينبغي أن تطبق على العمال كبار السن.
المادة  :2الحق في الضمان االجتماعي
 -80تنص المادة  2من العهد ،بصفة عامة ،على وجوب أن تقر الدول األطراف "بحاق كال شاخص فاي الضامان
االجتماااعي" باادون تحديااد نااوع أو مسااتوى الحمايااة التااي يتعااين ضاامانها .ومااع ذلااك ،فااإن تعبياار "الضاامان
االجتماعي" يشمل ضمنيا جميع المخاطر المترتبة عن فقد وسائل االعاشة ألسباب خارجة عن ارادة الشخص.
 -87ووفقا للمادة  2من العهد ولألحكام المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشاأن الضامان االجتمااعي
 االتفاقياة رقاام  408بشاأن الضاامان االجتمااعي (المعااايير الادنيا) ( ،)4248واالتفاقيااة رقام  482بشااأن إعاناااتالعجز والشيخوخة والورثة ( - )4207ينبغي للدول األطراف أن تتخذ التدابير المالئمة لوضع نظم عامة للتاأمين
اإللزامي على كبار السن ،بدءا من سن معينة ،يحددها القانون الوطني.
 -82وتمشيا مع التوصيات الواردة في اتفاقيتي منظمة العمل الدولياة الماذكورتين أعااله ،والتوصاية رقام ،408
تدعو اللجنة الدول األطراف إلى تحديد سن التقاعد بحيث تكون مرنة ،تبعا للوظاائف الماؤداه ولقادرة األشاخاص
المسنين على العمل ،مع إيالء االعتبار الواجب للعوامل الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية.
 -82ومن أجل أن تصبح أحكام المادة  2من العهاد نافاذة المفعاول حقاا ،ينبغاي للادول األطاراف أن تضامن تقاديم
إعانات الورثة واأليتام عناد وفااة الشاخص المعيال الاذي كاان مشاموال بالضامان االجتمااعي أو الاذي كاان يتلقاى
معاشا تقاعديا.
 -90وباالضافة إلى ذلك ،وكما لوحظ آنفا فاي الفقارتين  80و ،84وبغياة تنفياذ أحكاام الماادة  2مان العهاد تنفياذا
كااامال ،ينبغااي للاادول األطااراف ،فااي حاادود المااوارد المتاحااة لهااا ،أن تقاادم إعانااات شاايخوخة علااى أساااس عاادم
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االشااتراك ،ومساااعدات أخاارى لجميااع كبااار الساان الااذين ال يكونااون ،عنااد بلااوغهم الساان المنصااوص عليهااا فااي
القانون الوطني ،قد أكملوا فترة االشتراك المؤهلة وال يحق لهم الحصاول علاى معااش شايخوخة ،أو علاى غياره
من إعانات أو مساعدات الضمان االجتماعي وال يكون لديهم أي مصدر آخر للدخل.
المادة  :40حماية األسرة
 -94ينبغاي للاادول األطااراف أن تبااذل علااى أساااس الفقارة 4ماان المااادة  40ماان العهااد والتوصاايتين  84و 82ماان
توصيات خطة عمل فييناا الدولياة للشايخوخة ،كال الجهاود الالزماة لادعم وحماياة وتعزياز األسارة ولمسااعدتها،
وفقا لنظام القيم الثقافية في كل مجتمع ،على تلبية احتياجات أفرادهاا المسانين الاذين تعاولهم .وتشاجع التوصاية
 82الحكومات والمنظمات غير الحكومية على إنشاء إدارات اجتماعية لدعم األسرة بأكملها عندما تؤوي مسنين
في مسكنها ،وعلى تنفيذ تدابير توجه بصفة خاصة لصالح األسار ذات الادخل المانخفض التاي ترغاب فاي رعاياة
المسنين منها فاي المساكن .وينبغاي تقاديم هاذه المسااعدة أيضاا إلاى األشاخاص الاذين يعيشاون وحادهم ،أو إلاى
األزواج المسنين الذين يرغبون في البقاء في المنزل.
المادة  :44الحق في مستوى معيشي كاف
 -98من مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بكبار السن ،يانص المبادأ رقام  4الاذي يتصادر القسام المتعلاق باساتقاللية
كبار الس ن على أنه" :ينبغاي أن تتااح لكباار السان إمكانياة الحصاول علاى ماا يكفاي مان الغاذاء والمااء والماأوى
والملبس والرعاية الصحية ،بأن يوفر لهم مصدر للدخل ودعم أسري ومجتمعي ووسائل للعون الاذاتي" .وتعلاق
اللجنة أهمية كبيرة على هذا المبدأ الذي يطلب توفير الحقوق الواردة في المادة  44من العهد لكبار السن.
 -99وتؤكد التوصيات  42إلى  81من توصيات خطاة عمال فييناا الدولياة للشايخوخة علاى أن المساكن للمسانين
ينبغي النظر إليه على أنه أكثر من مجرد مأوى إذ له ،باإلضاافة إلاى المادلول الماادي ،مادلول نفساي واجتمااعي
ينبغي أخذه بالحسبان .ومن ثم ،ينبغي للسياسات الوطنية أن تساعد المسنين على مواصالة الحيااة فاي مسااكنهم
أطول مدة ممكنة ،مان خاالل إصاالح المسااكن وتطويرهاا وتحساينها وتكييفهاا ماع قادرة هاؤالء األشاخاص علاى
الحصول عليها واساتخدامها (التوصاية  .)42وتركاز التوصاية  80علاى أناه ينبغاي لخطاة وقاوانين إعاادة البنااء
والتطوير الحضريين إيالء اهتمام خاص لمشاكل المسنين وتقديم المسااعدة إلايهم لضامان دمجهام فاي المجتماع،
في حين توجه التوصية  88االنتباه إلى ضرورة أن تؤخذ في االعتباار الطاقاة الوظيفياة لكباار السان بغياة تاوفير
بيئة معيشية أفضل لهم ،وتسهيل حركتهم واتصاالتهم من خالل توفير وسائل نقل كافية لهم.
المادة  :48الحق في الصحة البدنية والعقلية
 -91ينبعي للدول األطراف بغية إعمال حق كبار السن في التمتع بمستوى مارض مان الصاحة البدنياة والعقلياة،
وفقا للفقرة  4من المادة  48من العهد ،أن تأخذ في االعتبار مضمون التوصيات  4إلى  47من خطاة عمال فييناا
الدولية للشيخوخة ،التي تركز بشكل كامل علاى تقاديم مباادئ توجيهياة بشاأن السياساة الصاحية للمحافظاة علاى
صحة المسنين ،وتستند إلى نظرة شاملة تتراوح بين الوقاية وإعادة التأهيل ورعاية المرضى في نهاية العمر.
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 -94ومن الواضح أن تزايد عدد األماراض المزمناة والمتنكساة ،وارتفااع تكااليف العاالج فاي المستشافيات التاي
تتطلبها هذه األمراض ،ال يمكن معالجتهما بالوسائل العالجياة فقاط .وفاي هاذا الشاأن ،ينبغاي للادول األطاراف أن
تأخذ فاي االعتباار أن المحافظاة علاى الصاحة فاي العمار المتقادم تتطلاب اساتثمارات طاوال فتارة الحيااة ،وبصافة
أساسية ،من خالل اعتمااد أسااليب حيااة صاحية (مان ناحياة الغاذاء والتادريبات البدنياة وعادم التادخين أو تنااول
المشروبات الكحولية ،الخ .).وتلعب الوقاية من خالل عمليات الفحص المنتظمة التي تناسب احتياجاات المسانين
دورا حاسما ،مثلما تفعل عملية إعادة التأهيل من خالل المحافظة على القدرات الوظيفية للمسنين مما يؤدي إلاى
انخفاض تكاليف االستثمارات في مجال الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية.
المواد  49إلى  :44الحق في التعليم والثقافة
 -90تعترف الفقرة  4من الماادة  49مان العهاد بحاق كال فارد فاي التربياة والتعلايم .وفاي حالاة المسانين ،ينبغاي
تناول هذا الحق من وجهتي نظر مختلفتين ومتكاملتين( :أ) حاق المسانين فاي االساتفادة مان البارامج التعليمياة،
و(ب) تقديم الدراية التقنية للمسنين وخبراتهم إلى األجيال الشابة.
 -97وفيما يتعلق باألولى ،ينبغي للدول األطراف أن تأخذ في االعتبار( :أ) التوصيات الواردة فاي المبادأ  40مان
مبااادئ األماام المتحاادة المتعلق ا ة بكبااار الساان ،التااي مؤداهااا وجااوب أن تتاااح لكبااار الساان إمكانيااة االسااتفادة ماان
البرامج التعليمية المناسبة لهم ،والحصول على التدريب ،ومن ثم ،ينبغي ،على أساس إعدادهم وقدراتهم ومادى
مااا لااديهم ماان حااوافز ،أن تتاااح لهاام فاارص الوصااول إلااى مختلااف مسااتويات التعلاايم ماان خااالل اعتماااد الت ادابير
المناسبة فيما يتعلق بتعليم القراءة والكتابة ،والتعليم مادى الحيااة والوصاول إلاى التعلايم الجاامعي ،الاخ ،.و(ب)
التوصية  17من توصيات خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة التي تدعو ،وفقا لمفهوم التعليم مادى الحيااة الاذي
أصاادرته اليونسااكو ،إلااى وضااع باارامج للمساانين غياار رساامية ومعتماادة علااى المجتمااع المحلااي وموجهااة نحااو
الترويح ،بغياة تنمياة شاعورهم باالعتمااد علاى الاذات وشاعور المجتماع المحلاي بالمساؤولية .وينبغاي أن تحظاى
برامج كهذه بتأييد الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية.
 -92وفيماا يتعلااق باالسااتفادة ماان الدرايااة التقنيااة والخباارة المتاوافرة لكبااار الساان ،علااى النحااو المشااار إليااه فااي
الجزء من توصيات خطة عمل فيينا الدولياة للشايخوخة المتعلاق باالتعليم (الفقارات  ،)70-71يوجاه االنتبااه إلاى
الاادور الهااام الااذي ال ياازال المساانون وكبااار الساان يلعبونااه فااي معظاام المجتمعااات باعتبااارهم ناااقلين للمعلومااات
والمعارف والتقاليد والقيم الروحية .وإلى وجوب عدم فقد هذا العرف .ومن ثم ،تعلق اللجناة أهمياة خاصاة علاى
الرسالة الواردة في التوصية  11من الخطاة التاي تشاير إلاى تنمياة "البارامج التعليمياة التاي تصاور كباار السان
بصفة المعلمين وناقلي المعرفة والثقافة والقيم الروحية".
 -92وتقر الدول األطراف في الفقرة (4أ) و(ب) من المادة  44من العهد بحق كل فرد فاي أن يشاارك فاي الحيااة
الثقافية وأن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته .وفي هذا الخصاوص ،تحاث اللجناة الادول األطاراف علاى أن
تأخذ في االعتبار التوصايات الاواردة فاي مباادئ األمام المتحادة المتعلقاة بكباار السان ،وبوجاه خااص ،المبادأ :7
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"ينبغي أن يظل كبار السن مندمجين في المجتمع ،وأن يشاركوا بنشااط فاي صاوغ وتنفياذ السياساات التاي تاؤثر
مباشرة في رفاههم ،وأن يقدموا إلى األجيال الشابة معاارفهم ومهااراتهم" ،والمبادأ " :40ينبغاي أن تتااح لكباار
السن إمكانية االستفادة من موارد المجتمع التعليمية والثقافية والروحية والترويحية".
 -10وبالمثل ،فإن التوصية  12من توصيات خطة عمل فيينا الدولياة للشايخوخة ،تشاجع الحكوماات والمنظماات
الدولية على دعم البرامج الرامياة إلاى تساهيل وصاول المسانين إلاى المؤسساات الثقافياة (كالمتااحف والمساارح
ودور الموسيقى ودور السينما وهلم جرا.).
 -14وتركز التوصية  40على ضرورة أن تبذل الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمسنون أنفسهم الجهاود
للتغلب على تصوير المسنين في قوالب على أنهم مصابون دائماا بعاهاات بدنياة ونفساانية ،وأنهام عااجزون عان
التصرف على نحو مستقل ،وأن ال دور وال مركز لهم في المجتماع .وهاذه الجهاود ،التاي ينبغاي لوساائل اإلعاالم
والمؤسسات التربوية أن تشارك فيها أيضا ،ضرورية لتحقيق مجتمع يدافع عن االندماج الكامل للمسنين فيه.
 -18وفيما يتعلق بالحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته ،ينبغي للدول األطراف أن تأخذ فاي الحسابان
التوصيات  00و 04و 08من توصيات خطة عمال فييناا الدولياة للشايخوخة ،وأن تباذل جهودهاا لتعزياز البحاوث
المتعلقااة بالجوانااب البيولوجيااة والعقليااة واالجتماعيااة للشاايخوخة وبوسااائل المحافظااة علااى القاادرات الوظيفيااة
للمسنين ومنع أو إرجاء بدء األمراض المزمنة وصنوف العجز .وفي هذا الخصوص ،يوصى بوجوب قيام الدول
والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بإنشاء مؤسسات متخصصة في تدريس علم الشيخوخة
وطب الشيخوخة والطب النفسي للشيخوخة في البلدان التي ال توجد فيها مؤسسات من هذا القبيل.
-2
ـــــــــــــــــــ
الحواشي
* وارد ،ي الوميقة .E/1996/22
ل )2أهداف االمية ،ي مجان الشيخوخة لسنة  :9002استراتيجية ام يـة .تقريــر احمي الةــام ل)A/47/339ب الذقرة .2
ل )9تقرير الجمةية الةالمية ل شيخوخةب ،ييناب  91تموز/يولي  1 -آب/أغسكس  2249لمنشورات احمم المتحدةب رقم المبيع
.)E.82.I.16
ل )5قرار الجمةية الةامة  22/71المؤرخ ،ي  21كانو احون/ديسمبر 2222ب "تنذي خكة الةمن الدولية ل شيخوخة واحنشكة ات
الص ة"ب المر،ق.
ل )7أهداف االمية ،ي مجان الشيخوخة لسنة  :9002استراتيجية ام ية .ل)A/47/339ب الذص
ل )2قرار الجمةية الةامة  2/74المؤرخ ،ي  21تشـري احون/أكتـــوبر 2229ب " ا

بشأ الشيخوخة".

ل )1انألر توصية منألمة الةمن الدولية  219ل )2240بشأ الةمان المسني ب الذقرات  5لى .20
ل )4المرجع نذس ب الذقرات .22-22
ل )4المرجع نذس ب الذقرة .50
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الحق في السكن المالئم (المادة  2-22من العهد) حاالت إخالء المساكن باإلكراه
اللجنة المعنية بالحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية
(الدورة السادسة عشرة)4227 ،
 -4الحظت اللجنة ،في تعليقها العام رقم  ،)4224( 1أنه ينبغي أن يتمتع كل شاخص بدرجاة مان األمان فاي شاغل
المسكن تكفل له الحماية القانونية من إخالئه باإلكراه ومن المضايقة وغير ذلك مان التهديادات .وخلصات إلاى أن
حاالت إخالء المساكن باإلكراه تتعارض للوهلة األولى مع مقتضيات العهد .واللجنة ،إذ نظرت في عدد ال بأس به
من التقارير المتعلقاة بحااالت إخاالء المسااكن بااإلكراه فاي السانوات األخيارة ،بماا فاي ذلاك حااالت رأت فيهاا أناه
يجري اإلخالل بالتزام الدول األطراف ،قد باتت اآلن في موقف يتايح لهاا أن تساعى إلاى تقاديم مزياد مان االيضااح
بشأن اآلثار المترتبة على هذه الممارسات من حيث االلتزامات الواردة في العهد.
 -8لقااد اعتاارف المجتمااع الاادولي منااذ زماان بعيااد بااأن مسااألة إخااالء المساااكن باااإلكراه مسااألة خطياارة .فف اي عااام
 ، 4270الحظ مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنه ينبغي توجيه اهتمام خاص إلى "عدم القيام بعمليات
إزالااة كباارى إال إذا كااان صااون المسااتوطنات واستصااالحها أماارا غياار ممكاان ،وبشاارط تااوفير أماااكن سااكن أخاارى
ألهله( .)4وفي عام  ،4222في االستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام  ،8000التي اعتمدتها الجمعية العاماة فاي
قرارها  ، 424/91تم اإلقرار "بااللتزام األساسي للحكومات المتمثل فاي حماياة وتحساين المسااكن واألحيااء ...
بدال من تدميرها أو إلحاق الضرر بها"( .)8وورد في جادول أعماال القارن  84أناه "ينبغاي حماياة النااس بموجاب
القانون من اإلخالء الظالم من مناازلهم أو أراضايهم"( .)9وفاي جادول أعماال الموئال ،عاهادت الحكوماات أنفساها
علااى "حمايااة جميااع الناااس ماان عمليااات اإلخااالء القسااري المخالفااة للقااانون وتااوفير الحمايااة القانونيااة منهااا
وتداركها ،مع أخذ حقوق اإلنسان في االعتبار؛ و فاي حالاة تعاذر تفاادي عملياات اإلخاالء ،ضامان تاوفير حلاول
بديلة مالئمة بحساب االقتضااء"( . )1ماا بينات لجناة حقاوق اإلنساان أن "ممارساة اإلخاالء القساري تشاكل انتهاكاا
جسيما لحقوق اإلنسان"( . )4غير أنه ،على الرغم من أهمية هذه البياناات ،فهاي ال تتصادى إلحادى أكثار المساائل
حسااما ،أال وهااي مسااألة تحديااد الظااروف التااي تكاون فيهااا حاااالت إخااالء المساااكن باااإلكراه مباحااة وتحديااد أنااواع
الحماية المطلوبة لضمان مراعاة األحكام ذات الصلة من العهد.
 -9إن استخدام عبارة "حاالت إخالء المساكن باإلكراه" هو ،في بعض الحاالت ،أمر ينطوي على إشكاالت .فهاذه
العبارة تسعى إلى التعبير عان مفهاوم التعساف والالقانونياة .غيار أن كثيارا مان الماراقبين يعتبارون اإلشاارة إلاى
"حاااالت إخااالء المساااكن باااإلكراه" حشااوا ،بينمااا انتقااد مراقبااون آخاارون عبااارة "حاااالت اإلخااالء غياار القااانوني
للمساااكن" ألنهااا تفتاارض أن القااانون ذا الصاالة يااوفر حمايااة وافيااة للحااق فااي اإلسااكان ويتفااق مااع أحكااام العهااد،
والحا لة ،بالتأكيد ،ليست كذلك دوما .كما ارتئي أن عبارة "حاالت اإلخاالء غيار المنصافة" هاي أكثار ذاتياة ،حياث
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إنهاا ال تشاير إلاى أي إطاار قاانوني علاى االطاالق .وقاد اختاار المجتماع الادولي ،وخاصاة فاي ساياق لجناة حقااوق
اإلنسان ،اإلشارة إلى "حاالت إخالء المساكن باإلكراه" وذلاك ،بالدرجاة األولاى ،ألن جمياع البادائل المقترحاة بهاا
عيوب كثيرة من هذا النوع .إن عبارة "حاالت إخالء المساكن باإلكراه" المستخدمة في هاذا التعلياق العاام تعارف
بأنهااا نقاال األفااراد واألساار و/أو المجتمعااات المحليااة ،بشااكل دائاام أو مؤقاات وضااد مشاايئتهم ،ماان البيااوت و/أو
األراضي التي يشغلونها  ،دون إتاحة سبل مناسبة من الحماية القانونية أو غيرهاا ماـن أناـواع الحماياـة أو إتاحاة
إمكانية الحصول عليها .غير أن حظر حاالت إخاالء المسااكن بااإلكراه ال يساري علاى حااالت اإلخاالء التاي تطباق
باإلكراه وفقا ألحكام القانون والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان.
 -1إن ممارسااة عمليااات إخااالء المساااكن باااإلكراه هااي ممارسااة واسااعة االنتشااار وتمااس األشااخاص فااي البلاادان
المتقدمة والبلدان النامية علاى الساواء .ونظارا للتارابط والتشاابك القاائمين باين حقاوق اإلنساان كافاة ،فكثيارا ماا
تكااون عمليااات إخااالء المساااكن باااإلكراه مخلااة بحقااوق اإلنسااان األخاارى .وعليااه ،فااإن ممارسااة عمليااات إخااالء
المساكن باإلكراه ،لئن كانت تخل إخالال ظاهرا باالحقوق المدرجاة فاي العهاد ،فهاي قاد تسافر أيضاا عان انتهاكاات
للحقوق المدنية والسياسية ،مثال الحاق فاي الحيااة وحاق الفارد فاي األمان علاى شخصاه والحاق فاي عادم التادخل
بالخصوصيات واألسرة والبيت والحق في التمتع السلمي بالممتلكات.
 -4وعلى الرغم من أن ممارسة عمليات إخالء المساكن باإلكراه قد يبدو أنها تحادث بصافة رئيساية فاي المنااطق
الحضرية المكتظة بالسكان ،فهي تحدث أيضا في حااالت نقال الساكان بااإلكراه والتهجيار الاداخلي وتغييار ماواطن
السااكان باااإلكراه فااي سااياق المنازعااات المساالحة ،والهجاارات الجماعيااة وتاانقالت الالجئااين .ففااي هااذه الحاااالت
جميعها ،قد يتم اإلخالل بالحق في السكن المالئام وفاي عادم التعارض إلخاالء المسااكن بااإلكراه ،وذلاك مان خاالل
مجموعة واسعة من األفعال أو االمتناع عنها التي تعزى إلى الدول األطراف .بل وحتى في الحاالت التي قد يكون
من الضروري فيها فرض حدود على هذا الحق ،يطلاب االلتازام التاام بأحكاام الماادة  1مان العهاد ،بحياث ال تكاون
أيااة حاادود مفروضااة إال الحاادود "المقااررة فااي القااانون ،وإال بمقاادار توافااق ذلااك مااع طبيعااة هااذه الحقااوق أي
االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه في مجتمع ديمقراطي".
 -0إن كثيرا من حاالت إخالء المساكن باإلكراه تكون مرتبطة بالعنف ،مثل حاالت اإلخالء الناجمة عن المنازعات
المسلحة الدولية والصراع الداخلي والعنف المجتمعي أو اإلثني.
 -7وثمة حاالت أخرى مان اإلخاالء بااإلكراه تحادث باسام التنمياة .وقاد تاتم عملياات اإلخاالء بصادد منازعاة علاى
الحقوق في األرض ،أو المشاريع اإلنمائياة ومشااريع إقاماة الهياكال األساساية ،مثال بنااء السادود أو غيرهاا مان
مشاريع توليد الطاقة الكبيرة النطاق ،مع تادابير حياازة األراضاي المتصالة بتحساين المنااطق الحضارية أو تارميم
المساكن أو برامج تج ميل المدن أو تهيئاة األراضاي للزراعاة أو إطاالق العناان للمضااربة فاي األراضاي أو إقاماة
مباريات رياضية كبرى مثل األلعاب األولمبية.
 -2ومن حيث الجوهر ،فإن التزامات الدول األطراف في العهد فيما يتعلق بحاالت إخالء المسااكن بااإلكراه تساتند
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إلى أحكام الماادة  ،4-44مقترناة بأحكاام أخارى ذات صالة .وعلاى وجاه الخصاوص ،فاإن الماادة  4-8تلازم الادول
باستخدام "جميع السبل المناسبة" في سبيل تعزيز الحق في سكن مالئم .غير أنه ،نظرا لطبيعة ممارسة عملياات
إخالء المساكن باإلكراه ،فإن اإلشارة في المادة  4-8إلى التمتاع التادريجي باالحقوق بنااء علاى الماوارد المتاحاة،
هااي إشااارة ال تكااون ذات صاالة بالموضااوع إال فااي حاااالت نااادرة .وال بااد للدولااة نفسااها ماان أن تمتنااع عاان القيااام
بعمليات إخالء المساكن باإلكراه وأن تكفل تطبيق أحكام القانون على موظفيها أو على أطراف ثالثة تماارس هاذه
العمليات (على النحو المشروح في الفقرة  9أعاله) .وعالوة على ذلاك ،فاإن هاذا الانهج تعاززه الماادة  4-47مان
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،التي تكمل الحق في عادم اإلخاالء بااإلكراه دون حماياة وافياة.
فهذه المادة تعترف بجملة أمور ،منها حق اإلنسان في الحماية من التعرض "على نحاو تعسافي أو غيار قاانوني،
لتدخل" في بيته .ويالحظ أن التزام الدولة في ضمان احترام هذا الحق ليس مشروطا باعتبارات متصلة بمواردها
المتاحة.
 -2إن المادة  4-8من العهد تقتضي من الدول األطراف استخدام "جميع السبل المناسبة" ،بما فيها اعتماد تدابير
تشريعية ،لتعزيز جميع الحقوق التي يحميها العهد .ومع أن اللجنة قاد بينات فاي تعليقهاا العاام  )4220(9أن هاذه
التدابير قد ال تكون الزماة فاي ماا يتعلاق بجمياع الحقاوق ،فمان الواضاح أن سان تشاريعات تحظار عملياات إخاالء
المساكن باإلكراه هو أساس جوهري يجب أن يقوم عليه أي نظام حمايــة فعـــال .وينبغي أن يشمل هاذا التشاريع
تدابير (أ) توفر لشاغلي المساكن واألراضي أكبـر قدر ممكن من الضامان لشاغلها ،و(ب) تتفاق ماع أحكاام العهاد،
و(ج) يكون الغرض منها المراقبة الدقيقة للظروف التي قد تجري في ظلها عمليات اإلخالء .كما يجاب أن ينطباق
التشريع على جميع الموظفين الخاضاعين لسالطة الدولاة والمسااءلين أمامهاا .وعاالوة علاى ذلاك ،فنظارا لالتجااه
السائد بشكل متزايد في بعض الدول نحو التقليل كثيرا من مساؤوليات الحكوماات فاي قطااع اإلساكان ،يجاب علاى
الاادول األطااراف أن تكفاال جعاال التاادابير التشااريعية وغيرهااا ماان التاادابير وافيااة للحيلولااة دون عمليااات اإلخااالء
باإلكراه ،وللمعاقبة ،عند االقتضاء على هذه العمليات التي يقوم بها أفراد بصفتهم الشخصاية أو تقاوم بهاا هيئاات
دون تقااديم ضاامانات مناساابة .لااذلك ينبغااي للاادول األطااراف اسااتعراض التشااريعات والسياسااات ذات الصاالة كيمااا
تضمن توافقها مع االلتزامات الناشئة عن الحق في السكن المالئم ،كما ينبغي لها إلغاء أو تعديل أية تشريعات أو
سياسات تكون متعارضة مع متطلبات العهد.
 -40إن النساء واألطفال والشباب والمسنين والشعوب األصالية واألقلياات اإلثنياة وغيرهاا ،وساائر الضاعفاء مان
أفااراد وجماعااات ،يعااانون جميعااا بشااكل غياار متكااافئ ماان ممارسااة اإلخااالء باااإلكراه .والنساااء فااي الفئااات كافااة
ضعيفات بوجه خاص نظرا لمدى التمييز القانوني وغيره من أشاكال التميياز التاي كثيارا ماا تماارس ضادهن فيماا
يتعلق بحقوق الملكية (بما فيهاا ملكياة البياوت) أو حقاوق حياازة الممتلكاات أو الماأوى ،ونظارا لتعرضاهن بوجاه
خاص ألفعال العنف واإلساءة الجنسية عندما يصبحن بال مأوى .إن أحكام عدم التمييز التي تتضمنها المادتان -8
 8و 9من العهد تفرض على الحكومات التزاماا إضاافيا باأن تكفال ،فاي حاال حادوث عملياات إخاالء ،اتخااذ تادابير
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مناسبة لضمان عدم انطواء ذلك على أي شكل من أشكال التمييز.
 -44وبينما قد يكون هناك ما يبرر بعض حاالت اإلخالء ،كما هو األمر في حالة االساتمرار فاي عادم دفاع االيجاار
أو إلحاق ضرر بالممتلكات المستأجرة دون سبب وجيه ،يتحتم على السلطات المعنية أن تكفال أن يجاري اإلخاالء
على النحو الذي يجيزه القانون الذي يكون متفقا مع أحكام العهد ،وأن تكون جمياع سابل االنتصااف والتعويضاات
القانونية متاحة للمتضررين.
 -48إن عمليااات اإلخااالء باااإلكراه وتاادمير المنااازل ،بوصاافها تاادابير عقابيااة ،تتعااارض أيضااا مااع قواعااد العهااد.
وكذلك ،تحيط اللجنة علما بااللتزامات الواردة في اتفاقيتي جنيف لعام  4212والبروتوكولين الملحقاين بهماا لعاام
 4277فيمااا يتعلااق بحظاار تهجياار السااكان الماادنيين وتاادمير الممتلكااات الخاصااة ،ماان حيااث صاالة هااذه االلتزامااات
بممارسة اإلخالء باإلكراه.
 -49وتكفاال الاادول األطااراف ،قباال القيااام بأيااة عمليااات إخااالء ،وخاصااة مااا يتعلااق منهااا بجماعااات كبياارة ،أن يااتم
استكشاف جميع البدائل المجدية بالتشاور مع المتضررين ،بغياة الحيلولاة دون ضارورة اساتخدام القاوة ،أو علاى
األ قاال ،بغيااة التقلياال ماان هااذه الضاارورة إلااى أدنااى حااد .وينبغااي تااوفير ساابل االنتصاااف أو اإلجااراءات القانونيااة
للمتأثرين بأوامر اإلخالء .وعلى الدول األطراف أيضا أن تكفل لألفراد المعنياين كافاة الحاق فاي التعاويض الكاافي
عن أية ممتلكات تتأثر من جراء ذلك ،شخصية كانت أم عقارية .ومن الجدير باإلشارة في هاذا الصادد إلاى الماادة
 9-8مان العهااد الاادولي الخاااص باالحقوق المدنيااة والسياسااية ،التااي تقتضااي مان الاادول األطااراف أن تكفاال تااوفير
"ساابيل فعااال للااتظلم" لألشااخاص الااذين انتهكاات حقااوقهم وبااأن تكفاال قيااام "الساالطات المختصااة بإنفاااذ األحكااام
الصادرة لصالح المتظلمين".
 -41وفي الحاالت التي يعتبر فيها أن لإلخالء ما يبرره ،فينبغي أن يجري هذا اإلخالء مع االمتثال الدقيق لألحكام
ذات الصاالة ماان القااانون الاادولي لحقااوق اإلنسااان ووفقااا للمبااادئ العامااة المراعيااة للمعقوليااة والتناسااب .وماان
المناسب بوجه خاص في هذا الشأن اإلشارة إلى التعليق العام  40للجنة المعنية بحقوق اإلنساان المتعلاق بالماادة
 47مان العهااد الادولي الخاااص باالحقوق المدنيااة والسياساية ،التااي ال تجياز التاادخل فاي بياات أي شاخص إال "فااي
الحاالت التي ينص عليها القانون" .والحظت اللجنة أن القاانون ينبغاي أن يكاون "موافقاا ألحكاام العهاد ومرامياه
وأهدافه وأن يكون ،في جميع الحاالت ،معقوال بالنسبة للظروف المعينة التي يحدث فيهاا" .كماا بينات اللجناة أناه
"يجب أن يحدد التشريع ذو الصلة بالتفصيل الظروف المحددة التي يجوز السماح فيها بهذا التدخل".
 -44إن الحماية اإلجرائية المناسبة وقواعد اإلجراءات القانونية هي جواناب جوهرياة مان حقاوق اإلنساان كافاة،
إال أنهااا مناساابة بوجااه خاااص فيمااا يتعلااق بمسااألة مثاال عمليااات اإلخااالء باااإلكراه ،وهااي مسااألة يااتم فيهااا التااذرع
مباشرة بعدد كبير من الحقوق المعترف بها في كال العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان .وتارى اللجناة أن
سبل الحماية اإلجرائية التي ينبغي تطبيقها فيما يتعلق بعمليات اإلخالء باإلكراه تشمل( :أ) إتاحاة فرصاة للتشااور
الحقيقي مع المتضاررين؛ (ب) إشاعار المتضاررين كافاة بشاكل واف ومناساب قبال الموعاد المقارر لإلخاالء؛ (ج)
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اإلحاطة علما بعمليات اإلخالء المقترحة ،وعند االقتضاء ،بالغرض البديل المقرر استخدام األرض أو المسكن من
أجله ،على أن تتاح هاذه المعلوماات لجمياع المتضاررين فاي الوقات المناساب؛ (د) حضاور ماوظفين حكاوميين أو
ممثلين عنهم أثناء اإلخالء ،وخاصة عندما يتعلق األمر بجماعات من الناـس؛ (ه) التعياين الصاحيح لهوياة جمياع
األشخاص الذين يتولون القيام بعملية اإلخالء؛ (و) عدم القيام باإلخالء عند سوء األحوال الجوية بشكل خاص أو
أثناء الليل ،ما لم يوافق المتضررون علاى غيار ذلاك؛ (ز) توفياـر سابل االنتصااف القانونياة؛ (ح) تاوفير المعوناة
القانونية ،عند اإلمكان ،لمن يكونون بحاجة إليها من أجل التظلم لدى المحاكم.
 -40وينبغي أال تسفر عمليات اإلخالء عن تشريد األفراد أو تعرضهم النتهاك حقاوق أخارى مان حقاوق اإلنساان.
وفي حال عجز المتضررين عن تلبياة احتياجااتهم بأنفساهم ،علاى الدولاة الطارف أن تتخاذ كال التادابير المناسابة،
بأقصى ما هاو متااح لهاا مان ماوارد ،لضامان تاوفير مساكن باديل مالئام لهام ،أو إعاادة تاوطينهم أو إتاحاة أراض
منتجة لهم ،حسب الحالة.
 -47وتعي اللجنة أن ثمة مشاريع إنمائية شتى تمولها وكاالت دولية في أراضي الدول األطاراف قاد أسافرت عان
عمليات إخالء باإلكراه .وتشير اللجنة في هذا الشأن ،إلى التعليق العام  )4220( 8الذي يانص ،فاي جملاة أماور،
على أنه "ينبغي للوكاالت الدولية أن تتجنب ،على نحو دقيق ،المشاركة فاي مشااريع تنطاوي ،علاى سابيل المثاال
 ...على تعزيز أو توطيد التمييز ضد األفراد أو الجماعات بما يتناقض مع أحكاام العهاد ،أو تنطاوي علاى عملياات
إجالء أو تشريد واسعة النطاق لألشخاص دون توفير كل أشاكال الحماياة والتعاويض المناسابة لهام .وينبغاي باذل
كل جهد ممكن في كل مرحلة من أي مشروع إنمائي لكفالة المراعاة الواجبة للحقوق الواردة في العهد"(.)0
 -42إن بعااض المؤسسااات ،مثاال البنااك الاادولي ومنظمااة التعاااون والتنميااة فااي المياادان االقتصااادي ،قااد اعتماادت
مبادئ توجيهية بشأن التهجير و/أو إعاادة التاوطين بغياة الحاد مان نطااق عملياات اإلخاالء بااإلكراه والتقليال مان
المعاناة البشرية المتصالة بهاا .وكثيارا ماا تكاون هاذه الممارساات مرافقاة للمشااريع اإلنمائياة الكبيارة ،مثال بنااء
السدود وغيرها مان المشااريع الكبارى لتولياد الطاقاة .إن المراعااة التاماة لهاذه المباادئ التوجيهياة ،التاي تجساد
االلتزا مات الواردة في العهد ،هي أمر ضروري ،سواء من جانب الوكااالت أنفساها أو مان جاناب الادول األطاراف
في العهد .وتشير اللجنة في هذا الشأن إلى البيان الوارد في إعالن وبرنامج عمل فيينا بأن "في حاين أن التنمياة
تيسر التمتع بجميع حقوق اإلنسان ،فإن انعدام التنمية ال يجوز اتخاذه ذريعة لتبرير االنتقاص من حقوق اإلنساان
المعترف بها دوليا" (الجزء األول ،الفقرة .)40
 -42وفقا للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة ،فيماا يتعلاق بااإلبالغ ،يرجاى مان الادول األطاراف تقاديم شاتى
المعلومات المتعلقة مباشرة بممارسة عمليات اإلخالء باإلكراه ،ومنهاا معلوماات عماا يلاي( :أ) "عادد األشاخاص
الذين تم إخالؤهم في غضون السنوات الخمس األخيارة وعادد األشاخاص الاذين ال يحظاون حالياا بحماياة قانونياة
ماان اإلخااالء التعساافي أو أي نااوع ماان اإلخااالء"( ،ب) "التشااريع المتعلااق بحقااوق المسااتأجرين فااي ضاامان شااغل
المسكن وفي الحماية من اإلخالء"( ،ج) "التشريع الذي يحظر أي شكل من أشكال اإلخالء"(.)7
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 -80كمااا يرجااى تقااديم معلومااات بشااأن "مااا يتخااذ ماان تاادابير أثناااء جملااة حاااالت ،منهااا باارامج تحسااين المناااطق
الحضرية ومشاريع إعادة التنمية والنهوض بالمواقع واإلعداد للمناسبات الدولية (األلعاب األوليمبية وغيرها من
المباريات الرياضية والمعارض والمؤتمرات ،وما إلى ذلك) وحمالت تجميل المدن ،وما إليها ،التي تكفال الحماياة
من اإلخالء أو تكفل إعادة اإلسكان بالرضا المتبادل ،من كل من يعيشون في المواقع المتأثرة أو باالقرب منهاا(.)2
بيد أنه لم تقم سوى بضع دول أطراف بإدراج المعلومات المطلوبة في تقاريرهاا إلاى اللجناة .لاذلك ترغاب اللجناة
في التشديد على األهمية التي تعلقها على تلقي هذه المعلومات.
 -84وبينت بعض الدول األطراف أن هذا النوع من المعلومات غير متاح .وتشير اللجناة إلاى أن رصاد الحاق فاي
السكن المالئام رصادا فعااال ،ساواء مان جاناب الحكوماة المعنياة أو مان جاناب اللجناة ،يتعاذر فاي حاال عادم جماع
البيانات المناسبة .وهي ترجو من جميع الادول األطاراف أن تحارص علاى جماع البياناات الالزماة وإدراجهاا فيماا
تقدمه من تقارير بموجب أحكام العهد.
ـــــــــــــــــــ
* وارد في المرفق الرابع بالوثيقة .E/1998/22
( )2تقريــــر الموئل :مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،فانكوفر 52 ،أيار/مايو  22 -حزيران/يونيه 2241
( ،)A/CONF.70/15الفصل الثاني ،التوصية باء  ،4 -الفقرة جيم `.`9
( ) 9تقرير لجنة المستوطنات البشرية عن أعمال دورتها الحادية عشرة ،إضافة ( ،)A/43/8/Add.1الفقرة .25
( )5تقريــر مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ،ريو دي جانيرو 27 - 5 ،حزيران/يونيه  ،2229المجــلد األول
(( ، )A/CONF.151/26/Rev.1 (vol.Iالمرفـق الثاني ،جدول أعمال القرن  ،92الفصل (2-4ب).
( ) 7تقرير مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية( ،الموئل الثاني) ( ،)A/CONF.165/14المرفق الثاني ،جدول أعمال الموئل،
الفقرة (70ن).
( )2قرار لجنة حقوق اإلنسان  ،44/2225الفقرة .2
( ،E/1990/23 )1المرفق الثالث ،الفقرتان  1و(4د).
(.E/C.12/1990/8 annex IV )4
( )4المرجع نفسه.
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العالقة بين العقوبات االقتصادية واحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدورة السابعة عشرة ()4227
ُ -4تفرض العقوبات االقتصادية بتواتر متزايد دوليا وإقليميا ومن جانب واحد .والغرض من هذا التعليق العام هو
التأكيد على أنه مهما كانت الظروف ،فإنه يتعاين عناد فارض هاذه العقوباات أن تؤخاذ فاي الحسابان بصاورة تاماة
أحكااام العهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة .وال تتشااكك اللجنااة بأيااة طريقااة فااي
ضرورة فرض العقوبات في الحاالت المناسبة وفقاا ً للفصال الساابع مان ميثااق األمام المتحادة أو غياره مان أحكاام
القااانون الاادولي المنطبقااة علااى الحالااة .ولكاان أحكااام الميثاااق ذات الصاالة بحقااوق اإلنسااان (المااواد  4و 44و)40
ينبغي أن تعتبر واجبة التطبيق بشكل تام في مثل هذه الحاالت.
 -8وخالل التسعينيات ،فرض مجلس األمن عقوبات من أنواع مختلفة ولمدد مختلفة فيما يتعلاق بجناوب أفريقياا،
والعراق/الكويت ،وأجزاء من يوغوسالفيا السابقة ،والصومال ،والجماهيرية العربياة الليبياة ،وليبيرياا ،وهاايتي،
وأنغوال ،ورواندا ،والسودان .وقد استرعي انتباه اللجنة إلى أثر هذه العقوباات علاى التمتاع باالحقوق االقتصاادية
واالجتماعية والثقافية في عدد من الحاالت التي تمس دوالً أطرافا ً في العهد ظل قسم منها يقادم تقااريره بانتظاام،
وبذلك كان يعطي اللجنة الفرصة لبحث الحالة بعناية.
 -9وبينما يختلف أثر العقوبات من حالة ألخرى ،فإن اللجنة تعي أن لها في جمياع األحاوال تقريباا ً أثاراً محسوساا ً
علاى الحقااوق التااي يعتارف بهااا العهااد .فهاي ،علااى ساابيل المثااال ،كثياراً مااا تساابب اضاطرابا ً فااي توزيااع األغذيااة،
واألدويااة واإلماادادات الصااحية ،وتهاادد نوعيااة الطعااام وتااوافر مياااه الشاارب النظيفااة ،وتتاادخل بصااورة قاسااية فااي
تشغيل األنظمة الصحية والتعليمية األساساية وتقاوض الحاق فاي العمال .وباإلضاافة إلاى ذلاك ،فاإن عواقبهاا غيار
المقصودة قد تشمل تعزيز سلطة الفئات المست ّبدة ،وظهور سوق سوداء بصورة تكاد تكون حتمية ،وتوليد أربااح
مفاجئة ضخمة للجماعات المتميزة التي تتصارف فيهاا ،وتعزياز رقاباة الفئاات الحاكماة علاى الساكان بشاكل عاام،
وتقييد فرص التماس اللجوء أو التعبير عن المعارضة السياسية .وإذا كانت هذه الظواهر في جوهرها ذات طاابع
سياسي ،فإن لها كذلك تأثيراً إضافيا ً كبيراً على التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -1وعنااد النظاار فااي العقوبااات ،ماان الضااروري التمييااز بااين الغاارض األساسااي ماان ممارسااة الضااغط السياسااي
واالقتصاادي علاى النخباة الحاكمااة فاي البلاد إلقنااعهم باالمتثااال للقاانون الادولي ،وماا يرافااق ذلاك مان تسا ّبب فااي
معاناة الفئات األضعف داخل البلد المستهدف .ولهذا السابب فاإن أنظماة الجازاءات التاي وضاعها مجلاـس األمــاـن
اآلن تحتااوي علااى اسااتثناءات إنسااانية تهاادف إلااى إتاحااة تاادفق الساالع والخاادمات األساسااية الموجهااة ألغااراض
إنسااانية .ومااان المفتااارض بصااافة عاماااة أن هاااذه االساااتثناءات تضااامن االحتااارام األساساااي للحقاااوق االقتصاااادية
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واالجتماعية والثقافية في البلد المستهدف.
 -4غير أن عدداً من الدراسات التي أجرتها األمم المتحادة حاديثا ً وغيرهاا مان الدراساات األخارى التاي حللات أثار
العقوبات ،انتهت إلى أن هذه االستثناءات ليس لها ذلك التأثير .وعالوة علاى ذلاك فاإن االساتثناءات محادودة جاداً
في نطاقها .فهي ال تعاالج  -علاى سابيل المثاال  -مساألة الحصاول علاى التعلايم االبتادائي ،وال تتايح إصاالح البناى
األساسية الضرورية لتوفير المياه النظيفة ،والرعاية الصحية الكافية ،إلخ .وقد أشار األمين العام في عاام 4224
إلااى ضاارورة تقياايم التااأثير المحتماال للجاازاءات قباال فرضااها ،وإلااى توساايع تقااديم المعونااة اإلنسااانية إلااى الفئااات
األضعف . 4وفي العام التالي جاء في دراسة رئيسية أعدتها للجمعية العامة اآلنسة غراسا ماشيل حول أثر النازاع
المسلح على األطفال ،أن "االستثناءات اإلنسانية تميل إلى الغموض وتفسر بشكل اعتباطي وغير متجانس . ...
كما أن حاالت التأخير والفوضى ،ورفض طلبات استيراد السالع اإلنساانية الضارورية تسابب نقاص الماوارد ...
وال بااد أن تكااون تأثيراتهااا أشا ّد وطااأة علااى الفقااراء ".8وفااي اآلونااة األخياارة ،خلااص تقرياار صااادر فااي تشاارين
األول/أكتوبر  4227إلى أن اإلجراءات االستعراضية التي وضعت في ظل لجاان الجازاءات المختلفاة التاي أنشاأها
مجلااس األماان "مااا زالاات بطيئااة ،وال تاازال وكاااالت المعونااة تواجااه مصاااعب فااي الحصااول علااى موافقااة علااى
اإلمدادات المستثناة  . ...وتهمل اللجان مشاكل أكبر تتعلق باالنتهاكات التجارية والحكومية وتتخذ شاكل التعامال
في السوق السوداء والتجارة غير المشروعة ،والفساد".9
 -0وهكذا فإن من الواضح ،استناداً إلى مجموعة مثيارة مان الدراساات القطرياة والعاماة ،أناه ال يجاري االهتماام
بقاادر كااـاف بتااأثير العقوبااات علااى الفئااات الضااعيفة .ومااع ذلااك فااإن هااذه الدراسااات لاام تتناااول ،ألسااباب متنوعااة،
العواقب السيئة على وجه التحديد بالنسبة للتمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فاي حاد ذاتهاا .ومان
الواضاح فااي واقاع األماار أن تلاك العواقااب لاام تؤخاذ فااي الحسابان علااى اإلطااالق ،أو لام ُتعا َ
اط االهتماام الجاااد الااذي
تستحقه في معظم الحاالت ،إن لم يكن فيها جميعاً ،ولهذا يلزم إعطاء بع ٍد يتعلق بحقاوق اإلنساان للماداوالت التاي
تدور حول هذه القضية.
 -7وتعتبر اللجنة أن أحكام العهد التي تنعكس كلها من الناحية العملية في سلسلة من المعاهدات األخارى لحقاوق
اإلنسان ،وكذلك فاي اإلعاالن العاالمي لحقاوق اإلنساان ال يمكان اعتبارهاا أحكاماا ً غيار معماول بهاا ،أو غيار قابلاة
للتطبيق على أي حال ،لمجرد أن قراراً قد اتخذ بأن اعتبارات السالم واألمان العاالميين تساتدعي فارض جازاءات.
وكمااا يصاار المجتمااع الاادولي علااى أن أي دولااة مسااتهدفة يتعااين عليهااا أن تحتاارم الحقااوق المدنيااة والسياسااية
لمواطنيهاا ،فإنااه ينبغااي علااى تلاك الدولااة وعلااى المجتمااع الادولي نفسااه عماال كاال ماا يمكاان عملااه لحمايااة جااوهر
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على األقل للسكان المتضررين في تلك الدولة (انظر التعلياق العاام رقام
 ،)4220( 9الفقرة .)40
 -2وإذا كان هذا االلتزام الذي قطعته كل دولة علاى نفساها مساتمداً مان االلتازام الاوارد فاي ميثااق األمام المتحادة
بتعزيز احترام كل حقوق اإلنسان ،فإنه تجدر اإلشارة أيضاا إلاى أن كال عضاو مان األعضااء الادائمين فاي مجلاس
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األماان قااد وقااع العهااد ،رغاام أن عضااوين (الصااين والواليااات المتحاادة األمريكيااة) لاام يصااادقا عليااه بعااد .ومعظاام
األعضاء غير الدائمين هم من األطراف فاي وقات مان األوقاات .فقاد تعهادت كال دولاة طارف ،طبقاا ً للفقارة  4مان
المااادة  8ماان العهااد بااأن "تتخااذ ،بمفردهااا وعاان طريااق المساااعدة والتعاااون الاادوليين ،وال ساايما علااى الصااعيدين
االقتصادي والتقني ،وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ،ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التادريجي
بالحقوق المعترف بها في هذا العهد ،سالكة في ذلك جميع السبل المناسابة  "...وعنادما تكاون الدولاة المتضاررة
ً
دولاة طرفاا ً أيضااً ،يصابح الواجااب مضااعفا ً علاى الاادول األخارى بااأن تحتارم االلتزاماات ذات الصاالة وتأخاذها فااي
الحسبان .وبقدر ما يتعلق األمر بالجزاءات المفروضة على دول ليست أطرافا في العهد فإن المبادئ نفسها تطبق
على أية حال ،مع مراعاة حالة الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة للفئاات الضاعيفة ،كجازء مان القاانون
الدولي العام ،كما يدل على ذلك  -مثالً  -التصديق شبه العالمي على اتفاقية حقوق الطفل ،وحالة اإلعالن العاالمي
لحقوق اإلنسان.
 -2ورغم أنه ليس للجنة دور فيما يتعلق بقارارات فارض العقوباات أو عادم فرضاها ،فاإن عليهاا مساؤولية رصاد
امتثال جميع الدول األطراف للعهد .وعندما تتخاذ تادابير تثابط قادرة دولاة طارف علاى الوفااء بالتزاماتهاا بموجاب
العهد ،فإن شروط العقوبات وطريقة تطبيقها تصبح قضايا مناسبة الهتمام اللجنة.
 -40وتعتقااد اللجنااة أن مجمااوعتين ماان االلتزامااات تنبعااان ماان هااذه االعتبااارات .تتعلااق المجموعااة األولااى منهااا
بالدولة المتضررة .ذلك أن فارض العقوباات ال يلغاي االلتزاماات ذات الصالة لتلاك الدولاة الطارف أو ينقصاها باأي
حال من األحوال .وكما في حاالت مماثلة أخرى ،تكتسب تلك االلتزامات أهمية عملية أكبر في أوقاات الشادة علاى
وجه الخصوص .وهكذا فإن اللجنة مطالبة بأن تبحث بعناية مدى ما اتخذته الدولة المعنية مان خطاوات "بأقصاى
ما تسمح به مواردهاا المتاحاة" لتاوفير أكبار حماياة ممكناة للحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة لكال فارد
يعيش ضمن واليتها .وبينما تقلل العقوبات حتما ً قدرة الدولة المتضررة على تمويل بعاض التادابير الضارورية أو
دعمهاا ،تظاال الدولاة ملتزمااة بضامان عاادم وجاود تمييااز فيمااا يتعلاق بااالتمتع بهاذه الحقااوق ،وباتخااذ كاال التاادابير
الممكنة  ،بما في ذلك التفاوض مع دول أخارى وماع المجتماع الادولي لتخفايض األثار السالبي علاى حقاوق الفئاات
الضعيفة داخل المجتمع.
 -44وتتعلق المجموعة الثانية من االلتزامات بالطرف أو األطراف المسؤولة عن فرض العقوبات واإلبقاء عليهاا
وتنفيذها ،سواء أكان المجتماع الادولي ،أم منظماة دولياة أو إقليمياة ،أم دولاة أو مجموعاة مان الادول .وفاي هاذا
الصاادد ،تاارى اللجنااة أن هناااك ثالثااة اسااتنتاجات تاانجم منطقي اا ً عاان االعتااراف بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة
والثقافية.
 -48فأوال ،ينبغي أن تؤخذ هذه الحقاوق فاي الحسابان بشاكل كامال عناد تصاميم نظاام مناساب للجازاءات .وبادون
الموافقة على أية تدابير معينة في هذا الصدد ،تأخذ اللجناة علماا ً بمقترحاات كتلاك الداعياة إلاى إنشااء آلياة تابعاة
لألماام المتحاادة لرصااد ومتابعااة أثاار العقوبااات؛ وتطااوير مجموعااة أكثاار شاافافية ماان المبااادئ واإلجااراءات المتفااق
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عليها ،تقاوم علاى أسااس احتارام حقاوق اإلنساان؛ وتحدياد طائفاة أوساع مان السالع والخادمات المعفااة؛ وتخويال
وكاالت تقنية متفق عليها للبت في اإلعفاءات الضارورية؛ وإنشااء مجموعاة مان لجاان الجازاءات التاي تتااح لهاا
مااوارد أفضاال؛ واسااتهداف أدق لمااواطن الضااعف لاادى أولئااك الااذين يرغااب المجتمااع الاادولي فااي تغيياار ساالوكهم؛
وإدخال قدر أكبر من المرونة العامة.
 -49وثانياً ،ينبغي االضطالع برصد فعال ،وهو مطلوب دائماا ً بموجاب بناود العهاد ،طيلاة فتارة تطبياق العقوباات.
وعندما يأخذ طرف خارجي على عاتقه مسؤولية حتى ولو جزئية عن الحالة داخل بلد ما (ساواء بموجاب الفصال
السابع من الميثاق أو غيره) ،ال بد أن يتحمل هاذا الطارف مساؤولية أن يفعال كال ماا فاي وساعه لحماياة الحقاوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية للسكان المتضررين.
 -41وثالثاً ،يلتزم الكياان الخاارجي باأن "يتخاذ خطاوات ،بمفارده وعان طرياق المسااعدة والتعااون الادوليين ،وال
سيما على الصعيدين االقتصادي والتقني" (الفقرة  4من المادة  8من العهد) من أجل االستجابة ألياة معانااة غيار
متناسبة تتعرض لها الفئات الضعيفة داخل البلد المستهدف.
 -44وتحسبا ً لالعتراض على أن العقوباات ال باد أن تاؤدي ،فاي حاد ذاتهاا تقريبااً ،إلاى انتهاكاات خطيارة للحقاوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية إذا أريد لهاا أن تحقاق أهادافها ،تالحاظ اللجناة ماا خلصات إلياه دراساة رئيساية
لألمم المتحدة أُجريت حديثا ً من أنه "يمكن اتخاذ قارارات لتخفياف معانااة األطفاال أو لتقليال العواقاب الضاارة إلاى
متسااو علاى حالاة الفئاات الضاعيفة
حد أدنى دون اإلضرار باألهداف السياساية للعقوباات"  .1وهاذا ينطباق بشاكل
ٍ
األخرى.
 -40واله دف الوحيد للجنة من اعتماد هذا التعليق العام هو استرعاء االنتبااه إلاى أن ساكان بلاد معاين ال يفقادون
حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية بسبب أي قناعة بأن قاادتهم قاد انتهكاوا أعرافاا ً تتصال بالساالم واألمان
الدوليين .إن الهدف ليس تقديم الدعم أو التشجيع لمثل أولئك القادة ،وال تقويض أو إضعاف المصالح المشروعة
للمجتمع الدولي في فرض االحترام ألحكام ميثاق األمم المتحدة والمبادئ العامة للقانون الدولي .بل هاو اإلصارار
على أن الخاروج علاى القاانون مان جاناب ينبغاي أالّ يقابلاه خاروج علاى القاانون مان ناوع آخار ال يهاتم باالحقوق
األساسية التي تكمن وراء أي عمل جماعي من هذا القبيل ،وتضفي عليه الشرعية.
_______________________
* وارد ،ي الوميقة  -E/1998/22. 1م حق لخكة الس م ل)A/50/60-S/1995/1ب الذقرات م  11لى .41
" -9أمر النزا المس ح ا ى احكذان :م كرة م احمي الةام" لA/51/306ب المر،ق)ب الذقرة .294
Management: Enhancing the L. Minear, et al., Toward More Humane and Effective Sanctions -5
 .Summary Capacity of the United Nations System, Executiveأُادت الدراسة بنا ا ى ك ب دارة الشؤو اإلنسانية
التابةة لممم المتحدة نيابة ا ال جنة الدائمة المشتركة بي الوكاتتب  1تشري احون/أكتوبر .2224
 -7المرجع نذس .
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تاسعا :التعليق العام رقم 2
التطبيق المحلى للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدورة التاسعة عشرة ()4222

ألف  -واجب إعمال العهد في النظام القانوني المحلي
 -4تناولت اللجنة ،في تعليقها العام رقم  )4220( 9بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف (الفقرة  4من الماادة 8
من العهد) ، 4والمسائل المتعلقاة بطبيعاة ونطااق التزاماات الادول األطاراف .ويساعى هاذا التعلياق العاام إلاى بلاورة
ب عااض جوانااب البيااان السااابق .ويتمثاال االلتاازام الرئيسااي للاادول األطااراف فيمااا يخااص العهااد فااي إعمااال الحقااوق
المعترف بها فيه .وبدعوة الحكومات إلاى القياام باذلك ساالكة "جمياع السابل المناسابة" ،يعتماد العهاد نهجاا ً عاماا ً
ومرنا ً يم ّكن من مراعاة خصائص النظامين القانوني واإلداري لكل دولة فضالً عن اعتبارات أخرى ذات صلة.
 -8غير أن هذه المرونة تقترن باالتزام كال دولاة طارف باساتخدام كافاة الوساائل المتاوفرة لاديها إلعماال الحقاوق
المعتارف بهاا فاي العهاد .وفاي هاذا الصادد يجااب أن تراعاى الشاروط األساساية للقاانون الادولي لحقاوق اإلنسااان.
وعليه يتعين االعتراف بقواعد العهد بالطرق المناسبة في النظام القانوني المحلي ،ويجب أن يتاح لكل مظلاوم أو
مجموعة مظلومين سبل االنتصاف أو التظلم المناسبة وكذلك وضع وسائل مالئمة لضمان مساءلة الحكومة.
 -9ويجب أن ينظر في المسائل المتصلة بتطبيق العهد على الصعيد المحلي في ضوء مبادأين مان مباادئ القاانون
الدولي .والمبدأ األول الذي تعكسه المادة  87من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 8هو أنه "ال يجوز ألي طارف أن
يحااتج بأحكااام قانونااه الااداخلي لتبرياار عاادم تنفيااذه معاهاادة مااا" .وبعبااارة أخاارى ،ينبغااي للاادول أن تعاادل النظااام
القانوني المحلاي حساب االقتضااء للوفااء بالتزاماتهاا التعاهدياة .أماا المبادأ الثااني فتعكساه الماادة  2مان اإلعاالن
العالمي لحقوق اإلنسان التي تانص علاى أن "لكال شاخص حاق اللجاوء إلاى المحااكم الوطنياة المختصاة إلنصاافه
الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون" .وال يتضمن العهد أي نظير
صااريح للفقاارة (9ب) ماان المااادة  8ماان العهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة والسياسااية الااذي يلاازم الاادول
األطراف بجملة أمور منها "أن تنمي إمكانيات التظلم القضائي" .غير أنه سيتعين على الدولة الطرف التي تسعى
إلى تبرير عدم توفير أي سبل قانونية محلية للتظلم مان انتهاكاات الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة أن
تثبت أن سبل االنتصاف هذه ال تشكل "سبالً مناسبة" بالمعنى الوارد في الفقرة  4من المادة  8من العهاد الادولي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو

أنها غير ضارورية نظاراً للسابل األخارى المساتخدمة.
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وسيكون من ال صعب إثبات ذلك ،وترى اللجناة أن "السابل" األخارى المساتخدمة يمكان أن تصابح غيار فعالاة فاي
كثير من الحاالت إذا لم تعزز أو تك ّمل بسبل انتصاف قضائية.

باء  -مكانة العهد في النظام القانوني المحلي
 -1ينبغي ،عموما ،أن تطبق معايير حقوق اإلنسان الدولياة الملزماة قانوناا ً علاى نحاو مباشار وفاوري فاي النظاام
القانوني المحلي لكل دولة طرف بحيث يتمكن األفراد من طلاب إعماال حقاوقهم أماام المحااكم والهيئاات القضاائية
الوطنية .والقاعدة التي تنص على استنفاذ سبل االنتصااف المحلياة قاعادة تعازز أولوياة سابل االنتصااف الوطنياة
في هذا الشأن .ويعتبر وجود اإلجراءات الدولية لمتابعة المطالبات الفردية وزيادة تطويرها أمرا لـه أهميته ،لكان
هذه اإلجراءات ليست في نهاية األمر سوى إجراءات تك ّمل سبل االنتصاف الوطنية الفعالة.
 -4وال ينص العهد على سبل محددة لتنفيذه في النظام القانوني الوطني .وال يوجد أي حكم ُيلزم بإدماجاه التاام أو
ينص على إعطائه نوعا ً من المكاناة المحاددة فاي القاانون الاوطني .وعلاى الارغم مان أن التحدياد الادقيق لطريقاة
إعمال الحقوق التي ينص عليها العهد في القانون الوطني يمثال مساألة تباتّ فيهاا كال دولاة طارف ،فاإن الوساائل
المستخدمة في ذلك يجب أن تكون مالئمة ،بحيث تسافر عان نتاائج تتماشاى ماع وفااء الدولاة الطارف بالتزاماتهاا
كاملاة .وتخضااع السابل التااي يقاع عليهااا االختيااار أيضاا السااتعراض فاي إطااار نظاار اللجناة فااي مادى وفاااء الدولااة
الطرف بالتزاماتها بموجب العهد.
 -0ويتبين من تحليل لممارسة الدول فيماا يخاص العهاد أنهاا اساتخدمت مجموعاة متنوعاة مان الانهج .ولام تتخاذ
بعض الدول أي إجراء محدد على اإلطالق .وقامت بعض الدول التي اتخذت تدابير بتحويل العهد إلى قانون محلي
بتكملة أو تعديل التشريع القائم من غير االحتجاج باألحكام المحددة للعهد .وقامت دول أخرى باعتماده أو إدماجاه
في القانون المحلي لالحتفاظ بأحكامه كما هي وإضفاء صالحية رسامية عليهاا فاي النظاام القاانوني الاوطني .وتام
ذلك في معظم األحيان من خالل أحكام دستورية أعطت ألحكام معاهدات حقوق اإلنسان الدولية األولوية علاى أياة
قوانين محلية ال تتمشى معها .ويعتمد نهج الدول إزاء العهد اعتماداً كبيراً على النهج المعتمد في النظام القانوني
المحلي إزاء المعاهدات بصورة عامة.
 -7ولكاان ،أيااا كاناات المنهجيااة المفضاالة ،هناااك عاادة مبااادئ مترتبااة علااى واجااب إعمااال العهااد ويجااب بالتااالي
احترامها .أوال ،يجب أن تكون وسائل التنفيذ المختارة كافية لضمان الوفاء بااللتزامات بموجب العهد .وينبغي أن
تراعااى ضاارورة ضاامان أهليتهااا لنظاار المحاااكم فيهااا (انظاار الفقاارة  40أدناااه) لاادى تحديااد أفضاال طريقااة إلعمااال
الحقوق التي ينص عليها العهد في القانون الداخلي .ثانياا ،ينبغاي أن تؤخاذ فاي االعتباار الوساائل التاي ثبات أنهاا
أكثر فعالية في ضمان حماية حقوق اإلنسان األخرى في البلد المعني .وحيثما تكاون الوساائل المساتخدمة إلعماال
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مختلفاة اختالفاا كبيارا عان الوساائل المساتخدمة
فيما يتعلق بمعاهدات حقوق اإلنسان األخرى ،ينبغي أن يكون لاذلك مبارر قاوي و ُيؤخاذ فاي االعتباار كاون الصايغ

168

المقدمة
المسااتخدمة فااي العهااد مشااابهة إلااى حااد بعيااد للصاايغ المسااتخدمة فااي المعاهاادات التااي تتناااول الحقااوق المدنيااة
والسياسية.
 -2ثالثااا ،ال يقتضااي العهااد الاادول رسااميا ً إلااى إدماااج أحكامااه فااي القااانون الااداخلي لكاان هااذا الاانهج مستصااوب.
فاإلدماج المباشر يتفادى المشااكل التاي قاد تنشاأ فاي ترجماة االلتزاماات بموجاب العهاد إلاى قاانون وطناي وياوفر
أساساا ً الحتجااج األفاراد مباشارة بااالحقوق المنصاوص عليهاا فياه أماام المحاااكم الوطنياة .ولهاذه األساباب تشااجع
اللجنة بقوة اعتماد العهد أو إدماجه في القانون الوطني رسميا.

جيم  -دور سبل االنتصاف القانونية
سبل انتصاف قانونية أم قضائية؟
 -2ينبغي أالّ يفسر الحق في االنتصاف الفعاال دائماا ً علاى أناه يقتصار علاى سابل االنتصااف القضاائية .فكثياراً ماا
تكون سبل االنتصاف اإلدارية كافية بحد ذاتها ،ومن المشروع أن يتوقع من يعيش داخل نطااق الوالياة القضاائية
لدولة طرف ،اساتناداً إلاى مبادأ حسان النياة ،أن تأخاذ كافاة السالطات اإلدارياة فاي االعتباار مقتضايات العهاد لادى
اتخاذ قراراتها .وينبغي أن يكون كل سبيل من سبل االنتصاف اإلدارية هذه متيسراً ومعقاول التكلفاة ومتاوفراً فاي
الوقت المناسب وفعاالً .كما أنه كثيراً ما يكون التمتع بالحق المطلق في الطعن قضائيا في اإلجراءات اإلدارية من
هذا النوع أمراً مناسبا في هذ ا المضمار .وبالمثل ،هناك بعاض االلتزاماات مان قبيال تلاك المتعلقاة بعادم التميياز،9
(ولكنها ،ال تقتصر بأي حال من األحوال عليها) حيث النص على شكل من أشاكال سابل االنتصااف القضاائية فيماا
يخصها ضروري فيما يبدو لالمتثال لمقتضيات العهد .وبعبارة أخرى ،يعتبر االنتصاف أمام القضاء ضروريا ً كلماا
استحال إعمال حق من الحقوق المشمولة بالعهد إعماالً كامالً دون أن تقوم السلطة القضائية بدور ما في ذلك.

األهلية لنظر المحاكم
 -40يعتبار ماان البااديهي عااادة أن الساابل القضااائية للااتظلم مان االنتهاكااات ضاارورية فيمااا يخااص الحقااوق المدنيااة
والسياسااية .ويفتاارض عك ا س ذلااك فااي معظاام األحيااان ،لألسااف ،فيمااا يخااص الحقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة
برره طبيعة الحقوق وال أحكام العهد ذات الصالة .وقاد سابق للجناة أن أوضاحت أنهاا
والثقافية .وهذا التناقض ال ُت ّ
تعتبر الكثير من أحكام العهد واجباة التنفياذ فاورا .وهكاذا فقاد سااقت فاي التعلياق العاام رقام  )4220( 9مثااالً هاو
المااادة  ،9والفقاارة (أ)‘ ‘4ماان المااادة  ،7والمااادة  ،2والفقاارة  9ماان المااادة  ،40والفقاارة (8أ) ماان المااادة ،49
والفقرة  9من المادة  ،49والفقرة  1من المادة  ،49والفقرة  9مان الماادة  .44ومان األهمياة بمكاان هناا التميياز
بين األهلية لنظر المحاكم (أي المساائل التاي مان المناساب أن تبات فيهاا المحااكم) والقواعاد النافاذة تلقائياا ً (التاي
يمكن أن تنفذها المحاكم دون الدخول في المزيد من التفاصيل) .ولئن كان من الالزم مراعاة النهج العام لكل نظام
قانوني ،فإنه ال يوجد في العهد أي حق ال يمكن اعتباره ،في األغلبية العظمى للنظم ،حقا ً ينطوي على األقال علاى
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بعض األبعاد الهامة التي يمكن أن تنظر فيها المحاكم .ويقترح أحيانا ترك أمر البت في المساائل المتعلقاة بتوزياع
الموارد للسلطات السياساية بادال مان تركاه للمحااكم .وينبغاي احتارام اختصاصاات كال فارع مان الفاروع المختلفاة
للحكومة ،إال أن من المناسب االعتراف بأن المحاكم ،عادة ،تشارك بالفعل في مجموعة كبيارة مان المساائل التاي
تترتب عليها آثار هامة فيما يخص الموارد ،واعتمااد تصانيف صاارم للحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة
يضعها ،بحكم تعريفها ،خاارج دائارة اختصااص المحااكم سايكون بالتاالي تعسافيا ً ومتعارضاا ً ماع مبادأ عادم قابلياة
مجموعتي حقوق اإلنسان للتجزئة وترابطهما .ومن شأن ذلك أن يحد بصورة كبيرة كذلك من قدرة المحااكم علاى
حماية حقوق أضعف الفئات وأكثرها حرمانا في المجتمع أيضاً.

النفاذ التلقائي
 -44ال ينفي العهد إمكانية اعتبار الحقوق الواردة فيه حقوقا ً نافذة تلقائيا ً في الانظم التاي تانص علاى هاذا الخياار.
والواقع أن المحاوالت التي تم القيام بها خالل صياغة العهد لتضمينه حكما محددا ينص على اعتبااره "غيار نافاذ
تلقائيا" قد رفضت بشدة .وفي معظم الدول ستبت المحااكم ،ال السالطة التنفيذياة أو التشاريعية ،فاي مساألة ماا إذا
كااان حكاام ماان أحكااام المعاهاادات نافااذاً تلقائي ااً .ولكااي تنفااذ هااذه المهمااة بفعاليااة ،يجااب إطااالع المحاااكم والهيئااات
القضاائية المعنياة علااى طاابع وآثاار العهااد وعلاى الاادور الهاام الاذي تؤديااه سابل االنتصااف القضااائية فاي تنفيااذه.
وهكذا ينبغاي للحكوماات ،عناد مشااركتها ماثال فاي إجاراءات المحااكم ،أن تشاجع تفساير القاانون المحلاي تفسايراً
ُيم ّكنها من الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد .وبالمثل ،ينبغي أن يأخذ التدريب القضائي فاي االعتباار الكامال أهلياة
العهد لنظر المحاكم .ومما يكتسي أهمية خاصة تجناب كال افتاراض مسابق بأناه ينبغاي اعتباار هاذه القواعاد غيار
نافذة تلقائيا .والواقع أن الكثير منها مباين بعباارات هاي علاى األقال فاي مثال وضاوح ودقاة العباارات الاواردة فاي
معاهدات حقوق اإلنسان األخرى التي تعتبر المحاكم أحكامها بانتظام نافذة تلقائياً.

دال  -معاملة العهد في المحاكم المحلية
 -48يطلب من الدول ،في المباادئ التوجيهياة التاي وضاعتها اللجناة بخصاوص تقاارير الادول ،أن تقادم معلوماات
عمااا "إذا كااان ماان الممكاان االحتجاااج بأحكااام العهااد أمااام المحاااكم أو غيرهااا ماان الجهااات القضااائية أو الساالطات
اإلدارية وقيامها بإنفاذها مباشرة" .1وقد قدمت بعض الادول هاذه المعلوماات ولكان مان الاالزم إياالء هاذا الجاناب
مزيدا من األهمية في التقارير المقبلة .وتطلب اللجنة ،بصفة خاصة ،أن تقدم الادول األطاراف تفاصايل أياة أحكاام
سابقة هامة صادرة عن المحاكم المحلية تكون قد استعانت بأحكام العهد.
 -49ويتضح من المعلومات المتوفرة أن ممارسات الدول متفاوتة .وتالحظ اللجنة أن بعض المحاكم طبقت أحكاام
العهد إما مباشرة وإما بوصفها معايير تفسيرية .وهناك محاكم أخرى مستعدة لالعتراف مبدئيا ً بفائادة العهاد فيماا
يخص تفسير القانون المحلي لكن أثر العهد محدود جداً ،من ناحية التطبياق ،فاي تحليال القضاايا أو نتائجهاا .وقاد
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رفضت محاكم أخرى أن تعترف للعهد بأي سريان قانوني فاي القضاايا التاي حااول فيهاا أفاراد االساتناد إلياه .وماا
زال هناك مجال واسع لزيادة اعتماد المحاكم على العهد في معظم البلدان.
 -41وينبغي للمحاكم ،في حدود ممارسة وظائف المراجعة القضاائية المنوطاة بهاا علاى النحاو الواجاب ،أن تأخاذ
تصارف الدولاة ماع
في االعتبار الحقوق المنصوص عليهاا فاي العهاد حيثماا يكاون ذلاك ضاروريا لضامان تماشاي
ّ
التزاماتها بموجب العهد .ويتناقض إغفال المحاكم لهاذه المساؤولية ماع مبادأ سايادة القاانون الاذي يجاب أن يفهام
منه دائما أنه يشمل احترام االلتزامات الدولية المتصلة بحقوق اإلنسان.
 -44ومن المسلّم به عموما أنه يجب تفسير القانون المحلي ،قدر المستطاع ،بطريقة تتماشى مع االلتزامات
القانونية الدولية للدولة .وهكذا ،عندما يواجه أي صاحب قرار محلي أمر االختيار بين تفسير للقانون المحلي
يجعل الدولة تخالف العهد وتفسير يم ّكن الدولة من االمتثال للعهد ،ينص القانون الدولي على اختيار التفسير
األخير .وينبغي أن تفسر الضمانات المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز ،إلى أقصى حد ممكن ،بطرق تيسر توفير
حماية تامة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
_______________________
* وميقة احمم المتحدة .E/1999/22
E/1991/23 -2ب المر،ق المالث.
 -9احمم المتحدةب مجمواة المةاهداتب المج د 2222ب ص  552م النص اإلنك يزي.
 -5ام ً بالذقرة  9م المادة  9م الةهدب "تتةهد الدون احكراف بأ تءم " جَ ةن ممارسة الحقوق المنصوص ا يها ،ي ه ا الةهد
ً
"بريئة م أي تمييز".
 -7انألر الوميقة E/1991/23ب المر،ق الرابعب الذصن ألفب الذقرة 2لد
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عاشرا :التعليق العام رقم 20
دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدورة التاسعة عشرة ()4222
 -4تلزم الفقرة  4من المادة  8من العهد كل دولة طارف باأن "تتخاذ ماا يلازم مان خطاوات لضامان التمتاع الفعلاي
التدريجي بالحقوق المعترف بها في العهد سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسابة" .وتالحاظ اللجناة أن أحاد هاذه
السبل ،التي يمكن اتخاذ خطوات هامة من خاللها ،هو عمل المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.
وفي السنوات األخيرة تكاثرت هذه المؤسسات ولقي هذا االتجاه تشاجيعا قوياا مان الجمعياة العاماة ولجناة حقاوق
اإلنسان .ووضعت مفوضية األمام المتحادة الساامية لحقاوق اإلنساان برنامجاا ً رئيسايا ً لمسااعدة الادول وتشاجيعها
فيما يخص المؤسسات الوطنية.
لجان وطنية لحقوق اإلنسان ومكاتب أمنااء مظاالم و"دعااة" المصالحة العاماة أو
 -8وتجمع هذه المؤسسات بين
ٍ
غيرها من حقوق اإلنسان ومدافعين عن الشعب ( .)defensores del puebloوفي حاالت كثيرة ،أنشائت هاذه
المؤسسات على يد الحكومة ،وهي تتمتع بدرجة كبيرة من االستقالل عن السلطتين التنفيذية والتشاريعية ،وتأخاذ
في االعتبار التام معايير حقوق اإلنسان الدولية التي تنطبق على البلد المعني ،وقد كلفات بأنشاطة متنوعاة ترماي
إلااى النهااوض بحقااوق اإلنسااان وحمايتهااا .وأنشاائت هااذه المؤسسااات فااي دول ذات ثقافااات قانونيااة متباينااة جااداً،
وبغض النظر عن وضعها االقتصادي.
 -9وتالحظ اللجنة أن للمؤسسات الوطنية دوراً قد يكون بالغ األهمية في تعزيز كافة حقوق اإلنسان وضمان عدم
قابليتها للتجزئة وترابطها .ومما يؤسف لـه أن هذه المؤسسات لم ُيس َند إليها في معظم األحيان هذا الادور أو أناه
قد تم تجاهله أو إياالؤه أولوياة دنياا .ولاذا فإناه مان الضاروري إياالء الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة
العنايااة التا ّمااة فااي جميااع األنشااطة ذات الصاالة التااي تضااطلع بهااا هااذه المؤسسااات .وتبااين القائمااة التاليااة أنااواع
األنشطة التي يمكن أن تضطلع بها المؤسسات الوطنية فيما يخص هذه الحقوق ،والتي سبق أن اضطلعت بها في
بعض الحاالت:
(أ) ترويج البارامج التعليمياة واإلعالمياة الرامياة إلاى زياادة الاوعي باالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة
وتفهمهااا ،بااين السااكان عموم اا ً وفااي أوساااط مجموعااات خاصااة مثاال المااوظفين الحكااوميين وأعضاااء الساالطة
القضائية والقطاع الخاص والحركة النقابية؛
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(ب) إنعااام النظاار فااي القااوانين واإلجااراءات اإلداريااة الموجااودة ،فض االً عاان مش ااريع القااوانين وغياار ذلااك ماان
المقترحات لضمان تماشيها مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
(ج) إسداء المشورة التقنية أو االضطالع بدراسات استقصائية بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافياة،
بما في ذلك بناء على طلب السلطات العامة أو الوكاالت المختصة األخرى؛
(د) تحديد معايير على الصاعيد الاوطني يمكان اساتخدامها لقيااس مادى الوفااء بااللتزاماات المنصاوص عليهاا فاي
العهد؛
(ه ) إجراء بحوث وتحقيقات للتأكد من إعمال بعض الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافياة ،إماا داخال الدولاة
ككل أو في أقاليم منها أو فيما يخص المجموعات الضعيفة بصورة خاصة؛
(و) رصد إعمال حقاوق محاددة معتارف بهاا فاي العهاد ،وتقاديم تقاارير عان ذلاك إلاى السالطات العاماة والمجتماع
المدني؛
(ز) النظر في الشكاوى المتعلقة بمخالفات مزعومة لمعاايير الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة الساارية
داخل البلد.
 -1وتدعو اللجنة الدول األطراف إلاى العمال علاى أن تشامل الوالياات الممنوحاة لكافاة مؤسساات حقاوق اإلنساان
اهتماما مناسبا بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
تطلااب إلااى الاادول األطااراف أن تض ا ّمن التقااارير التااي تقاادمها إلااى اللجنااة تفاصاايل بشااأن كاال ماان واليااات هااذه
المؤسسات وأنشطتها الرئيسية ذات الصلة.
_______________________
* وميقة احمم المتحدة .E/1999/22

173

المقدمة

الحادى عشر :التعليق العام رقم 22
خطط العمل من أجل التعليم االبتدائي (المادة )27
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدورة العشرون ()4222
 -4تقتضي المادة  41من العهاد الادولي الخااص باالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة أن تتعهاد كال دولاة
أصبحت طرفا ً في العهد ولم تكن قد تمكنت ،حتى ذلك الحين ،من كفالة إلزامية التعليم االبتدائي ومجانيته ،بالقياام
في غضون سنتين بوضع واعتمااد خطاة عمال مفصالة للتنفياذ الفعلاي والتادريجي لمبادأ إلزامياة التعلايم االبتادائي
ومجانيته للجميع خالل عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.
 -8وإن الحق في التعليم ،المعترف به في الماادتين  49و 41مان العهاد ،وكاذلك فاي عادة معاهادات دولياة أخارى
مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،يتسام بأهمياة حيوياة .وقاد جارى
تصنيفه بعدة طارق مختلفاة باعتبااره حقاا ً اقتصااديا ً وحقاا ً اجتماعياا ً وحقاا ً ثقافيااً .وفضاالً عان انطبااق جمياع هاذه
الصفات عليه ،فإنه يمثل أيضا ً حقا ً مدنيا ً وحقا ً سياسياً ،ألنه أساسي لإلعماال التاام والفعاال لهاذين الحقاين كاذلك.
وبالتالي فإن الحق في التعليم يعبر عن عدم تجزئة حقوق اإلنسان كما يعبر عن ترابط هذه الحقوق جميعها.
 -9ويقع على عاتق كل دولة طرف ،وفقا ً اللتزامها الواضح والقاطع بموجب المادة  ،41واجب تقاديم خطاة عمال
إلى اللجنة ،توضع على األسس المحددة في الفقرة  2أدناه .وال باد مان احتارام هاذا االلتازام احتراماا ً تاماا ً باالنظر
إلااى أن التقااديرات تشااير إلااى أنااه يوجااد فااي البلاادان الناميااة حالي اا ً  490مليااون طفاال مماان بلغااوا ساان االلتحاااق
بالماادارس دون أن يتاااح لهاام التعلاايم االبتاادائي ،وثلثاااهم ماان البنااات 4وتاادرك اللجنااة إدراك اا ً تاماا ً أن عاادة عواماال
مختلف ة قد جعلت من الصعب على دول أطراف تنفيذ التزامها المتعلق بتقديم خطة عمل .وعلى سبيل المثاال ،فاإن
برامج التكيف الهيكلي التي بدأت في السبعينات وأزمات الديون التي أعقبتها في الثمانينات واألزمات المالياة فاي
أواخر التسعينات ،باإلضافة إلى عوامل أخرى ،قد زادت بقدر كبير من حدة إنكار الحق فاي التعلايم االبتادائي .بياد
أن هذه الصعوبات ال يمكن أن تعفي الدول األطراف من التزامها المتعلق باعتماد خطة عمل وتقديمها إلاى اللجناة
على النحو المذكور في المادة  41من العهد.
 -1فلخطط العمل التي تعدها الدول األطراف في العهد وفقا ً للمادة  41أهمية خاصة ،ال سايما ألن عمال اللجناة قاد
أظهر أن انعدام فرص التعليم لألطفال كثيراً ما يزيد من تعرضهم لشتى أشكال انتهاكاات حقاوق اإلنساان األخارى.
وعلاى ساابيل المثاال ،فااإن األطفاال ،الااذين يعيشاون حياااة غيار صااحية فاي فقاار مادقع ،يكونااون معرضاين للسااخرة
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وغيرهاا ماان أشااكال االسااتغالل .وفضاالً عاان ذلااك ،هنااك عالقااة مباشاارة مااثالً بااين مسااتويات االلتحاااق بالماادارس
االبتدائية بالنسبة للبنات وانخفاض حاالت زواج األطفال.
 -4وتنطوي المادة  41على عدد من العناصر التاي تساتحق أن ياتم تناولهاا بقادر معاين مان التفصايل علاى ضاوء
الخبرة التي اكتسبتها اللجنة في فحص تقارير الدول األطراف.
 -0اإللزامية .يهدف عنصر اإللزام إلى إبراز أنه ال يحق لآلباء وال لألوصياء وال للدولة النظر إلى القرار المتعلق
بإتاحاة التعلايم االبتادائي للطفال كماا لااو كاان قاراراً اختياريااً .وهاذا المتطلاب يشاادد أيضاا ً علاى حظار التميياز علااى
أساس نوع الجنس فيما يتعلق بإتاحة التعليم ،وذلك وفقا ً للمادتين  8و 9مان العهاد .ولكان ينبغاي التأكياد علاى أن
التعليم المتاح يجب أن يكون كافيا ً من حيث النوعية ووثياق الصالة باحتياجاات الطفال ،كماا يجاب أن يعازز إعماال
حقوق الطفل األخرى.
 -7المجانيااة .إن طبيعااة هااذا المتطلااب ال يشااوبها لاابس .فصاايغة ه اذا الحااق صااريحة بحيااث تكفاال إتاحااة التعلاايم
االبتدائي مجانا ً للطفل أو اآلباء أو األوصاياء .ذلاك أن فارض رساوم مان جاناب الحكوماة أو السالطات المحلياة أو
المدرسة ،باإلضافة إلى التكاليف المباشرة األخرى ،يشكل عامالً مثبطا ً وحائالً دون التمتع بالحق في التعليم ،وقاد
يعرقل إعماله .وكثيراً ما يكون لـه أثر انتكاسي للغاية أيضاً .وإزالة هذه العقبة أمار يجاب أن تعالجاه خطاة العمال
المطلوبة .ويضاف إلى ذلك أن التكاليف غير المباشرة ،مثل الضرائب اإللزامية المفروضة على اآلبااء (التاي ياتم
تصويرها أحيانا ً كما لو كانات طوعياة ولكنهاا ليسات طوعياة فاي الواقاع) ،أو اإللازام بارتاداء زي مدرساي موحاد
تكاليفه باهظاة نسابياً ،لهاا نفاس األثار المثابط .وهنااك تكااليف غيار مباشارة أخارى يمكان أن تكاون مقبولاة رهناا ً
بفحاص اللجنااة لكال حالااة علاى حاادة .وفضاالً عاان ذلاك ،فااإن إلزامياة التعلاايم االبتادائي ال تتعااارض باأي شااكل ماان
األشااكال مااع الحااق المعتاارف بااه فااي الفقاارة  9ماان المااادة  49ماان العهااد الااذي يكفاال لآلباااء واألوصااياء "اختيااار
مدارس ألوالدهم غير المدارس الحكومية".
 -2اعتماد خطة تفصيليةُ .يطلب من الدولة الطرف اعتمااد خطاة عمال فاي غضاون سانتين .ويجاب أن ُي َفسار هاذا
بأنه يعني اعتماد خطة في غضون سنتين من بدء نفاذ العهاد بالنسابة للدولاة المعنياة أو فاي غضاون سانتين مان
حدوث تغيير الحق في الظروف التي أدت إلاى عادم احتارام االلتازام ذي الصالة .فهاذا االلتازام مساتمر ،علماا ً باأن
الدول األطراف التي ينطبق عليها الحكم نتيجة للوضع السائد ليست في حل ٍّ من االلتازام نتيجاة لعادم اتخاذهاا هاذا
اإلج راء في الماضي في غضون فترة السنتين المحددة .ويجب أن تشمل الخطة جميع اإلجاراءات الالزماة لتاأمين
كاال جاازء ماان األجاازاء المكونااة المطلوبااة للحااق ،ويجااب صااياغتها بتفاصاايل كافيااة لضاامان إعمااال الحااق بصااورة
شاملة .ومشاركة جميع قطاعات المجتماع المادني فاي صاياغة الخطاة أمار حياوي ،كماا أن تاوفير بعاض الوساائل
الستعراض التقدم المحرز دوريا ً وضمان إمكانية المساءلة أمر ضروري إذ بادون هاذه العناصار ستضاعف أهمياة
المادة.
 -2االلتزامات .ال يمكن للدولة الطرف أن تتهرب من االلتزام القاطع باعتماد خطة عمل بحجة عدم تاوفر الماوارد
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الالزمة لذلك .فإذا أمكن تفادي االلتزام بهذه الطريقة ،فلن يكون هناك مبرر للشرط الصريح الوارد في الماادة 41
والذي ينطبق بالتحديد تقريبا ً على الحاالت المتميزة بعدم توفر موارد مالياة كافياة .وعلاى هاذا األسااس ،وللسابب
نفسه ،فإن اإلشارة إلى "المساعدة والتعاون الادوليين" فاي الفقارة  4مان الماادة  8وإلاى "التادابير الدولياة" فاي
المااادة  89ماان العهااد تنطبااق علااى هااذه الحالااة بالتحديااد .فماان الواضااح أنااه ماان واجااب المجتمااع الاادولي أن يقاادم
المساعدة في حالة افتقار دولة طرف افتقاراً واضحا ً إلى الموارد المالية و/أو الخبرات المطلوبة من أجال "وضاع
واعتماد" خطة عمل تفصيلية.
 -40ا إلعمال التدريجي .يجب توجيه خطة العمل نحو تأمين اإلعمال التدريجي للحق في إلزامياة التعلايم االبتادائي
ومجانيته بموجب المادة  .41ولكن المادة  - 41خالفا ً للحكم الوارد في الفقرة  4من الماادة  - 8تحادد أن الموعاد
المستهدف يجـب أن يكاون "خاالل عادد معقاول مان السانين" ،وأن اإلطاار الزمناي يجاب أن "يحادد فاي الخطاة".
وبعبارة أخرى ،يجاب أن تحادّد الخطاة سلسالة مواعياد مساتهدفة للتنفياذ بالنسابة لكال مرحلاة مان مراحال التنفياذ
التدريجي للخطة .وهذا يبرز أهمية االلتزام المنشود وعدم مرونته نسبياً .وهناك حاجة أيضا ً إلى التشديد في هاذا
الصدد على أن االلتزامات األخرى للدولة الطرف ،مثل عدم التمييز ،يجب أن تنفذ تنفيذاً تاما ً وفورياً.
 -44وتطلب اللجنة إلى كل دولة طرف ينطبق عليها حكم المادة  41أن تضامن االمتثاال الكامال لشاروطها وتقاديم
خطة العمل الموضوعة إلاى اللجناة كجازء مكمال للتقاارير المطلوباة بموجاب العهاد .وفاي حااالت مناسابة ،تشاجع
اللجناة الادول األطاراف أيضاا ً علاى التمااس المسااعدة مان الوكااالت الدولياة ذات الصالة ،بماا فيهاا منظماة العماال
الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونسكو واليونيسيف وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،وذلك فيماا
يتعلق بإعداد خطط العمل بموجب المادة  41وتنفيذها الحقاً .وتدعو اللجنة أيضا ً الوكاالت الدولية ذات الصلة إلاى
مساعدة الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن على تنفيذ التزاماتها تنفيذاً سريعاً.
_______________________
* وميقة احمم المتحدة .E/C.12/1999/4
 -2انألر التقرير الةام ل يونيسيفب حالة أكذان الةالم ،ي اام .2222
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الثانى عشر :التعليق العام رقم 29
الحق في الغذاء الكافي (المادة )22
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدورة العشرون ()4222
مقدمة ومنطلقات أساسية
 -4إن حق اإلنسان في الغذاء الكافي معترف به في العديد من الصاكوك بموجاب القاانون الادولي .والعهاد الادولي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعنى بصورة أشمل من أي صك آخر بهذا الحق .فطبقا ً للماادة
 4-44من هذا العهد ،تقر الدول األطراف "بحق كل شخص في مستوى معيشي كااف لاـه وألسارته ياوفر ماا يفاي
بحاجتهم من الغـذاء ،والكسااء ،والماأوى وبحقاه فاي تحساين متواصال لظروفاه المعيشاية" ،بينماا تعتارف ،طبقاا ً
للمادة  ،8-44بأن تدابير أكثر استعجاالً وإلحاحا ً قد تلازم لتاأمين "الحاق األساساي فاي التحارر مان الجاوع وساوء
التغذية" .وحق اإلنسان في الغذاء الكافي يتسم بأهمية حاسمة بالنسبة للتمتع بجمياع الحقاوق .فهاو ينطباق علاى
كل فرد ومن ثم فإن اإلشارة في المادة  4-44إلاى "لنفساه وألسارته" ال تعناي أي تقيياد النطبااق هاذا الحاق علاى
األفراد أو على ربات األسر.
 -8وقد قامت اللجنة بتجميع معلومات ذات أهمية تتصل بالحق في الغذاء الكافي من خالل دراستها لتقارير الدول
األطراف خالل السنوات منذ عام  4272والحظت اللجنة أنه برغم ما يتاوفر مان مباادئ توجيهياة لتقاديم التقاارير
المتصلة بالحق في الغذاء الكافي ،لم تقم سوى قلة من الدول بتوفير معلومات وافية وعلى درجة من الدقة تمكان
اللجنة من الوقوف على الحالة السائدة في البلدان المعنية فيماا يخاص هاذا الحاق وتحدياد العراقيال التاي تعتارض
إعماله .ويهدف هذا التعليق العام إلاى تحدياد بعاض القضاايا الرئيساية التاي تراهاا اللجناة ذات أهمياة فيماا يتصال
بالحق في الغاذاء الكاافي .وكاان الباعاث علاى إعاداده طلاب الادول األعضااء أثنااء ماؤتمر القماة العاالمي لألغذياة
المعقود عام  4220الداعي إلى تحديد أفضل للحقوق المتصالة بالغاذاء والاواردة فاي الماادة  44مان العهاد وطلاب
خاص إلى اللجنة بإيالء باالغ االهتماام لخطاة العمال الصاادرة عان ماؤتمر القماة فاي معارض رصاد تنفياذ التادابير
المحددة التي تنص عليها المادة  44من العهد.
 -9واستجابة لهذين الطلبين ،استعرضت اللجنة التقارير والوثائق ذات الصلة الصادرة عن لجناة حقاوق اإلنساان
واللجنااة الفرعيااة لمنااع التمييااز وحمايااة األقليااات والمتعلقااة بااالحق فااي الغااذاء الكااافي بوصاافه حق اا ً ماان حقااوق
اإلنسان ،وكرست يوما ً إلجراء مناقشة عامة لهذه القضاية فاي دورتهاا الساابعة عشارة المعقاودة فاي عاام 4227
آخذة بعين االعتبار مشروع المدوناة الدولياة لقواعاد السالوك بشاأن حاق اإلنساان فاي الغاذاء الكاافي الاذي أعدتاه
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المنظمااات غياار الحكوميااة الدوليااة ،وشاااركت فااي اجتماااعين تشاااوريين للخبااراء بشااأن الحااق فااي الغااذاء الكااافي
بوصفه حقا ً من حقوق اإلنسان نظمتهما مفوضاية األمام المتحادة .الساامية لحقاوق اإلنساان فاي جنياف فاي شاهر
كانون األول/ديسامبر  ،4227وفاي روماا فاي شاهر تشارين الثااني/نوفمبر  4222واشاتركت فاي استضاافة هاذين
االجتماعين منظمة األمام المتحادة لألغذياة والزراعاة ،وقاد أحاطات اللجناة علماا ً باالتقريرين النهاائيين الصاادرين
عنهمااا .وفااي نيسااان/أبريل  4222اشااتركت اللجنااة فااي ناادوة بعنااوان "جااوهر الاانهج الااذي تمليااه حقااوق اإلنسااان
وأساااليبه السياسااية فااي تناااول السياسااات العامااة والباارامج المتعلقااة باألغذيااة وسااوء التغذيااة" ،نظمتااه اللجنااة
الفرعيااة المعنيااة بالتغذيااة المنبثقااة عاان لجنااة التنساايق اإلداريااة التابعااة لألماام المتحاادة فااي دورتهااا السادسااة
والعشرين المعقودة في جنيف واستضافتها مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان.
 -1وتؤكد اللجنة أن الحق في الغذاء الكافي يارتبط ارتباطاا ً ال انفصاام فياه بالكراماة المتأصالة فاي اإلنساان ،وهاو
حق ال غنى عنه للتم ّتع بحقوق اإلنسان األخرى المكرساة فاي الشارعة الدولياة لحقاوق اإلنساان .وال يمكان أيضاا ً
فصل هذا الحق عن العدالة االجتماعية ،وهو يستلزم انتهاج السياسات االقتصادية والبيئية واالجتماعية المالئماة
على الصعيدين الوطني والدولي الموجهة نحو القضاء على الفقر وإعمال كافة حقوق اإلنسان للجميع.
 -4وبالرغم من أن المجتمع الدولي قد أعاد التأكيد مراراً على أهمية االحترام الكامل للحاق فاي الغاذاء الكاافي ،ال
تزال هناك فجوة مثيرة لالنزعااج تفصال باين المساتويات المحاددة فاي الماادة  44مان العهاد والحالاة الساائدة فاي
العديد من أنحاء العالم .فهناك ما يزيد على  210ملياون شاخص فاي أنحااء العاالم ،معظمهام فاي البلادان النامياة،
يعااانون ماان الجااوع الماازمن ،وهناااك ماليااين األشااخاص يعااانون ماان المجاعااة نتيجااة للكااوارث الطبيعيااة ولتزايااد
الصراعات األهلية والحروب في بعض المناطق واساتخدام الغاذاء كساالح سياساي .وتالحاظ اللجناة أناه بارغم ماا
تتسم به مشاكل المجاعة وسوء التغذياة فاي البلادان النامياة مان حادة بالغاة فاي الكثيار مان األحياان ،فاإن مشااكل
سوء التغذية ونقص التغذية وغير ذلك من المشاكل ذات الصلة بالحق فاي الغاذاء الكاافي والحاق فاي التحارر مان
الجوع تواجه في بعض أكثر البلدان تقدما ً من الناحية االقتصادية .وجذور مشكلة الجاوع وساوء التغذياة ال تكمان
أساسا ً في االفتقار إلى األغذية بل إنها تكمن في حرمان قطاعات كبيرة من السكان في العاالم مان سابيل الحصاول
على الغذاء وذلك ألسباب منها الفقر.
المضمون المعياري للمادة  ،44الفقرتان  4و8
 -0يتم إعمال الحق في الغذاء الكافي عندما يتاح ماديا ً واقتصاديا ً لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من
األشخاص ،في كافة األوقات ،سبيل الحصول على الغذاء الكاافي أو وساائل شارائه .ولاذلك ال ينبغاي تفساير الحاق
في الغذاء الكافي تفسيراً ضيقا ً يقصره على تأمين الحد األدنى من الحريرات والبروتينات وغير ذلك مان العناصار
المغذية المحددة .إذ سيلزم إعمال الحق فاي الغاذاء الكاافي بصاورة تدريجياة .بياد أن الادول ملزماة أساساا ً باتخااذ
التدابير الالزمة للتخفيف من أثر الجوع على النحو المنصوص عليه في الفقرة  8من المادة  44حتاى فاي أوقاات
الكوارث الطبيعية.
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كفاية واستدامة توفر الغذاء وسبيل الحصول عليه
 -7لمفهوم الكفاية أهمية خاصة فيما يتصل بالحق في الغذاء ألنه يستخدم إلبراز عدد مان العوامال التاي يجاب أن
تؤخذ في االعتبار في تحديد ما إذا كانت أنواع معيناة مان األغذياة أو الانظم الغذائياة المتاحاة يمكان أن تعتبار فاي
ظاروف معيناة أنسااب األناواع ألغاراض المااادة  44مان العهاد .ومفهااوم االساتدامة مارتبط ارتباطاا ً ال انفصاام فيااه
بمفهوم الغذاء الكافي أو األمن الغذائي ،فهو ينطوي على إمكانية الحصول على الغذاء حاضراً وألجياال المساتقبل
على حد سواء .والمعنى الدقيق لكلمة "كفاية" يتحدد إلى مدى بعيد باألوضاع االجتماعياة واالقتصاادية والثقافياة
والمناخية واإليكولوجية وغيرها من األوضاع السائدة ،في حين أن "االستدامة" تنطوي على مفهوم توفر الغذاء
وإمكان الحصول عليه في األجل الطويل.
 -2وتاااااااارى اللجنااااااااة أن المضاااااااامون األساسااااااااي للحااااااااق فااااااااي الغااااااااذاء الكااااااااافي يعنااااااااي مااااااااا يلااااااااي:
توفر الغذاء بكمية ونوعياة تكفياان لتلبياة االحتياجاات التغذوياة لألفاراد ،وخلاو الغاذاء مان الماواد الضاارة وكوناه
مقبوالً في سياق ثقافي معين؛
وإمكانية الحصول على الغذاء بطرق تتسم باالستدامة وال تعطل التمتع بحقوق اإلنسان األخرى.
 -2واالحتياجااات التغذويااة تعنااي أن النظااام الغااذائي ككاال يتضاامن خليط اا ً ماان المغااذيات الالزمااة للنمااو الجساامي
والنفسي ،ولنماء وتطور النشاط البدني .وتكون هذه المغذيات متمشية مع االحتياجات الفيزيولوجية البشارية فاي
جميع مراحل الحياة ووفقا ً لنوع الجنس والمهنة .ولاذلك قاد تادعو الحاجاة التخااذ تادابير إلداماة وتطوياع وتعزياز
التنوع التغذوي واالستهالك المالئم ونماذج الرضاعة بما فاي ذلاك الرضااعة الطبيعياة ماع تاأمين كاون التغييارات
فيما يتوفر ويتاح الحصول عليه من األغذية كحد أدنى ال يؤثر تأثيراً سلبيا ً على التركيبة التغذوياة والمتنااول مان
الغذاء.
 -40الخلو من المواد الضارة يحدد اشتراطات للساالمة الغذائياة وجملاة مان التادابير الوقائياة التاي تتخاذ بوساائل
عامة وخاصة لمنع تلوث الماواد الغذائياة بشاوائب و/أو بسابب انعادام الشاروط البيئياة الصاحية أو المناولاة غيار
السليمة في مختلف المراحل التي يمر بها إنتاج األغذية ،ويجب الحارص علاى تحدياد وتجناب وتادمير التكساينات
التي تحدث في الطبيعة.
 -44مقبولية الغذاء من الوجهة الثقافية أو وجهة نظر المستهلك تعني الحاجة إلاى أن تؤخاذ بعاين االعتباار ،قادر
المستطاع ،قيم مستشفة غير العناصار المغذياة .وتارتبط هاذه القايم بالغاذاء واهتماماات المساتهلك المساتنير فيماا
يتعلق بطبيعة اإلمدادات الغذائية المتاحة.
 -48توافر األغذية يشير إلى اإلمكانيات التي تيسر إما تغذية الفرد لنفسه مباشرة باالعتماد على األرض المنتجاة
أو الموارد الطبيعية األخرى أو على نظم التوزيع والتجهيز والتساويق العاملاة بشاكل ساليم والتاي يمكان أن تنقال
الغذاء من موقع اإلنتاج إلى الموقع الذي توجد فيه الحاجة إلى الغذاء بحسب الطلب.
 -49إمكانيااة الحصااول علااى الغااذاء تشاامل اإلمكانيااة

االقت صاااااااااادية والمادياااااااااة علاااااااااى حاااااااااد ساااااااااواء:
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فاإلمكانية االقتصادية تعني أن التكاليف المالية الشخصية أو األسرية التي ترتبط بالحصول على األغذية من أجال
تأمين نظام غذائي كاف يلزم أن تكون بالمستوى الذي ال يهدد الوفاء باالحتياجاات األساساية األخارى .واإلمكانياة
االقتصادية لتأمين الغ ذاء تنطباق علاى أي نماط مان أنمااط الحصاول علاى األغذياة أو أهلياة الحصاول عليهاا وبهاا
يقاس مدى ما يتحقق من التمتع بالحق في الغذاء الكافي .والمجموعات الضعيفة اجتماعياا ً مثال األشاخاص الاذين
أراض أو غيرهم من قطاعات السكان التي تعاني من الفقر الشديد قد تحتاج إلاى عناياة توفرهاا بارامج
ال يملكون
ٍ
خاصة.
واإلمكانية المادية للحصول على الغذاء تعني أن الغذاء الكافي يجب أن يكون متاحا ً لكل فرد ،بما فاي ذلاك األفاراد
ضااعاف الجساام مثاال الرضااع واألطفااال الصااغار والمساانين والمعاااقين باادنيا ً والمصااابين بااأمراض ال شاافاء منهااا
واألشخاص الذين يعانون مشاكل صحية مزمنة بمن فيهم المرضاى عقليااً .وقاد يحتااج ضاحايا الكاوارث الطبيعياة
وغيرهم من األشخاص الذين يعيشون فاي منااطق معرضاة للكاوارث وغيارهم مان المجموعاات المحروماة بشاكل
خاص لعناية خاصة وبعض االهتمام ذي األولوية فيما يتعلق بالحصول علاى الغاذاء .وهنااك ضاعف خااص يعانياه
الكثير من مجموعات السكان األصليين الذين تكتنف األخطار سبيل وصولهم إلى أراضي أجدادهم.

االلتزامات واالنتهاكات
 -41إن طبيعـة االلتزامـات القانونية التي تتعهد بها الدول مبينة في المادة  8من العهد وقد تناولهاا التعلياق العاام
 9للجنة ( .)4220وااللتزام الرئيسي يتمثل في اتخاذ خطوات تسمح ،تدريجياً ،باإلعماال الكامال للحاق فاي الغاذاء
الكافي .وهذا األمر يفرض التزاما بالتقدم بأسرع ما يمكن نحاو بلاوغ هاذا الهادف .وكال دولاة ملزماة باأن تضامن
لكل فارد يخضاع لواليتهاا القضاائية الحصاول علاى الحاد األدناى مان الغاذاء األساساي يكاون كافياا ومغاذيا بصاورة
مناسبة ومأمونة ،وأن تضمن تحرر الفرد من الجوع.
 -44والحق في الغذاء الكافي ،مثل أي حق آخر من حقوق اإلنسان ،يفرض على الادول األطاراف ثالثاة أناواع أو
مسااتويات ماان االلتزامااات هااي :االلتزامااات باااالحترام ،والحمايااة ،وباإلعمااال .وااللتاازام باإلعمااال باادوره يشاامل
االلتزام بالتسهيل وااللتزام بالتوفير  .4وااللتزام باحترام السبيل المتوفر للحصول على الغاذاء الكاافي يساتلزم مان
الدول األطاراف أال تتخاذ أي تادابير تسافر عان الحاؤول دوناه .وااللتازام بالحماياة يساتلزم أن تتخاذ الدولاة تادابير
لضمان عدم قيام أفراد أو شركات بحرمان األفراد مان الحصاول علاى الغاذاء الكاافي .وااللتازام بالوفااء يعناي أناه
يجب أن تشارك الدولة بفعالياة فاي األنشاطة المقصاود منهاا أن تعازز وصاول النااس إلاى ماوارد ووساائل ضامان
مقومااات عيشااهم ،بمااا فااي ذلااك األماان الغااذائي ،واسااتخدام تلااك المااوارد والوسااائل .وأخيااراً ،وكلمااا عجااز فاارد أو
جماعاة ،ألسااباب خارجااة عاان نطاااق إرادتهمااا ،عاان التمتاع بااالحق فااي الغااذاء الكااافي بالوسااائل المتاحااة للفاارد أو
الجماعة ،يقع على عاتق الدول التزام بأن تفي باذلك الحاق مباشارة .ويساري هاذا االلتازام أيضاا علاى األشاخاص
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ضحايا الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث.
 -40ولبعض التدابير ،على هذه المستويات المختلفة من التزامات الادول األطاراف ،طبيعاة عاجلاة ،بينماا تكتساي
تدابير أخرى الصبغة األطول أجال للتوصل تدريجيا إلى اإلعمال الكامل للحق في الغذاء.
 -47وتحدث انتهاكات للعهد عندما تقصار الدولاة عان الوفااء ،علاى أقال تقادير ،بالحاد األساساي األدناى المطلاوب
ليكون الفرد متحررا من الجوع .ولدى تحدياد أي فعال أو إغفاال لفعال يعا ّد انتهاكاا للحاق فاي الغاذاء ،مان األهمياة
بمكان التمييز بين عجز الدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماتهاا وعادم اساتعدادها لاذلك .وإذا ادعات دولاة طارف أن
القيود المفروضة على الموارد تجعل من المستحيل عليها أن تاوفر الغاذاء للعااجزين عان تاوفيره بأنفساهم ،يجاب
أن تثبت الدولة أنها بذلت قصارى الجهد من أجل استخدام كل الموارد الموجودة تحت تصرفها فاي سابيل الوفااء،
على سبيل األولية ،بهذه االلتزامات الدنيا .وهذا أمر مترتب على المادة  4-8من العهد التي تلزم الدولة باتخاذ ما
يلزم من خطوات "بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة" ،حسبما سابق للجناة أن أشاارت إلياه فاي تعليقهاا العاام
 ،9الفقرة  .40وبالتالي ،فإن الدولة التي تدعي بأنها عاجزة عن الوفااء بالتزاماتهاا ألساباب خارجاة عان إرادتهاا
تتحمل عبء إثبات ذلك وإثبات أنها التمست ،بال جدوى ،الحصول على الدعم الدولي لضمان توافر الغذاء الكاافي
وإمكانية الحصول عليه.
 -42وباإلضافة إلى ذلك ،يعد انتهاكا للعهد أي تمييز في الحصول على الغذاء ،وفي وسائل واستحقاقات الحصول
عليااه ،علااى أساااس العاارق ،أو اللااون ،أو الجاانس ،أو اللغااة ،أو الساان ،أو الاادين ،أو الاارأي السياسااي أو غياار
السياسي ،أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من األسباب ،يكاون غرضاه أو أثاره
إلغاء أو إعاقة تكافؤ التمتع بالحقوق االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو ممارستها.
 -42وتحدث انتهاكات الحق في الغذاء من خالل العمل المباشار الاذي تقاوم باه الادول أو كياناات أخارى ال تخضاع
الخضوع الكافي للاوائح الدولاة .وتشامل هاذه االنتهاكاات ماا يلاي :إلغااء أو تعلياق العمال رساميا بالتشاريع الاالزم
السااتمرار التمتااع بااالحق فااي الغااذاء؛ وحرمااان أفااراد أو جماعااات ماان الحصااول علااى الغااذاء ،سااواء كااان التمييااز
مستندا إلى التشريع أو تمييزاً استباقياً؛ ومنع الحصول على المساعدة الغذائية اإلنسانية فاي المنازعاات الداخلياة
أو في حاالت الطوارئ األخرى؛ واعتماد تشاريعات أو سياساات تتعاارض بشاكل واضاح ماع االلتزاماات القانونياة
القائمة ساابقا ً والمتصالة باالحق فاي الغاذاء؛ والتقصاير فاي تنظايم أنشاطة األفاراد أو الجماعاات علاى النحاو الاذي
يمنعهم من انته اك حاق الغيار فاي الغاذاء ،أو تقصاير الدولاة فاي مراعااة التزاماتهاا القانونياة الدولياة فيماا يتعلاق
بالحق في الغذاء عندما تبرم اتفاقات مع دول أو منظمات دولية أخرى.
 -80وفي حين أن األطاراف فاي العهاد هاي الادول دون ساواها وهاي بالتاالي المساؤولة فاي النهاياة عان االمتثاال
للعهااد ،ف اإن كاال أفااراد المجتمااع – األفااراد واألساار والمجتمعااات المحليااة والمنظمااات غياار الحكوميااة ومنظمااات
المجتمع المدني وكذلك قطاع األعمال التجارية الخاص – يتحملون مسؤوليات في مجاال إعماال الحاق فاي الغاذاء
الكافي .وينبغي أن تهيىء الدولة بيئة تسهل تنفيذ هذه المساؤوليات .وينبغاي أن يواصال قطااع األعماال التجارياة
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الخاص – الوطني والدولي – أنشطته في إطار مدونة لقواعد السلوك تؤدي إلى احتارام الحاق فاي الغاذاء الكاافي
ويتفق عليها باالشتراك بين الحكومة والمجتمع المدني.
التنفيذ على الصعيد الوطني
 -84إن أنسب الوسائل واألساليب إلعمال الحق في الغذاء الكافي تتفاوت حتما تفاوتا ً كبياراً مان دولاة إلاى أخارى
ويكون لكل دولة طرف هامش استنتسابي في اختيار مناهجها الخاصاة ،غيار أن العهاد يشاترط بوضاوح أن تتخاذ
كل دولة طرف ما يلزم من خطوات لتضمن لكل فرد التحرر من الجوع وأن يتمكن الفرد في أقرب وقت ممكن من
التمتع بالغذاء ا لكافي .ويساتلزم هاذا األمار اعتمااد اساتراتيجية وطنياة لضامان األمان الغاذائي والتغاذوي للجمياع،
استنادا إلى مبادئ حقوق اإلنسان التي تحدد األهداف ،وتصميم سياسات وما يقابلهاا مان مقااييس .وينبغاي أيضاا
أن تحدد االستراتيجية الموارد المتاحة لبلوغ األهداف وأنجع وسائل استخدامها من حيث التكلفة.
 -88وينبغااي أن تسااتند االسااتراتيجية إلااى تحديااد منهجااي لتاادابير السياسااة العامااة واألنشااطة ذات الصاالة بالحالااة
والسياق ،على النحو المستمد من المضمون المعياري للحاق فاي الغاذاء والمباين فيماا يتصال بمساتويات وطبيعاة
التزامااات الاادول األطااراف فااي الفقاارة  44ماان هااذا التعليااق العااام .وسيسااهل هااذا األماار التنساايق بااين الااوزارات
والسلطات اإلقليمية والمحلية ويضمن امتثال القرارات السياسية واإلدارية لاللتزامات المبيناة فاي الماادة  44مان
العهد.
 -89ويستلزم تصميم وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية المعنية بالحق في الغاذاء االمتثاال الكامال لمباادئ المسااءلة،
والشفافية ،والمشاركة الجماهيرية ،والالمركزية ،واألهلية التشريعية واستقالل السلطة القضائية .وحسن التدبير
الزم إلعمال كل حقوق اإلنسان ،بما فيها القضاء على الفقر وضمان معيشة مرضية للجميع.
 -81وينبغي تصاميم آلياات مؤسساية مناسابة لضامان اتبااع عملياة ذات صابغة تمثيلياة فاي صاياغة اساتراتيجية،
تساتند إلااى كاال مااا يتاااح ماان خباارة وطنيااة متصاالة بالغااذاء والتغذيااة .وينبغااي أن تبااين االسااتراتيجية المسااؤوليات
واإلطار الزمني لتنفيذ التدابير الالزمة.
 -84وينبغي أن تتنااول االساتراتيجية قضاايا وتادابير حاسامة إزاء كال جواناب نظاام األغذياة ،بماا فاي ذلاك إنتااج
الغااذاء المااأمون وتجهياازه وتوزيعااه وتسااويقه واسااتهالكه ،وكااذلك تاادابير موازيااة فااي مجاااالت الصااحة والتعلاايم
والتشغيل والضمان االجتماعي .وينبغي الحرص على ضمان إدارة واستغالل الموارد الطبيعية وغيرها من موارد
الغذاء ،على المستويات الوطنية واإلقليمية والمحلية وعلى مستوى األسرة المعيشية ،بشكل يتصاف بأقصاى قادر
من االستدامة.
 -80وينبغي أن تولي االستراتيجية عناية خاصة لضرورة منع التمييز في مجال الحصول على الغاذاء أو الماوارد
الغذائية .وينبغي أن يشمل هذا ما يلاي :ضامانات الوصاول الكامال والمتكاافئ إلاى الماوارد االقتصاادية ،وال سايما
لصااالح النساااء ،بمااا فااي ذلااك الحااق فااي اإلرث وملكيااة األرض وغياار ذلااك ماان الممتلكااات ،واالئتمااان ،والمااوارد
الطبيعية والتكنولوجيا المناسبة؛ وتدابير احتارام وحماياة العمالاة الذاتياة والعمال الاذي يتايح أجارا يضامن لألجيار
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وأسرته عيشا كريما (على النحو المنصوص عليه في المادة (7أ) ‘ ’8مان العهاد)؛ ومساك ساجالت عان الحقاوق
المتصلة باألرض (بما في ذلك الغابات).
 -87وينبغي للادول األطاراف ،كجازء مان التزاماتهاا بحماياة قاعادة الماوارد الغذائياة للساكان ،أن تتخاذ الخطاوات
المناسبة لضمان تمشي أنشطة قطاع األنشطة التجارية الخاص والمجتمع المدني مع الحق في الغذاء.
 -82وحتى في الحاالت التي تواجه فيها الدولة قيودا شديدة على الموارد ،ساواء بسابب عملياة تكياف اقتصاادي،
أو انتكاس اقتصادي ،أو ظروف مناخية أو غير ذلاك مان العوامال ،ينبغاي اتخااذ تادابير لضامان إعماال الحاق فاي
خاصة لصالح الضعفاء من المجموعات السكانية واألفراد.
الغذاء الكافي
ّ

المعايير والتشريع اإلطاري
 -82يتعاين علاى الادول ،عناد تنفياذ االساتراتيجيات المحاددة للبلاد المشاار إليهاا أعااله ،أن تضاع معاايير للمراقباة
الالحقة على المستويين الوطني والدولي يمكان التحقاق منهاا .وفاي هاذا الصادد ،يتعاين علاى الادول أن تنظار فاي
اعتماد قانون إطاري كأداة أساسية لتنفياذ االساتراتيجية الوطنياة المتعلقاة باالحق فاي الغاذاء .وينبغاي أن يتضامن
القانون اإلطاري أحكاما ً تتعلق بغرضه؛ واألهداف أو المقاصد المنشودة واإلطار الزمني الواجاب تحدياده لبلوغهاا
ووصااف الطاارق المسااتخدمة لبلااوغ هااذا الهاادف ،وال ساايما التعاااون المستصااوب مااع المجتمااع الماادني والقطاااع
الخاص والمنظمات الدولية؛ والمؤسسية عن هذه العملية؛ واآلليات الوطنية لرصدها ،وكذلك اإلجاراءات الممكناة
لطلب االستعانة .ويتعين على الدول األطراف ،عند وضع المعايير والتشريع اإلطااري ،أن ُتشارك بصاورة نشايطة
منظمات المجتمع المدني.
 -90ويتعي ن على بارامج ووكااالت األمام المتحادة المعنياة أن تقادم المسااعدة ،عناد الطلاب ،فاي صاياغة التشاريع
اإلطاري وتنقايح التشاريع القطااعي .فلادى منظماة األمام المتحادة لألغذياة والزراعاة (الفااو) ،ماثالً ،دراياة كبيارة
ومعلومااات متراكمااة تتعلااق بالتشااريعات فااي مجااالي األغذيااة والزراعااة .كمااا تتااوفر لاادى منظمااة األماام المتحاادة
للطفولة (اليونيسيف) دراية مماثلة بشأن التشريعات المتعلقة بالحق في الغاذاء الكاافي للرضاع واألطفاال الصاغار
من خالل حماية األم والطفل ،بما في ذلك تشريعات تسمح بالرضاعة الطبيعياة وتتعلاق بتنظايم تساويق بادائل لابن
األم.

عمليات الرصد
 -94ينبغي للدول األطراف أن تضع وتطور آليات لرصد التقدم المحرز نحو إعمال الحق فاي غاذاء كاافٍ للجمياع،
وتحديد العوامل والصعوبات التي تؤثر في مستوى تنفيذ التزاماتها ،وتيسير اعتماد تشاريعات تصاحيحية وتادابير
إدارية ،بما في ذلك تدابير لتنفيذ التزاماتها بموجب المادتين  4-8و 89من العهد.
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سبل االنتصاف والمساءلة
 -98ينبغي أن يكون بإمكان من يقع من األشخاص أو المجموعات ضحية النتهاك الحق فاي غاذاء كاافٍ الوصاول
إلى سبل انتصاف قضائية فعالاة أو غيرهاا مان سابل االنتصااف المالئماة علاى المساتويين الاوطني والادولي معااً.
ويحق لجميع ضحايا مثل هذه االنتهاكات الحصول على تعويض مناسب قد يتخذ شكل إعاادة الحالاة إلاى ماا كانات
عليه ،أو التعويض أو الترضية أو تقديم ضمانات بعدم التكرار .ويتعين على أمناء المظالم ولجان حقاوق اإلنساان
على المستوى الوطني أن يعالجوا انتهاكات الحق في الغذاء.
 -99ومن شأن إدراج صكوك دولية تعترف بالحق في الغذاء في النظام القانوني المحلي ،أو االعتراف بتطبيقهاا،
أن يعزز بصورة ملحوظة نطاق وفعالية تدابير االنتصاف وينبغي تشجيعه في جميع الحاالت .وعندئذ يمكن إساناد
صالحيات إلى المحاكم للفصل في انتهاكات المضمون األساسي للحق في الغذاء بالرجوع مباشارة إلاى االلتزاماات
المنصوص عليها في العهد.
 -91وإن القضاة وغيرهم من ممارسي المهنة القضائية مدعوون إلى إيالء انتهاكات الحق في الغذاء المزياد مان
االهتمام عند ممارستهم لمهامهم.
 -94ويتعين على الدول األطراف أن تحترم وتحمي عمل مناصري حقوق اإلنسان وغيرهم من أفراد في المجتمع
المدني الذين يقدمون المساعدة إلى المجموعات الضعيفة لتحقيق تمتعها بالحق في الغذاء الكافي.

االلتزامات الدولية
الدول األطراف
 -90يتعين على الدول األطراف ،طبقا ً لروح المادة  40من ميثاق األمم المتحدة ،والنصوص المحددة الواردة فاي
المادتين (8 ،44أ) و 89من العهد وإعالن روماا الصاادر عان ماؤتمر القماة العاالمي لألغذياة ،أن تعتارف بالادور
الهام للتعاون الدولي وأن تفي بالتزاماتها المتمثلاة فاي اتخااذ إجاراءات مشاتركة ومنفصالة لبلاوغ هادف التحقياق
الكامل للتمتع بالحق في غذاء كااف .ويتعاين علاى الادول األطاراف ،عناد االمتثاال اللتزاماتهاا ،أن تتخاذ الخطاوات
الالزمة الحترام التمتع باالحق فاي الغاذاء فاي بلادان أخارى ،ولحماياة ذلاك الحاق ،ولتيساير الحصاول علاى الغاذاء
ولتوفير المساعدة الالزمة عناد الطلاب .ويتعاين علاى الادول األطاراف أن تكفال إياالء االعتباار الواجاب للحاق فاي
ف فااي االتفاقااات الدوليااة حيثماا تكااون لااـه صاالة بالموضااوع ،وأن تنظار فااي صااياغة مزيااد ماان الصااكوك
غاذاء كااا ٍ
القانونية الدولية لتحقيق هذا الغرض.
 -97ويتعين على الدول األطراف أن تمتنع في جمع األوقات عن فرض حظر على الغذاء أو اتخاذ تدابير مشاابهة
تعا ّارض للخطاار ظااروف إنتاااج الغااذاء والحصااول عليااه فااي بلاادان أخاارى .فينبغااي أال يسااتخدم الغااذاء مطلقاا ً كااأداة
لممارسة ضغوط سياسية واقتصادية .وفي هذا الصدد ،تذ ّكر اللجنة بموقفها المشار إليه في التعلياق العاام رقام 2
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بشأن العالقة بين الجزاءات االقتصادية واحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

الدول والمنظمات الدولية
 -92ينص ميثاق األمم المتحدة على أنه تقع على عاتق الدول مسؤولية مشتركة ومنفردة عن التعااون فاي تقاديم
اإلغاثة في حاالت الكوارث والمساعدة اإلنسانية في حاالت الطوارئ ،بما في ذلاك مسااعدة الالجئاين والمشاردين
بصورة دائمة .ويتعين على كل دولة أن تساهم فاي هاذه المهماة وفقاا ً لقادراتها .وياؤدي برناامج األغذياة العاالمي
ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبصورة متزايدة منظمة األمم المتحدة للطفولاة (اليونيسايف) ومنظماة
األمم المتحدة لألغذياة والزراعاة (الفااو) دوراً هاماا ً فاي هاذا الصادد وينبغاي تعزيازه .وينبغاي إياالء األولوياة فاي
المساعدة الغذائية إلى أضعف فئات السكان.
 -92وينبغااي أن تقاادم المساااعدة الغذائيااة ،كلمااا كااان ذلااك ممكن ااً ،بطاارق ال تااؤثر ساالبا ً علااى المنتجااين المحليااين
واألسااواق المحليااة ،وينبغااي تنظيمهااا بطاارق تيساار عااودة المسااتفيدين منهااا إلااى االعتماااد علااى الااذات فااي تااوفير
الغذاء .وينبغي أن تستند مثل هذه المساعدة إلاى احتياجاات المساتفيدين المساتهدفين ،ويجاب أن تكاون المنتجاات
التي تشملها التجارة الدولية في األغذية أو برامج المساعدة منتجات سليمة ومقبولة في الساياق الثقاافي للساكان
المستفيدين.

األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى
 -10وإن لدور وكاالت األمم المتحدة ،بما في ذلاك الادور الاذي تؤدياه فاي إطاار المسااعدة اإلنمائياة التاي توفرهاا
األمم المتحدة على الصاعيد القطاري ،فاي تعزياز التمتاع باالحق فاي الغاذاء أهمياة خاصاة .وينبغاي المحافظاة علاى
الجهود المنسقة المبذولة لتحقيق التمتع بالحق في الغذاء بغية تعزيز االنسجام والتفاعل فيما بين جميع الفااعلين
ال معنيين ،بمن فيهم مختلف عناصر المجتمع المدني .ويتعين على المنظمات المعنية بالغاذاء ،وهاي منظماة األمام
المتحدة لألغذية والزراعة ،وبرنامج األغذية العالمي ،والصاندوق الادولي للتنمياة الزراعياة ،أن تقاوم باالشاتراك
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،والبنك الدولي والبناوك اإلنمائياة
اإلقليمية ،بالتعااون بصاورة أكثار فعالياة ،وذلاك باالعتمااد علاى خبراتهاا فاي مجاال إعماال الحاق فاي الغاذاء علاى
المستوى الوطني مع المراعاة الواجبة لوالية كل منها.
 -14ويتعين على المؤسسات المالية الدولية ،ال سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،أن تولي حماية الحاق
في الغذاء اهتماما ً متزاياداً فاي سياسااتها المتعلقاة باالقروض واتفاقاتهاا المتعلقاة باالئتماان وفاي التادابير الدولياة
التي تتخذها لمواجهة أزمة الديون .وينبغي توخي الحذر ،تمشيا ً مع الفقرة  2من التعليق العام رقم  8للجناة ،فاي
أي برنامج للتكيف الهيكلي لضمان حماية الحق في الغذاء.
_______________________
* وميقة احمم المتحدة .E/C.12/1999/5
 -2تم أص ً اقتراح م مة مستويات ل لتزامات :اتحترامب والحمايةب والمساادة/الو،ا  .لانألر الوميقة المةنونة "الحق ،ي الغ ا الكا،ي
بوصذ حقا م حقوق اإلنسا "ب س س ة الدراساتب الةدد 2ب نيويورلب 2242ب منشورات احمم المتحدةب رقم المبيع  .)A.89.XIV.2تم
اقتراح المستوى الوسيك ل "التيسير" كذئة حددتها ال جنةب لك

ال جنة قر
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الثالث عشر :التعليق العام رقم 25
الحق في التعليم (المادة )25
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدورة الحادية والعشرون ()4222
 -4إن الحاق فاي التعلايم هاو فاي حاد ذاتاه حاق ماان حقاوق اإلنساان ،وهاو فاي نفاس الوقات وسايلة ال غناى عنهااا
إلعمال حقوق اإلنسان األخرى .والتعليم ،بوصفه حقا ً تمكينياً ،هو األداة الرئيسية التي يمكن بها للكباار واألطفاال
المهمشين اقتصاديا ً واجتماعيا ً أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة مشااركة كاملاة
في مجتمعاتهم .وللتعليم دور حيوي في تمكين المرأة ،وحماية األطفاال مان العمال االساتغاللي الاذي ينطاوي علاى
مخاطر ،وكذلك من االستغالل الجنسي ،وفي تعزيز حقوق اإلنسان والديمقراطية ،وحماية البيئاة ،والحاد مان نماو
السااكان .و ُيعتاارف بااالتعليم بشااكل متزايااد بوصاافه واحااداً ماان أفضاال االسااتثمارات الماليااة التااي يمكاان للاادول أن
تستثمرها .ولكن أهمية التعلايم ليسات أهمياة عملياة وحساب ،فالعقال المثقاف والمساتنير والنشاط القاادر علاى أن
بمسرات الوجود ونعمه.
ينطلق بحرية وإلى أبعد الحدود هو عقل ينعم
ّ
 -8والعهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة يخصااص مااادتين للحااق فااي التعلاايم همااا
المادة  49والمادة  .41والمادة  ،49التي هي أطول ما نص عليه العهد من أحكام ،هي المادة األبعد مدى واألكثار
شموالً بشأن الحق في التعليم في قانون حقوق اإلنسان الدولي .ولقد اعتمدت اللجنة بالفعل التعليق العام رقام 44
على المادة (41خطط العمال للتعلايم االبتادائي)؛ والتعلايم العاام رقام  44وهاذا التعلياق العاام يك ّمال أحادهما اآلخار،
ويجااب النظاار فيهمااا فااي آن واحااد معااً .واللجنااة تاادرك أن التمتااع بااالحق فااي التعلاايم يظاال ،بالنساابة للماليااين ماان
األشخاص في جميع أنحاء العالم ،هدفا ً بعيد المنال .وباإلضاافة إلاى ذلاك ،أصابح هاذا الهادف ،فاي حااالت عديادة،
بعيداً بشكل متزايد .واللجنة تدرك أيضا ً الحواجز الهيكلية الهائلة وغيرها من الحواجز التي تعرقال التنفياذ الكامال
للمادة  49في العديد من الدول األطراف.
 -9وبغية مساعدة الدول األطراف على تنفيذ العهد واالضطالع بالتزاماتها فيما يتصل بتقاديم التقاارير ،يركاز هاذا
التعليق العام على المضمون التقنيني للمادة ( 49الجازء األول ،الفقارات  ،)18-1وبعاض االلتزاماات الناتجاة عان
ذلك (الجزء الثاني ،الفقرات  ،)47-19وبعض االنتهاكات المذكورة على سابيل اإلرشااد (الجازء الثااني ،الفقرتاان
 42و .) 42ويقدم الجزء الثالث مالحظاات ماوجزة حاول التزاماات الجهاات الفاعلاة غيار الادول األطاراف .ويساتند
التعليق العام إلى تجربة اللجنة في دراسة تقارير الدول األطراف على مدى عدة أعوام.
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 -4المضمون المعياري للمادة 49
المادة  :)4(49أهداف التعليم وأغراضه
 -1توافق الدول األطاراف علاى أن أي تعلايم ،ساواء كاان عاماا ً أو خاصاا ً رساميا ً أو غيار رسامي ،يجاب أن يكاون
موجها ً نحو تحقياق األهاداف واألغاراض المحاددة فاي الماادة  .)4(49وتالحاظ اللجناة أن هاذه األهاداف التعليمياة
تعكس األغراض والمبادئ األساسية لألمم المتحدة المكرسة في المادتين  4و 8من الميثاق .وهي توجد أيضا ً في
أغلبها في المادة  )8(80من اإلعالن العالمي لحقاوق اإلنساان ،ولاو أن الماادة  )4(49تضايف إلاى اإلعاالن ثالثاة
جوانب هاي :يجاب أن يكاون التعلايم موجهاا ً نحاو "اإلحسااس بكراماة" الشخصاية اإلنساانية ،ويجاب "تمكاين كال
شخص من اإلسهام بدور نافع في مجتمع حر" ،ويجب أن يشجع التفاهم بين جميع الفئات "اإلثنية" وكذلك األمم
والمجموعات العرقية والدينية .ولعال ّ "وجاوب توجياه التعلايم إلاى اإلنمااء الكامال للشخصاية اإلنساانية" هاو أهام
األهداف األساسية من بين األهداف التعليمية المشتركة بين الماادة  )8(80مان اإلعاالن العاالمي لحقاوق اإلنساان
والمادة  )4(49من العهد.
 -4وتالحظ اللجنة أنه منذ اعتماد الجمعية العامة للعهاد فاي عاام  4200حادّدت صاكوك دولياة أخارى ،بمزياد مان
التفصيل ،األهداف التي يجب أن يكون التعليم موجها ً نحاو تحقيقهاا .ووفقاا ً لاذلك تارى اللجناة أن الادول األطاراف
مطالبة بالسهر على أن يكون التعليم متفقا ً مع األهداف واألغاراض المحاددة فاي الماادة  ،)4(49كماا هاي مفسارة
في ضاوء اإلعاالن العاالمي حاول التربياة للجمياع (جاومتيين ،تايلناد( )4220 ،الماادة  ،)4واتفاقياة حقاوق الطفال
(المادة  ،))4(82وإعالن وبرنامج عمل فيينا (الجزء األول ،الفقرة  99والجزء الثاني ،الفقرة  ،)20وخطاة عمال
عقد األمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق اإلنساان (الفقارة  .)8وفاي حاين أن جمياع هاذه النصاوص تتفاق علاى
نحو وثيق مع المادة  )4(49من العهد ،فإنها تتضمن أيضا ً عناصر غير منصوص عليها بشكل صريح فاي الماادة
 ،) 4(49مثل اإلشارات المحددة إلى المسااواة باين الجنساين واحتارام البيئاة .وهاذه العناصار الجديادة ضامنية فاي
التفسير المعاصر للمادة  )4(49وهي تعكساه .وتحصال اللجناة علاى تأيياد لوجهاة النظار هاذه مان التأيياد الواساع
النطاق الذي حظيت به النصوص اآلنفة الذكر من جميع أنحاء العالم.

4

المادة  :)8(49الحق في الحصول على تعليم  -بعض المالحظات العامة
 -0في حين أن التطبيق الدقيق والمالئم لألحكام سيتوقف على الظروف السائدة في كل دولة طرفُ ،يظهر التعلايم
في جميع أشكاله وعلى جميع المستويات السمات المترابطة واألساسية التالية:

8

(أ) التوافر  -يجب أن تتوافر مؤسسات وبارامج تعليمياة بأعاداد كافياة فاي نطااق اختصااص الدولاة الطارف .وماا
تحتاج إليه هذه المؤسسات وهذه البرامج للعمل يتوقف على عوامل عادّة مان بينهاا الساياق اإلنماائي الاذي تعمال
فياه؛ ويحتمال علااى سابيل المثااال أن تحتااج جميااع المؤسساات والبارامج إلااى مباان أو إلااى شاكل آخاار مان أشااكال
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الوقاية من العوامل الطبيعية ،والمرافق الصحية للجنسين ،والمياه الصالحة للشراب ،والمدرسين المدربين الاذين
يتقاضون مرتباات تنافساية محليااً ،وماواد التادريس وماا إلاى ذلاك؛ فاي حاين أن الابعض منهاا سايحتاج أيضاا ً إلاى
مرافق مثل مرافق المكتبات والحواسيب وتكنولوجيا المعلومات؛
(ب) إمكانية االلتحاق  -يجب أن يكون االلتحاق بالمؤسسات والبارامج التعليمياة ميساراً للجمياع ،دون أي تميياز،
في نطاق اختصاص الدولة الطرف .وإلمكانية االلتحاق ثالثة أبعاد متداخلة هي:
عدم التمييز  -يجب أن يكون التعليم في متناول الجميع ،وال سيما أضعف الفئاات ،فاي القاانون وفاي الواقاع ،دون
أي تمييز ألي سبب من األسباب المحظورة (انظر الفقرات  97-94بشأن عدم التمييز)؛
إمكانية االلتحاق ماديا ً  -يجب أن يكون التعليم في المتناول ماديا ً وبطريقة مأمونة ،وذلك إما عن طريق الحضاور
للدراسة في موقع جغرافي مالئم بشكل معقول (مثالً في مدرسة تقع باالقرب مان المساكن) أو مان خاالل اساتخدام
التكنولوجيا العصرية (مثل الوصول إلى برنامج "للتعليم عن بعد")؛
إمكانية االلتحاق من الناحية االقتصادية  -يجاب أن يكاون التعلايم فاي متنااول الجمياع .وهاذا البعاد يخضاع لصايغة
المادة  ) 8(49التي تميز بين التعلايم االبتادائي والثاانوي والعاالي :ففاي حاين أناه يجاب أن ياوفر التعلايم االبتادائي
"مجانا ً للجميع" ،فإن الدول األطراف مطالبة باألخذ تدريجيا ً بمجانية التعليم الثانوي والعالي؛
(ج) إمكانياة القبااول  -يجاب أن يكااون شاكل التعلاايم وجاوهره مقبااولين ،بماا فااي ذلاك المناااهج الدراساية وأساااليب
التدريس( ،مثالً ،أن يكون وثيق الصالة باالحتياجاات ومالئماا ً مان الناحياة الثقافياة ومان ناحياة الجاودة) للطاالب،
وللوالدين حسب االقتضاء؛ وهذا يخضع لألهداف التعليمية المطلوبة في المادة  )4(49وما قد توافق عليه الدولاة
من معايير تعليمية دنيا (انظر المادة  )9(49و())1؛
(د) قابلية التكيف  -يجب أن يكون التعليم مرناا ً كيماا يتسانى لاـه التكياف ماع احتياجاات المجتمعاات والمجموعاات
المتغيرة وأن يستجيب الحتياجات الطالب في محيطهم االجتماعي والثقافي المتنوع.
 -7وعند التفكير في التطبيق المالئم لهذه "الخصائص المميزة المترابطة واألساسية" يجب التفكير من باب أولى
في مصالح الطالب.
المادة ()8(49أ) :الحق في التعليم االبتدائي
 -2ينطوي التعليم االبتدائي علاى عناصار التاوافر وإمكانياة االلتحااق وإمكانياة القباول وقابلياة التكياف ،التاي هاي
مشتركة بين جميع أشكال التعليم وعلى جميع المستويات.

9

 -2وتحصل اللجنة على توجيه فيما يتعلق بالتفسير المناسب لعبارة "التعليم االبتدائي" من اإلعالن العالمي حاول
التربية للجميع الذي ينص على ما يلي" :إن المدرسة االبتدائية هي النظام التربوي الرئيساي الاذي ياو ّفر التربياة
األساسية لألطفال خارج نطاق األسرة .ولذلك ينبغي تعميم التعليم االبتدائي وضمان تلبية حاجات التعلم األساساية
لكل األطفال ومراعاة ثقافة المجتمع المحلي واحتياجاته واإلمكانات التاي يوفرهاا" (الماادة  .)4و"حاجاات التعلايم
معرفة في المادة  4من اإلعالن العالمي 1وفي حين أن التعليم االبتدائي ليس مرادفا ً للتعلايم األساساي،
األساسية" ّ
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فإن هناك تطابقا ً وثيقا ً باين اإلثناين .وبهاذا الخصاوص ،تؤياد اللجناة الموقاف الاذي اتخذتاه منظماة األمام المتحادة
للطفولة (اليونيسيف)ُ " :يعد التعليم االبتدائي أهم عنصر من العناصر المكونة للتعليم األساسي".

4

 -40وكما جاء في المادة ()8(49أ) ،فإن للتعليم االبتدائي خاصيتين مميازتين هماا أناه "إلزاماي" و"متااح مجاناا ً
للجميع" .ولالطالع على مالحظات اللجنة بخصاوص التعبيارين ،انظار الفقارتين  0و 7مان التعلياق العاام رقام 44
على المادة  41من العهد.
المادة ()8(49ب) :الحق في التعليم الثانوي
 -44يشامل التعلايم الثاانوي عناصار تااوافر المادارس ،وإمكانياة االلتحااق بهااا ،وإمكانياة قبولهاا ،وقابلياة تكيفهااا،
وهي عناصر مشتركة بين جميع أشكال التعليم وعلى جميع المستويات.

0

 -48وفي حين أن مضمون التعليم الثانوي يختلف من دولة طرف إلى أخارى ويختلاف مان وقات إلاى وقات ،فإناه
يشمل إكمال التعليم األساسي وتوطيد أسس التعلم مدى الحياة ونمو اإلنسان .وهو يه ّيئ الطالب للفارص المهنياة
ولفرص التعليم العالي 7.والمادة ()8(49ب) تنطبق على التعليم الثانوي "بمختلف أنواعه" ،وهي بذلك تسلم باأن
التعلاايم الثااانوي يتطلااب مناااهج دراسااية مرنااة ونظاام تااوفير متنوعااة لالسااتجابة الحتياجااات الطااالب فااي مختلااف
األوساااط االجتماعيااة والثقافيااة .وتشااجع اللجنااة الباارامج التعليميااة "البديلااة" الموازيااة ألنظمااة التعلاايم الثااانوي
العادي.
 -49وحسب ما جاء في المادة ()8(49ب) ،يجب "تعميم التعليم الثاانوي بمختلاف أنواعاه ،وجعلاه متاحاا ً للجمياع
بكافااة الوسااائل المناساابة وال ساايما باألخااذ تاادريجيا ً بمجانيااة التعلاايم" .ولفظااة "تعماايم" تعنااي ،أوالً ،أن التعلاايم
الثانوي ال يتوقف على طاقة طالب ما أو قدرته الظاهرة و ،ثانياً ،أن التعليم الثانوي ُيعم ّم في جميع أنحااء الدولاة
بحيث يكون متاحا ً للجميع على قدم المساواة .وفيما يتعلق بتفسير اللجناة لعباارة "جعلاه متاحااً" ،انظار الفقارة 0
أعاله .وعباارة "كافاة الوساائل المناسابة" تعازز النقطاة التاي مؤداهاا أناه علاى الادول األطاراف أن تعتماد منااهج
متنوعة ومبتكرة لتوفير التعليم الثانوي في مختلف السياقات االجتماعية والثقافية.
 -41وتعني عبارة "األخذ تدريجيا ً بمجانياة التعلايم" أناه فاي حاين ال باد للادول مان إعطااء األولوياة لتاوفير تعلايم
ابتدائي مجاني ،يقع على عاتق الدول أيضا ً واجب اتخاذ تدابير ملموساة مان أجال تحقياق مجانياة التعلايم الثاانوي
والعالي .وفيما يتصل بالمالحظات العامة للجنة على معنى لفظة "مجاني" ،انظر الفقرة  7من التعلياق العاام رقاـم
 44على المادة .41

التعليم التقني والمهني
 -44يشكل التعليم التقني والمهني جزءاً من الحق في التعليم وكذلك من الحاق فاي العمال (الماادة  .))8(0وتشاير
المادة ( ) 8(49ب) إلى التعليم التقناي والمهناي علاى أناه جازء مان التعلايم الثاانوي ،بماا يعكاس األهمياة الخاصاة
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المقدمة
للتعليم التقني والمهني على هذا المستوى من التعليم .غير أن الماادة  )8(0ال تشاير إلاى التعلايم التقناي والمهناي
فيما يتصل بمستوى محدد من التعليم؛ بل هي ترى أن لهاذا التعلايم دوراً أوساع نطاقااً ،بماا يسااعد علاى "تحقياق
تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافياة م ّطاردة وعمالاة كاملاة ومنتجاة" .وكماا أن اإلعاالن العاالمي لحقاوق اإلنساان
ينص على شرط أن "يكون التعليم الفني والمهني متاحا ً للعموم" (المادة  .))4(80وعلياه تارى اللجناة أن التعلايم
التقني والمهني يشكل جزءاً ال يتجزأ من التعليم على جميع المستويات.

2

 -40وتلقااين التكنولوجيااا والتأهياال لعااالم العم ال يجااب أال يقتصاارا علااى باارامج محااددة ماان باارامج التعلاايم التقنااي
والمهني بل يجب أن ُيفهما على أنهما عنصران من العناصار المكوناة للتعلايم العاام .وحساب ماا جااء فاي اتفاقياة
اليونسااكو بشااأن التعلاايم التقنااي والمهنااي ( )4222يتااألف التعلاايم التقنااي والمهنااي ماان "كافااة أشااكال ومسااتويات
عمل يااة التعلاايم التااي تشاامل ،باإلضااافة إلااى المعرفااة العامااة ،دراسااة التكنولوجيااات ومااا يتصاال بااذلك ماان علااوم،
واكتسااااب المهاااارات العملياااة ،والدراياااة ،والمواقاااف والفهااام فيماااا يتعلاااق باااالمهن فاااي مختلاااف قطاعاااات الحيااااة
االقتصادية واالجتماعياة" (الماادة (4أ)) .ويانعكس هاذا الارأي أيضاا ً فاي بعاض اتفاقياات منظماة العمال الدولياة.

2

والحق في التعليم التقني والمهني ،إذا فهمناه بهذه الطريقة ،يشمل الجوانب التالية:
(أ) إنه يم ّكن الطالب من اكتساب المعارف والمهارات التي تسهم في نموهم الشخصي ،واعتماادهم علاى أنفساهم
وإمكانياة توظيااف أنفسااهم ،ويعاازز إنتاجيااة أساارهم ومجموعااتهم ،بمااا فااي ذلااك التنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة
للدولة الطرف؛
(ب) إنه يراعاي الخلفياة التعليمياة والثقافياة واالجتماعياة للساكان المعنياين؛ والمهاارات والمعاارف والمساتويات
والمؤهالت الالزمة في مختلف قطاعات االقتصاد؛ والصحة والسالمة والرفاه في المجال المهني؛
(ج) إنااه يااوفر إعااادة التاادريب للكبااار الااذين أصاابحت معااارفهم ومهاااراتهم قديمااة بساابب التغياارات التكنولوجيااة
واالقتصادية واالجتماعية والتغيرات في مجال العمل ،وغير ذلك من التغيرات؛
(د) إنه يتألف من برامج تعطي الطلبة ،وخاصة الطلبة مان البلادان النامياة ،فرصاة الحصاول علاى التعلايم التقناي
والمهني في دول أخرى ،من أجل نقل وتكييف التكنولوجيا على النحو المناسب؛
(ه ـ) إنه يتألف ،في سياق أحكام العهد المتعلقة بعدم التمييز وتحقيق المسااواة ،مان بارامج تشاجع التعلايم التقناي
والمهنااي للنساااء والفتيااات والشاابان الااذين يتركااون الدراسااة ،والشاابان العاااطلين عاان العماال ،وأطفااال العمااال
المهاجرين ،والالجئين ،والمعوقين ،وغير ذلك من المجموعات الضعيفة.
المادة ()8(49ج) :الحق في التعليم العالي
 -47ينطوي التعليم العالي على عناصر توافر الجامعات وإمكانية االلتحاق وإمكانية القبول وقابلياة التكياف ،التاي
هي عناصر مشتركة بين جميع أشكال التعليم على جميع المستويات.

40

 -42وفي حين أن المادة ()8(49ج) قد صيغت بشكل يتفق مع ما جاء في المادة ()8(49ب) ،فإن هناك اختالفات
بين أحكام الفقرتين .فالمادة ()8(49ج) ال تتضمن إشارة ال إلى التعليم "بمختلف أنواعه" وال إلاى للتعلايم التقناي
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المقدمة
والمهني تحديداً .وفي رأي اللجنة أن وجهي اإلغفال هذين يعكسان فقط اختالفا ً في التأكيد بين الماادة ()8(49ب)
و(ج) .وإذا ما أريد للتعليم العالي أن يستجيب الحتياجات الطالب فاي مختلاف األوسااط االجتماعياة والثقافياة ،فاال
بد أن يشتمل على مناهج دراسية مرنة ونظم مختلفة لتوفير التعليم ،مثل التعليم عن بعد؛ غير أناه فاي الممارساة
العملية يجب أن يتوافـر كل مـن التعليـم الثانوي والتعليم العالي "بأنواع مختلفة" .أما فيما يتعلق بانعدام اإلشاارة
في المادة ()8(49ج) إلى التعليم التقني والمهني ،وبالنظر إلى المادة  )8(0من العهد والمادة  )4(80من اإلعالن
العالمي ،يشاكل التعلايم التقناي والمهناي جازءاً ال يتجازأ مان التعلايم علاى جمياع المساتويات ،بماا فاي ذلاك التعلايم
العالي.

44

 -42واالخااتالف الثالااث واألهاام بااين المااادة ()8(49ب) و(ج) هااو أنااه فااي حااين يجااب أن يكااون التعلاايم الثااانوي
"متاح اا ً للعمااوم وفااي متناااول الجميااع" يجااب أن يكااون التعلاايم العااالي "متاح اا ً للجميااع علااى قاادم المساااواة ،تبع اا ً
للكفااءة" .وحساب الماادة ()8(49ج) ،ال يجااب أن يكاون التعلايم العااالي "متاحاا ً للجمياع" وإنمااا فقاط متاحاا ً "تبعاا ً
للكفاااءة" .و"كفاااءة" األفااراد يجااب تقااديرها بااالرجوع إلااى كاال مااا لااديهم ماان خباارة وتجربااة فيمااا يتصاال بااذلك.
 -80ومن حيث تشابه صايغة الماادة ()8(49ب) و(ج) (مثال "األخاذ تادريجيا ً بمجانياة التعلايم") ،انظار التعليقاات
السابقة على المادة ()8(49ب).
المادة ()8(49د) :الحق في التربية األساسية
 -84تشمل التربية األساسية عناصر التوافر وإمكانية االلتحاق وإمكانية القبول وقابلية التكيف التاي هاي عناصار
مشتركة بين جميع أشكال التعليم على جميع المستويات.

48

 -88وعلى العموم ،فإن التربية األساسية تتفق مع التعليم األساسي المشار إليه في اإلعالن العالمي حول التربياة
للجميع 49.وبموجب المادة ()8(49د) ،فإن لألشخاص "الذين لام يتلقاوا أو لام يساتكملوا التعلايم االبتادائي" الحاق
في التربية األساسية ،أو التعليم األساسي كما هو محدد في اإلعالن العالمي حول التربية للجميع.
 -89وبما أن لكل الناس الحق في تلبية "حاجات تعلّمهم األساسية" على نحو ما ُيفهم مان اإلعاالن العاالمي ،فاإن
الحق في التعليم األساسي ال يقتصر على األشخاص الذين "لام يتلقاوا أو لام يساتكملوا التعلايم االبتادائي" .والحاق
في التعليم األساسي يمتد ليشمل جميع األشخاص الذين لم يل ّبوا بعد "حاجات تعلّمهم األساسية".
 -81وال بد من تأكيد أن التمتع بالحق في التعليم األساسي ال يقيده ال العمر وال نوع الجنس؛ بل هاو يمتاد ليشامل
األطفال ،والشبان ،والكبار ،بما في ذلك األشخاص األكبر سناً .فالتعليم األساسي هو بالتالي عنصر يشكل جزءاً ال
يتجاـزأ مان تعلاايم الكباـار والتعلاايم مادى الحيااة .ولمااا كاان التعلاايم األساساي حقاا ً لجميااع النااس فااي مختلاف فئااات
األعمار ،فإنه ال بد من وضع مناهج دراسية وأنظمة لتوفير التعليم تكون مناسبة للطالب من جميع األعمار.
المادة ()8(49هـ)) الشبكة المدرسية :نظام منح واف بالغرض :األوضاع المادية للعاملين في مجال التدريس
 -84يعني اشتراط "العمل بنشاط على إنمااء شابكة مدرساية علاى جمياع المساتويات" أن الدولاة الطارف ملتزماة
بأن تكون لاديها اساتراتيجية تن مياة عاماة لشابكتها المدرساية .ويجاب أن تشامل االساتراتيجية المادارس علاى كال
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المقدمة
المستويات ،لكن العهد يطلاب مان الادول األطاراف إعطااء األولوياة للتعلايم االبتادائي (انظار الفقارة  ،)44وتاوحي
عبارة "العمل بنشاط" بأن االساتراتيجية العاماة ينبغاي أن تجتاذب قادراً مان األولوياة الحكومياة ،ويجاب علاى أي
حال أن تنفذ بقوة.
 -80وينبغي أن ُيفهم اشتراط "إنشاء نظام منح واف بالغرض" في إطاار أحكاام العهاد المتعلقاة بالمسااواة وعادم
التمييز ،ويجب لنظام المنح أن يحسن نوعية التعليم المتاح لألفراد من المجموعات المحرومة.
 -87ورغم أن العهد ينص على "مواصالة تحساين األوضااع المادياة للعااملين فاي التادريس" فاإن أوضااع العمال
العامة للمدرسين قد تدهورت عملياً ،ووصلت إلى مستويات منخفضة غير مقبولة في السنوات األخيارة فاي كثيار
من الادول األطاراف .وإلاى جاناب أن هاذا ال يتساق ماع الماادة ()8(49ه ـ) ،فإناه يمثال عقباة كبارى أماام اإلعماال
الكامال لحاق الطلباة فاي التعلايم .وتالحاظ اللجنااة كاذلك العالقاة باين الماواد ()8(49هاـ) و )8(8و 9ومان  2-0فااي
العهد ،بما في ذلاك حاق المدرساين فاي التنظايم والمفاوضاة الجماعياة ،وتلفات اللجناة انتبااه الادول األطاراف إلاى
التوصية المشتركة بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن حالة المدرسين ( )4200وتوصية اليونسكو بشأن
حالاة العااملين فااي التادريس فااي مجاال التعلاايم العاالي ( ،)4227وتحااث الادول األطااراف علاى إرسااال تقاارير عاان
التدابير التي تتخذها لضمان تمتع كل العاملين في قطاع التدريس بظروف وأوضاع تتناسب مع دورهم.
المادة  )9(49و( :)1الحق في حرية التعليم
 -82تتألف المادة  )9(49من عنصرين ،األول هو أن تتعهد الدول األطراف باحترام حرياة اآلبااء واألوصاياء فاي
تااأمين تربيااة أوالدهاام دينياا ً وخلقياا ً وفقاا ً لقناعاااتهم الخاصااة 41.وتاارى اللجنااة أن هااذا العنصاار فااي المااادة )9(49
يساامح للماادارس العامااة بتعلاايم مواضاايع مثاال التاااريخ العااام للاادين واألخااالق إذا قاادم بطريقااة موضااوعية وغياار
متحيزة .وبااحترام حرياة الارأي والضامير والتعبيار .وتالحاظ أن التعلايم العاام الاذي يحاوي تعليماا ً لادين أو معتقاد
معين ال يتسق مع المادة  )9(49ما لم ينص علاى إعفااءات أو بادائل غيار تمييزياة يمكان أن تالئام رغباات اآلبااء
واألوصياء.
 -82والعنصاار الثاااني فااي المااادة  )9(49هااو حريااة اآلباااء واألوصااياء فااي اختيااار ماادارس أخاارى غياار الماادارس
العامة ألطفالهم ،بشرط أن تلتزم هذه المدارس "بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة" .وينبغاي
فهاام هااذا مااع الحكاام التكميلااي ،المااادة  )1(49التااي تؤكااد "حريااة األفااراد والهيئااات فااي إنشاااء وإدارة مؤسسااات
تعليمية" شريطة أن تتوافق هذه المؤسسات مع األهداف التعليمية المبينة في المادة  )4(49ومع بعاض المعاايير
الدنيا .وقد تتعلق هذه المعاايير الادنيا بقضاايا مثال القباول والمنااهج الدراساية واالعتاراف بالشاهادات .ويجاب أن
تكون هذه المعايير بدورها متسقة مع األهداف التعليمية المبينة في المادة .)4(49
 -90وبمقتضااى المااادة  ،)1(49فااإن للجميااع  -بماان فااايهم غياار المااواطنين  -حريااة إنشاااء وإدارة المؤسساااات
التعليميااة .وتمتااد هااذه الحريااة كااذلك إلااى "الهيئااات" ،أي الشخصاايات أو الكيانااات االعتباريااة .وتشاامل الحااق فااي
إنشاء وإدارة كل أنواع المؤسسات التعليمية .بما فيها دور الحضانة والجامعات ومؤسساات تعلايم الكباار .ونظاراً
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المقدمة
لمبادئ عدم التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص والمشااركة الفعالاة فاي مجتماع للجمياع ،فاإن الدولاة تلتازم باأال تاؤدي
الحرية المبينة في المادة  )1(49إلى تفاوتات شديدة في فرص التعليم بالنسبة لبعض فئات المجتمع.
المادة  :49مواضيع محددة ذات انطباق عام

عدم التمييز وتحقيق المساواة في المعاملة
 -94ال يخضع حظر التمييز الذي كرسته المادة  )8(8من العهد ال لتنفيذ تادريجي وال لتاوافر الماوارد ،بال ينطباق
كلية وفوراً على كل جوانب التعليم ،ويشمل كل أسس التمييز المحظورة دولياً .وتفسار اللجناة الماادتين  )8(8و9
على ضوء اتفاقياة اليونساكو لمكافحاة التميياز فاي التعلايم ،واألحكاام ذات الصالة فاي اتفاقياة القضااء علاى جمياع
أشكال التمييز ضد المرأة ،واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،واتفاقية حقوق الطفال،
واتفاقياة منظمااة العماال الدولياة بشااأن الشااعوب األصالية والقبليااة( 4222 ،االتفاقيااة رقام  .)442وتااود اللجنااة أن
تلفت االنتباه إلى القضايا التالية بصفة خاصة.
 -98إن اعتماد تدابير خاصة مؤقتة من أجل الوصول إلى تحقيق مساواة فعلية بين الرجل والمارأة وللمجموعاات
المحرومة ال يشكل انتهاكا ً للحق في عدم التمييز في مجال التعليم ،كما أن هذه التدابير ال تاؤدي إلاى اإلبقااء علاى
معايير غير متكافئة أو منفصلة للمجموعات المختلفة ،بشرط أال تستمر بعد بلوغ األهداف التي اتخذت من أجلها.
 -99وفااي بعااض الظااروف ،قااد ال يعتباار أن الشاابكات أو المؤسسااات التعليميااة المنفصاالة للمجموعااات المحااددة
بالفئات الواردة في المادة  )8(8تشكل انتهاكا ً للعهد ،وفي هذا الصدد تؤكد اللجنة الماادة  8مان اتفاقياة اليونساكو
الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم (.)4200
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 -91وتحاايط اللجنااة علم اا ً بالمااادة  8ماان اتفاقيااة حقااوق الطفاال والمااادة (()9هااـ) ماان اتفاقيااة اليونسااكو لمكافحااة
التمييز في مجال التعليم ،وتؤكد أن مبدأ عدم التمييز يمتاد إلاى جمياع األشاخاص فاي سان المدرساة المقيماين فاي
أراضي دولة طرف ،بما في ذلك غير الوطنيين ،وبصرف النظر عن وضعهم القانوني.
 -94ويمكن أن تشكل التفاوتات الحادة في سياسات اإلنفاق ،التي تؤدي إلى اختالف نوعية التعليم بين األشخاص
المقيمين في مواقع جغرافية مختلفة ،تمييزاً ينطبق عليه هذا العهد.
 -90وتؤكد اللجنة الفقرة  94من تعليقها العام رقم  4التي تتناول قضية المعوقين في سياق حق التعليم والفقرات
من  90إلى  18من تعليقها العام رقم  0التي تتناول قضية المسنين في عالقتها بالمواد من  44-49من العهد.
 -97ويجب على الدول األطراف أن تراقب التعليم عن كثاب  -بماا فاي ذلاك كال السياساات والمؤسساات والبارامج
وأنماط اإلنفاق والممارسات األخرى ذات الصلة  -حتى تحدد أي تمييز واقعي ،وتتخذ التدابير لتصحيحه .وينبغاي
تقسيم البيانات التعليمية وفق األسس المحظورة للتمييز.
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الحرية األكاديمية واستقالل المؤسسات
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 -92على ضوء بحث تقارير كثير من الدول األطراف توصلت اللجنة إلى أن الحق فاي التعلايم ال يمكان التمتاع باه
إال إذا صحبته الحرية األكاديمية للعاملين وللطالب .وبالتالي ،ورغام أن المساألة لام تاذكر صاراحة فاي الماادة 49
فإن من المناسب والضروري أن تدلي اللجنة ببعض المالحظات عن الحرية األكاديمية؛ وتولي المالحظات التالياة
اهتماما ً خاصا ً لمؤسسات التعليم العالي ألن خبرة اللجنة تباين أن العااملين والطاالب فاي التعلايم العاالي هام الاذين
يتعرضون بوجه خاص للضغوط السياسية وغيرها من الضغوط التي تقوض الحرية األكاديمية .إال أن اللجنة تاود
أن تركااز علااى أن الحريااة األكاديميااة ماان حااق العاااملين والطااالب فااي القطاااع التعليمااي بأسااره ،وأن كثيااراً ماان
المالحظات التالية ذات انطباق عام.
 -92وأفااراد المجتمااع األكاااديمي ،سااواء بصااورة فرديااة أو جماعيااة ،أحاارار فااي متابعااة وتطااوير ونقاال المعااارف
واألفكااار عاان طريااق األبحاااث أو التعلاايم أو الدراسااة أو المناقشااة أو التوثيااق أو اإلنتاااج أو اإلبااداع أو الكتابااة.
وتشمل الحرية األكاديمية حرية األفراد فاي أن يعباروا بحرياة عان آرائهام فاي المؤسساة أو النظاام الاذي يعملاون
فيه ،وفي أداء وظاائفهم دون تميياز أو خاوف مان قماع مان جاناب الدولاة أو أي قطااع آخار ،وفاي المشااركة فاي
الهيئات األكاديمية المهنية أو التمثيلية ،وفي التمتع بكل حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا ً والمطبقة على األفاراد
اآلخاارين فااي نفااس االختصاااص .ويحماال التمتااع بالحريااات النقابيااة معااه التزامااات مثاال واجااب احتاارام الحريااة
األكاديميااة لآلخاارين ،وضاامان المناقشااة السااليمة لااآلراء المعارضااة ،ومعاملااة الجميااع دون تمييااز علااى أيٍ ماان
األسس المحظورة.
 -10ويتطلب التمتع بالحرية األكاديمية استقالل مؤسسات التعليم العالي .واالستقالل هو درجاة مان الحكام الاذاتي
ال زمة لكي تتخذ مؤسسات التعليم العالي القرارات بفعالية بالنسبة للعمل األكااديمي ومعااييره وإدارتاه وماا يارتبط
بذلك من أنشطة .غير أن الحكم الذاتي ينبغي أن يكون متسقا ً مع نظم القابلية للحساب ،وخاصاة بالنسابة لألماوال
التي توفرها الدولة .ونظراً لالستثمارات العاماة الكبيارة فاي مجاال التعلايم العاالي فاال باد مان التوصال إلاى تاوازن
سليم بين استقاللية المؤسسات وقابليتها للحساب .ورغم أنه ليس هنااك نماوذج واحاد فاإن الترتيباات المؤسساية
ينبغي أن تكون أمينة وعادلة ومنصفة ،وتتسم بأكبر قدر ممكن من الشفافية والمشاركة.

االنضباط في المدارس
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 -14ترى اللجنة أن العقاب البدني ال يتسق مع المبدأ التوجيهي األساسي لقانون حقوق اإلنسان الدولي المكارس
فااي ديباجااة اإلعااالن العااالمي لحقااوق اإلنسااان وكااال العهاادين :كرامااة الفاارد 42.وقااد ال تتسااق جوانااب أخاارى ماان
االنضاباط المدرسااي كااذلك ماع الكرامااة اإلنسااانية ،مثاال اإلذالل العلناي .كمااا ينبغااي أال ينتهاك أي شااكل ماان أشااكال
االنضباط الحقوق األخرى الواردة في العهد ،مثل الحق فاي الغاذاء .وتلتازم الدولاة الطارف باتخااذ تادابير لضامان
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عاادم حاادوث انضااباط ال يتسااق مااع العهااد فااي أي مؤسسااة تعليميااة عامااة أو خاصااة فااي واليتهااا .وترحااب اللجنااة
بالمبادرات التي اتخذتها بعض الدول األطاراف التاي تشاجع المادارس بنشااط علاى تطبياق نهاج "إيجابياة" وغيار
عنيفة لالنضباط المدرسي.

القيود على المادة 49
 -18تود اللجنة أن تؤكد أن الشرط المقيد في العهد ،المادة  ،1يرمي بالدرجة األولى إلى حماية حقاوق األفاراد ال
إلااى السااماح للدولااة بفاارض قيااود .وبالتااال ي فااإن الدولااة الطاارف التااي تغلااق جامعااة أو مؤسسااة تعليميااة أخاارى
العتبااارات مثاال األماان القااومي أو المحافظااة علااى النظااام عليهااـا عاابء تبرياار مثاال هااذا التاادبير الخطاار ألي ماان
العناصر المبينة في المادة .1

 -8التزامات الدول األطراف وانتهاكاتها
االلتزامات القانونية العامة
 -19في حين أن العهاد يانص علاى اإلعماال التادريجي ويعتارف بقياود الماوارد المتاحاة ،فإناه يفارض كاذلك علاى
الدول األطراف التزاماات مختلفاة ذات ساريان مباشار 42،فالادول األطاراف تتحمال التزاماات عاجلاة فاي الحاق فاي
التعلاايم مثاال "ضاامان" جعاال ممارسااة هااذا الحااق بريئااة ماان أي تمييااز (المااادة  ))8(8وااللتاازام بااأن "تتخااذ ...
خطاوات" (الماادة  ))4(8نحاو التنفياذ الكامال للماادة  49.80وهاذه الخطاوات يجاب أن تكاون "متبصارة وملموسااة
وموجهة" نحو التنفيذ الكامل لحق التعليم.
 -11وينبغي أال يفسر إعمال الحق في التعليم مع مرور الوقت ،أي "بالتادريج" ،علاى أناه يفارغ التزاماات الادول
األطااراف ماان أي مضاامون جاااد ،فاإلعمااال التاادريجي يعنااي أن علااى الاادول األطااراف التزام اا ً محاادداً ومسااتمراً
"بالتحرك بسرعة وفعالية بقدر اإلمكان" نحو التنفيذ الكامل للمادة 49.84
 -14وهناك افتراض قوي بعدم السماح بأي تدابير تراجعية بالنسبة للحق في التعليم ،فضالً عن الحقاوق األخارى
التي يحددها العهد ،فاإذا اتخاذت أي تادابير تراجعياة عمدياة تحملات الدولاة الطارف عابء إثباات أنهاا أدخلات بعاد
دراسة دقيقة للغاية لكل البدائل ،وأنها مبررة تماما ً باالرجوع إلاى مجماوع الحقاوق المنصاوص عليهاا فاي العهاد،
وفي سياق االستخدام الكامل ألقصى الموارد المتاحة للدولة الطرف.
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 -10والحااق فااي التعلاايم ،ككاال حقااوق اإلنسااان ،يفاارض ثالثااة أنااواع أو مسااتويات ماان االلتزامااات علااى الاادول
األطراف :التزامات االحترام والحماية واألداء .وبدوره يجسد االلتزام باألداء التزاما ً بالتسهيل والتزاما ً بالتوفير.
 -17ويتطلب االلتزام بااالحترام مان الادول األطاراف أن تتحاشاى التادابير التاي تعرقال أو تمناع التمتاع باالحق فاي
التعليم .ويتطلب االلتزام بالحماية من الدول األطراف أن تتخذ تدابير لمنع الغير من التدخل فاي التمتاع باالحق فاي
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التعليم .ويتطلب االلتزام باألداء (بالتسهيل) من الدول أن تتخذ تدابير إيجابية تمكن األفراد والجماعات وتسااعدها
على التمتع بالحق في التعليم .وأخيراً تلتزم الدول األطراف باأن تاؤدي (تاوفر) الحاق فاي التعلايم .وكقاعادة عاماة
تلتزم الدول األطراف بأن تؤدي (توفر) حقا ً محدداً في العهاد حاين يكاون فارد أو مجموعاة عااجزاً ألساباب تخارج
عن إرادته عن تنفيذ الحق بنفسه بالوسائل المتاحة له .غير أن مدى هذا االلتزام خاضع لنص العهد.
 -12وفي هذا الصدد هناك سمتان من سمات المادة  49تتطلباان التأكياد ،فاأوالً مان الواضاح أن الماادة  49تعتبار
أن الدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التقديم المباشر للتعليم في معظم الظروف؛ وعلى سبيل المثال
تقر الدول األطراف بضرورة "إنشاء شبكة مدرسية على جميع المستويات" (الماادة ()8(49ه ـ)) ،وثانياا ً باالنظر
إلى اخاتالف صاياغة الماادة  )8(49فاي الحاديث عان التعلايم االبتادائي والثاانوي والعاالي والتربياة األساساية فاإن
مقاييس التزام الدولة الطرف بأداء (توفير) التعليم لايس واحاداً فاي كال مساتويات التعلايم .وبالتاالي وعلاى ضاوء
نص العهد تلتزم الدول األطراف التزاما ً قويا ً بأداء (توفير) الحق في التعليم ،لكان مادى هاذا االلتازام لايس موحاداً
بين كل مساتويات التعلايم .وتالحاظ اللجناة أن هاذا التفساير لاللتازام بااألداء (التاوفير) فاي الماادة  49يتوافاق ماع
القوانين والممارسات في كثير من الدول األطراف.
التزامات قانونية محددة
 -12تلتازم الادول األطاراف بضامان توجياه المنااهج الدراساية علاى كال مساتويات النظاام التعليماي نحاو األهاداف
المحددة في المادة  89.)4(49كما أنها ملزمة بإنشاء وصيانة نظام شفاف وفعاال يراقاب ماا إذا كاان التعلايم أو لام
يكن في الواقع موجها ً نحو األهداف التعليمية المبينة في المادة .)4(49
 -40وبالنسبة للمادة  ،) 8(49فاإن الادول ملزماة بااحترام وتنفياذ كال مان "السامات األساساية" للحاق فاي التعلايم
(إتاحته ،وسهولة الحصول عليه ،وتقبله ،وقابليته للتكياف) .وعلاى سابيل اإليضااح ،ال باد للدولاة أن تحتارم مبادأ
إتاحة التعليم بعدم إغالق المدارس الخاصة ،وأن تحترم مبدأ سهولة الحصول على التعليم بضمان أال يقوم الغير،
بمن فيهم اآلباء وأصحاب العمل ،بمنع البنات من الذهاب إلى المدارس ،وتنفذ (تسهل) تقبل التعليم باتخااذ تادابير
إيجابية لضمان مالءمة التعليم ثقافيا ً لألقليات والشعوب األصلية ،وجودته بالنسابة للجمياع ،وتنفاذ (تاوفر) قابلياة
التعليم للتكيف بتصميم مناهج دراسية تعكس االحتياجات المعاصرة للطالب في عاالم متغيار ،وتنفاذ (تاوفر) إتاحاة
التعليم بالتطوير النشط للشبكة المدرسية ،بما في ذلك بناء المدارس ،وتقاديم البارامج ،وتاوفير الماواد التعليمياة،
وتدريب المدرسين ،ودفع رواتب تنافسية لهم.
 -44وكمااا ساابقت اإلشااارة ،فااإن التزامااات الاادول األطااراف بالنساابة للتعلاايم االبتاادائي والثااانوي والعااالي والتربيااة
األساسااية ليساات متطابقااة .وعلااى ضااوء صااياغة المااادة  )8(49تلتاازم الاادول األطااراف بإعطاااء األولويااة إلدخااال
التعليم االبتدائي اإللزامي المجاني 81.وتعزز من هذا التفسير للمادة  )8(49األولوية المعطاة للتعليم االبتادائي فاي
المادة  .41فااللتزام بتقديم التعليم االبتدائي للجميع واجب مباشر على كل الدول األطراف.
 -48وبالنسبة للماادة  )8(49مان (ب) إلاى (د) ،تلتازم الدولاة الطارف التزاماا ً مباشاراً "باتخااذ خطاوات" (الماادة
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 ))4(8نحاو تااوفير التعلاايم الثاانوي والعااالي والتربيااة األساساية لكاال ماان يادخلون فااي واليتهااا .وكحاد أدنااى تلتاازم
الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ استراتيجية تعليم وطنية تتضمن توفير التعلايم الثاانوي والعاالي والتربياة األساساية
وفقا ً للعهد .وينبغي أن تتضمن هذه االستراتيجية آليات يمكن بها مراقبة التقدم عن كثب مثل مؤشارات ومقااييس
الحق في التعليم.
 -49وتلتزم الدول األطراف بمقتضى المادة ()8(49هـ) بضامان وجاود نظاام مانح تعليمياة لمسااعدة المجموعاات
المتضررة 84.ويعزز االلتزام "بالعمل بنشاط على إنشاء شبكة مدرسية على جميع المستويات" االلتازام الرئيساي
بأن تكفل الدول األطراف التنفيذ المباشر للحق في التعليم في معظم الظروف.
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 -41وتلتزم الدول األطراف بوضع "معايير تعليمية دنيا" يطلب من كل المؤسسات التعليمية المقاماة وفقاا ً للماادة
 )9(49و( )1التوافق معها .كما أن عليها أن تحافظ على نظام شفاف وفعال لمراقبة هذه المعايير .وليست الدولة
الطرف ملزمة بتمويل المؤسسات المقامة وفقا ً للماادة  )9(49و( ،)1غيار أناه إذا اختاارت دولاة ماا تقاديم إساهام
مالي للمؤسسات التعليمية الخاصة فينبغي أن تفعل ذلك دون تمييز قائم على أي أساس من األسس المحظورة.
 -44وتلتاازم الاادول األطااراف بضاامان أال تكااون الجماعااات المحليااة أو األساار معتماادة علااى عماال األطفااال ،وتؤكااد
اللجنة بوجه خاص أهمية التعليم في القضاء على عمل األطفال ،وااللتزامات المبينة في الماادة  )8(7مان اتفاقياة
حظر أسوأ أشكال عمل األطفال (االتفاقية  4222.87 ،)428وباإلضافة إلى ذلك تلتزم الدول األطراف ،علاى ضاوء
الماادة  ) 8(8بإزالااة مسااألة الجانس وغيرهااا ماان أشااكال القولباة التااي تعااوق نفااذ الفتيااات والنساااء والمجموعااات
المتضررة األخرى إلى التعليم.
 -40وقد لفتت اللجنة ،في تعليقها العام رقم  ،9االنتباه إلاى التازام كال الادول األطاراف باتخااذ خطاوات "بمفردهاا
وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين ،وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقناي" مان أجال التنفياذ الكامال
للحقوق المعترف بها في العهد مثال الحاق فاي التعلايم 82.وتعازز المادتاان  )4(8و 89مان العهاد والماادة  40مان
ميثاااق األماام المتحاادة والمااادة  40ماان اإلعااالن العااالمي للتعلاايم للجميااع والجاازء األول ،الفقاارة  91ماان إعااالن
وبرناامج عمال فيينااا ،تعازز جميعاا ً التاازام الادول األطاراف بالنساابة لتقاديم المسااعدة والتعاااون الادوليين مان أجاال
التنفيذ الكامل للحق في التعليم .وفيما يتعلق بالمفاوضة والتصاديق علاى هاذه الصاكوك ينبغاي للادول األطاراف أن
تتخذ خطوات لضمان أال تؤثر هاذه الصاكوك تاأثيراً سالبيا ً علاى الحاق فاي التعلايم .وبالمثال تلتازم الادول األطاراف
بضمان أن تراعي أعمالها كأعضاء في المنظمات الدولية ،بما فيها المؤسسات المالية الدولية ،الحاق فاي التعلايم
المراعاة الواجبة.
 -47وقد أكدت اللجنة في تعليقها العام رقم  9أن على الدول األطراف "التزاما ً أساسيا ً أدنى بضمان الوفااء ،علاى
األقل ،بالمستويات األساسية الدنيا" باالحقوق المبيناة فاي العهاد ،بماا فيهاا "أكثار أشاكال التعلايم أساساية" .وفاي
سياق المادة  49يشمل هذا االلتزام األساسي التزامااً :بضامان حاق الوصاول إلاى المؤسساات والبارامج التعليمياة
العامة على أساس غير تمييزي ،وضمان توافق التعليم مع األهداف الموضحة في المادة  ،)4(49وتاوفير التعلايم
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االبتدائي للجميع وفقا ً للمادة ()8(49أ) ،واعتماد وتنفياذ اساتراتيجية تنمياة تشامل تقاديم التعلايم الثاانوي والعاالي
وال تربية األساسية؛ وتكفل حرية اختيار التعليم دون تدخل من الدولة أو من الغيار ،شاريطة التوافاق ماع "معاايير
تعليمية دنيا" (المادة  )9(49و(.))1
االنتهاكات
 -42حين يطبق المحتوى المعيااري للماادة ( 49الجازء األول) علاى االلتزاماات المحاددة للادول األطاراف (الجازء
الثاني) ،تنشأ عملية دينامية تسهل تحديد انتهاكات الحق في التعليم .ويمكن أن تحادث االنتهاكاات للماادة  49عان
طريق العمل المباشر من جانب الدول األطراف (االرتكاب) أو عن طريق عدم اتخاذ الخطوات التي يفرضها العهاد
(اإلغفال).
 -42وعلاااى سااابيل اإليضااااح ،تشااامل االنتهاكاااات للماااادة  :49سااانّ أو عااادم إلغااااء تشاااريع يمياااز ضاااد األفاااراد أو
المجموعااات فااي مجااال التعلاايم علااى أي أساااس ماان األسااس المحظااورة ،وعاادم اتخاااذ تاادابير لتصااحيح التمييااز
التعليمي الفعلي ،واستخدام مناهج دراسية ال تتسق مع األهداف التعليمية المبينة في المادة )4(49؛ وعادم إقاماة
نظام شفاف وفعال لمراقبة التوافق مع المادة  ،)4(49وعدم توفير تعليم ابتدائي إلزامي ومجاني للجمياع كمساألة
لها األولوية ،وعدم اتخاذ تدابير "متبصارة وملموساة وموجهاة" نحاو التنفياذ التادريجي للتعلايم الثاانوي والعاالي
والتربية األساسية وفقا ً للمادة ()8(49ب) و(ج) ،منع المؤسسات التعليمية الخاصة ،وعدم ضمان قيام مؤسسات
تعليمية خاصة تتفق مع "المعايير التعليمية الدنيا" وفقا ً للمادة  )9(49و( ،)1وإنكاار الحرياة األكاديمياة للعااملين
والطالب ،إغالق المؤسسات التعليمية في أوقات التوتر السياسي خالفا ً للمادة .1

 -9التزامات الفاعلين اآلخرين غير الدول األطراف
 -00علااى ضااوء المااادة  88ماان العهااد ،فااإن لاادور وكاااالت األماام المتحاادة ،بمااا فااي ذلااك الاادور الااذي تؤديااه علااى
المستوى القطري في إطاار المسااعدة اإلنمائياة التاي تقادمها األمام المتحادة ،أهمياة خاصاة فاي تنفياذ الماادة .49
وينبغي القيام بجهود منسقة من أجل إعمال الحق في التعليم لتحسين التالحم والتفاعل بين كل العاملين المعنيين،
ومن بينهم مختلف مكوناات المجتماع المادني واليونساكو وبرناامج األمام المتحادة اإلنماائي واليونيسايف ومنظماة
العمل الدولية والبنك الدولي ،ومصارف التنمية اإلقليمية وصندوق النقد الدولي وغيرها مان الهيئاات ذات الصالة
في منظومة األمم ال متحدة أن تعزز تعاونها من أجل إعمال الحق في التعليم علاى المساتوى الاوطني ،ماع مراعااة
والياتها المحددة ،واستناداً إلى خبرة كل منها .وبوجه خاص ،ينبغي للمؤسسات المالياة الدولياة ،وال سايما البناك
الدولي وصندوق النقد الدولي ،أن تولي اهتماما ً خاصا ً لحماية الحق في التعليم في سياساتها اإلقراضية واتفاقاات
االئتماان وبارامج وتادابير التكييااف الهيكلاي المتخاذة اسااتجابة ألزماة الادين 82.وساتنظر اللجنااة عناد بحاث تقااارير
الدول األطراف في آثار المساعدة التي يقدمها كل الفاعلين اآلخارين غيار الادول األطاراف علاى قادرة الادول علاى
الوفاء بالتزاماتها بمقتضى المادة  .49ومن شأن اعتمااد وكااالت األمام المتحادة المتخصصاة وبرامجهاا وهيئاتهاا
ييسار كثياراً
لنهج يستند إلى إعمال حقوق اإلنسان أن ّ

الحق في التعليم.
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_______________________
* وثيقة األمم المتحدة .
 -4اإلعالن العالمي حول التربية للجميع اعتمده  444وفداً حكومياً؛ وإعالن وبرنامج عمل فييناا اعتمادهما  474وفاداً حكوميااً؛ واتفاقياة
حقوق الطفل صادقت عليها أو انضمت إليها  424دولة طرفاً؛ وخطة عمل عقد األمم المتحدة للتثقيف في مجاال حقاوق اإلنساان اع ُتمادت
بموجب قرار اتخذته الجمعية العامة بتوافق اآلراء (القرار .)421/12
 -8يتفق هذا النهج مع اإلطار التحليلي للجنة الذي اع ُتمد فيما يتصل بالحق في السكن والغذاء المالئماين ،وكاذلك ماع عمال مقاررة األمام
المتحاادة الخاصااة المعنيااة بااالحق فااي التعلاايم .ولقااد حااددت اللجنااة فااي تعليقهااا العااام  1عاادداً ماان العواماال التااي تتعلااق بااالحق فااي السااكن
المالئم ،بما في ذلك "توافر السكن" و"القدرة على تحمل كلفته" و"إمكانية الحصول علياه" و"مالءمتاه مان الناحياة الثقافياة" .وحاددت
اللجنة فاي تعليقهاا العاام رقام  48عناصار الحاق فاي الغاذاء الكاافي مثال "تاوافر الغاذاء" و"إمكانياة قبولاه" و"إمكانياة الحصاول علياه".
وحددت المقررة الخاصة المعنية بالحق في ال تعليم "صفات أساسية أربع ينبغي أن تتصف بها المادارس االبتدائياة ،أي وجاود المادارس،
وإمكانية االلتحاق بها ،وإمكانية قبولها ،وقابلية تك ّيفها" ( ،E/CN.4/1999/49الفقرة .)40
 -9انظر الفقرة .0
يعرف اإلعالن "حاجات التعلّم األساسية" بأنها" :وسائل التعلّم األساسية (مثل القراءة والكتابة ،والتعبيار الشافهي ،والحسااب ،وحال
ّ -1
المشاكالت) والمضاامين األساساية للااتع ّلم (كالمعرفاة والمهاارات والقاايم واالتجاهاات) التاي يحتاجهااا البشار مان أجاال البقااء ولتنمياة كافااة
قادراتهم وللعاايش والعماال بكرامااة ،وللمسااهمة مساااهمة ف ّعالااة فااي عملياة التنميااة ولتحسااين نوعيااة حيااتهم ،والتخاااذ قاارارات مسااتنيرة،
ولمواصلة التع ّلم" (المادة .)4
 -4مجموعة مواد الدعوة ،التعليم األساسي( 4222 ،اليونيسيف) ،الفرع  ،4الصفحة ( 4النص باإلنكليزية).
 -0انظر الفقرة .0
 -7انظر التصنيف النموذجي الدولي للتعليم لعام  ،4227اليونيسكو ،الفقرة .48
 -2هذا الرأي ينعكس أيضا ً في اتفاقية منظماة العمال الدولياة بشاأن تنمياة الماوارد البشارية لعاام ( 4274االتفاقياة رقام  )418واالتفاقياة
بشأن السياسة االجتماعية (األهداف والمعايير األساسية) لعام ( 4208االتفاقية رقم .)447
 -2انظر الحاشية .2
 -40انظر الفقرة .0
 -44انظر الفقرة .44
 -48انظر الفقرة .0
 -49انظر الفقرة .2
 -41في هذا ترديد للمادة  ) 1(42من العهد الدولي للحقاوق المدنياة والسياساية ،كماا أناه مارتبط بحرياة تعلايم الادين أو المعتقاد كماا هاي
مبينة في المادة  )4(42من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (انظار تعلياق لجناة حقاوق اإلنساان  88علاى الماادة  42مان العهاـد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،الدورة الثامنة واألربعين .)4229 ،وتالحظ لجنة حقوق اإلنسان أن الطاابع األساساي للماادة  42مان
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ينعكس في حقيقة أن هذا الحكم ال يمكن الحد منه حتى في حالة الطوارئ العاماة كماا هاو مقارر
في المادة  )8(1من ذلك العهد.
 -44وفقا ً للمادة :8
"عندما تكون األوضاع التالية مسموحا ً بها في إحدى الدول ،فإنها ال تعتبر تمييزاً في إطار مدلول المادة  4من هذه االتفاقية:
(أ) إنشاااء أو إبقاااء نظاام أو مؤسسااات منفصاالة لتعلاايم التالميااذ ماان الجنسااين ،إذا كاناات هااذه الاانظم أو المؤسسااات تتاايح فرص اا ً متكافئااة
لاللتحاق بالتعليم ،وتوفر معلمين ذوي مؤهالت من نفس المستوى ومباني ومعدات مدرسية بانفس الدرجاة مان الجاودة ،وتتايح الفرصاة
لدراسة نفس المناهج أو مناهج متعادلة؛
(ب) القياام ،ألساباب دينياة ،أو لغويااة ،بإنشااء أو إبقااء نظام أو مؤسساات تعليمياة منفصاالة تقادم تعليماا ً يتفااق ورغباات آبااء التالميااذ أو
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أولياااء أمااورهم الشاارعيين ،إذا كااان االشااتراك فااي تلااك الاانظم أو االلتحاااق بتلااك المؤسسااات اختياري ااً ،وكااان التعلاايم الااذي تقدمااه يتفااق
والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة ،وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة؛
(ج) إنشاء أو إبقاء مؤسسات تعليمية خاصة ،إذا لم يكن الهدف منها ضمان استبعاد أية جماعة بل تاوفير مرافاق تعليمياة باإلضاافة إلاى
تلك التي توفرها السلطات العامة ،ومتى كانت تلك المؤسسات تدار بما يتفاق وهاذه الغاياة ،وكاان التعلايم الاذي تقدماه يتفاق والمساتويات
التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة ،وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة".
 -40انظر توصية اليونسكو بخصوص وضع العاملين بالتدريس في التعليم العالي (.)4227
 -47عند صياغة هذه الفقرة راعت اللجنة الممارسات التي تطورت في األمااكن األخارى فاي النظاام الادولي لحقاوق اإلنساان مثال تفساير
لجنااة حقااوق الطفاال للمااادة  )8(82ماان اتفاقيااة حقااوق الطفاال ،وكااذلك تفسااير لجنااة حقااوق اإلنسااان للمااادة  7ماان العهااد الاادولي للحقااوق
المدنية والسياسية.
 -42تالحظ اللجنة أنه بالرغم من خلو المادة  )8(80من اإلعالن من اإلشارة إلى الكراماة اإلنساانية فاإن واضاعي مشاروع العهاد الادولي
الخاص بالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة قاد أدرجاوا صاراحة كراماة الشخصاية اإلنساانية كواحاد مان األهاداف اإللزامياة التاي
ينبغي أن يوجه التعليم لها (المادة .))4(49
 -42انظر تعليق اللجنة العام رقم  ،9الفقرة .4
 -80انظر تعليق اللجنة العام رقم  ،9الفقرة .8
 -84انظر تعليق اللجنة العام رقم  ،9الفقرة .2
 -88انظر تعليق اللجنة العام رقم  ،9الفقرة .2
 -89هنااك مصاادر كثياارة لمسااعدة الادول األطااراف فاي هاذا الخصااوص ،مثال المباادئ التوجيهيااة لوضاع المنااهج والكتااب الدراساية فااي
التعلاايم الاادولي الصااادرة عاان اليونسااكو ( .)ED/ECS/HCIوماان بااين األهااداف المحااددة فااي المااادة " )4(49توطيااد احتاارام حقااوق
اإلنساان والحريااات األساسااية" .وفااي هااذا السااياق المحاادد ينبغااي للاادول األطاراف أن تبحااث المبااادرات التااي اتخااذت فااي إطااار عقااد األماام
المتحاادة لتعلاايم حقااوق اإلنسااان ،وماان الوثااائق المفياادة بوجااه خاااص خطااة عماال العقااد التااي اعتماادتها الجمعيااة العامااة فااي عااام،4220
والمبادئ التوجيهية لخطط العمل الوطنية لتعليم حقوق اإلنسان التي وضاعتها المفوضاية الساامية لحقاوق اإلنساان لمسااعدة الادول علاى
االستجابة لعقد األمم المتحدة لتعليم حقوق اإلنسان.
 -81بالنسبة لمعنى "إلزامي" ،و"مجاني" انظر الفقرتين  0و 7من التعليق العام رقم  44على المادة .41
 -84وفي حاالت خاصة قد يكون مثل نظام المنح هذا هدفا ً مناسبا ً بوجه خاص للمساعدة والتعاون الدوليين اللاذين تحادثت عنهماا الماادة
.)4(8
 -80وفي إطاار التربياة األساساية الحظات اليونيسايف أن "الدولاة وحادها هاي التاي تساتطيع أن تجماع معاا ً كال مكوناات النظاام التعليماي
بطريقة متماسكة لكنها مرنة" ،اليونيسيف حالة األطفال في العالم 4222 ،قرار عن التعليم" ،ص .77
 -87وفقا ً للمادة " :)8(7تتخذ كل دولة عضو ،واضعة في اعتبارها أهمية التعليم في القضااء علاى عمال األطفاال ،تادابير فعالاة ومحاددة
زمنيا ً من أجل( -- :ج) ضمان حصول جميع األطفال المنتشلين من أسوأ أشكال عمل األطفال على التعليم األساسي المجااني ،حيثماا كاان
ذلك ممكنا ً ومالئماً" (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم " 428أسوأ أشكال عمل األطفال.)"4222 ،
 -82انظر تعليق اللجنة العام رقم  ،9الفقرتين  49و.41
 -82انظر تعليق اللجنة العام رقم  ،8الفقرة .2
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الرابع عشر :التعليق العام رقم 27
الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة )29
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدورة الثانية والعشرون ()8000

 -4الصحة حاق أساساي مان حقاوق اإلنساان ال غناى عناه مان أجال التمتاع بحقاوق اإلنساان األخارى .ويحاق لكال
إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضاي إلاى العايش بكراماة .ويمكان الساعي إلاى إعماال
الحااق فااي الصااحة عاان طريااق نهااج عدياادة ومتكاملااة مثاال وضااع سياسااات صااحية ،أو تنفيااذ باارامج الصااحة التااي
تضعها منظمة الص حة العالمية ،أو اعتمااد صاكوك قانونياة محاددة .وعاالوة علاى ذلاك ،يشامل الحاق فاي الصاحة
بعض المكونات التي يمكن تطبيقها قانونياً.

4

 -8وحق اإلنساان فاي الصاحة مسالم باه فاي العدياد مان الصاكوك الدولياة .فاالفقرة  4مان الماادة  44مان اإلعاالن
العالمي لحقوق اإلنساان تؤكاد أن" :لكال شاخص الحاق فاي مساتوى معيشاة يكفاي لضامان الصاحة لاه وألسارته،
ويشاامل المأكاال والملاابس والمسااكن والرعايااة الطبيااة والخاادمات االجتماعيااة الضاارورية" .وياانص العهااد الاادولي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أشمل مادة تتعلق بالحق في الصاحة فاي القاانون الادولي
لحقوق اإلنسان .ووفقا ً للمادة  )4(48من العهد ،تقر الدول األطراف "بحق كل إنساان فاي التمتاع باأعلى مساتوى
ماان الصااحة الجساامية والعقليااة يمكاان بلوغااه" ،فااي حااين تساارد المااادة  ،)8(48علااى ساابيل التمثياال ،عاادداً ماان
"التدابير التي يتعين على الدول األطراف  ...اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحاق" .وباإلضاافة إلاى ذلاك،
فااالحق فااي الصااحة معتاارف بااه ،فااي المااادة (4ه ـ)( )1ماان االتفاقيااة الدوليااة للقضاااء علااى جميااع أشااكال التمييااز
العنصري لعام  ،4204وفي الماادتين (4-44و) و 48مان اتفاقياة القضااء علاى جمياع أشاكال التميياز ضاد المارأة
لعام  ،4272وفي المادة  81من اتفاقياة حقاوق الطفال لعاام  ،4222وذلاك فاي جملاة مصاادر أخارى .كماا يعتارف
بالحق في الصحة في عدد من صاكوك حقاوق اإلنساان اإلقليمياة ،مثال الميثااق االجتمااعي األوروباي لعاام 4204
بصااايغته المنقحاااة (الماااادة  ،)44والميثااااق األفريقاااي لحقاااوق اإلنساااان والشاااعوب لعاااام ( 4224الماااادة ،)40
والبروتوكول اإل ضافي لالتفاقية األمريكية لحقاوق اإلنساان فاي مجاال الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة
لعام ( 4222المادة  .)40وبالمثل ،أعلن عن الحق في الصحة من جانب لجنة حقوق اإلنسان 8،وكذلك فاي إعاالن
وبرنامج عمل فيينا لعام  ،4229وفي صكوك دولية أخرى.
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 -9وياارتبط الحااق فااي الص احة ارتباط اا ً وثيق اا ً بإعمااال حقااوق اإلنسااان األخاارى ويعتمااد علااى ذلااك ،مثلمااا ياارد فااي
الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ،بماا فيهاا الحاق فاي المأكال ،والمساكن ،والعمال ،والتعلايم ،والكراماة اإلنساانية،
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والحيااة ،وعاادم التمييااز ،والمسااواة ،وحظاار التعااذيب ،والخصوصاية ،والوصااول إلااى المعلوماات ،وحريااة تكااوين
الجمعيات ،والتجمع ،والتنقل .فهذه الحقوق والحريات وغيرها تتصدى لمكونات ال تتجزأ من الحق في الصحة.
 -1وعنااد صااياغة المااادة  48ماان العهااد ،لاام تعتمااد اللجنااة الثالثااة التابعااة للجمعيااة العامااة لألماام المتحاادة تعريااف
الصحة الوارد في ديباجاة دساتور منظماة الصاحة العالمياة ،الاذي ينظار إلاى مفهاوم الصاحة علاى أناه "حالاة مان
اكتمال السالمة بدنيا ً وعقليا ً واجتماعياً ،ال مجرد انعدام المارض أو العجاز" .غيار أن اإلشاارة الاواردة فاي الماادة
 ) 4(48ماان العهااد إلااى "أعلااى مسااتوى ماان الصااحة الجساامية والعقليااة يمكاان بلوغااه" ال تقتصاار علااى الحااق فااي
الرعاية الصحية .وعلى العكس من ذلك ،فإن تاريخ صياغة المادة  )8(48وألفاظها الدقيقة يقاران باأن الحاق فاي
الصحة يشمل طائفة عريضة من العوامال االجتماعياة واالقتصاادية التاي تهيائ الظاروف التاي تسامح للنااس باأن
يعيشوا حياة صحية ،كما تشمل المقومات األساسية للصحة مثل الغذاء والتغذية ،والمسكن ،والحصول علاى ميااه
الشرب المأمونة واإلصحاح الوافي ،والعمل في ظروف آمنة وصحية ،وبيئة صحية.
 -4وتدرك اللجنة أن التمتع الكامل بالحق فاي الصاحة ال يازال هادفا ً بعياد المناال لمالياين النااس فاي جمياع أنحااء
العالم .وعالوة على ذلك ،وفي حاالت عديدة ،يزداد هذا الهدف ابتعاداً ،خاصة ألولئك الذين يعيشون في حالة مان
الفقر .وتقر اللجنة بالعوائق الهيكلية الهائلة وغيرهاا مان العوائاق الناجماة عان عوامال دولياة وعوامال أخارى ال
قبل للدول بالسيطرة عليها وتحول دون اإلعمال التام للمادة  48في العديد من الدول األطراف.
 -0وبغيااة المساااهمة فااي تنفيااذ الاادول األطااراف للعهااد والوفاااء بالتزاماتهااا المتعلقااة بتقااديم التقااارير ،يركااز هااذا
التعليااق العااام علااى المضاامون المعياااري للمااادة ( 48الجاازء األول) ،والتزامااات الاادول األطااراف (الجاازء الثاااني)،
واالنتهاكات (الجزء الثالث) ،والتنفيذ على الصعيد الوطني (الجزء الرابع) ،بينما يتناول الجزء الخامس التزاماات
الجهات الفاعلة بخالف الدول األطراف .وقد أعاد هاذا التعلياق العاام فاي ضاوء الخبارة التاي اكتسابتها اللجناة مان
دراستها لتقارير الدول األطراف على مدى سنوات عديدة.
 -4المضمون المعياري للمادة 48
 -7تنص الفقرة  4مان الماادة  48علاى تعرياف للحاق فاي الصاحة ،بينماا تارد فاي الفقارة  8مان الماادة  48أمثلاة
توضيحية غير شاملة اللتزامات الدول األطراف.
 -2وال ينبغي فهم الحق في الصحة على أنه الحق في التمتع بصحة جيدة فقط .فالحق فاي الصاحة يشامل حرياات
وحقوقا ً على حد سواء ،أما الحريات فتتضامن حاق اإلنساان فاي الاتحكم فاي صاحته وجساده ،بماا فاي ذلاك حريتاه
الجنسية واإلنجابية ،والحق في أن يكون في مأمن من التادخل ،مثال الحاق فاي أن يكاون فاي ماأمن مان التعاذيب،
ومن معالجته طبيا ً أو إجراء تجارب طبية عليه بدون رضاه .وأما الحقاوق فتشامل الحاق فاي االساتفادة مان نظاام
للحماية الصحية يتيح التكافؤ في الفرص أمام الناس للتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
 -2ويراعي مفهوم "أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه" الوارد في المادة  )4(48كالً من الشاروط األساساية
البيولوجية واالجتماعية االقتصادية للفرد والموارد المتاحة للدولة .وثمة عدد من الجوانب التي ال يمكن التصدي
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لها فاي إطاار العالقاة باين الادول واألفاراد فحساب؛ وعلاى وجاه الخصاوص ،فالدولاة ال تساتطيع أن تكفال الصاحة
الجيدة ،كما ال تستطيع الدول أن توفر الوقاية من كل سبب يمكن أن يؤدي إلى اعتالل صحة اإلنسان .وهكاذا فاإن
العوامل الوراثية ،وقابلية الفرد للتعرض العتالل صحته ،وانتهاجه ألساليب حياة غير صحية أو خطرة ،قد يكاون
لهااا دور هااام فيمااا يتعلااق بصااحة الفاارد .وبالتااالي ،يجااب أن ُيفهاام الحااق فااي الصااحة علااى أنااه الحااق فااي التمتااع
بمجموعة متنوعة من المرافق والسلع ،والخدمات ،والظروف الضرورية لبلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة.
 -40ومنذ اعتماد العهدين الدوليين في عام  ،4200تغيرت حالة الصحة في العالم تغياراً جاذرياً ،وتعارض مفهاوم
الصااحة لتغياارات جوهريااة واتسااع نطاقااه فأدخاال فااي االعتبااار مزيااد ماان مقومااات الصااحة ،مثاال توزيااع المااوارد
والفوارق بين الجنسين .كما أن التعريف األوسع نطاقا ً للصاحة أصابح يراعاي شاواغل تتعلاق بالحيااة االجتماعياة
مثل العنف والنزاع المسلح 1.وعالوة على ذلك ،ازداد انتشار أمراض لم تكان معروفاة ساابقا ً مثال فياروس نقاص
المناعاة البشارية ومتالزمااة نقاص المناعااة المكتساب ،وغيرهمااا مان األماراض مثاال السارطان ،فضاالً عان النمااو
السريع في عدد سكان العالم ،األمر الذي أوجد عوائق جديادة أماام إعماال الحاق فاي الصاحة وهاي عوائاق ينبغاي
مراعاتهـا عنـد تفسير المادة .48
 -44وتفسر اللجنة الحق في الصحة ،وفقا ً للتعريف الوارد في المادة  ،)4(48على أنه حق شامل ال يقتصار علاى
تقديم الرعاية الصحية المناسبة وفي حينهاا فحساب ،بال يشامل أيضاا ً المقوماات األساساية للصاحة مثال الحصاول
علااى مياااه الشاارب المأمونااة واإلصااحاح المناسااب ،واإلمااداد الكااافي بالغااذاء اآلماان والتغذيااة والمسااكن ،وظااروف
صاحية للعماال والبيئااة ،والحصااول علااى التوعيااة والمعلومااات فيمااا يتصال بالصااحة ،بمااا فااي ذلااك مااا يتصاال منهااا
بالصااحة الجنسااية واإلنجابيااة .ويتمثاال جانااب هااام آخاار فااي مشاااركة السااكان فااي كاماال عمليااة اتخاااذ القاارارات
المرتبطة بالصحة على الصعد المجتمعية والوطنية والدولية.
 -48ويشمل الحق فاي الصاحة ،بجمياع أشاكاله وعلاى جمياع المساتويات ،العناصار المترابطاة واألساساية التالياة
التي يتوقف تطبيقها الدقيق على الظروف السائدة في دولة طرف محددة:
(أ) التاوافر :يجااب أن تااوفر الدولااة الطاارف القاادر الكااافي مان المرافااق العاملااة المعنيااة بالصااحة العامااة والرعايااة
الصحية وكذلك من السلع والخدمات والبرامج .ويختلف الطاابع المحادد للمرافاق والسالع والخادمات وفقاا ً لعوامال
عدياادة ،ماان بينهااا المسااتوى اإلنمااائي للدولااة الطاارف وإن كاناات تتضاامن المقومااات األساسااية للصااحة مثاال مياااه
الشرب المأمونة ومرافق اإلصحاح الكافية ،والمستشافيات ،والعياادات ،وغيرهاا مان المبااني المرتبطاة بالصاحة،
والموظفين الطبيين والمهنيين المدربين الاذين يحصالون علاى مرتباات تنافساية محليااً ،والعقااقير األساساية وفقاا ً
لتعريفها في برنامج العمل المعني بالعقاقير األساسية الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.

4

(ب) إمكانية الوصول :ينبغي أن يتمتع الجميع ،بدون تميياز ،بإمكانياة االساتفادة مان المرافاق والسالع والخادمات
المرتبطة بالصحة 0،داخل نطاق الوالية القضائية للدولاة الطارف .وتتسام إمكانياة الوصاول بأربعاة أبعااد متداخلاة
هي:
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عدم التمييز :يجب أن يتمتاع الجمياع بإمكانياة االساتفادة مان المرافاق والسالع والخادمات المرتبطاة بالصاحة ،وال
سيما أكثر الفئات ضعفا ً أو تهميشا ً بين السكان بحكم القانون وبحكم الواقع ،دون أي تمييز على أسااس أي سابب
عن األسباب المحظورة.
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إمكانيااة الوصااول المااادي :ينبغااي أن تكااون المرافااق والساالع والخاادمات المرتبطااة بالصااحة فااي المتناااول المااادي
واآلماان لجميااع فئااات السااكان ،خاصااة الفئااات الضااعيفة أو المهمشااة ،مثاال األقليااات اإلثنيااة والشااعوب األصاالية،
والنساااء ،واألطفااال ،والماااراهقين ،وكبااار الساان ،والمعاااوقين واألشااخاص المصااابين بفياااروس نقااص المناعاااة
البشرية/اإليدز .كما أن إمكانية الوصول تعني ضمنيا ً أن تكون الخدمات الطبية والمقومات األساسية للصحة ،مثل
مياه الشرب المأمونة ومرافق اإلصحاح الكافية ،في المتناول المادي واآلمن للسكان بما فاي ذلاك ساكان المنااطق
الريفية .كذلك تشمل إمكانية الوصول تمكين المعوقين من الوصول إلى المباني.
اإلمكانيااة االقتصااادية للحصااول عليهااا (القاادرة علااى تحماال نفقاتهااا) :يجااب أن يااتمكن الجميااع ماان تحماال نفقااات
المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة .وينبغي سداد قيمة خادمات الرعاياة الصاحية ،والخادمات المرتبطاة
بالمقومات األساسية للصحة ،بنااء علاى مبادأ اإلنصااف ،الاذي يكفال القادرة للجمياع ،بماا فايهم الفئاات المحروماة
اجتماعياً ،على دفع تكلفة هذه الخادمات ساواء أكانات مقدماة مان القطااع الخااص أو مان القطااع العاام .ويقتضاي
اإلنصاف عدم تحميل األسر الفقيرة عبء مصروفات صحية ال يتناسب معها مقارنة باألسر األغنى منها.
إمكانية الوصول إلى المعلومات :تشمل هذه اإلمكانية الحاق فاي التمااس المعلوماات واألفكاار 2المتعلقاة بالمساائل
الصحية والحصاول عليهاا ونقلهاا .غيار أناه ال ينبغاي إلمكانياة الوصاول إلاى المعلوماات أن تاؤثر علاى الحاق فاي
معاملة البيانات الصحية الشخصية بسرية.
(ج) المقبوليااة :إن جميااع المرافااق والس الع والخاادمات المرتبطااة بالصااحة ينبغااي أن تراعااي األخااالق الطبيااة وأن
تكااون مناساابة ثقافي ااً ،أي أن تحتاارم ثقافااة األفااراد ،واألقليااات ،والشااعوب ،والمجتمعااات ،وأن تراعااي متطلبااات
الجنسااين ودورة الحياااة ،فضاالً عاان تصااميمها بشااكل يحتاارم الساارية ويرفااع مسااتوى الحالااة الصااحية لألشااخاص
المعنيين.
(د) الجودة :باإلضافة إلى ضرورة أن تكون المرافق والسلع والخادمات المرتبطاة بالصاحة مقبولاة ثقافيااً ،ينبغاي
أن تكااون مناساابة علمي اا ً وطبي اا ً وذات نوعيااة جياادة .ويتطلااب ذلااك ،فااي جملااة أمااور ،مااوظفين طبيااين ماااهرين،
وعقاقير ومعدات للمستشفيات معتمدة علميا ً ولم تنته مدة صالحيتها ،ومياه شرب مأمونة ،وإصحاحا ً مناسباً.
 -49وتقدم القائمة غيار الشااملة لألمثلاة الاواردة فاي الماادة  )8(48توجيهاا ً لتحدياد اإلجاراءات التاي يتعاين علاى
الدول اتخاذها .وتقادم أمثلاة عاماة محاددة عان التادابير الناجماة عان التعرياف الواساع النطااق للحاق فاي الصاحة
الوارد في المادة  ،)4(48مبينة بذلك مضمون ذلك الحق كما يتمثل في الفقرات التالية.
المادة (8-48أ) الحق في الصحة فيما يتعلق باألم والطفل والصحة اإلنجابية
 -41يمكاان أن يفهاام "العماال علااى خفااض معاادل وفيااات المواليااد ومعاادل وفيااات الرضااع وتااأمين نمااو الطفاال نمااواً
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صااحياً" (المااادة (8-48أ)) 40،علااى أنااه يتطلااب تاادابير ماان أجاال تحسااين صااحة الطفاال واألم ،والخاادمات الصااحية
الجنسية واإلنجابية ،بما فاي ذلاك إمكانياة الوصاول إلاى خادمات تنظايم األسارة ،والرعاياة قبال الاوالدة وبعادها،
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وخدمات التوليد في حاالت الطوارئ ،والوصول إلى المعلومات ،فضالً عن الموارد الالزمة من أجل العمل استنادا
إلى تلك المعلومات.
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المادة (8-48ب) الحق في التمتع ببيئة صحية في الطبيعة ومكان العمل
 -44يشاامل "تحسااين جميااع جوانااب الصااحة البيئيااة والصااناعية" (المااادة (8-48ب)) ،فااي جملااة أمااور ،التاادابير
الوقائيااة فيمااا يتعلااق بااالحوادث واألمااراض المهنيااة؛ وضاارورة كفالااة إماادادات كافيااة ماان مياااه الشاارب المأمونااة
واإلصحاح األساسي؛ ووقاية السكان والحد من تعرضهم للمواد الضارة مثل األشعة والمواد الكيميائية الضارة أو
غير ذلك من الظروف البيئية المؤذية التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة علاى صاحة اإلنساان 49.وعاالوة
على ذلك ،فإن الصحة الصناعية تعني تقليل أسباب المخاطر الصحية المالزمة لبيئة العمل إلى الحد األدناى ،بقادر
اإلمكان عملياً.
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المادة (8-48ج) الحق في الوقاية من األمراض وعالجها ومكافحتها
 -40تتطلااب "الوقايااة ماان األمااراض الوبائيااة والمتوطنااة والمهنيااة واألمااراض األخاارى وعالجهااا ومكافحتهااا"
(المادة (8-48ج)) وضع برامج وقائية وتثقيفية فيما يتعلق بالشواغل الصحية المرتبطة بالسالوك مثال األماراض
المنقولة عان طرياق االتصاال الجنساي ،وال سايما فياروس نقاص المناعاة البشارية/اإليدز ،والشاواغل التاي تاؤثر
ساالبيا علااى الصااحة الجنسااية واإلنجابيااة ،وتعزيااز المقومااات االجتماعيااة للص احة الجياادة مثاال السااالمة البيئيااة،
والتعليم ،والتنمية االقتصاادية ،والمسااواة باين الجنساين .ويشامل الحاق فاي العاالج إنشااء نظاام للرعاياة الطبياة
العاجلاااة فاااي حااااالت الحاااوادث ،واألوبئاااة ،والمخااااطر الصاااحية المماثلاااة ،وتقاااديم اإلغاثاااة فاااي حااااالت الكاااوارث
والمساعدة اإلنسانية في حاالت الطوارئ .وتشير مكافحة األمراض إلى الجهود التي تبذلها الادول بصاورة فردياة
أو مشتركة من أجل جملة أمور ،من بينها إتاحة التكنولوجيات ذات الصلة باستخدام وتحسين نظم مراقبة األوبئة
وجمع البيانات على أساس مفصل ،وتنفيذ أو تعزيز برامج التحصين وغيرها من استراتيجيات مكافحة األماراض
المعدية.
المادة (8-48د)  -الحق في االستفادة من المرافق الصحية والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة
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 -47تشمل "تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبياة والعناياة الطبياة للجمياع فاي حالاة المارض" (الماادة
(8-48د)) الجسدي والعقلي على حد سواء ،توفير إمكانية الوصول على قدم المساواة وفاي الوقات المناساب إلاى
الخدمات الصحية األساسية الوقائية والعالجية والتأهيلية ،والتثقيف الصحي؛ وبارامج الفحاص المناتظم؛ والعاالج
المالئام لألماراض الساائدة ،واإلصاابات ،وحااالت العاوق ،ويفضال أن يكاون ذلاك عال الصاعيد المجتمعاي؛ وتااوفير
العقاقير األساسية؛ والعالج والرعاية المناسبة للصحة العقلية .ويتمثل أحاد الجواناب الهاماة األخارى فاي تحساين
وتعزيز مشاركة السكان في تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعالجية ،مثل تنظيم قطاع الصحة ،ونظام التاأمين،
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وخاصة المشاركة في القرارات السياسية المرتبطة بالحق في الصحة والمتخذة على كل من الصعيدين المجتمعاي
والوطني.
المادة  - 48مواضيع محددة ذات انطباق عام

عدم التمييز والمساواة في المعاملة
 -42يحظاار العهااد ،بموجااب المااادة  8-8والمااادة  ،9أي تمييااز فااي الحصااول علااى الرعايااة الصااحية والمقومااات
األساسية للصحة ،وفاي الوصاول إلاى وساائل وحقاوق الحصاول عليهاا ،بسابب العارق ،أو اللاون ،أو الجانس ،أو
اللغة ،أو الدين ،أو الارأي سياسايا ً أو غيار سياساي ،أو األصال القاومي أو االجتمااعي ،أو الثاروة ،أو النساب ،أو
العجااز الباادني أو العقلااي ،أو الحالااة الصااحية (بمااا فااي ذلااك فيااروس نقااص المناعااة البشاارية/اإليدز ،أو الميااول
الجنسااية ،أو ا لمركااز الماادني أو السياسااي أو االجتماااعي أو مركااز آخاار يرمااي إلااى انتقاااص أو إبطااال الحااق فااي
الصحة أو ممارساته علاى قادم المسااواة ،أو قاد يترتاب علياه ذلاك األثار .وتؤكاد اللجناة إمكانياة اتخااذ العدياد مان
التدابير ،مثل معظم االستراتيجيات والبرامج الرامية إلى القضاء على التميياز المارتبط بالصاحة ،بقادر ضائيل مان
اآلثار المترتبة على الموارد عن طريق اعتماد أو تعديل أو إلغااء التشاريعات ،أو نشار المعلوماات .وتاذكر اللجناة
بالفقرة  48من التعليق العام رقم  ،9التي تؤكد أنه حتى في األوقات التي تشاح فيهاا الماوارد ،يجاب حماياة أفاراد
المجتمع المعرضين للمخاطر باعتماد برامج هادفة منخفضة التكلفة.
 -42وفيما يتعلق بالحق في الصحة ،يجب التركيز علاى تكاافؤ فارص الحصاول علاى الرعاياة الصاحية والخادمات
الصحية .وتلتزم الدول التزاما ً خاصا ً بتوفير ما يلزم من التأمين الصاحي ومرافاق الرعاياة الصاحية لألفاراد الاذين
يفتقرون إلى الموارد الكافية ،وبمنع أي تميياز يساتند إلاى األساباب المحظاورة دولياا ً فاي تاوفير الرعاياة الصاحية
والخدمات الصحية ،خاصة فيما يتعلق بااللتزامات الرئيسية في إطار الحق في الصحة 40.فالتوزيع غيار المتكاافئ
للموارد الصحية يمكن أن يؤدي إلاى تميياز قاد ال يكاون ساافراًعً  .وعلاى سابيل المثاال ،ال ينبغاي لالساتثمارات أن
تقادم دعماا ً غياار متكاافئ للخاادمات الصااحية العالجيااة الباهظاة الااثمن التااي غالباا ً ماا ال يسااتطيع الوصااول إليهااا إال
شريحة صغيرة وثرية من السكان ،بدالً من دعم الرعاياة الصاحية األولياة والوقائياة التاي يساتفيد منهاا الشاريحة
السكانية األكبر بكثير.
المنظور الجنساني
 -80توصااي اللجنااة بااأن تاادمج الاادول منظااوراً جنسااانيا ً فااي سياساااتها وخططهااا وبرامجهااا وبحوثهااا المرتبطااة
بالصحة بغية العمل على تحسين صحة الرجال والنساء على السواء .ويعتارف الانهج القاائم علاى أسااس الجانس
بأن للعوامل البيولوجية واالجتماعية  -الثقافية دوراً هاما ً في التأثير على صحة الرجال والنساء .ومن الضروري
تفصيل البيانات الصحية واالجتماعية  -االقتصادية حسب نوع الجنس لتحدياد أوجاه التفااوت فاي الصاحة والعمال
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على معالجتها.

المرأة والحق في الصحة
 -84يتطلااب القضاااء علااى التمييااز ضااد الماارأة ،وضااع وتنفيااذ اسااتراتيجية وطنيااة شاااملة لتعزيااز حااق الماارأة فااي
الصحة طوال فترة حياتها .وينبغي أن تشامل هاذه االساتراتيجية تادخالت ترماي إلاى وقاياة المارأة ومعالجتهاا مان
األمراض التي تصيبها ،فضالً عن سياسات من أجل إتاحة إمكانية الحصول على طائفة كاملة من خدمات الرعاية
الصحية الراقية التي تتحمال المارأة تكاليفهاا ،بماا فيهاا الخادمات الصاحية الجنساية واإلنجابياة .وينبغاي أن يكاون
ضمن األهداف الرئيسية تقليل المخاطر الصحية التي تواجهها المرأة ،وال سيما تخفيض معادالت وفياات األموماة
وحماية المرأة مان العناف المنزلاي .ويتطلاب إعماال حاق المارأة فاي الصاحة إزالاة جمياع الحاواجز التاي تعتارض
سبيلها للوصول إلاى الخادمات والتعلايم والمعلوماات فاي مجاال الصاحة ،بماا فاي ذلاك فاي مجاال الصاحة الجنساية
واإلنجابية .ومن الضروري أيضا ً اتخاذ إجراءات وقائياة ،وتشاجيعية ،وعالجياة مان أجال حماياة المارأة مان آثاار
الممارسات والقواعد الثقافية المتوارثة الضارة التي تحرمها من حقوقها اإلنجابية.

األطفال والمراهقون
 -88تب ّين المادة (8-48أ) الحاجة إلاى اتخااذ تادابير مان أجال تخفايض معادل وفياات الرضاع وتعزياز نماو الرضاع
واألطفال نمواً صحياً .وتعترف صكوك حقوق اإلنسان الدولية الالحقة بحق األطفال والمراهقين في التمتاع باأعلى
مستوى صحي يمكن بلوغه وبالوصول إلى مرافق عالج األماراض 47.كماا أن اتفاقياة حقاوق الطفال توجاه الادول
نحااو العماال علااى ضاامان حصااول الطفاال وأساارته علااى الخاادمات الصااحية األساسااية ،بمااا فيهااا الرعايااة المناساابة
لألمهات قبل الوالدة وبعدها .وتربط االتفاقية باين هاذه األهاداف وكفالاة الحصاول علاى معلوماات مالئماة لألطفاال
بشأن السلوك الوقائي والمعازز للصاحة ،وتقاديم الادعم إلاى األسار والمجتمعاات مان أجال تنفياذ هاذه الممارساات.
ويتطلب تنفيذ مبدأ عدم التمييز أن تتمتع الفتيات ،وكاذلك األوالد ،بالمسااواة فاي الوصاول إلاى التغذياة المناسابة،
والبيئة اآلمنة ،والخادمات الصاحية البدنياة والعقلياة .وثماة حاجاة العتمااد تادابير فعالاة ومناسابة مان أجال إلغااء
الممارساات المتوارثااة الضااارة التااي تااؤثر علااى صااحة األطفاال ،وال ساايما الفتيااات ،بمااا فااي ذلااك الاازواج المبكاار،
وتشاويه األعضااء التناساالية لألنثاى ،وتفضايل األطفااال الاذكور فاي التغذيااة والرعاياة 42،كماا ينبغااي مانح األطفااال
المعوقين فرصة التمتع بحياة كاملة وكريمة ،وباالندماج في مجتمعاتهم.
 -89وعلى الدول األطراف أن توفر بيئة آمنة وداعمة للمراهقين تكفل لهم فرصاة المشااركة فاي اتخااذ القارارات
التي تؤثر على صحتهم ،وتعلمهم المهارات الحياتياة ،واكتسااب المعلوماات المالئماة ،والحصاول علاى المشاورة،
والتحدث عن الخيارات التي يتخذونها بشأن سالوكهم الصاحي .ويتوقاف إعماال حاق الماراهقين فاي الصاحة علاى
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تطوير رعاية صحية مالئمة للشباب تحترم السرية والخصوصية ،وتشمل الخادمات الصاحية الجنساية واإلنجابياة
المالئمة.
 -81وفااي جميااع السياسااات والباارامج الراميااة إلااى ضاامان حااق األطفااال والمااراهقين فااي الصااحة ،يتعااين إيااالء
االعتبار األساسي لمصالحهم المباشرة.
كبار السن
 -84وفيما يتعلق بإعمال حق كباار السان فاي الصاحة ،تعياد اللجناة التأكياد ،وفقاا ً للفقارتين  91و 94مان التعلياق
العام رقام  ،) 4224( 0علاى أهمياة اتبااع نهاج متكامال ،يجماع باين عناصار العاالج الصاحي الوقاائي ،والعالجاي،
والتاأهيلي .وينبغااي أن تقاوم هااذه التادابير علااى أساااس فحوصاات طبيااة دورياة للجنسااين؛ وتادابير تأهياال جساادي
ونفسي ترمي إلى المحافظة على القادرات الوظيفياة لكباار السان واساتقالليتهم؛ واالهتماام باألشاخاص المصاابين
بأمراض مزمنة وميؤوس من عالجها ورعايتهم لتخفيف آالمهم ولتجنيبهم المهانة عند الوفاة.

المعوقون
 -80تؤكد اللجنة من جديد الفقرة  91من تعليقها العام رقم  4التاي تتنااول مساألة المعاوقين فاي ساياق الحاق فاي
الصحة البدنية والعقلية .وعالوة على ذلك ،تؤكد اللجنة ضرورة العمل على جعل قطاع الصاحة العاام يمتثال لمبادأ
عدم التمييز فيما يتعلق بالمعوقين ،بل وأن يمتثل له أيضا ً مقدمو الخدمات والمرافق الصحية من القطاع الخاص.

الشعوب األصلية
 -87على ضوء القانون الدولي الناشائ والممارساة الدولياة الناشائة ،والتادابير التاي اتخاذتها الادول ماؤخراً فيماا
يتعلااق بالشااعوب األصاالية 42،تاارى اللجنااة أنااه مان المفيااد تحديااد العناصاار التااي تساااعد فااي تعريااف حااق الشااعوب
األصلية في الصحة بغية تمكين الدول التي يوجد فيها سكان أصليون من تنفيذ األحكام الواردة في الماادة  49مان
العهد على نحو أفضل .وترى اللجنة أنه يحاق للشاعوب األصالية التمتاع بتادابير محاددة مان أجال تحساين إمكانياة
وصولها إلى الخدمات والرعاية الصحية .وينبغي أن تكاون هاذه الخادمات الصاحية مناسابة ثقافيااً ،وأن تأخاذ فاي
االعتبااار الرعايااة الوقائيااة التقليديااة ،والممارسااات العالجيااة واألدويااة .وعلااى الاادول أن تااوفر المااوارد الالزمااة
للشعوب األصلية من أجل تصميم وتقديم ومراقبة هذه الخدمات لكي تتمكن من التمتع بأعلى مستوى مان الصاحة
البدنية والعقلية يمكن بلوغه .وينبغي أيضا ً حماية النباتات والحيوانات والمعادن الطبياة األساساية الالزماة لتمتاع
الشعوب األصلية بالصحة تمتعاا ً تامااً .وتشاير اللجناة إلاى أن صاحة الفارد كثياراً ماا تارتبط فاي مجتمعاات الساكان
األصليين بصحة المجتمع ككل وتتسم ببعد جماعي .وترى اللجنة ،في هذا الصدد ،أن األنشاطة المرتبطاة بالتنمياة
والتي تاؤدي إلاى تشاريد الشاعوب األصالية ضاد رغبتهاا مان أقاليمهاا وبيئتهاا التقليدياة ،وتحرمهاا مان مصاادرها
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التغذوية ،وتقطع عالقتها التكافلية بأراضيها ،تؤثر تأثيراً ضاراً على صحتها.

القيــود
 -82تستخدم الادول أحياناا ً قضاايا الصاحة العاماة كمباررات لتقيياد ممارساة حقاوق أساساية أخارى .وتاود اللجناة
التأكيد علاى أن البناد المتعلاق باالقيود فاي العهاد ،والاوارد فاي الماادة  ،1قاد ُوضاع أساساا ً لحماياة حقاوق األفاراد
وليس للسماح للدول بفرض قيود .وبالتاالي ،إذا قامات دولاة طارف ،علاى سابيل المثاال ،بتقيياد حركاة األشاخاص
المصابين باأمراض معدياة مثال فياروس نقاص المناعاة البشارية/اإليدز ،أو بمناع األطبااء مان معالجاة األشاخاص
الذين ُيعتقد أنهم من معارضي الحكومة ،أو لم توفر التطعيم الالزم ضد األمراض المعدية الرئيساية فاي المجتماع،
لدواع مثل األمن القومي أو المحافظة على النظام العام ،فإنه يتعين عليها أن تبرر اتخاذها لهذه التدابير الخطيارة
فيما يتعلق بكل عنصر من العناصر المحددة في المادة  .1وينبغي أن تتسق هذه القيود ماع القاانون ،بماا فاي ذلاك
مااع معااايير حقااوق اإلنسااان الدوليااة ،وأن تتفااق وطبيعااة الحقااوق المحميااة بموجااب العهااد ،وأن تكااون فااي صااالح
األهااداف الشاارعية المتوخاااة ،وضاارورية ضاارورة تامااة ماان أجاال النهااوض بالرفاااه العااام فااي مجتمااع ديمقراطااي.
 -82وتمشيا ً مع المادة  ،4يجب أن تكون هذه القيود تناسبية ،أي يجب اعتماد أقل البدائل تقييداً عندما تتاح عادة
أنواع من القيود .وحتى عندما ُيسمح بهذه القيود أساسا ً ألساباب تتعلاق بحماياة الصاحة العاماة ،ينبغاي أن تكاون
مدتها محدودة ،مع توفر إمكانية إعادة النظر فيها.

 -8التزامات الدول األطراف
التزامات قانونية عامة
 -90لاائن كااان العهااد ياانص علااى اإلعمااال التاادريجي للحقااوق ويساالم بالضااغوط الناشاائة عاان محدوديااة المااوارد
المتاحة ،فهو يفرض أيضاا علاى الادول األطاراف التزاماات شاتى لهاا أثار فاوري .فعلاى الادول األطاراف التزاماات
مباشرة فيما يتعلق بالحق في الصحة ،مثل ضمان ممارسة الحق دون تمييز من أي ناوع (الماادة  )8-8وااللتازام
باتخاذ خطوات (المادة  )4-8نحو اإلعمال الكامل للمادة  .48ويجب أن تكاون هاذه الخطاوات مدروساة وملموساة
وهادفة إلى اإلعمال الكامل للحق في الصحة.
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 -94وينبغي أال يفسر اإلعمال التدريجي للحق في الصحة على مدى فتارة زمنياة علاى أناه ُيفارغ التزاماات الادول
األطااراف ماان أي مضاامون ذي أهميااة ،باال إن اإلعمااال التاادريجي يعنااي أن علااى الاادول األطااراف التزام اا ً محااددا
ومستمرا بالتحرك بأقصى قدر من السرعة والفعالية نحو اإلعمال الكامل للمادة 48.84
 -98ومثلما هي الحال بالنسبة لجميع الحقوق األخرى في العهد ،هناك افتراض قوي بأنه مان غيار المساموح باه
اتخاذ تدابير تراجعية فيما يتعلق بالحق في الصحة .وإذا اتخذت أي تدابير تراجعية عماداً ،يقاع علاى كاهال الدولاة
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الطرف عبء إثبات أن هذه التدابير استحدثت بعد النظار بعناياة قصاوى فاي جمياع البادائل ،وأن هنااك ماا يبررهاا
حقااا بااالرجوع إلااى جميااع الحقااوق المنصااوص عليهااا فااي العهااد فااي سااياق االسااتخدام الكاماال ألقصااى المااوارد
المتاحة 88للدولة الطرف.
 -99وبفرض الحق في الصحة ،مثله في ذلك مثل جميع حقوق اإلنسان ،ثالثة أنواع أو مستويات من االلتزاماات
علااى الاادول األطااراف :االلتزامااات ،االحتاارام والحمايااة واألداء .ويشااتمل االلتاازام باااألداء ،باادوره ،علااى التزامااات
بالتسهيل والتوفير والتعزيز 89.ويتطلب االلتزام باالحترام من الادول أن تمتناع عان التادخل بشاكل مباشار أو غيار
مباشر في التمتع بالحق في الصحة .ويقتضي االلتزام بالحماية أن تتخذ الادول تادابير مان شاأنها أن تمناع أطرافاا
ثالثااة ماان إعاقااة ضاامانات المااادة  .48وأخيااراً ،يتطلااب االلتاازام باااألداء أن تعتمااد الاادول تاادابير قانونيااة وإداريااة
وتدابير تتعلق بالميزانية وتدابير قضائية وتشجيعية مالئمة من أجل اإلعمال الكامل للحق في الصحة.

التزامات قانونية محددة
 -91إن الدول ملزمة بشكل خاص باحترام الحق في الصحة عن طريق جملة أمور منها عدم مناع أو تقيياد إتاحاة
فرص متكافئة لجميع األشخاص بمن فيهم الساجناء والمحتجازون أو األقلياات وطاالبو اللجاوء والمهااجرون غيار
الشرعيين ،للحصول على الخدمات الصحية الوقائية والعالجية والمسكنة؛ واالمتناع عن إنفاذ ممارسات تمييزياة
كسياسة عامة للدولة؛ واالمتناع عان فارض ممارساات تمييزياة فيماا يتعلاق بأوضااع صاحة المارأة واحتياجاتهاا.
وعالوة على ذلك ،يشتمل االلتزام باالحترام علاى التازام الدولاة باالمتنااع عان حظار أو عرقلاة الرعاياة الوقائياة،
والممارسات العالجية واألدوية التقليدياة ،واالمتنااع عان تساويق األدوياة غيار المأموناة ،وعان تطبياق معالجاات
طبيااة قساارية ،إال إذا كااان ذلااك علااى أساااس اسااتثنائي لعااالج ماارض عقلااي أو للوقايااة ماان أمااراض معديااة أو
لمكافحتهااا .وينبغااي أن تخضااع هااذه الحاااالت االسااتثنائية لشااروط محااددة وتقييديااة ،تراعااي أفضاال الممارسااات
والمعايير الدولية المطبقة ،بما فيها مبادئ حماياة األشاخاص المصاابين بمارض عقلاي وتحساين العناياة بالصاحة
العقلية 81.وباإلضاافة إلاى ذلاك ،ينبغاي للادول أن تمتناع عان تقيياد الوصاول إلاى وساائل مناع الحمال وغيرهاا مان
وسائل الحفاظ على الصحة الجنساية واإلنجابياة ،وعان ممارساة الرقاباة علاى المعلوماات المتعلقاة بالصاحة ،بماا
فيهااا التربيااة والمعلومااات الجنسااية ،أو احتجازهااا أو تعمااد إساااءة تفساايرها ،وكااذلك عاان الحيلولااة دون مشاااركة
الناااس فااي المسااائل المتصاالة بالصااحة .كمااا ينبغااي للاادول أن تمتنااع عاان التلويااث غياار القااانوني للهااواء والمياااه
والتربة ،مثلما تفعل النفايات الصناعية الناتجة عان المرافاق المملوكاة للدولاة ،وعان اساتخدام أو تجرياب أسالحة
نووية أو بيولوجية أو كيميائية إذا كانت هاذه التجاارب ساينتج عنهاا تسارب لماواد ضاارة بصاحة اإلنساان ،وعان
تقييااد الحصااول علااى الخاادمات الصااحية كتاادبير عقااابي مااثال ،أثناااء النااـزاعات المساالحة بمااا فااي ذلااك ماان انتهاااك
للقانون اإلنساني الدولي.
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 -94وتشمل االلتزامات بالحماية جملة أمور منها واجبات الدول فاي اعتمااد تشاريع أو اتخااذ تادابير أخارى تكفال
ال مسااواة فاي فارص الحصاول علاى الرعاياة الصاحية والخادمات المتصالة بالصاحة والتاي توفرهاا أطاراف ثالثااة؛
وضمان أال تشكل خصخصة قطاع الصحة تهديداً التوافر المرافاق والسالع والخادمات الصاحية وإمكانياة الوصاول
إليها ومقبوليتها ونوعيتها؛ ومراقبة تساويق المعادات الطبياة واألدوياة مان قبال أطاراف ثالثاة؛ وضامان اساتيفاء
الممارسااين الطبيااين وغياارهم ماان المهنيااين الصااحيين لمعااايير مالئمااة ماان التعلاايم والمهااارة وقواعااد الساالوك
األخالقية .والدول ملزمة أيضا بضمان أال تؤدي الممارسات االجتماعية أو التقليدية الضارة إلاى عرقلاة الوصاول
إلى الرعاية أثناء الحمل أو بعاد الاوالدة وإلاى وساائل تنظايم األسارة؛ ومناع أطاراف ثالثاة مان إجباار المارأة علاى
الخضوع لممارسات تقليدية ،مثل تشاويه األعضااء التناسالية األنثوياة ،واتخااذ تادابير لحماياة كال فئاات المجتماع
الضااعيفة أو المهمشااة ،ال ساايما النساااء واألطفااال والمراهقااون وكبااار الساان ،ماان مظاااهر العنااف الجنسااني .كمااا
ينبغااي للاادول أن تضاامن أال تحااد أطااراف ثالثااة ماان إمكانيااة حصااول الناااس علااى المعلومااات والخاادمات المتصاالة
بالصحة.
 -90ويتطلب االلتزام باألداء من الدول األطراف جملة أمور من بينها اإلقرار الوافي بالحق في الصحة في نظمها
السياسية والقانونية الوطنية ،ومان األفضال أن يكاون ذلاك عان طرياق التنفياذ التشاريعي ،وكاذلك اعتمااد سياساة
صحية وطنية مصحوبة بخطة تفصيلية إلعمال الحق في الصحة .ويجب على الدول كفالة تقديم الرعاية الصحية،
بمااا فيهااا باارامج للتحصااين ضااد األمااراض المعديااة الخطياارة ،وكفالااة المساااواة فااي التمتااع بالمقومااات األساسااية
للصحة ،مثل األغذية السليمة من الناحية التغذوية والمياه الصالحة للشرب ،واإلصحاح األساسي والسكن المالئم
والظروف المعيشية المناسبة .وينبغي للهياكل الصاحية الحكومياة أن تاوفر خادمات الصاحة الجنساية واإلنجابياة،
بما فيها خدمات األموماة اآلمناة ،خصوصاا فاي المنااطق الريفياة .ويتعاين علاى الادول أن تاؤمن التادريب المالئام
لألطباااء وغياارهم ماان المااوظفين الطبيااين ،وتااوفير عاادد كاااف ماان المستشاافيات والمستوصاافات وغياار ذلااك ماان
المرافق ذات الصلة بالصحة ،وتشجيع ودعم إنشاء مؤسسات تقدم المشورة وخادمات الصاحة العقلياة ،ماع إياالء
االعتبار الالزم للتوزيع العادل في كافة أنحاء البلد .وهناك التزامات أخرى تشتمل على تاوفير نظاام تاأمين صاحي
عام أو خاص أو مختلط يستطيع الجميع تحمل نفقاته ،وعلى تشجيع البحث الطباي والتربياة الصاحية ،فضاال عان
الحمااالت اإلعالميااة ،خاصااة فيمااا يتعلااق باإلصااابة بفيااروس نقااص المناعااة البشاارية/اإليدز ،والصااحة الجنسااية
واإل نجابيااة ،الممارسااات التقليديااة ،والعنااف المنزلااي ،واإلفااراط فااي شاارب الكحااول وتاادخين السااجائر ،وتعاااطي
المخدرات وغيرهاا مان الماواد الضاارة .والادول مطالباة أيضاا باعتمااد تادابير لمكافحاة المخااطر الصاحية البيئياة
والمهنية ،وأي تهديد آخار توضاحه البياناات الخاصاة باألوبئاة .وتحقيقاا لهاذا الغارض ينبغاي لهاا أن تضاع وتنفاذ
سياسات وطنية تهدف إلى تقليل تلوث الهواء والمياه والتربة ،بما في ذلك تلويثها بالمعادن الثقيلة مثال رصااص
البنزين ،والقضاء على هذا التلوث .وعالوة على ذلك ،فإن الدول األطراف مطالبة بصياغة وتنفيذ سياساة وطنياة
متماسكة واستعراضها على نحو دوري للتقليل إلى أدنى حد من مخاطـر الحوادث واألمراض المهنية ،فضاال عان
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توفير سياسة وطنية متماسكة بشأن السالمة والخدمات الصحية المهنية.
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 -97ويتطلااب االلتاازام باااألداء (التسااهيل) ماان الاادول ،ضاامن جملااة أمااور ،أن تتخااذ تاادابير إيجابيااة تمكاان األفااراد
والمجتمعات من الت متع بالحق في الصحة وتساعدهم على ذلك .كذلك ،فإن الادول األطاراف ملزماة باأداء (تاوفير)
حق محدد وارد في العهد عندما يعجز األفراد أو الجماعات ،ألسباب خارجة عن مقدرتهم ،عن التمتاع بهاذا الحاق
بالوسائل المتاحة لهم .وااللتازام بتحقياق (تعزياز) الحاق فاي الصاحة يتطلاب مان الادول اتخااذ اجاراءات أن تهيائ
أسباب الصحة لسكانها وتحافظ عليها وأن تعالجها .وتشمل هذه االلتزاماات ‘4‘ :تعزياز االعتاراف بالعوامال التاي
تساعد على تحقيق نتائج صحية إيجابية ،مثال البحاث وتاوفير المعلوماات؛ ‘ ‘8ضامان مالءماة الخادمات الصاحية
ماان الناحيااة الثقافيااة ،وتاادريب مااوظفي الرعايااة الصااحية علااى نحااو يساامح باااالعتراف باالحتياجااات المحااددة
للجماعات الضعيفة والمهمشة واالستجابة لهذه االحتياجات؛ ‘ ‘9ضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتهاا فيماا
يتعلق بنشر المعلومات المالئمة المتعلقة بأساليب الحياة والتغذية الصحية ،وبالممارسات التقليدية الضارة ومادى
توافر الخدمات؛ ‘ ‘1مساعدة الناس في أن يختاروا ،عن علم ،ما يناسب صحتهم.

االلتزامات الدولية
 -92استرعت اللجنة ،في تعليقها العام رقم  ،9االنتبااه إلاى التازام جمياع الادول األطاراف باتخااذ خطاوات ،ساواء
بمفردها أو من خالل المساعدة والتعااون الادوليين ،خصوصاا فاي المجاالين االقتصاادي والتقناي ،صاوب اإلعماال
الكاماال للحقااوق المعتاارف بهااا فااي العهااد ،مثاال الحااق فااي الصااحة .وبااروح المااادة  40ماان ميثاااق األماام المتحاادة،
واألحكام المحددة في العهد (المواد  )4(8-48و 88و )89وإعاالن ألماا  -آتاا المتعلاق بالرعاياة الصاحية األولياة،
ينبغاي للاادول األطاراف ا العتااراف بالادور األساسااي للتعااون الاادولي واالمتثاال لتعهاادها باتخااذ إجااراءات مشااتركة
ومنفصلة لتحقيق اإلعمال التام للحق في الصاحة .وفاي هاذا الصادد ،ينبغاي للادول األطاراف أن ترجاع إلاى إعاالن
ألما  -آتا الذي يعلن أن التفاوت الصارخ في األوضااع الصاحية للنااس ،خصوصاا باين البلادان المتقدماة والبلادان
الناميااة ،فضااال عاان باال وفااي داخاال البلاادان ذاتهااا ،أماار ال يمكاان قبولااه ماان النااواحي السياسااية واالجتماعيااة
واالقتصادية وهو ،بالتالي ،محل اهتمام مشترك لجميع البلدان.
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 -92ويتعين على الدول األطراف ،لكي تمتثل اللتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالماادة  ،48أن تحتارم التمتاع باالحق
في الصحة في بلادان أخارى ،وأن تمناع أطرافاا ثالثاة مان انتهااك هاذا الحاق فاي بلادان أخارى ،إذا كانات تساتطيع
التااأثير علااى أطااراف ثالثااة ماان خااالل وسااائل قانونيااة أو سياسااية ،وفقااا لميثاااق األماام المتحاادة والقااانون الاادولي
الساااري .وحسااب تااوافر المااوارد ،ينبغااي للاادول أن تسااهل الوصااول إلااى المرافااق والساالع والخاادمات الصااحية
األساسية في بلدان أخرى ،أينما كان ذلك ممكنا وأن توفر المسااعدة الضارورية عناد االقتضااء 87.وينبغاي للادول
األطراف أن تضمن إيالء الحق في الصحة االهتمام الواجب في االتفاقات الدولية ،وتحقيقا لهذه الغاية ،ينبغي لهاا
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أن تنظر في وضع المزيد من الصكوك القانونية .وفيما يتصل بإبرام اتفاقات دولية أخرى ،ينبغي للادول األطاراف
اتخاذ الخطوات التي تكفل أال تؤثر هذه الصكوك تأثيرا سلبيا على الحق في الصحة .وبالمثل ،فإن الدول األطاراف
ملزمة بضمان أن ما تتخذه من إجراءات كأعضاء في منظمات دولية تضاع فاي االعتباار المراعااة الواجباة للحاق
في الصحة .وبناء على ذلك ،ينبغي للدول األطراف األعضاء في مؤسساات مالياة دولياة ،وعلاى وجاه الخصاوص
في صندوق النقاد الادولي ،والبناك الادولي ،والمصاارف اإلنمائياة اإلقليمياة ،أن تاولي مزيادا مان االهتماام لحماياة
الحق في الصحة وذلك بالتأثير على سياسات اإلقراض ،واتفاقات االئتمان وفي التدابير الدولية لهذه المؤسسات.
 -10وتتحمل الدول األطراف مسؤولية مشتركة وفردية ،وفقا لميثااق األمام المتحادة والقارارات ذات الصالة التاي
تتخذها الجمعية العامة لألمام المتحادة وجمعياة الصاحة العالمياة ،للتعااون فاي تقاديم اإلغاثاة فاي حااالت الكاوارث
والمعونة اإلنسانية في أوقات الطوارئ ،بما في ذلك تقديم المساعدة إلى الالجئين والمشردين داخليا .وينبغي لكل
دولة أن تسهم في هذه المهمة بأقصى قدراتها .وينبغي إعطاء األولوية ألكثر الفئات ضعفا أو تهميشا من السكان
لدى تقديم المسااعدة الط بياة الدولياة ،وتوزياع الماوارد وإدارتهاا ،مثال الميااه اآلمناة الصاالحة للشارب ،واألغذياة
واللوازم الطبية ،والمعونات المالياة .وعاالوة علاى ذلاك ،نظاراً ألن بعاض األماراض تنتقال بساهولة إلاى ماا وراء
حدود الدول ،فإن المجتمع الدولي مسؤول بشاكل جمااعي عان معالجاة هاذه المشاكلة .والادول األطاراف المتقدماة
اقتصاديا تتحمل مسؤولية خاصة ولديها مصلحة خاصة في مساعدة الدول النامية األشد فقراً في هذا الصدد.
 -14وينبغي للدول األطراف أن تمتنع في جميع األوقات عن فرض حظر أو تدابير شبيهة تق ّيد إمداد دولاة أخارى
باألدوية والمعدات الطبية الكافية .وال ينبغي أبداً استخدام القيود علاى مثال هاذه السالع كوسايلة للضاغط السياساي
واالقتصادي .وفاي هاذا الصادد ،تاذ ّكر اللجناة بموقفهاا ،الاوارد فاي التعلياق العاام  ،2بشاأن العالقاة باين العقوباات
االقتصادية واحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -18ولئن كانت الدول وحدها هي األطراف في العهد ،وبالتالي فهي المسؤولة في نهاية المطاف عن االمتثال له،
فااإن جميااع أعضاااء المجتمااع  -األفااراد ،بماان فاايهم الموظفااون الصااحيون ،والمجتمعااات المحليااة ،والمنظمااات
الحكوميااة الدوليااة والمنظمااات غياار الحكوميااة ،ومنظمااات المجتمااع الماادني ،فضااال عاان قطاااع األعمااال التجاريااة
الخاصة  -يتحملون مساؤوليات فيماا يتعلاق بإعماال الحاق فاي الصاحة .ومان ثام ينبغاي للادول األطاراف أن تهيائ
مناخا ييسر الوفاء بهذه المسؤوليات.

االلتزامات األساسية
 -19في التعليق العام رقم  ،9تؤكد اللجنة أن على الدول األطراف التزاماا أساسايا بالعمال ،علاى أقال تقادير ،علاى
ضمان ا لمستويات األساسية الدنيا لكل حق من الحقوق المنصاوص عليهاا فاي العهاد ،بماا فيهاا الرعاياة الصاحية
األولياة األساساية .وإذا قارئ إعااالن ألماا  -آتاا مقترناا بصااكوك أحادث عهادا ،مثال برنااامج عمال الماؤتمر الاادولي
المعني بالسكان والتنمية 82،يتبين أن هذا اإلعالن يتضمن توجيها إجباريا بشأن االلتزامات األساسية الناشئة عن
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المادة  . 48وبناء على ذلك ،ترى اللجنة أن هذه االلتزامات األساسية تشتمل على األقل على االلتزامات التالية:
(أ) تأمين حق االستفادة من المرافق الصحية والحصول على السلع والخدمات الصحية على أساس غير تمييزي،
خصوصا للفئات الضعيفة والمهمشة؛
(ب) كفالة الحصول على الحد األدنى األساسي من األغذية الذي يضمن الكفاية والسالمة من حياث التغذياة ،بغياة
تأمين التحرر من الجوع لكل الناس؛
(ج) كفالااة الحصااول علااى المااأوى األساسااي ،والسااكن وخاادمات اإلصااحاح ،وإماادادات كافيااة ماان المياااه النظيفااة
الصالحة للشرب؛
(د) توفير العقاقير األساسية ،على نحو ما تام تحدياده مان وقات إلاى آخار فاي إطاار برناامج عمال منظماة الصاحة
العالمية المتعلق بالعقاقير األساسية؛
(هـ) تأمين التوزيع العادل لجميع المرافق والسلع والخدمات الصحية؛
(و) اعتماد وتنفيذ اساتراتيجية وخطاة عمال وطنيتاين للصاحة العاماة ،إذا ظهارت أدلاة علاى وجاود أوبئاة ،بحياث
تتصااديان للشااواغل الصااحية لجميااع السااكان ،وينبغااي تصااميم االسااتراتيجية وخطااة العماال ،واستعراضااهما بشااكل
دوري ،فااي سااياق ماان المشاااركة والشاافافية ،ويجااب أن تشااتمال علااى وسااائل ،مثاال مؤشاارات ومعااالم الحااق فااي
الصحة ،مكن عن طريقها رصاد التقادم رصادا دقيقاا؛ وهاذه العملياة التاي تصامم فاي ساياقها االساتراتيجية وخطاة
العمل ،فضال عن محتواهما ،ينبغي أن تولي اهتماما خاصا لجميع الفئات الضعيفة أو المهمشة.
 -11كما تؤكد اللجنة ما يلي كالتزامات ذات أولوية مماثلة:
(أ) كفالة الرعاية الصحية اإلنجابية ،والرعاية الصحية لألمومة (في أثناء الحمل وبعد الوالدة) وللطفولة؛
(ب) توفير التحصين ضد األمراض المعدية الرئيسية التي تحدث في المجتمع؛
(ج) اتخاذ تدابير للوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة ومعالجتها ومكافحتها؛
(د) توفير التعليم وإتاحة الحصول على المعلومات المتعلقة بالمشاكل الصحية الرئيسية في المجتمع ،بما في ذلاك
طرق الوقاية والمكافحة؛
(هـ) توفير التدريب المالئم للموظفين الصحيين ،بما في ذلك التثقيف في مجال الصحة وحقوق اإلنسان.
 -14وقطعا للشك باليقين ،ترغب اللجنة في التشديد على أن هنااك التزاماا خاصاا علاى الادول األطاراف والجهاات
الفاعلة األخرى التي يسمح لها وضعها بتقديم المساعدة بأن تقدم من "المساعدة والتعاون الدوليين ،ال سيما فاي
المجااال االقتصااادي وال َت َقنااي 82،مااا يمكاان البلاادان الناميااة ماان الوفاااء بالتزاماتهااا األساسااية والتزاماتهااا األخاارى
المشار إليها في الفقرتين  19و 11أعاله.

 -9االنتهاكات
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 -10عندما يطبق المحتوى المعيااري للماادة ( 48الجازء األول) علاى التزاماات الادول األطاراف (الجازء الثااني)،
تبدأ تشغيل عملية دينامية تسهل تحديد انتهاكاات الحاق فاي الصاحة .وتقادم الفقارات التالياة أمثلاة علاى انتهاكاات
المادة .48
 -17عند تحديد الفعل أو التقصير الذي يتساوى ماع انتهااك للحاق فاي الصاحة ،ال باد مان التميياز باين عادم قادرة
الدول األطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة  48وعدم رغبتها في الوفاء بتلك االلتزاماات .ويتضاح ذلاك
من المادة  ،4-48التي تشير إلى أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ،ويتضح أيضا من المادة  4-8من العهد،
التي تلزم كل دولة طرف باتخاذ الخطوات الالزمة في حدود أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة .إن الدولة التاي
تتقاعس عن استخدام أقصى مواردها المتاحة إلعمال الحق في الصحة تنتهك بذلك التزاماتها بموجب المادة .48
وإذا حالت قلة الموارد دون أن تفي الدولة بكامل التزاماتها بموجب العهد ،فإنه يقع على كاهلها عبء إثبات أنهاا
بااذلت مااع ذلااك كاال الجهااود الممكنااة السااتخدام كاال المااوارد المتاحااة تحاات تصاارفها ماان أجاال الوفاااء ،علااى ساابيل
األولويااة ،بااللتزامااات الموضااحة أعاااله .غياار أنااه ينبغااي التشااديد علااى أنااه ال يمكاان ألي دولااة طاارف ،أيااا كاناات
الظروف ،أن تبرر عدم وفائها بااللتزامات األساسية المنصوص عليها في الفقرة  19أعاله ،وهاي التزاماات غيار
قابلة لالنتقاص منها.
 -12ويمكن أن تحدث انتهاكات للحق في الصاحة مان خاالل إجاراء مباشار تقاوم باه الادول أو جهاات أخارى غيار
منظمة تنظيماا كافياا مان جاناب الدولاة .كماا أن اعتمااد أي تادابير تراجعياة تخاالف االلتزاماات األساساية بموجاب
الحق في الصحة ،والموضحة في الفقرة  19أعااله ،يشاكل انتهاكاا للحاق فاي الصاحة .وتشامل االنتهاكاات بالفعال
اإللغاء أو التعليق الرسمي لتشاريع ضاروري لمواصالة التمتاع باالحق فاي الصاحة أو اعتمااد تشاريع أو سياساات
تخالف بوضوح التزامات قانونية محلية أو دولية قائمة من قبل وتتصل بالحق في الصحة.
 -12ويمكن أيضا أن تحدث انتهاكات للحق في الصحة من خالل تقصير الدول في اتخااذ التادابير الالزماة الناشائة
عن االلتزامات القانونية أو عدم اتخاذها .وتشمل االنتهاكات بالفعل عادم اتخااذ الخطاوات الالزماة صاوب اإلعماال
الكامل لحق الجميع في التمتع بأعلى مستوى من الصاحة الجسامية والعقلياة يمكان بلوغاه ،وعادم وجاود سياساة
وطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين فضال عن الخدمات الصحية المهنية ،وعدم إنفاذ القوانين ذات الصلة.

انتهاكات االلتزام باالحترام
 -40انتهاكات االلتزام باالحترام هي إجراءات الدولة أو سياسااتها أو قوانينهاا التاي تخاالف المعاايير الاواردة فاي
المادة  48من العهد والتي ينتج عنهاا فاي أغلاب الظان ضارر بادني ،وأماراض ووفياات كاان مان الممكان تجنبهاا.
وتشمل األمثلة الحرمان من الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية ألفراد أو فئات معيناة نتيجاة لتميياز
ب حكم القانون أو بحكم الواقع :االحتجاز المتعمد أو سوء عرض المعلومات ذات األهمياة الحيوياة لحماياة الصاحة
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أو العالج؛ تعليق التشريع أو اعتماد قوانين أو سياسات تعوق التمتع بأي مكون مان مكوناات الحاق فاي الصاحة؛
وعدم أخذ الدولة في اعتبارها التزاماتها القانونية فيما يتعلق بالحق في الصحة عند الدخول في اتفاقات ثنائية أو
متعددة األطراف مع دول أخرى ،ومنظمات دولية وكيانات أخرى ،مثل الشركات المتعددة الجنسيات.

انتهاكات االلتزام بالحماية
 -44تنشااأ انتهاكااات االلتاازام بالحمايااة ماان عاادم اتخاااذ الدولااة كاال التاادابير الالزمااة لحمايااة األشااخاص الخاضااعين
لواليتها من انتهاك حقهم في الصحة من جاناب أطاراف ثالثاة .وتتضامن هاذه الفئاة أمثلاة مان التقصاير مثال عادم
تنظاايم أنشااطة األفااراد أو المجموعااات أو الشااركات لمنعهااا ماان انتهاااك حااق اآلخاارين فااي الصااحة؛ وعاادم حمايااة
المستهلكين والعاملين من ممارسات ضارة بالصحة ،من جانب أصحاب العمل ومنتجاي األدوياة أو األغذياة ماثال،
وعدم العمل علاى مناع إنتااج وتساويق واساتهالك التباغ ،والمخادرات وغيرهاا مان الماواد الضاارة؛ وعادم حماياة
النساااء ماان العنااف أو مالحقااة مرتكبااي العنااف؛ وعاادم محاربااة الممارسااة المتواصاالة للتقاليااد الطبيااة أو الثقافيااة
المتوارثااة الضااارة؛ وعاادم ساان أو إنفاااذ قااوانين لمنااع تلااوث المياااه ،والهااواء والتربااة ماان جااراء الصااناعات
االستخراجية والتحويلية.

انتهاكات االلتزام باألداء
 -48تحدث انتهاكات االلتزام باألداء من جراء عدم اتخاذ الدول األطراف التدابير الالزمة لكفالاة إعماال الحاق فاي
الصحة .وتشمل األمثلة علاى ذلاك عادم اعتمااد أو تنفياذ سياساة وطنياة للصاحة مصاممة لكفالاة حاق الجمياع فاي
الصحة؛ قلة المصروفات أو سوء توزيع الموارد على نحو يناتج عناه عادم تمتاع أفاراد أو فئاات ،ال سايما الفئاات
الضعيفة أو المهمشة بالحق في الصحة؛ وعدم رصد إعمال الحق في الصحة على المستوى الوطني ،عان طرياق
تحديد مؤشرات ومعالم الحق في الصاحة ماثال؛ وعادم اتخااذ تادابير للحاد مان عادم اإلنصااف فاي توزياع المرافاق
والسالع والخاادمات الصااحية؛ وعاادم اعتمااد نهااج يراعااي منظااور الجنساين إزاء الصااحة؛ وعاادم تخفاايض معاادالت
وفيات الرضع واألمومة.

 -1التنفيذ على المستوى الوطني
التشريع اإلطاري
 -49تختل اف أنسااب التاادابير لتنفيااذ الحااق فااي الصااحة اختالفااا واسااعا ً ماان دولااة إلااى أخاارى .ولكاال دولااة هااامش
استنسابي في تقدير أنسب التدابير لظروفها المحددة .غير أن العهد ،يفرض بوضوح على كال دولاة واجاب اتخااذ
إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية لكاي يتمتعاوا،

أي تدابير الزماة لضامان تمكاين الجمياع مان الوصاول
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في أقرب وقت ممكن ،بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه .وهذا يتطلب اعتماد استراتيجية
وطنيااة لكفالااة تمتااع الجميااع بااالحق فااي الصااحة ،اسااتنادا إلااى مبااادئ حقااوق اإلنسااان التااي تحاادد أهااداف هااذه
االستراتيجية ،وصياغة سياسات وماا يقابلهاا مان مؤشارات ومعاالم خاصاة باالحق فاي الصاحة .كماا ينبغاي أيضاا
لالسااتراتيجية الوطنيااة للصااحة أن تحاادد المااوارد المتاحااة لبلااوغ األهااداف المقااررة ،فضااال عاان أجاادى وساايلة
اقتصادية الستخدام هذه الموارد.
 -41وينبغي لصياغة وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للصحة أن يحترما ،ضامن جملاة أماور ،مبادأي
عاادم التمييااز والمشاااركة الشااعبية .ويجااب ،بشااكل خاااص ،أن يكااون حااق األفااراد والجماعااات فااي المشاااركة فااي
عمليات صنع القرارات التي قد تؤثر على تنمياتهم مكوناا ال غناى عناه ألي سياساة أو بارامج أو اساتراتيجية ياتم
وضعها للوفاء بااللتزاماات الحكومياة بموجاب الماادة  .48ويجاب العمال علاى تعزياز الصاحة بمشااركة فعالاة مان
المجتمااع فااي تقرياار األولويااات واتخاااذ القاارارات والتخطاايط والتنفيااذ وتقياايم االسااتراتيجيات الراميااة إلااى تحسااين
الصحة .وال يمكن كفالة تقديم الخدمات الصحية بصورة فعالة إال إذا سمحت الدول بالمشاركة الشعبية.
 -44وينبغااي أيضااا لالسااتراتيجية وخطااة العماال الااوطنيتين فااي مجااال الصااحة أن تسااتندا إلااى مبااادئ المساااءلة
والشفافية واستقالل السلطة القضائية ،ذلك أن الحكم السليم أساساي لإلعماال الفعاال لجمياع حقاوق اإلنساان ،بماا
في ذلك إعمال الحق في الصحة .ومن أجل تهيئة مناخ مؤات إلعمال هاذا الحاق ،ينبغاي للادول األطاراف أن تتخاذ
خطوات مالئمة لضامان وعاي قطااع األعماال التجارياة الخااص والمجتماع المادني ومراعاتهماا ألهمياة الحاق فاي
الصحة في تأدية أنشطتهما.
 -40وينبغي للدول األطراف أن تنظر في اعتماد قانون إطاري لوضاع اساتراتيجيتها الوطنياة المتعلقاة باالحق فاي
الصحة موضع التطبياق .وينبغاي لهاذا القاانون اإلطااري أن ينشائ آلياات لرصاد تنفياذ اساتراتيجيات وخطاط عمال
الصحة الوطنية .كما ينبغي أن يتضمن أحكاما بشأن األهداف المراد تحقيقها واإلطار الزمني لتحقيقها؛ والوساائل
التي تمكن من بلوغ معاالم الحاق فاي الصاحة؛ والتعااون المعتازم ماع المجتماع المادني ،الاذي يشامل الخباراء فاي
مجال الصحة ،والقطاع الخاص والمنظمات الدولية؛ والمسؤولية المؤسسية عن تنفيذ االستراتيجية وخطة العمال
الوطنيتين للصحة؛ وإجراءات التماس العون المحتملة .وعند رصد التقدم صوب إعمال الحق فاي الصاحة ،ينبغاي
للدول األطراف أن تحدد العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذها اللتزاماتها.

المعايير والمؤشرات المتعلقة بالحق في الصحة
 -47ينبغي لالستراتيجيات الوطنية للصاحة أن تحادد مؤشارات ومعاايير مناسابة بشاأن الحاق فاي الصاحة.وينبغي
تصمم المؤشرات على نحو يجعلها ترصد التزامات الدول األطراف ،بموجب المادة  ،48علاى المساتويين الاوطني
والدولي .ويمكن للدول أن تسترشد ،فيما يتعلق بالمؤشرات المالئماة للحاق فاي الصاحة ،والتاي ينبغاي أن تتنااول
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شتى جوانب الحق في الصحة ،بالعمل الجاري في منظماة الصاحة العالمياة ،ومنظماة األمام المتحادة للطفولاة فاي
هذا الشأن .وتتطلب مؤشرات الحق في الصحة بيانا تفصيليا لألسباب المحظورة للتمييز.
 -42وبعد تحديد المؤشرات المالئمة للحق فاي الصاحةُ ،تادعى الادول األطاراف إلاى وضاع معاايير وطنياة مالئماة
تتصل بكل مؤشر من المؤشرات .وأثناء عملية إعداد التقارير الدورية ستدخل اللجنة في عملية تدقيق مع الدولة
الطرف .ويشمل التدقيق النظر على نحو مشترك بين الدولة الطرف واللجنة في المؤشرات وفاي المعاالم الوطنياة
التي ستحدد األهداف المراد تحقيقهاا أثنااء الفتارة التاي سايتناولها التقريار المقبال .وفاي الخماس سانوات التالياة،
تستعين الدولة الطرف بهذه المعايير الوطنية في رصاد تنفياذها للماادة  .48وبعاد ذلاك ،فاي عملياة إعاداد التقريار
الالحقة ،تنظر الدولة الطرف واللجنة فيما إذا كانت هذه المعايير قد تحققت أم ال ،وفي أسباب أي صعوبات تكاون
قد واجهتها.

وسائل االنتصاف والمساءلة
 -42ينبغااي أن تتااوفر لضااحايا انتهاااك الحااق فااي الصااحة سااواء أكااانوا أفاارادا أم جماعااات ،إمكانيااة الوصااول إلااى
وساائل االنتصاااف القضااائية الفعالااة أو أي وساائل انتصاااف أخاارى علااى كال ماان المسااتويين الااوطني والاادولي.

90

وينبغي أن يكون من حق جميع الضحايا الذين تعرضوا لمثل هاذه االنتهاكاات أن يحصالوا علاى تعاويض مناساب،
يمكان أن يأخااذ شااكل العاودة إلااى وضااع ساابق ،أو التعااويض ،أو الترضااية أو ضامانات بعاادم التكاارار .وينبغااي أن
يتصاادى أمناااء مظااالم ولجااان لحقااوق اإلنسااان ،أو جمعيااات حمايااة المسااتهلكين أو جمعيااات لحقااوق المرضااى أو
مؤسسات مماثلة على المستوى الوطني لما يقع من انتهاكات للحق في الصحة.
 -00ومن شأن إدماج الصكوك الدولية التي تعترف بالحق في الصحة فاي القاانون المحلاي أن ياؤدي إلاى توسايع
نطااق وفعاليااة تاادابير االنتصاااف وماان ثام ينبغااي تشااجيعها فااي جميااع الحااالت 94.فهااذا الاادمج يمكاان المحاااكم ماان
الفصل في انتهاكات الحق في الصحة إلى حد كبير ،أو على األقل إلى زيادة االلتزاماات األساساية المترتباة علياه،
باالحتكام المباشر إلى العهد.
 -04وينبغي للدول ة الطرف أن تشجع القضاة وممارسي المهن القانونية على إيالء مزياد مان االهتماام النتهاكاات
الحق في الصحة لدى ممارستهم لمهام وظائفهم.
 -08وينبغي للدول األطراف أن تحترم نشاط المدافعين عن حقوق اإلنسان وغيرهم مان أعضااء المجتماع المادني
في سابيل مسااعدة الفئاات الضاعيفة أو المهمشاة علاى إعماال حقهاا فاي الصاحة وأن تحماي هاذا النشااط وتيساره
وتعززه.

 -4التزامات الجهات الفاعلة غير الدول األطراف
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 -09إن لدور وكاالت وبرامج األمم المتحدة ،وخاصة الوظيفة الرئيسية المسندة إلى منظماة الصاحة العالمياة فاي
إعمال الحق في الصحة على المستويات الدولية واإلقليمياة والقطرياة ،أهمياة خاصاة ،مثال دور اليونيسايف فيماا
يتصل بحق الطفل في الصحة .وينبغي للادول األطاراف ،عناد صاياغتها وتنفياذها الساتراتيجيتها الوطنياة الخاصاة
بالحق في الصحة ،أن تستفيد من المساعدة والتعاون التقنيين اللذين تقدمهما منظمة الصحة العالمية .وباإلضافة
إل ى ذلك ،ينبغي للادول األطاراف ،عناد إعادادها لتقاريرهاا ،أن تساتغل المعلوماات الغزيارة والخادمات االستشاارية
لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بجمع البيانات ،وتفصيلها وفي وضع مؤشرات ومعالم الحق في الصحة.
 -01وعالوة على ذلك ،ينبغي مواصلة بذل جهود متضافرة في سبيل إعمال الحق في الصحة بغية تعزيز التفاعال
بين جميع الجهات الفاعلة المعنية ،بماا فيهاا مختلاف عناصار المجتماع المادني .وبموجاب الماادتين  88و 89مان
العهااد ،ينبغااي لكاال ماان منظمااة الصااحة العالميااة ،ومنظمااة العماال الدوليااة ،وبرنااامج األماام المتحاادة اإلنمااائي،
واليونيسيف ،وصندوق األمام المتحادة للساكان ،والبناك الادولي ،والمصاارف اإلنمائياة اإلقليمياة ،وصاندوق النقاد
الدولي ،ومنظمة التجارة العالمية ،والهيئاات ذات الصالة األخارى داخال منظوماة األمام المتحادة ،أن يتعااون علاى
نحو فعال مع الدول األطراف ،باالعتماد على خبرته ،في مجاال تنفياذ الحاق فاي الصاحة علاى المساتوى الاوطني،
مااع إيااالء االعتبااار الواجااب للواليااة الفرديااة لكاال ماان هااذه المنظمااات .وبوجااه خاااص ،ينبغااي للمؤسسااات الماليااة
الدوليااة ،ال ساايما البنااك الاادولي وصااندوق النقااد الاادولي ،أن تااولي اهتمامااا كبياارا لحمايااة الحااق فااي الصااحة فااي
سياساتها اإلقراضية ،واتفاقاتها االئتمانياة ،وبرامجهاا المتعلقاة باالتكيف الهيكلاي .وعناد النظار فاي تقاارير الادول
األطراف وقدرتها على الوفاء بااللتزامات بموجب المادة  ،48ستنظر اللجنة في أثر المساعدة المقدمة مان جمياع
العناصر الفاعلة .ومن شأن قيام الوكاالت المتخصصة والبرامج والهيئات التابعة لألمم المتحدة باعتماد نهج قاائم
سر إلى حد بعيد إعمال الحق في الصحة .وستقوم اللجناة أيضاا أثنااء النظار فاي تقاارير
على حقوق اإلنسان أن يي ّ
الاادول األطااراف بدراسااة دور الجمعيااات المهنيااة الصااحية وغيرهااا ماان المنظمااات غياار الحكوميااة فيمااا يتعلااق
بالتزامات الدول بموجب المادة .48
 -04ويتساام دور كاال ماان منظمااة الصااحة العالميااة ،ومفوضااية األماام المتحاادة السااامية لشااؤون الالجئااين ،ولجنااة
الصااليب األحماار الدوليااة /الهااالل األحماار واليونيساايف ،فضااال عاان المنظمااات غياار الحكوميااة والجمعيااات الطبيااة
الوطنية ،بأهمية خاصة فيما يتعلق باإلغاثة في حاالت الكوارث والمساعدة اإلنسانية في أوقات الطوارئ ،بما في
ذلك تقديم المساعدة إلى الالجئين والمشردين داخليا .وينبغي إعطاء األولوية في تقديم المساعدة الطبية الدولياة،
وتوزيع الموارد وإدارتها ،مثل المياه النظيفة الصاالحة للشارب ،واألغذياة واإلمادادات الطبياة والمعوناات المالياة
إلى أضعف المجموعات السكانية وأشدها تعرضا للتهميش.
_______________________
* وميقة احمم المتحدة .
 -2ا ى سبين الممانب يجوز قانونيا ً نذا مبدأ ادم التمييز ،يما يتة ق بالمرا،ق والس ع والخدمات المرتبكة بالصحة ،ي الةدياد ما الوتياات
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القءائية الوكنية.
، -9ي قرارها .22/2242
-5

المبادئ المتة قة بحماياة احشاخاص المصاابي بمارض اق اي وتحساي الةناياة بالصاحة الةق ياة التاي ااتمادتها الجمةياة الةاماة لممام

المتحدة ،ي اام  2222لالقرار  )222/71والتة يق الةام ل جنة رقم  2بشأ المةوقي ب ينكبقاا ا اى احشاخاص المصاابي بمارض اق اي؛
ويرد ،ي برناامج امان الماؤتمر الادولي ل ساكا والتنمياة المةقاود ،اي القااهرة ،اي ااام 2227ب وكا لل ،اي اا

وبرناامج امان الماؤتمر

الةالمي الرابع المةني بالمرأة المةقود ،ي بيجي ،ي اام 2222ب تةريف ل صحة اإلنجابية ولصحة المرأة ا ى التوالي|.
 -7المادة  5المشتركة بي اتذاقيـات جنيف بشأ حماياة ءاحايا الحارب ل)2272؛ والبروتوكاون اإلءاا،ي احون ل )2244المتة اق بحماياة
ءحايا المنازاات المس حة الدوليةب المادة 42ل )9لأ)؛ والبروتوكون اإلءا،ي الماني ل )2244المتة ق بحماية ءحايا المنازااات المسا حة
غير الدوليةب المادة 7لأ).
 -2انألر القائمة النمو جية لمنألمة الصحة الةالمية بشأ الةقاقير احساسيةب المنقحاة ،اي كاانو احون/ديسامبر 2222ب المة وماات الدوائياة
لمنألمة الصحة الةالمية ب المج د 25ب رقم 7ب .2222
 -1تشاامن أي شااارة ،ااي ها ا التة يااق الةااام لااى المرا،ااق والسا ع والخاادمات المرتبكااة بالصااحة المقومااات احساسااية ل صااحة المااوجزة ،ااي
الذقرتي  22و29لأ) م ه ا التة يق الةامب ما لم يرد نص صريح بخ ف لل.
 -4انألر الذقرتي  24و 22م ه ا التة يق الةام.
 -4انألر المادة  9-22م الةهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .ويركز ها ا التة ياق الةاام بشاكن خااص ا اى مكانياة الوصاون
لى المة ومات بسبب أهمية ه ه المسألة الخاصة ،يما يتة ق بالصحة.
، -2ي احدبيات والممارسات المتة قاة باالحق ،اي الصاحةب كمياراً ماا تارد اإلشاارة لاى م ماة مساتويات ما الرااياة الصاحية هاي :الرااياة
الصحية احولية التي تتناون اادة احمراض الشاائةة والبسايكة نسابيا ً ويقادمها موألذاو صاحيو و/أو أكباا مادربو تادريبا ً ااماا ً يةم او
داخن المجتمع المح ي وبتك ذة منخذءة نسبياً؛ والرااية الصحية المانوية التي تقادم ،اي المراكازب وهاي مستشاذيات ااادةب وتتنااون بصاورة
اامة احمراض الشائةة البسيكة أو الخكيرة نسبيا ً التي ت يمك ا جها ا ى صةيد المجتماع المح ايب وتساتخدم ماوألذي صاحيي وأكباا
مدربي ا اى تخصصاات محاددةب ومةادات خاصاةب وتقادم الرااياة ل مرءاى الاداخ يي أحياناا ً بتك ذاة مرتذةاة مقارناة ماع الرااياة احولياة؛
والرااية الصحية م المرتبة المالمة التي تقدم ،اي اادد ءائين نسابيا ً ما المراكازب وتتنااون ااادة ااددا صاغيرا ما احماراض البسايكة أو
الخكيرة التاي تتك اب ماوألذي صاحيي وأكباا مادربي ا اى تخصصاات محاددة ومةادات خاصاةب وغالباا ً ماا تكاو باهألاة التك ذاة نسابياً.
ونألراً لى أ أنوا الرااية الصحية احولية والمانوية وم المرتباة المالماة كمياراً ماا تتاداخن وغالباا ً ماا تتذااانب ،ار ها ا التصانيف ت يقادم
دائما ً المةايير الكا،ية ل تذرقة بينها ا ى نحو يسااد ا ى تحديد مستويات الرااية الصاحية التاي يجاب أ تقادمها الادون احكارافب وبالتاالي
يكو اإلسهام المقدم محدوداً ،يما يتة ق بالذهم المةياري ل مادة .29
 -20و،قا ً لمنألمة الصحة الةالميةب لم يةد مةدن المواليد الموتى يستخدم بشكن اامب حن مح ا مةادتت و،ياات الرءاع واحكذاان دو سا
الخامسة.
 -22يشير مصك ح "السابق ل وتدة" ما يوجاد أو يحادث قبان الاوتدة؛ ويشاير مصاك ح "ماا حاون الاوتدة" لاى الذتارة الاوجيزة قبان الاوتدة
وبةدها لو،قا ً لتحصا ات الكبية تبدأ ها ه الذتارة اناد تماام  94أسابواا ً ما بداياة الحمان ويتاراوح تةرياف نهايتهاا ماا باي احسابو احون
والرابع بةد الوتدة)؛ أما مصك ح "الوليدي"ب ،يغكي الذترة المرتبكة بأون أربةة أسابيع بةد الوتدة؛ ويشير مصك ح "ما بةد الاوتدة" لاى
ما يحدث بةد الوتدة .ويقتصر ه ا التة يق الةام ا ى استخدام المصك حي الةامي "ما قبن الوتدة" و"ما بةد الوتدة".
 -29تةني الصحة اإلنجابية أ يتمتع النسا والرجان بحرية اختيار اإلنجاب ك ما أرادواب وتشمن الحق ،ي مةر،اة الوساائن انمناة والذةالاة
والمقبولة والميسورة ماليا ً لتنأليم احسرة والوصون لى ه ه الوسائن و،قاا ً تختياارهمب ،ءا ً اا الحاق ،اي الوصاون لاى خادمات الرااياة
الصحية المناسبة التي ستم ِّك النسا ب ا ى سبين الممانب ما

تماام

،ترة الحمن والوتدة بس مة.
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 -25وتحيك ال جنة ا ما ً ،ي ه ا الصدد بالمبدأ  2م

ا

ستكهولم لةام  2249ال ي ينص ا ى ما ي ي" :يتمتع الذرد بالحق احساساي ،اي

الحريةب والمساواةب وألروف مةيشية مناسبةب و،ي بيئة ات نواية تسمح بالةيش ،ي كراماة ور،ااه"ب كماا تحايك ا ماا ً باالتكورات احخيارة
،ي القانو الدوليب بما ،ي لل قرار الجمةية الةامة  27/72بشأ ءرورة ءما وجود بيئة صحية م أجن ر،اه اح،اراد؛ والمبادأ  2ما
ا

ريو؛ وصكول حقوق اإلنسا اإلق يمية ممن المادة  20م بروتوكون سا س ذادور الم حق باتتذاقية احمريكية لحقوق اإلنسا .

 -27اتذاقية منألمة الةمن الدولية رقم 222ب المادة .9-7
 -22انألر الذقرة 29لب) والحاشية  4أا ه.
ا ى اتلتزامات الرئيسيةب انألر الذقرتي  75و 77م ه ا التة يق الةام.

 -21ل ك

 -24المادة  97ل )2م اتذاقية حقوق الكذن.
 -24انألر قرار جمةية الصحة الةالمية  20 - 74لةام  2227والمةنو "صحة احم والكذن وتنألايم احسارة :الممارساات التق يدياة الءاارة
بصحة احم والكذن".
 -22تشاامن القوااااد الدوليااة الناشاائة احخياارة المتصا ة بالشااةوب احصا ية اتذاقيااة منألمااة الةماان الدوليااة رقاام  212بشااأ الشااةوب احصا ية
والقب ية ،ي الب دا المستق ة ل)2242؛ والمادتي  92لج) ولد) و 50م اتذاقية حقوق الكذن ل)2242؛ والمادة 4لي) م اتتذاقياة المتة قاة
بالتنو البيولوجي ل)2229ب التي توصي الدون باحترام مةارف وابتكارات وممارساات مجتمةاات الساكا احصا يي وصاونها والمحا،ألاة
ا يهاب وجدون أامان القر  92التابع لمؤتمر احمم المتحدة المةني بالبيئاة والتنمياة ل)2229ب خاصاة الذصان 91؛ والذقارة  90ما الجاز
احون م

ا

وبرناامج امان ،ييناا ل)2225ب التاي تانص ا اى ءارورة أ تتخا الادون خكاوات يجابياة منساقة ما أجان كذالاة احتارام

جميع حقوق اإلنسا ل شةوب احص ية ا ى أساس ادم التمييز .وانألر أيءا ً ديباجة اتتذاقية اإلكارية لممم المتحادة المتة قاة بتغيار المنااخ
ل )2229والمادة  5منها؛ والمادة  20ل )9له) م اتذاقية احمم المتحدة لمكا،حاة التصاحر ،اي الب ادا التاي تةااني ما الجذااف الشاديد و/أو
ما التصااحرب وبخاصااة ،اي أ،ريقيااا ل .)2227وخا ن السانوات احخياارةب قااام ااادد متزاياد ما الاادون بتةادين دساااتيرها واحخا بتشااريةات
تةترف بالحقوق الخاصة بالشةوب احص ية.
 -90انألر التة يق الةام رقم 25ب الذقرة .75
 -92انألر التة يق الةام رقم 5ب الذقرة 2؛ والتة يق الةام رقم 25ب الذقرة .77
 -99انألر التة يق الةام رقم 5ب الذقرة 2؛ والتة يق الةام رقم 25ب الذقرة .72
 -95و،قا ل تة يقي الةامي رقمي  29و25ب يشتمن اتلتزام بالتحقيق ا ى التزام بالتسهين والتزام بالتو،ير .و،اي ها ا التة ياق الةاامب يشاتمن
اتلتزام باحدا أيءا ا ى التزام بالتةزيز نألرا لمهمية البالغة لتةزيز الصحة ،ي امن منألمة الصحة الةالمية وغيرها.
 -97قرار الجمةية الةامة  222/71ل.)2222
 92اناصاار مماان ه ا ه السياسااة هااي التةاارف والتحديااد والتاارخيص والمكا،حااة ،يمااا يتة ااق بااالمواد والمةاادات والةواماان وام يااات الةماان
الخكيرة؛ تو،ير المة ومات الصحية ل ةام ي ب وتو،ير م بس ومةادات وقائياة مناسابة ا داات الحاجاة ليهاا؛ و نذاا القاواني وال اوائح ما
خ ن التذتيش الكا،ي؛ وشرك اإلب غ بالحوادث واحمراض المهنيةب و جرا تحقيقات ،ي الحوادث واحمراض الخكيرة و ااداد حصاا ات
سنوية؛ وحماية الةمان وممم يهم م التدابير التأديبية التي تتخ ءدهم بسبب جرا ات س يمة اتخا وها و،قاا لها ه السياساة؛ وتاو،ير خادمات
صحية مهنية لها وألائف وقائية أساساً.
نألر اتذاقية منألمة الةمن الدولية بشأ الس مة والصاحة المهنيتاي ب  2242لرقام )222ب واتتذاقياة بشاأ خادمات الصاحة المهنياةب 2242
لرقم .)212
 -91المادة المانية م

ا

ألما  -آتاب تقرير المؤتمر الدولي المةني بالرااياة الصاحية احولياةب  29-1أي ون/سابتمبر 2244ب ،اي :منألماة

الصحة الةالميةب "س س ة الصحة ل جميع"ب رقم  2منألمة الصحة الةالميةب جنيفب .2244
 94انألر الذقرة  72م ه ا التة يق الةام.
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 -94تقريااار الماااؤتمر الااادولي المةناااي بالساااكا والتنمياااةب القااااهرةب  25-2أي ون/سااابتمبر  2227لمنشاااورات احمااام المتحااادةب رقااام المبياااع
)E.95.XIII.18ب الذصن احونب القرار 2ب المر،قب الذص

السابع والمام .

 -92الةهدب المادة .2-9
 -50بصرف النألر اما ا كا يمك ل ذئات بصذتها ه ه أ تسةى ل نتصاف بوصذها صاحبة حقوق مميزةب ،ر الادون احكاراف م زماة
بالمادة  29بكن م البةدي الجمااي والذاردي .والحقاوق الجمااياة لهاا أهمياة كبيارة ،اي ميادا الصاحة؛ والسياساة الحديماة ل صاحة الةاماة
تةتمد بشدة ا ى الحماية والتشجيع وهما نهجا موجها أساسا ً لى الجمااات.
 -52انألر التة يق الةام رقم 9ب الذقرة .2

222

المقدمة

الفصل الثالث:
ويتضمن البيانات و اإلعالنات الدولية الصادرة فى شأن
الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
وكذلك المبادىء التى أقرها خبراء القانون الدولى
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 -4إعالن مؤتمر القمة العلمى للتنمية اإلجتماعية ()4221
 -8بيان الفقر والعهد الدولى للحقوق الإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ()8004
 -9بيان العولمة وأثرها على التمتع للحقوق الإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ()4222
 -1أهداف اإلنمائية لأللفية و للحقوق الإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ()8008
 -4اإلعالن العالمى الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية ()4271
 -0إعالن المؤتمر العالمى المعنى بالمرأة والتنمية والسالم ()4224
 -7مبادىء ماستريخت التوجيهية المتعلقة بإنتهاكات الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية()4227
 -2مبادىء ليمبورج بشأن تنفيذ العهد الدولى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية ()4222
 -2الميثاق اإلجتماعى األوربى ()4220
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أوال  :بيان بشأن مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية وعالقته بالعهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدورة العاشرة 4221
 -4س ُيعقد في كوبنهاجن في آذار/مارس  4224مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية .وسيأتي ذلك بعاد انعقااد
المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان في فيينا في حزيران/يونيه  4229والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة
فااي أيلول/ساابتمبر  ،4221كمااا أنااه سيساابق المااؤتمر العااالمي الرابااع المعنااي بااالمرأة :العماال ماان أجاال المساااواة
والتنميااة والساالم ،الااذي ساا ُيعقد فااي بيجنااغ فااي أيلول/ساابتمبر  ،4224والمااؤتمر الثاااني للمسااتوطنات البشاارية
(الموئاال) الااذي س ا ُيعقد فااي اسااطنبول عااام  ،4220وفااي جميااع هااذه السااياقات سااتكون لمسااألة حقااوق اإلنسااان
االقتصادية واالجتماعية أهمية رئيسية ،وإن كانت لها أكبر أهمية فيما يتعلق بالقمة االجتماعية.
 -8وتدخل نسبة كبيرة من قضايا جادول أعماال القماة االجتماعياة ضامن مجاال الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة
والثقافية التي اعترف بها اإلعاالن العاالمي لحقاوق اإلنساان عاام  4212بصافة عاماة ثام اعتارف بهاا علاى وجاه
التخصيص العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافياة لعاام  .4200وتواجاه القماة تحاديات
ذات طبيعااة تقنينيااة وإجرائيااة فااي آن واحااد .فال ُبعااد التقنينااي ينطااوي علااى تحديااد وتشااكيل المبااادئ واألهااداف
والتوجهات والتحديات العامة في سياسة التنمية االجتماعية على جميع المساتويات .أماا البعاد اإلجرائاي فينطاوي
على "التنفيذ والمتابعة".
 -9ولكل من هذين البعدين صلة فورية ومباشرة بالعهد ،بحياث أن إهمالاه ساتكون لاه نتاائج سالبية كبيارة ساواء
من زاوياة نظاام حقاوق اإلنساان أو مان زاوياة األسالوب الناشائ لمعالجاة التنمياة االجتماعياة .وسايكون اساتبعاد
العهد أو وضعه في وضع هامشي دليالً على استمرار فصل حقوق اإلنسان عان قضاايا التنمياة االجتماعياة ،وهاو
ما يتناقض تماما ً مع األسالوب المتكامال الاذي كانات ضارورته موضاع اعتاراف متكارر .وبالمثال فاإن إهماال آلياة
التطبيق والرصد التي أنشأها العهد ينطوي على خطر إحداث تكاثر ال فائدة منه فاي أسااليب التطبياق غيار الفعالاة
بدالً من العمل على ضمان فاعلية األساليب الموجودة بالفعل.
 -1وقد ناقشت اللجنة التحضيرية لماؤتمر القماة أسااليب عديادة لوضاع مشاروع إعاالن ومشاروع برناامج عمال،
ومحتويات كل منهما .وقائمة "العناصر المذكورة إلدراجها في مشروع اإلعالن" .المرفقة بتقريار الادورة األولاى
تكاد ال تترك هدفا ً من األهداف التي اعترف بها العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعياة والثقافياة
دون أن تشير إليه ،ولكن ليست هناك إشارة للعهد نفسه ،ومعظم األهداف المذكورة ال توصف بأنهاا مان "حقاوق
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اإلنسان" بل توصف بأنها أهداف أو مبادئ .ومن األمثلة الكثيرة التي يمكن ضربها على ذلك اإلشارة في القائماة
إلى مفهوم جديد "لألمن البشري" يعطي األولوية "لألمان الشخصاي لألفاراد والمجتمعاات اساتناداً إلاى تاوفر قادر
كاف من الدخل والتعليم والصحة واإلسكان".
تقول نفس الفقرة "يجب أن تـُعتبر التنمية االجتماعية حقاً "...ولكن لم يرد ذكر حقيقتين هما أن التنمية أصابحت
المكونة لهذا "المفهوم الجديد" كاان موضاع
بالفعل حقا ً معترفا ً به من حقوق اإلنسان ،وأن كل واحد من العناصر
ّ
اعتراف في العهد بوصفه حقا ً من حقوق اإلنسان منذ زمن بعيد.
 -4وهناك عدة عوامل مثل تضاؤل دور الدولة في مجتمعات كثيرة ،وزيادة التأكيد على سياسات تحريار االقتصااد
والخصخصااة ،واالعتماااد بدرجااة كبياارة علااى آليااات السااوق الحاارة ،وعولمااة جاازء متزايااد ماان كاال االقتصااادات
الوطنية ،تتضافر كلها لتتحدى كثيراً من االفتراضات التي كان يعمل واضعو السياساات االجتماعياة علاى أساساها
فيما سبق .والواقع أنه يتضح وضوحا ً متزايداً أن هذه التغ ّيرات جعلت كثيراً مان منااهج السياساات المحاددة التاي
اعتمادها المجتمااع الادولي فااي الثالثااين عاماا ً الماضااية تقريباا ً موضاع تساااؤل بال إنهااا جعلتهااا فاي بعااض الحاااالت
متقادمة وغير صائبة .ولكن هاذا الوقات الاذي يحادث فياه تغ ّيار ساريع غيار متوقاع فاي اقتصااد عاالمي تماماا ً هاو
بالضبط الوقت الذي يساتدعي إعاادة تأكياد القايم األساساية للعدالاة االجتماعياة التاي يجاب أن يهتادي بهاا واضاعو
السياسات على جميع المستويات .وهذا ما تعترف به بوضوح والياة القماة والمسااهمات التاي قادمها المشااركين
فيها.
 -0وعلى ذلك فإن السؤال األول أمام القمة هو تعريف هذه القيم وكيفياة إعاادة تأكيادها بأفعال الوساائل .وينطاوي
ذلك على جانبين :أولهما االعتراف بالمعايير األساسية ثم التعرف علاى مباادئ ومنااهج السياساات المحاددة التاي
من شأنها أن تجعل لهذه المعايير مضمونا ً وتأثيراً .وفيما يتعلق بالجانب األول ال غنى عن أن تكون نقطاة البداياة
هااي العهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة ،ومااا جاااء فيااه ماان حقااوق معتاارف بهااا
صراحة .وهناك أسباب قوية عديدة تؤيد هذا النهج:
 صدق على العهد أو انضم إليه حتى اآلن نحو  490دولة؛ وبذلك فإن األغلبية العظمى من حكومات العالم قد قبلت طوعا ً مجموعة من التعهدات القانونياة الملزماة لتعزيازالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
 كما أن المطلوب من هذه الحكومات قانونا ً أن تقادم تقرياراً منتظماا إلاى جهااز رصاد دولاي تقاع علياه مساؤوليةرصد امتثال الحكومات لاللتزامات التي تعهدت بها؛
 وردت االلتزامات نفسها بعبارات تقنينية واسعة ويقع على المجتمع الدولي وعلى الدول أنفسها تطوير تفاصايلااللتزامات المحددة التي تنشأ من كل حق من هذه الحقوق (تماما ً مثلما حدث عند إعطاء محتوى معقاول ومقباول
على نطاق واسع لمفاهيم مثل "المحاكمة العادلة" و"اإلجراءات الواجبة" و"التعساف" و"المعاملاة الالإنساانية"
في سياقات أخرى تتعلق بحقوق اإلنسان).
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 -7وقبل النظر في مسألة التنفيذ والمتابعة يكون من المناسب التساؤل لماذا كان العهاد موضاع إهماال كبيار حتاى
اآلن في التنمية االجتماعية ولماذا يجب أن ينقلب هذا اإلهمال في اتجاه عكسي .ويعاود السابب األول إلاى عنصار
الجاادل السياسااي الااذي أحاااط بااالجهود األولااى لتعزيااز واحتاارام حقااوق اإلنسااان ،وخصوص اا ً الجهااود ذات الطبيعااة
الثنائية .فكثيراً ما كانت هذه الجهود ال تهتم اهتماما ً كبيراً بالمعايير المقبولة دوليا ً واإلجاراءات الدولياة المناسابة
وكاناات تمياال إلااى الثقااة بفاعليااة الجاازاءات إلااى حااد المغاااالة الكبياارة .والساابب الثاااني هااو أن االلتزامااات الدوليااة
الناشائة ماان معاهادات حقااوق اإلنساان كاناات منااذ قراباة عشاار سانوات فقااط غياار مقبولاة إال ماان أقلياة ماان الاادول
األعضاء في األمم المتحدة .ولكن هناك اليوم  440دولة أصابحت أطرافاا ً فاي اتفاقياة حقاوق الطفال وحادها وأكثار
من  470دولة صدقت على واحدة أو أكثر من المعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان ،أو انضامت إلاى هاذه
المعاهدات .والسابب الثالاث هاو تاأثير الحارب البااردة التاي وضاعت جازءاً كبياراً مان المناقشاة العاماة فاي حقاوق
اإلنساان ضاامن ساياق الجاادل اإلياديولوجي .وكااان لااذلك تاأثير بوجااه خااص فااي الحقاوق االقتصااادية واالجتماعيااة
بتصويرها تصويراً خاطئا ً على أنها ال تهم إال البلدان الشيوعية أو فئة قليلة من البلدان النامية.
 -2وعلى ذلاك لام تعاد صاائبة تلاك الادوافع التاي كانات وراء اإلحجاام الكبيار عان اإلشاارة بصاراحة إلاى التزاماات
حقااوق اإلنسااان فااي مختلااف اسااتراتيجيات عقااود التنميااة ،وفااي سااياقات أخاارى تتصاال بالتنميااة االجتماعيااة ،باال
أصبحت التعهدات الواردة في اإلعالن وبرناامج العمال الصاارين عان الماؤتمر العاالمي لحقاوق اإلنساان فاي فييناا
وفي مجموعة أخرى من صكوك السياسة الدولية الحديثة (بما في ذلك إعالن الحق في التنمية) تـبرز كلها أهمية
إدماج حقوق اإلنسان مع األهداف اإلنمائية.
 -2زد على ذلك أنه إذا كانات المعاايير األساساية التاي ساتظهر فاي نتاائج عملياة القماة االجتماعياة يمكان التعبيار
عنهااا بااالرجوع إلااى مفاااهيم مثاال "الحاجااات األساسااية" أو "الفقاار الشااديد" أو "األماان اإلنساااني" فااال شااك أن
استمرار اإلكثار مان هاذه التعاابير علاى أمال أن ياؤدي الشاعار الجدياد إلاى خلاق واقاع جدياد هاو أمار يناتج عكاس
المطلوب منه.
بدالً من ذلك فقد حان الوقت للعودة إلى األساسيات وإعادة تأكياد هاذه القايم األساساية باللغاة التاي قبلتهاا الغالبياة
العظمى من حكومات العالم قبوالً واضحا ً والتي تنطوي على قوة تمكينية أكير بكثير مما في أي واحد من التعابير
"الجديدة" التي يبدو (مؤقتاً) أنها واجباة فاي نظار كثيار مان أخصاائيي التنمياة ولكنهاا فاي نظار أصاحاب الحقاوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية المنكورة أو المهضومة ال تعني أكثر من شعارات براقاة ولكنهاا غيار
مألوفة وفارغة من أي قوة على إحداث التعبئة أو التغير.
 -40ولهذا فمن المقترح ،في اإلعالن الذي سيصدر عن القمة ،اعتمااد هادف بلاوغ عالمياة التصاديق علاى العهاد
بحلول عام  8000واستعمال الحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة المحاددة التاي اعتارف بهاا العهاد كإطاار
ألجزاء برنامج العمل التي ستتناول األهداف والمقاصد.
 -44وباإلضافة إلاى ذلاك ،ونظاراً ألن الحقاوق قاد صايغت فاي عباارات عاماة نسابيا ً فسايكون مان المفياد جاداً فاي
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برنامج القمة تحديد أهداف فرعية وعالمات قياس ،وغير ذلك من وسائل يمكن بواساطتها االساتمرار فاي تطاوير
جوهر االلتزامات الموضوعية المقابلة لتلك الحقوق.
 -48وفيما وراء هذا البعد التقنيناي سايكون أهام تحاد يواجاه القماة االجتماعياة لايس فاي إعاادة تأكياد االلتزاماات
العامااة التااي كاناات موضااع تعهااد عاادة ماارات فااي وثااائق مثاال اإلعااالن المتعلااق بالتقاادم االجتماااعي والتنميااة،
واستراتيجيات عقود التنمية الدولية األربعة ،واإلعالن الصادر عن المؤتمر العالمي ،وقمة الطفل ،وإعالنات آلماا
آتا وجومتيين وفيينا وغير ذلك .بل بدالً من ذلك سيكون التحدي هو استباط وساائل التنفياذ والمتابعاة التاي تانجح
في أن تعطي مضمونا ً حقيقيا ً للبياناات حتاى ال تنقلاب إلاى مجارد مجموعاة أخارى مان األسااليب البالغياة الرفيعاة
التي يستخف بها المراقبون والمشاركون على السواء.
 -49وال محالة ،وال غضاضة ،أن تعتمد اللجنة التحضيرية المسؤوليات الواقعة علاى مختلاف الوكااالت والهيئاات
ضمن أسرة األمم المتحدة من أجل رصد االلتزامات التي ستأتي في اإلعاالن ساواء كانات قطاعياة محاددة أو غيار
ذلك .كما س ُيطلب منها تعزيز دور لجنة التنمياة االجتماعياة ،وربماا أيضاا ً دور المجلاس االقتصاادي واالجتمااعي.
ولايس فااي هااذه األعماال مااا يتعااارض ماع إسااناد دور مركاازي للجناة األماام المتحاادة المعنياة بااالحقوق االقتصااادية
واالجتماعي ة والثقافية في رصد االلتزامات الواردة في برنامج العمل والمتعلقة بالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة
والثقافية .وتوجد عدة أسباب تبرر هذا النهج:
 هناك نحو  490دولة ملتزمة بالفعل بأن تقدم تقارير منتظمة للجنة عن مدى نجاحها أو عدم نجاحها في إعماالكاال ماان الحقااوق المعت ارف بهااا فااي العهااد ،بمااا فااي ذلااك حااق الحصااول علااى شااروط عماال معقولااة ،والضاامان
االجتماعي ،والغذاء ،والسكن ،والصحة ،والتعليم والثقافة؛
 واللجنااة نفسااها ،وإن كاناات هااي التااي تتااولى مسااؤولية الرصااد هااذه ،فإنهااا جهاااز أنشاائ بواسااطة المجلااساالقتصادي واالجتماعي وهي تابعة له؛ وعلاى ذلاك يمكان توسايع واليتهاا وتكييفهاا لمراعااة المهاام الجديادة التاي
ستنشأ عن القمة االجتماعية؛
 وهذا هو المحفل المثاالي الاذي يمكان فياه تحقياق التكامال باين التنمياة االجتماعياة واالهتماام بحقاوق اإلنساان،والذي يمكن فيه الجمع بين جهود التعاون مان مختلاف الوكااالت والهيئاات فاي ساياق غيار سياساي تساتطيع فياه
الحكومات إثبات المساءلة الحقيقية عن أهداف التنمية االجتماعية.
 -41ومن الممكن إيراد حجة إضافية وإن كانت سلبية بعض الشيء ،وهي أنه ال يحتمل أن يوجد جهااز آخار مان
أجهزة الخبراء يمكن أن تكون لاه السالطات الملزماة قانوناا ً التاي تتمتاع بهاا اللجناة المعنياة باالحقوق االقتصاادية
واالجتماعية والثقافية لمساءلة الدول فاي هاذا المجاالُ .يضااف إلاى هاذا أن إنشااء آلياة إضاافية منفصالة تتجاهال
المسؤوليات الملقاة بالفعل على عاتق اللجنة سيؤدي ال محالة إلى ازدواج المهام ،وهو ما تعهدت المنظوماة باأن
تتجنبه ،هذا إلى جانب زيادة العبء ال ُملقى اآلن على الحكومات التي عليها بالفعال أن تقادم تقاارير إلاى مجموعاة
ضااخمة ماان المحافاال الدوليااة .واللجنااة تراعااي فااي عملهااا تمااام المراعاااة المساااهمات التااي تقاادمها وكاااالت األماام
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المتحدة األخرى ،وكذلك مساهمات المنظمات غير الحكومية وسائر الخبراء.
 -44ولهذا فمن ال ُم وصى به أن تعهد القمة االجتماعية بالمسؤولية الرئيسية عان رصاد االلتزاماات التاي ساتتعهد
بها الدول في اجتماع كوبنهاجن إلى اللجنة المعنية بالحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافياة ،ماع تعاديل والياة
اللجنة وأساليب عملها وفقا ً لذلك حتى تستوعب هذه المسؤوليات.
_____
* وميقة احمم المتحدة E/1995/22ب المر،ق الخامس.
 -ااتمدت ال جنة خ ن أامان دورتها الةاشرة المنةقدة خ ن الذترة م  9لى  99أيار/مايو .2227
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ثانيا :الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،بيان
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أمام مؤتمر األمم المتحدة
الثالث المعني بأقل البلدان نموا
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدورة الخامسة والعشرين 8004
 -4أقر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في عام  4212أن الفقر قضية من قضايا حقوق اإلنسان 4.وأعادت تأكياد
هذا الرأي في مناسبات عديدة مختلف هيئات األمم المتحدة ،ومنها الجمعية العامة ولجنة حقوق اإلنسان 8.وعلاى
الرغم من أن مصطلح الفقر لم يرد صراحة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

9

فإن الفقر واحد من الموضوعات المتكررة في العهد ،وكان دائماا ً أحاد الشاواغل الرئيساية للجناة .فحقاوق العمال،
والتمتع بمساتوى معيشاي الئاق ،والساكن ،والغاذاء ،والصاحة ،والتعلايم ،تكمان كلهاا فاي صاميم العهاد ،ولهاا أثار
مباشر وفوري على استئصال شأفة الفقر .وفضالً عن ذلك ،كثيراً ماا تثاار قضاية الفقار أثنااء الحاوار البنااء الاذي
تجريه اللجنة مع الدول األطاراف .واللجناة تاؤمن إيماناا ً راساخاً ،فاي ضاوء الخبارة التاي اكتسابتها خاالل سانوات
عديدة وشملت دراسة العديد من تقارير الدول األطراف ،بأن الفقر هو إنكار لحقوق اإلنسان.
 -8ووفقا ً لذلك ،ترحب اللجنة ترحيبا ً حاراً بااللتزام المتجدد الذي أبداه عدد من الدول والمنظماات الدولياة بالعمال
على بلوغ هدف سياستها العامة المتمثل في استئصال شاأفة الفقار ،وماا يتصال باه مان أهاداف السياساة األخارى
كالقضاء على االستبعاد االجتماعي .وماع ذلاك ،تعارب اللجناة عان أسافها ألن أبعااد حقاوق اإلنساان فاي سياساات
استئصال شأفة الفقر قلما تلقى ما تستحقه من اهتمام .ومن المؤسف إهماال هاذه األبعااد ،ال سايما أن اتبااع نهاج
حقوق اإلنسان في سياسات مكافحة الفقر يمكن أن يؤدي إلى تعزيز استراتيجيات مكافحة الفقر وزيادة فعاليتها.
 -9ويساتهدف هاذا البياان تشاجيع دماج حقاوق اإلنساان فااي سياساات استئصاال شاأفة الفقار بتحدياد الكيفياة التااي
يتسنى بها لحقوق اإلنسان بوجه عام ،والعهد الدولي بوجه خاص ،تمكين الفقاراء وتعزياز اساتراتيجيات مكافحاة
الفقر .وال يستهدف البيان وضع صياغة مفصلة لبرنامج أو خطة عمل لمكافحة الفقر ،وإنما اإلشارة بإيجاز إلـاـى
اإلسهام المتميز لحقوق اإلنسان الدولية فاي استئصاال شاأفة الفقار .وإعاداد بارامج تنفيذياة لمكافحاة الفقار مهماة
مستقلة بالغاة الحيوياة يتعاين أن تعمال كافاة األطاراف الفاعلاة علاى تنفياذها بصاورة عاجلاة ،ماع إياالء المراعااة
الواجبة لحقوق اإلنسان الدولية.
نطاق المشكلة وطبيعتها
 -1كتب رئيس البنك الدولي مؤخراً ما يلي:
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ال يزال الفقر مشكلة عالمية ضخمة األبعااد .فمان باين ساكان العاالم الباالغ عاددهم  0ملياارات نسامة ،يعايش 8.2
مليار نسمة بأقل من دوالرين في اليوم و 4.8مليار نسمة بأقل من دوالر في اليوم .ومان كال  400رضايع يماوت
ستة قبل بلوغ سنة واحدة من العمار ،ويماوت ثمانياة قبال بلاوغ الخامساة .ومان باين األطفاال الاذين يبلغاون سان
المدرسة ال يدخل المدرسة االبتدائية  2ذكور و 41أنثى من كل  400طفل

1

ولئن كانت اإلحصاءات ال تعطي صورة كاملة تساعد على فهم مشكلة الفقر ،فإن هذه األرقام المروعاة تشاير إلاى
وجود انتهاكات عامة واسعة النطاق لإلعاالن العاالمي لحقاوق اإلنساان والعهاد الادولي الخااص باالحقوق المدنياة
والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وكذلك التفاقية القضاء على جمياع
أشكال التمييز ضد المرأة ،واتفاقية حقوق الطفل ،والصكوك الدولية األخرى لحقوق اإلنسان.
 -4وال يقتصر انتشار الفقر على البلدان النامية والمجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية ،وإنما هاو ظااهرة عالمياة
تعيشها جميع الدول بدرجات متفاوتة .ففي الكثيار مان البلادان المتقدماة جماعاات محروماة تعايش تحات واليتهاا،
مثاال األقليااات والسااكان األصااليين .كمااا يوجااد فااي الكثياار ماان البلاادان الغنيااة مناااطق ريفيااة وحضاارية يعاايش فيهااا
السكان في ظل ظروف مروعة  -جيوب من الفقر وسط الثراء .وفي جميع الدول ،تتحمل النساء والفتياات العابء
األكبر من الفقر ،وكثيراً ما يكون الحرمان الدائم هو حظ األطفال الذين ينشؤون في بيئة فقيارة .وتارى اللجناة أن
زيادة تمكين المرأة بوجه خاص شرط أساسي مسبق الستئصال شأفة الفقر في العالم.
 -0ولئن كان الحرمان من القدرة 4هو القاسم المشترك باين الفقاراء فاإن حقاوق اإلنساان هاي السابيل إلاى تمكاين
األفراد والمجتمعاات .والتحادي هناا يكاون فاي الاربط باين مسالوبي القادرة مان جهاة وقادرة التمكاين التاي تتيحهاا
حقوق اإلنسان من جهة أخرى .وعلى الرغم من أن حقوق اإلنسان ليست الدواء لجميع األدواء فهي تساعد على
تحقيق التوازن في توزيع القدرة وممارستها داخل المجتمعات وفيما بينها.

تعاريف
 -7كثيراً ما كان الفقار يعارف فاي الماضاي القرياب بعادم كفاياة الادخل لشاراء الحاد األدناى مان السالع والخادمات.
واليوم ُيفهم هذا المصطلح عادة بصورة أوسع على أنه يعني عدم توفر القدرات األساسية للعايش الكاريم .ويسالم
هااذا التعريااف بالساامات األوسااع للفقاار ،مثاال الجااوع ،وتاادني مسااتوى التعلاايم ،والتمييااز ،والضااعف ،واالسااتبعاد
االجتماعي 0.وتالحاظ اللجناة أن مفهاوم الفقار هاذا يتمشاى ماع العدياد مان أحكاام العهاد الادولي الخااص باالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -2وفي ضوء الش ْرعة الدولية لحقوق اإلنسان ،يمكن تعريف الفقر بأنه وضاع إنسااني قواماه الحرماان المساتمر
أو المزمن من الموارد ،واإلمكانات ،والخيارات ،واألمن ،والقدرة على التمتع بمساتوى معيشاي الئاق وكاذلك مان
الحقااوق المدنيااة والثقافيااة واالقتصااادية والسياسااية واالجتماعيااة األخاارى .ولاائن كاناات اللجنااة تساالم بعاادم وجااود
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تعريف للفقر يقبله الجميع فإنها تؤيد مفهومه المتعدد األبعااد هاذا وماا يساتدل مناه علاى عادم قابلياة كافاة حقاوق
اإلنسان للتجزؤ وترابطها فيما بينها.

اإلطار المعياري لحقوق اإلنسان الدولية
 -2تقدم حقوق اإلنسان الدولية إطاراً للمعايير أو القواعد التي يمكن على أساسها وضع سياسات مفصلة عالمياة
ووطنية ومحلية الستئصال شأفة الفقر .وفي حين أن الفقار يثيار قضاايا معقادة متعاددة القطاعاات تستعصاي علاى
الحلول البسيطة ،فإن تطبيق اإلطار المعياري لحقوق اإلنساان الدولياة علاى هاذه القضاايا يسااعد علاى ضامان أن
تحظااى العناصاار األساسااية السااتراتيجيات مكافحااة الفقاار ،كعاادم التمييااز والمساااواة والمشاااركة والمساااءلة ،بمااا
ث مان سامات
تستحقه من اهتمام متواصل .وفي هذا السياق ،تود اللجنة أن تسلط األضواء بشكل موجز على ثاال ٍ
اإلطار المعياري لحقوق اإلنسان الدولية.
 -40أوالً ،يشمل اإلطار المعياري كامل مجموعة الحقوق المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعياة،
والحق في التنمية .ولئن كانت الحقوق الواردة فاي العهاد ،مثال الحاق فاي التمتاع بمساتوى معيشاي الئاق ،حقوقاا ً
بالغة األهمية للفقراء ،فإن اللجنة تؤكد أن جميع الحقوق المدنية والسياسية ،وكذلك الحق في التنمية ،هاي أيضاا ً
حقوق ال غنى عنها للفقراء 7.وتولي اللجنة ،بحكم واليتها وعلى ضوء درايتها وخبرتها ،اهتماما ً خاصا ً للجوانب
المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في استراتيجيات مكافحاة الفقار .وتارى اللجناة ،ماع ذلاك ،أن
جميع الحقوق على درجة واحدة من األهمية كوسيلة لضمان تمكن الجميع من العيش الحر الكريم.
 -44ثانياً ،يشكل عدم التمييز والمساواة عنصرين أساسيين من اإلطار المعياري ،الذي يشمل العهد .والفقر ينشاأ
أحيانا ً عندما يتعذر على الفرد الوصول إلى الموارد المتاحة بسبب هويته ،أو عقيدته ،أو مكان إقامته .وقد يؤدي
التمييز إلى الفقر كما قد يؤدي الفقار إلاى التميياز .والالمسااواة قاد تكاون راساخة القادم فاي المؤسساات وضااربة
الجذور في القيم االجتماعية التي تشكل العالقات داخل األسر والمجتمعات .وعليه ،فإن المعاايير الدولياة المتعلقاة
بعدم التمييز والمساواة ،التي تقتضي إيالء اهتمام خاص للفئات الضعيفة وألفاراد هاذه الفئاات ،تكاون ذات دالالت
عميقة فيما يتصل باستراتيجيات مكافحة الفقر.
 -48ثالثااً ،يتضاامن اإلطااار المعياااري إعطاااء حااق المشاااركة فاي عمليااة صاانع القاارار الرئيسااية لماان تمسااهم هااذه
القاارارات .وياارد الحااق فااي المشاااركة ضاامن العديااد ماان الصااكوك الدوليااة ،بمااا فيهااا العهااد  ،وإعااالن الحااق فااي
التنمية 2.ويستفاد من خبرة اللجنة أن أية سياسة أو برنامج ال يوضع بمشاركة األطراف المعنية مشااركة نشاطة
ومستنيرة ال يكاون فعااالً علاى األرجاح .وتشاكل االنتخاباات الحارة والنزيهاة عنصاراً هاماا ً مان عناصار الحاق فاي
المشاركة ،ولكنها ال تكفي لضمان تمتع الفقراء بالحق في المشاركة في اتخاذ القارارات الرئيساية التاي تاؤثر فاي
حياتهم.
 -49وأخيراً ،فمن األرجح أن تكاون سياساات مكافحاة

الفقاار فعالااة ومسااتدامة ومتساامة بالشاامول واإلنصاااف
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والجدوى للفقراء إذا هي استندت إلى حقوق اإلنسان الدولية .ولكي يحادث ذلاك ،ينبغاي أن تؤخاذ حقاوق اإلنساان
بعين االعتبار في جميع عمليات صنع السياسة ذات الصالة 2.ومان ثام ،هنااك حاجاة إلاى ماوظفين مادربين تادريبا ً
مناسبا ً يقومون على إدارة عمليات جيدة تتوافر لها بيانات موثوقة مبوبة.

االلتزامات والمساءلة
 -41يوفر العهد القدرة للفقراء بمنحهم حقوقا ً وبفرض التزامات قانونية على اآلخرين ،مثال الادول .ومان األماور
الهامة للغاية أنه يلزم إلعمال الحقوق وااللتزامات توافر عنصر المساءلة :فبدون نظام للمساءلة تصابح الحقاوق
وااللتزامات مجردة من أي معنى .وعليه ،يؤكد نهج حقوق اإلنسان إزاء الفقر عنصر االلتزامات ويقتضي تحميل
جميع أطراف المساؤولية ،ومنهاا الادول والمنظماات الدولياة ،تبعاة سالوكها فيماا يتعلاق بالقاانون الادولي لحقاوق
اإلنسااان .وقااد تضاامن تعليااق اللجنااة العااام رقاام  )4222( 2بشااأن التطبيااق المحلااي للعهااد مالحظااات بشااأن آليااات
المساءلة القانونية للدول األطراف .وعلى أطراف المسؤولية اآلخارين تحدياد آلياات المسااءلة األنساب ،كال وفاق
حالته .ومع ذلك ،فأياا ً كانات آلياات المسااءلة فاال باد مان أن تكاون متاحاة بِ ُيسار وأن تتاوافر لهاا صافات الشافافية
والفعالية.

40

االلتزامات األساسية :المسؤوليات الوطنية والدولية
 -44وفقا ً للفقرة  4من المادة  8من العهد ،يتوقف التمتع بالحقوق الواردة فيه على مدى توافر الموارد وإمكانياة
إعمااال الحقااوق إعماااالً تاادريجيا ً  .ومااع ذلااك ،تؤكااد الفقاارة  40ماان التعليااق العااام رقاام  )4220( 9بشااأن طبيعااة
التزامات الدول األطراف (الفقرة  4من المادة  8من العهد) أناه يقاع علاى عااتق الادول األطاراف "التازام أساساي
بضمان الوفاء ،على أقل تقدير ،بالمستويات األساسية الدنيا لكل حق من الحقاوق" المنصاوص عليهاا فاي العهاد.
وبدون هذا االلتزام األساسي ،يصبح العهد ،في رأي اللجنة" ،مجرداً إلى حد كبير من مقوماته الرئيسية".
 -40وقد شرعت اللجنة مؤخراً في تحديد االلتزامات األساسية التي ترتبها "المساتويات األساساية الدنياـا" للحاق
في الغذاء والتعليم والصحة (التعليقات العامة رقام  )4222( 44بشاأن خطاط العمال للتعلايم االبتدائاـي (الماادة 41
ماان العهااد) ورقاام  )4222( 49ورقاام  )8000( 41علااى التااوالي) ،وأكاادت ،فااي تعليقهااا العااام رقاام )8000( 41
(الفرع ثالثاً ،الفقرة  ،)17أن هذه االلتزامات األساسية غير قابلة لالنتقاص .وشددت اللجنة في تعليقها العاام هاذا
(الفاارع ثانياااً ،الفقاارة  ) 14أن علااى جميااع األطااراف التااي يساامح لهااا وضااعها بتقااديم المساااعدة أن تقاادم ماان
"المسااعدة والتعاااون الاادوليين ،ال ساايما فاي المجااال االقتصااادي والتقنااي" ،مااا يم ّكان البلاادان الناميااة ماان الوفاااء
بالتزاماتهااا األساسااـية 44.وباختصااار ،فإنااه يترتااب علااى االلتزامااات األساسااية مسااؤوليات وطنيااة لجميااع الاادول
ومسؤوليات دولية للدول المتقدمة ،وكذلك للدول األخرى التي "يسمح لها وضعها بتقديم المساعدة".
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 -47ولااذلك ،فااإن لاللتزامااات األساسااية بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة دوراً هام اا ً فااي السياسااات
اإلنمائية الوطنياة والدولياة ،بماا فاي ذلاك اساتراتيجيات مكافحاة الفقار .وعناد اجتمااع هاذه االلتزاماات األساساية،
فإنها تشكل عتبة دولية دنيا ينبغي احترامها عناد صاياغة جمياع السياساات اإلنمائياة .ووفقاا ً للتعلياق العاام للجناة
رقـم  ، )8000( 41يتعين على جميع األطراف التي يسمح لها وضعها بتقديم المساعدة أن تساعد البلدان النامية
على احترام هذه العتبة الدنيا الدولية .وإذا لام تتضامن اساتراتيجية مكافحاة الفقار الوطنياة أو الدولياة هاذه العتباة
الدنيا ،فإنها تكون غير متمشية مع التزامات الدولة الطرف بموجب القانون.
 -42وتجنبااا ً ألي سااوء فهاام ،تااود اللجنااة تأكيااد ثااالث نقاااط .أوالً ،لمااا كاناات االلتزامااات األساسااية غياار قابلااة
لالنتقاص ،فإن مفعولها يستمر أثناء حااالت النازاع والطاوارئ والكاوارث الطبيعياة .ثانيااً ،لماا كاان الفقار ظااهرة
عالمية ،فإن لاللتزامات األساسية أهمية كبيرة لبعض األفراد والجماعاات الاذين يعيشاون فاي أغناى الادول .ثالثااً،
بعد أن تكفال الدولاة الطارف الوفااء بااللتزاماات األساساية المتعلقاة باالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة،
تبقى دائما ً ملتزمة باالنتقال بأقصى ما يمكن من السرعة والفعالية إلى اإلعمال الكامل لجميع الحقوق المنصاوص
عليها في العهد.

االستنتاجات
 -42توصي اللجنة بشدة بإدماج معايير حقوق اإلنسان الدولية في الخطط الوطنية اإلشاراكية المتعاددة القطاعاات
الستئصال شأفة الفقر أو الحد منه 48.وتؤدي خطط مكافحة الفقر هذه دوراً ال غنى عنه في جميع الدول أياا ً كانات
مرحلة التنمية االقتصادية التي تمر بها.
 -80كمااا تقااع علااى عاااتق األطااراف الفاعلااة غياار الحكوميااة ،بمااا فيهااا المنظمااات الدوليااة والمؤسسااات الوطنيااة
لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسساات التجارياة الخاصاة ،مساؤوليات كبيارة فاي مجاال مكافحاة
الفقاار .فيتعااين علااى كاال منهااا أن يحاادد بوضااوح كيفيااة مشاااركته فااي استئصااال شااأفة الفقاار ،مراعياا ً أبعاااد الفقاار
المتعلقة بحقوق اإلنسان على نحو ما ورد في هذا البيان.
 -84واللجنة تدرك تماما ً وجود عقبات هيكلية أمام استئصاال شاأفة الفقار فاي البلادان النامياة .وهاي تحااول ،مان
خالل أنشطتها المتنوعة ،بماا فيهاا عملياة اإلباالغ واعتمااد التعليقاات العاماة ،مسااعدة الادول النامياة عان طرياق
تحديااد التاادابير التااي يمكاان ،باال وينبغااي ،لهااذه البلاادان أن تتخااذها للتصاادي لهااذه العقبااات .ومااع ذلااك ،فااإن بعااض
العقبات الهيكلية التي تعترض استراتيجيات الدول النامية لمكافحة الفقر هي عقبات تخرج عن سيطرتها في إطار
النظااام الاادولي المعاصاار .وتاارى اللجنااة أن ماان الضااروري اتخاااذ تاادابير عاجلااة إلزالااة العقبااات الهيكليااة العامااة
المشار إليها من قبيل الديون الخارجية التي ال يمكن تحملهاا ،وتزاياد اتسااع الفجاوة باين البلادان الغنياة والبلادان
الفقياارة ،وعاادم وجااود نظااام متعاادد األطااراف ومنصااف للتجااارة واالسااتثمار والتموياال ،وإال فساايكون حااظ بعااض
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االستراتيجيات الوطنية لمكافحاة الفقار مان النجااح المساتمر حظاا ً محادوداً .وفاي هاذا الصادد ،تحايط اللجناة علماا
بالمااـادة  82ماان اإلعااالن العااالمي لحقااوق اإلنسااان 49،وكااذلك بااإعالن الحااق فااي التنميااة ،وبخاصااة الفقاارة  9ماان
المادة 9.41
 -88وستواصل اللجنة إعداد تعليقات عامة إضافية توضح المضمون المعياري للحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة
والثقافية ،بما في ذلك االلتزامات األساساية إزاءهاا ،بقادر ماا تسامح باه مواردهاا ومساؤولياتها األخارى .وتادعو
اللجنة جميع األطراف إلى المساعدة في هذه المهمة الحيوية الشاقة.
 -89وتؤكد اللجنة استعدادها لمناقشة القضايا المشار إليها في هذا البيان مع جميع األطراف الملتزمة باستئصاال
شأفة الفقر ،إدراكا منها لما تتسم به هذه القضايا من أهمية بالغة.
_______________________
* وثيقة األمم المتحدة  ،E/2002/22المرفق السابع.
 اعتمدته اللجنة ضمن أعمال دورتها الخامسة والعشرين (الجلسة العشرون) في  1أيار/مايو .8004 -4تؤكد ديباجة اإلعالن العالمي والديباجة المشتركة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهاد الادولي الخااص باالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية أهمية أن يكون البشر "متحررين من الفاقة".
 -8انظر على سبيل المثال قرار الجمعية العامة  400/44المؤرخ  1كانون األول/ديسمبر  8000وقرار لجناة حقاوق اإلنساان 94/8004
المؤرخ  89نيسان/أبريل .8004
 -9لم يرد مصطلح "الفقر" في أي صك رئيسي من صكوك حقوق اإلنسان الدولياة .ولالطاالع علاى دراساة أجرتهاا األمام المتحادة حاديثا
بشأن الروابط بين حقوق اإلنسان والتنمية والفقر ،انظر تقرير التنمية البشرية لعام  :8000حقوق اإلنسان والتنمياة البشارية ،أصادرته
 )New York, 2000( Oxford University Pressلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
Development Report 2000/2001: Attacking Poverty (Oxford University World Bank, World -1
..)York, 2001 Press, New
 -4انظر ،على سبيل المثال ،?Poor: Can Anyone Hear Us Deepa Narayan et al., Voices of the ،أصدرته
 )Oxford University Press (New York, 2000للبنك الدولي.
 -0وفقا للفقرة  42من الفصل الثاني) استئصال شأفة الفقر( من برناامج عمال ماؤتمر القماة العاالمي للتنمياة االجتماعياة (تقريار ماؤتمر
القمة العالمي للتنمية االجتماعياة ،كوبنهااغن 48-0 ،آذار/ماارس ( )4224منشاورات األمام المتحادة ،رقام المبياع  ،A.96.IV.8الفصال
األول ،القرار  ،4المرفق الثاني)" :يتخذ الفقر أشاكاال متنوعاة تتضامن انعادام الادخل والماوارد المنتجاة الكافياة لضامان مساتوى معيشاي
الئق؛ والجوع وسوء التغذية؛ وسوء الصحة؛ والوصول المحدود أو المعدوم إلى التعليم وغيره من الخادمات األساساية؛ وازديااد انتشاار
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األماااراض والوفياااات بسااابب المااارض؛ وانعااادام الماااأوى والساااكن غيااار المناساااب؛ والعااايش فاااي بيئاااة غيااار آمناااة؛ والتميياااز واالساااتبعاد
االجتماعيين .كما أنه يتسم بانعدام المشاركة في صنع القرارات وفي الحياة المدنية واالجتماعية والثقافية".
 -7تمشيا مع الفقرة  4من الجازء أوالً مان إعاالن وبرناامج عمال فييناا ،اللاذين اعتمادهما الماؤتمر العاالمي لحقاوق اإلنساان المعقاود فاي
تموز/يوليااه  ،)) A/CONF.157/24 (Part I 4229الفصاال الثالااث) ،فااإن" :جميااع حقااوق اإلنسااان عالميااة وغياار قابلااة للتجزئااة
ومترابطااة ومتشااابكة .ويجااب علااى المجتمااع الاادولي أن يعاماال حقااوق اإلنسااان إجماااالً معاملا ًاة منصاافة ومتكافئااة ،وعلااى قاادم المساااواة،
وبنفس القدر من التركيز".
 -2انظـر الفقرة  4من المادة  49من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي اعتمدتاه الجمعياة العاماة فاي
 40كااانون األول/ديساامبر ( 4200القاارار  8800ألااف (د  ،)84 -المرفااق) ،والفقاارة  9ماان المااادة  8ماان إعااالن الحااق فااي التنميااة الااذي
اعتمدته الجمعية في  1كانون األول/ديسمبر ( 4220القرار .)482/14
 -2انظر بيان اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الموجه إلاى الماؤتمر الاوزاري الثالاث لمنظماة التجاارة العالمياة،
سياتل 90 ،تشرين الثاني/نوفمبر  9 -كانون األول/ديسمبر  E/2000/22-E/C.12/1999/11( 4222و ،Corr.1المرفق السابع).
 -40لالطالع على تعليقات اللجنة بشأن التزامات الجهات الفاعلة غير الدول األطراف ،انظر بوجه خاص ،الجازء ثالثاا ً مان التعلياق العاام
رقم  )4222( 49بشأن الحاق فاي التعلايم (الماادة  49مان العهاد) ،والجازء خامساا مان التعلياق العاام رقام  )8000( 41بشاأن الحاق فاي
التمتع بأعلى مستوى مان الصاحة يمكان بلوغاه (الماادة  48مان العهاد) ،وكاذلك الفقارات  80و 14-92مان التعلياق العاام للجناة رقام 48
( )4222بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة  44من العهد).
 -44يشير العهد إلى "المساعدة والتعاون الدوليين" ،أو إلى صاياغات مشاابهة ،فاي الفقارة  4مان الماادة  ،8والفقارة  8مان الماادة ،44
والفقرة  1من المادة  ،44والمادتين  88و.89
 -48كتلك التي توقعها مؤتمر القمة العالمي للتنمياة االجتماعياة والمباادرة المعاززة المتعلقاة بالبلادان الفقيارة المثقلاة بالاديون ،الصاادرة
مؤخراً .ولالطالع على دراسة أجريت حديثا ً للخطط الوطنياة الستئصاال شاأفة الفقار ،انظار برناامج األمام المتحادة اإلنماائي ،تقريار الفقار
لعام  :8000التغلب على الفقر البشري.
 -49لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقاق فاي ظلاه الحقاوق والحرياات المنصاوص عليهاا فاي هاذا اإلعاالن تحققاا ً
تاماً.
" -41من واجب الدول أن تتعاون بعضها مع بعض في تأمين التنمية وإزالة العقبا
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ثالثا :بيان بشأن العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدورة الثامنة عشرة 4222

 -4يتعين بالضرورة ،عشية العيد الخمسين لصدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنساان ،التفكيار ملياا ً باأثر العولماة
على الحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة المعتارف بهاا فاي اإلعاالن العاالمي ،والتاي خضاعت للمزياد مان
البلورة والتطو ير في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافياة .ورغام ماا يمكان إلصااقه
بالعولمة من تعاريف كثيرة ومتنوعة ،فإنها ظاهرة أحدثت تغيرات أساسية في كل مجتمع من المجتمعات.
 -8وقااد درجاات العااادة علااى تعريفهااا عموم اا ً ماان حيااث صاالتها بااالتطورات التااي شااهدتها مجاااالت التكنولوجيااا
واالتصاالت وتجهيز المعلومات وغيرها من المجاالت التي جعلت هذا العالم أصغر حجماا ً وأشاد ترابطاا ً بطارق ال
حصر لها .لكنها أخذت ترتبط بصورة وثيقاة أيضاا بمختلاف االتجاهاات والسياساات المحاددة ،بماا فاي ذلاك تزاياد
االعتماد على السوق الحرة ،ونفاوذ األساواق والمؤسساات المالياة الدولياة الشاديد فاي تحدياد صاالحية أولوياات
السياسات العامة الوطنية ،والحد من دور الدولة وحجم ميزانيتها ،وخصخصاة شاتى الوظاائف التاي كانات تعتبار
فيمااا مضااى المجااال الحصااري للدولااة ،وإلغاااء الضااوابط التنظيميااة علااى مجموعااة ماان األنشااطة بهاادف تيسااير
االستثمار ومكافاأة ا لمباادرات الفردياة ،وماا نجام عان ذلاك مان زياادة موازياة ألهمياة الادور ،بال والمساؤوليات،
المنوطة باألفراد ،وذلك في كل من قطاع الشركات الكبرى ،وال سيما الشركات عبر الوطنية منها ،وفي المجتماع
المدني على حد سواء.
 -9وال يتناقض أي من هذه التطورات بالضرورة بحد ذاته مع مبادئ العهد أو التزامات الحكومات بموجبه .لكان
إذا نظرنا إليها مجتمعة ،فإن العولمة ،إن لم تستكمل بالسياسات اإلضافية المناسبة ،تنطوي على خطر االنتقاص
من المكانة المركزية الممنوحة لحقوق اإلنسان بموجب ميثااق األمام المتحادة عموماا ً والشارعة الدولياة لحقاوق
اإلنسان على وجه الخصوص .وينطبق ذلك بصورة خاصة على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وباذا
يتعرض على سبيل المثال احترام الحق في العمل والحق في ظاروف عمال منصافة ومناسابة للخطار إذا ماا ازداد
التأكيد على التنافساية إلاى حاد يلحاق الضارر بااحترام حقاوق العماال المنصاوص عليهاا فاي العهاد .وقاد يتعارض
الحق فاي تشاكيل نقاباات العماال واالنضامام إليهاا للخطار بسابب القياود المفروضاة علاى حرياة تشاكيل النقاباات،
والقيود التي يدعى بأنها "ضرورية" في االقتصاد العاالمي ،أو باالساتبعاد الفعلاي إلمكاناات المسااومة الجماعياة

239

المقدمة
أو بوقف العمل بحق مختلف المجموعات المهنية وسواها في اإلضراب .وقد ال يضمن حق كل شخص بالضامان
االجتماعي بالترتيبات التي تعتمد اعتمادا كليا على المساهمات الخاصاة وعلاى المخططاات الخاصاة .وقاد يتطلاب
احترام األسرة وحقوق األمهاات واألطفاال فاي عصار يشاهد توساع أساواق العمال العالمياة بالنسابة لمهان بعينهاا
اتباع سياسات جديدة ومبتكرة بدال من مجرد انتهاج سبيل عدم التدخل .ومن شأن اللجاوء إلاى سياساات تقاضاي
رسوم من المستفيدين ،أو سياسات استعادة التكاليف ،إذا لام تساتكمل بالضامانات الالزماة ،أن ياؤدي عنادما ياتم
تطبيق تلك السياسات على الخدمات الصحية والتعليمية األساسية المقدمة للفقاراء إلاى تقيياد سابل الوصاول إلاى
الخدمات التي تعتبر أساسية للتمتع بالحقوق المعترف بها في العهد تقييداً شديداً .وينطوي اإلصرار على تقاضي
دفعااات تتزايااد باااطراد لقاااء الوصااول إلااى األنشااطة الفنيااة أو الثقافيااة أو ذات الصاالة بااالتراث علااى تهديااد حااق
المشاركة في الحياة الثقافية بالنسبة لشرائح كبيرة من أي مجتمع من المجتمعات.
 -1ويمكن اتقاء كل هذه المخااطر ،أو التعاويض عنهاا ،إذا ماا ُوضاعت السياساات المناسابة لهاا .لكان مماا يبعاث
على قلق اللجنة أنه في الوقات الاذي كرسات فياه الحكوماات قادراً كبياراً مان الطاقاة والماوارد لتعزياز االتجاهاات
والسياسات المرتبطة بالعولمة ،فإنه لم تبذل جهود كافية الستحداث نهاج جديادة أو تكميلياة مان شاأنها أن تعازز
التوافق بين هذه االتجاهات والسياسات وبين االحترام التام للحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة .ويتعاين
عدم الساماح للتنافساية والكفااءة والمنطاق االقتصاادي باأن تصابح المعاايير األولاى أو الحصارية التاي ياتم تقيايم
السياسات الحكومية والحكومية الدولية على أساسها.
 -4ولدى الدعوة إلى االلتازام مان جدياد بااحترام الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة ،ترغاب اللجناة فاي
التأكيد على أن المنظمات الدولية ،وكذلك الحكومات التي أوجدت هذه الحقوق وتشرف على تطبيقها إنماا تتحمال
مسااؤولية كبياارة ومسااتمرة باتخاااذ أيااة تاادابير ممكنااة لمساااعدة الحكومااات علااى التصاارف بطريقااة تتفااق مااع
التزاماتها في مجال حقاوق اإلنساان والساعي إلاى اساتحداث سياساات وبارامج تعازز احتارام تلاك الحقاوق .ومان
األهمية بمكان التشديد على أن مجاالت التجاارة والماال واالساتثمار ليسات مساتثناة باأي طريقاة مان الطارق مان
هذه المبادئ العامة وأن على المنظمات الدولية التي تضطلع بمسؤوليات محددة في هذه المياادين أن تلعاب دوراً
إيجابيا ً وبنا ًء فيما يتصل بحقوق اإلنسان.
 -0وعليه ،فإن اللجناة ترحاب علاى سابيل المثاال بتزاياد األهمياة الممنوحاة لحقاوق اإلنساان فاي أنشاطة برناامج
األمم المتحدة اإلنمائي وتأمل أن ُتما َنح أهمياة مناسابة للحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة .وهاي ترحاب
أيضااا بالمبااادرات التااي اتخااذها األمااين العااام لمااؤتمر األماام المتحاادة للتجااارة والتنميااة لتوساايع نطاااق استكشاااف
الروابط بين بواعث القلق الرئيسية للمنظمة واحترام كامل مجموعة حقوق اإلنسان استكشافا ً أكثر شموالً.
 -7وتاادعو اللجنااة صااندوق النقااد الاادولي والبنااك الاادولي إلااى إيااالء المزيااد ماان االهتمااام فااي أنشااطتهما الحتاارام
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،من خالل تشجيع االعتراف الصريح بهذه الحقاوق ،والمسااعدة علاى
تحديد المعالم الخاصة بالبلدان لتسهيل النهاوض بهاا وتطاوير سابل االنتصااف المناسابة فيماا يتعلاق باالنتهاكاات
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الموازية لها .ويتعين إقامة شبكات أمان اجتماعي بالرجوع إلى هذه الحقوق وزيادة االهتمام بهذه السبل لحماية
الفقراء والضعفاء في سياق برامج التكيف الهيكلي .ويتعاين أن يكاون الرصاد االجتمااعي الفعاال جازءاً ال يتجازأ
ماان سياسااات المراقبااة والرصااد المااالي المربوطااة بااالقروض واالئتمانااات الممنوحااة ألغااراض التكيااف .وبالمثاال
يتعين أن تستحدث منظمة التجارة العالمية طرقا ً مناسبة لتسهيل النظر على نحو أكثر انتظاما ً في أثار السياساات
التجارية واالستثمارية على حقوق اإلنسان .وتحث اللجنة في هذا الصدد األمين العام على إجراء دراساة دقيقاة،
بالتعاون مع منظمة التجارة العالمياة إن أمكان ،لألثار المحتمال علاى الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة
الناااجم عاان مشااروع االتفاااق المتعاادد األطااراف بشااأن االسااتثمار الااذي تاام التفاااوض عليااه ضاامن منظمااة األماان
والتعاون في أوروبا.
 -2وأخيراً تؤكد اللجنة على ضرورة قيام مكتب مفوضة األمم المتحدة السامية لحقاوق اإلنساان بتطاوير وتعزياز
قدرته على رصد وتحليل االتجاهات المتصلة بهذه القضايا .وينبغي توفير معلوماات منتظماة للجناة لتمكينهاا مان
أخذ السياسات واالتجاهات ذات الصلة في اعتبارها الكامل عند اضطالعها بمساؤولياتها فاي رصاد امتثاال الادول
األطراف اللتزاماتها المنصوص عليها في العقد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية".
_______________________
* وميقة احمم المتحدة E/1999/22ب الذصن السادس.
 -ااتمدت ال جنة ه ا البيا استنادا لى تبادن انرا به ا الخصوص ال ي تم خ ن يوم المناقشة الةامة ،ي  22أيار/مايو 2224
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رابعا :األهداف اإلنمائية لأللفية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
بيان مشترك مقدم من اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والمقررين الخاصين للجنة حقوق اإلنسـان المعنيين بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدورة التاسعة والعشرين 8008

 -4يحاادد إعااالن األلفيااة الااذي اعتمدتااه الجمعيااة العامااة فااي قرارهااا  8/44المااؤرخ  2أيلول/ساابتمبر  8000خطااة
األمم المتحدة للسالم واألمن واالهتمامات اإلنمائية في القرن الحاادي والعشارين ،ال سايما فاي المجااالت المتعلقاة
بالبيئااة وحقااوق اإلنسااان والحكاام الرشاايد .وقااد دعاات الجمعيااة العامااة منظومااة األماام المتحاادة بأكملهااا إلااى تقااديم
المساعدة إلى الدول األعضااء مان أجال تنفياذ هاذا اإلعاالن 4.وبغياة إرشااد منظوماة األمام المتحادة فاي أداء هاذه
المهمة ،أعد األمين العام "خريطة الطريق" لتنفيذ أهاداف إعاالن األمام المتحادة بشاأن األلفياة بماا فيهاا األهاداف
اإلنمائية لأللفية وأهدافها المتعلقة بحقوق اإلنسان.

8

وبغياة إرشااد منظومااة األمام المتحاادة فاي أداء هااذه المهماة ،أعااد األماين العااام "خريطاة الطريااق" لتنفياذ أهااداف
إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية بما فيها األهداف اإلنمائية لأللفية وأهادافها المتعلقاة بحقاوق اإلنساان 9.مان أن
الشااك مااا زال يكتنااف توقعااات بلااوغ األهااداف اإلنمائيااة لأللفيااة فااي ظاال االتجاهااات السااائدة حاليااا ً،مااع الفااروق
الواضحة بين المناطق وداخلها .كما أكد عدم كفاية التقدم المحرز في بلوغ أهداف اإلعالن الكبارى ،ومنهاا ،علاى
سبيل المثال ،أهداف حقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم الرشيد.
 -9وإن فرص تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية لن تتحسن ما لام تعتماد جمياع وكااالت األمام المتحادة والحكوماات
نهجا شامال إزاء حقوق اإلنسان يرمي إلى تحقيق هذه األهداف ،بما فيها وضع المؤشرات المناظرة.
 -1وتعتقد اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والمقررون الخاصون للجنة حقوق اإلنسان المعنياون
بالحقوق االقتصادي ة واالجتماعية والثقافية أن إعمال حقوق اإلنسان ،بماا فيهاا الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة
والثقافية ،يسهم في أي استراتيجية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية من خالل ما يلي:
(أ) وضع إطار معياري ملزم ،تدعمه القيم اإلنسانية المعترف بهاا عالمياا ً وتعاززه االلتزاماات القانونياة ،لصاياغة
السياسات اإلنمائية الوطنية والدولية التي ترمي إلى بلوغ األهداف؛
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(ب) رفع مستوى تمكين األفراد ومشاركتهم؛
(ج) التأكد من مساءلة مختلف األطراف المعنية ،ومنهاا المنظماات الدولياة والمنظماات غيار الحكومياة والجهاات
المانحة والشركات عبر الوطنية ،حيال األشخاص المتضاررين مان مشااكل تتعلاق باالفقر والجاوع والتعلايم وعادم
المساواة بين الجنسين والصحة والسكن وعدم توفر المياه الصالحة للشرب؛
(د) تعزيز المبدأين المزدوجين المتمثلين في المسااواة وتقاسام المساؤولية علاى الصاعيد العاالمي اللاذين ُيشاكالن
األساس الذي يقوم عليه إعالن األلفية.
 -4وتوفر الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافياة مباادئ واساتراتيجيات تنفيذياة لمعالجاة المشااكل الجوهرياة
ألهداف األلفية ،وهي :الفقر والجوع واألحياء الفقيرة وعدم كفاية التعليم ،وعادم المسااواة باين الجنساين ،وعادم
تمكين المرأة ،ووفيات األطفال ،وسوء صحة األمهات ،وفيروس نقاص المناعاة البشاري/متالزمة نقاص المناعاة
المكتسب (اإليدز) ،وغيرها من األمراض السارية ،وضرورة تحقياق االساتدامة البيئياة ،بماا فاي ذلاك تاأمين ميااه
الشرب المأمونة .وينبغي لهذه الحقوق أن تكون بمثابة معايير لتحدياد األدوات الالزماة لتقيايم التقادم المحارز فاي
بلااوغ األهااداف اإلنمائيااة .وإن مفهااومي التنفيااذ المرحلااي وتااوافر المااوارد المنصااوص عليهمااا فااي العهااد الاادولي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبدآن هامان ألي استراتيجية ترمي إلى بلوغ تلك األهداف.
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 -0وبالتااالي ،فإنااه ماان الواضااح أن اللجنااة والمقااررين الخاصااين المعنيااين بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة
والثقافية يسهمون من خالل الواليات المنوطة بهم في ما تقاوم باه األمام المتحادة مان عمال لمتابعاة تنفياذ إعاالن
األلفية واألهداف اإلنمائية المحددة فيه.
ترحب اللجنة والمقررون الخاصون بأن لجنة حقوق اإلنسان "تعي الحاجاة إلاى التحقياق الفعاال لألهاداف المتفاق
عليهااا دوليااا ...الااواردة فااي إعااالن األلفيااة 4،ويعربااون عاان أملهاام فااي أن تااولي اللجنااة اهتمامااا بأهااداف اإلعااالن
المنصوص عليها في "خريطة الطريق" ،عند تحديد الواليات التي تسند إلى المقررين الخاصين.
 -7وبإعالن الدول انضمامها إلى العهد تكون قد وافقت علاى إنشااء ُنظام للتحليال والمراقباة تسااعدها علاى تنفياذ
التزاماتها في مجال حقوق اإلنسان .ويلتزم اآلن  414بلداً التزاما ً قانونيا ً بالعهد ويقدم تقارير إلى اللجناة بصاورة
منتظمة .وتنفذ عملياة تقاديم التقاارير فاي شاكل "حاوار بنااء" يجاري وجهاا ً لوجاه باين اللجناة والادول األطاراف.
وتتمثل مهمة اللجناة فاي تقيايم إنجاازات الدولاة مقدماة التقريار وأيضاا فاي تقاديم اإلرشااد بشاأن تنفياذ التزاماتهاا
التعاهدية .وتضع اللجنة ُنهجا تنفيذية أثناء حوارها مع الدول .فهي تلتمس ،مثالً ،المعلومات بشأن وضاع الدولاة
لخطة قصيرة األمد ومتوسطة األمد لتحسين المستويات الصحية والمعيشية للفئات األفقر ،وما أحرزتاه مان تقادم
في مجال الحد من انتشار األمراض المتوطنة ،ال سيما في المناطق األفقر من البلد .كماا تلاتمس اللجناة المشاورة
التقنية من الوكاالت المتخصصة كي تحدد المؤشرات المالئمة وتناقش فيما بعد المقاييس الوطنية المناسبة ،التي
قد تختلف باختالف االستراتيجيات الخاصة بكل بلد.
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 -2وتااوفر اللجنااة كااذلك اإلرشاااد فااي تفسااير وإعمااال حقااوق محااددة ماان خااالل تعليقاتهااا العامااة ،بشااأن الصااحة،
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والتعلاايم ،والسااكن ،والغااذاء ،والمياااه علااى ساابيل المثااال .ويحظاار العهااد وغيااره ماان معاهاادات حقااوق اإلنسااان،
كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدولية للقضاء على جمياع
أشكال التمييز العنصري ،التمييز القائم على أساس نوع الجانس أو علاى أساس أخارى ،وتساتعرض اللجناة كاذلك
من خالل نظام تقديم التقارير التقدُم المحرز في هذا المجال.
 -2ووضعت اللجنة ،باالت وازي ماع نظاام المعاهادات ،إجاراءات خاصاة بهاا لتقاديم التقاارير تتضامن تعياين خباراء
مستقلين ومقررين خاصين بواليات تخولهم جمع المعلومات وتحليلها .والكثير من هذه الواليات تحدد الصلة باين
حقوق اإلنسان والتنمية ،ال سيما فيماا يتعلاق باالتعليم ،والغاذاء ،والساكن ،والصاحة ،وحماياة البيئاة ،وبمواضايع
أشمل مثل الحق في التنمية،وحقوق اإلنسان والفقر المدقع ،وبرامج التكيف الهيكلي.
 -40ويتااولى المقااررون الخاصااون والخبااراء المسااتقلون المعنيااون رصااد التقاادم المحاارز فااي إعمااال الحقااوق
االقتصادية والثقافية واالجتماعياة مان خاالل الزياارات القطرياة والعمال المعيااري والمفااهيمي وتنفياذ هاذا العمال
باستخدام المؤشرات ذات الصلة وبإجراء المشااورات ماع الجهاات القائماة بممارساة التنمياة ،ومنهاا المؤسساات
الماليااة الدوليااة ومنظومااة األماام المتحاادة ومجتمااع المااانحين والمجتمااع الماادني ،وتحلياال العقبااات فااي تقاااريرهم
السنوية المرفوعة إلى اللجنة.
 -44ولذلك ،يعتقد كل من اللجنة والمقررين الخاصين للجنة المعنيين بالحقوق االقتصادية والثقافياة واالجتماعياة
أنه من الضروري إدماج ما ينفذونه من أنشطة تتصل بوالياتهم في العمل الحثيث الاذي تضاطلع باه منظماة األمام
المتحدة من أجل بلوغ األهاداف اإلنمائياة لأللفياة ،بماا فاي ذلاك مشاروع األلفياة وحملاة األلفياة المنساقة مان قبال
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
 -48إن جميع الجهات الفاعلة المعنية ،ومنهاا الحكوماات ووكااالت األمام المتحادة ،مادعوة فاي ساعيها إلاى بلاوغ
األهداف اإلنمائية لأللفية إلى ضمان مواءمة تحديد المؤشرات ووضع المقاييس مع التزامات الادول الحالياة التاي
قبلت بها طوعا ً بمقتضى الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان.
 -49ويلتاازم  417رئاايس دولااة وحكومااة يمثلااون  420أمااة ،ماان خااالل إعااالن األلفيااة ،بإعمااال حقااوق اإلنسااان
وتعزيااز التنميااة المسااتدامة والقضاااء علااى الفقاار الماادقع .وتعتقااد اللجنااة والمقااررون الخاصااون للجنااة المعنيااون
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اعتقاداً راسخا ً أن مجموعتي االلتزامات مترابطتان ومتعاضدتان.
 -41وترحب اللجنة والمقررون الخاصون للجنة بالجهود التي تبذلها منظمة األمام المتحادة حالياا ً لتنفياذ األهاداف
اإلنمائية لأللفية .ويعربون عن استعدادهم للمسااعدة والمسااهمة فاي هاذه العملياة مان خاالل المهاام التاي أوكلات
إليهم.
التذييل
أهداف األلفية في مجال حقوق اإلنسان
الهدف  : 4احترام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنساان والتقياد التاام بأحكاماه ،والساعي ساعيا جهيادا لحماياة الحقاوق
المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للجميع وتعزيزها بصورة تامة في جميع البلدان؛
الهدف  : 8تعزيز قدرات جميع البلدان على تطبيق المبادئ والممارسات الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان ،بما
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في ذلك حقوق األقليات؛
الهدف  : 9مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
الهدف  : 1اتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق اإلنسان للمهااجرين والعماال المهااجرين وأسارهم ،والقضااء
علااى أفعااال العنصاارية وكااره األجانااب المتزاياادة فااي مجتمعااات كثياارة ،وتعزيااز زيااادة الوئااام والتسااامح فااي جميااع
المجتمعات؛
الهاادف  :4العماال بصااورة جماعيااة علااى جعاال العمليااات السياسااية أكثاار شااموالً ،ممااا يساامح بمشاااركة جميااع
المواطنين فيها بصورة حقيقية في كافة البلدان؛
الهاادف  : 0كفالااة حريااة وسااائط اإلعااالم لكااي تااؤدي دورهااا األساسااي وضاامان حااق الجمهااور فااي الحصااول علااى
المعلومات.
األهداف اإلنمائية لأللفية
الهدف  :4القضاء على الفقر المدقع والجوع؛
الهدف  :8تحقيق تعميم التعليم االبتدائي؛
الهدف  :9تعـزيـز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
الهدف  :1تخفيض معدل وفيات األطفال؛
الهدف  :4تحسين صحة األمهات؛
الهدف  :0مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز والمالريا وغيرهما من
األمراض؛
الهدف  :7كفالة االستدامة البيئية؛
الهدف  :2إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
_______________________
* وثيقة األمم المتحدة  ،E/2003/22المرفق السابع.
 اعتمااااااد فااااااي الااااااادورة التاسااااااعة والعشااااااارين للجنااااااة (الجلساااااااة السادسااااااة والخمساااااااون) 82 ،تشاااااارين الثااااااااني/نوفمبر .8008 -4انظر كذلك قرار لجنة حقوق اإلنسان  02/8008المؤرخ  84نيسان/أبريل ( 8008الفقرتان  4و.)0
 -8انظاار قاارار الجمعيااة العامااة  24/40المااؤرخ  41كااانون األول/ديساامبر  .8004وتتضاامن "خريطااة الطريااق" ،التااي أعااد األمااين العااام
تقريرا بشأنها ( ،)A/56/326قائمة باألهداف الواردة في كل فصل من فصاول اإلعاالن ،ومنهاا ثمانياة أهاداف إنمائياة وساتة أهاداف فاي
مجال حقوق اإلنسان (انظر التذييل أدناه) -9 .انظر  A/57/270و.Corr.1
 -1بنااء علااى طلااب اللجنااة ،وضااعت مفوضااية األمام المتحاادة السااامية لحقااوق اإلنسااان مشااروع مباادئ توجيهيااة ماان أجاال إدماااج حقااوق
اإلنسان في االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقار ( ،)E/2002/22-E/C.12/2001/17المرفاق التاساع .وتوضاح الوثيقاة المعنوناة "
المبادئ التوجيهية :نهج الستراتيجيات الحد من الفقر مان منظاور حقاوق اإلنساان" ،طبيعاة العالقاة الوطيادة باين إعماال حقاوق اإلنساان
وتنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية (انظر .)www.unhchr.ch/development/poverty.html
 -4يتيح هذا الحوار الفرصة أمام الوكاالت المتخصصة والمؤسسات المالياة الدولياة المشااركة بمزياد مان الفعالياة فاي تحدياد المؤشارات
ووضع المعايير لتقييم حالة حقوق اإلنسان.
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خامسا :اإلعالن العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية
اعتمده ،يوم  21تشرين الثاني/نوفمبر  ،2247مؤتمر األغذية العالمي
المنعقد بمقتضى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 9420د )82-المؤرخ في  47كانون األول/ديسمبر ،4279
ثم أقرته الجمعية العامة
في قرارها ( 9912د )82-المؤرخ في  47كانون األول/ديسمبر 4271

إن مؤتمر األغذية العالمي،
المنعقد بدعوة من الجمعية العامة لألمام المتحادة والمكلاف بتصاور سابل ووساائل يساتطيع بهاا المجتماع الادولي،
ككل ،أن يضطلع بإجراء محدد لكل مشكلة الغذاء العالمية داخل اإلطاار األعام ،إطاار التنمياة والتعااون االقتصاادي
الدولي ،يعتمد اإلعالن التالي:
اإلعالن العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية
لما كان يدرك:
(أ) أن األزمة الغذائية الخطيرة التي تبتلي اآلن شعوب البلدان النامية ،حيث يعيش معظام الجيااع وسايئي التغذياة
من سكان العالم وحيث ينتج أكثر من ثلثاي العاالم نحاو ثلاث أغذيتاه -وهاذا اخاتالل فاي التاوازن يناذر بالتفااقم فاي
السنوات العشار القادماة -ال تقتصار علاي كونهاا مشاحونة باآلثاار االقتصاادية واالجتماعياة الخطيارة فحساب ،بال
تشكل أيضا تهديدا خطيرا ألهام المباادئ والقايم المرتبطاة باالحق فاي الحيااة وبالكراماة اإلنساانية ،والمكرساة فاي
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
(ب) وأن القضاااء علااي الجااوع وسااوء التغذيااة ،الااذي أورده إعااالن األماام المتحاادة الخاااص بالتقاادم واإلنماااء فااي
الميدان االجتماعي بوصفه واحدا من أهدافه ،والقضاء علاي األساباب التاي تاؤدي إلاي هاذه الحالاة ،هماا الهادفان
المشتركان لكافة األمم،
(ج) وأن حالة البشر الذين يعانون الجوع وسوء التغذياة ترجاع أسابابها إلاي ظاروفهم التاريخياة ،وعلاي األخاص
حاالت عدم المساواة االجتماعية ،وخصوصا في حاالت كثيرة ،السيطرة األجنبية واالستعمارية واالحتالل األجنبي
والتمييز العنصري والفصل العنصري واالستعمار الجديد بكافة أشكاله ،التي ال تزال من بين العقبات الكبرى التي
تقف في طريق اكتمال تحرر وتقدم البلدان النامية وجميع الشعوب المعنية،
(د) وأن هذه الحالة قد تفاقمت في السنوات األخيرة بفعل سلسلة من األزمات التي تعرض لهاا االقتصااد العاالمي،
وال سيما تردي النظام النقدي الدولي ،والزيادة التضخمية في تكاليف الواردات ،وثقل األعباء التي يفرضها الدين
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الخااارجي علااي مياازان ماادفوعات كثياار ماان البلاادان الناميااة ،وتزايااد الطلااب علااي األغذيااة الااذي يعاازي جزئيااا إلااي
الضاااغط الاااديموغرافي ،والمضااااربة ،والااانقص فاااي مااادخالت اإلنتااااج الزراعاااي األساساااية وزياااادة تكااااليف هاااذه
المدخالت،
(هااـ ) وأنااه ينبغااي النظاار فااي هااذه الظااواهر فااي إطااار المفاوضااات الجاريااة حااول ميثاااق حقااوق الاادول وواجباتهااا
االقتصادية ،وأنه ينبغي حث الجمعية العامة لألمم المتحدة علي الوصول إلاي اتفااق إجمااعي علاي ميثااق تعتماده
ويكون أداة فعالة إلقامة عالقات اقتصادية دولية جديدة علي أساس مبادئ اإلنصاف والعدالة،
(و) وأن البلاادان كافااة ،كبياارة كاناات أم صااغيرة ،غنيااة أم فقياارة ،متساااوية .ولجميااع البلاادان الحااق الكاماال فااي
االشتراك في وضع القارارات المتعلقاة بمشاكلة األغذياة( ،ز) وإن رفااه شاعوب العاالم يتوقاف إلاي حاد بعياد علاي
إنتاج وتوزيع األغذية بكميات كافية ،وكذلك علي إقامة نظام عالمي لألمان الغاذائي ياؤمن تاوفر القادر الكاافي مان
األغذيااة بأسااعار معقولااة فااي جميااع األوقااات ،بصاارف النظاار عاان التقلبااات الدوريااة للطقااس وتغيراتااه المفاجئااة،
وبمنأى عن الضغوط السياسية واالقتصاادية ،األمار الاذي يرتاب علاي النظاام العاالمي الماذكور ،فاي جملاة أماور،
تيسير عملية إنماء البلدان النامية( ،ح) وأن السلم والعدالة يشتمالن علي بعد اقتصادي يساعد علي حل المشاكل
االقتصادية العالمية ،وتصفية التخلف ،ويوفر حال دائماا ونهائياا لمشاكلة األغذياة بالنسابة لكافاة الشاعوب ،ويكفال
لكافة البلدان الحاق فاي أن تنفاذ برامجهاا اإلنمائياة بحرياة وفعالياة .وفاي سابيل هاذه الغاياة ،يتعاين القضااء علاي
التهديد بالقوة وعلي اللجوء إليها ،وتشجيع التعاون السلمي بين الدول إلي أقصي حد ممكن ،وتطبيق مبادئ عدم
التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى ،والتساوي الكامل في الحقوق واحترام االستقالل والسايادة القاوميين،
وكذلك تحبيذ التعااون السالمي باين كافاة الادول ،بصارف النظار عان نظمهاا السياساية واالجتماعياة واالقتصاادية.
وسيفضي المضي في تحسين العالقات الدولية إلي توفير ظاروف أفضال للتعااون الادولي فاي كافاة المياادين ،مماا
سيمكن ،في جملة أمور ،من استخدام موارد مالية ومادية كبيرة إلنماء اإلنتاج الزراعي ،وتحسين األمن الغاذائي
العالمي تحسينا كبيرا،
(ط) وأنه ،من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة الغذاء ،ينبغي بذل كافة الجهود إلزالة الفجوات المتزايدة االتسااع التاي
تفصل اليوم بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وإلقامة نظام اقتصادي دولاي جدياد .ويجاب أن يكاون فاي
وسع كافة البلدان االشتراك اشتراكا نشاطا وفعااال فاي العالقاات االقتصاادية الدولياة الجديادة بإقاماة أجهازة دولياة
مناساابة تكااون ،عنااد االقتضاااء ،قااادرة علااي اتخاااذ التاادابير الكافيااة إلقامااة عالقااات عادلااة ومنصاافة فااي التعاااون
االقتصادي الدولي،
(ي) وأن البلادان الناميااة تؤكاد ماان جديااد إيمانهاا بااأن المسااؤولية األوليااة عاان تاأمين إنمائهااا السااريع تقااع عليهااا
أنفسااها .ولااذا تعلاان عاان اسااتعدادها لالسااتمرار فااي مضاااعفة جهودهااا ،فاارادي ومجتمعااة ،بغيااة توساايع تعاونهااا
المتبادل في ميدان اإلنماء الزراعي وإنتاج األغذية ،وال سيما استئصال الجوع وسوء التغذية،
(ك ) وأنااه يتعااين ،بااالنظر إلااي وجااود العديااد ماان البلاادان التااي ال تسااتطيع حتااى اآلن ألسااباب كثياارة ،أن تواجااه
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احتياجاتها الغذائية الخاصة بها ،اتخاذ إجراء دولي عاجل وفعال لمساعدتها ،بمنأى عن الضغوط السياسية.
وتمشيا مع أهداف ومقاصد إعالن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد وبرنامج العمل الذي اعتمدته الجمعياة العاماة
في دورتها االستثنائية السادسة.
فإن المؤتمر ،نتيجة لذلك ،يعلن علي المأل ما يلي:
 . 4لكل رجل وامرأة وطفل حق ،غير قابل للتصرف ،في أن يتحارر مان الجاوع وساوء التغذياة لكاي ينماي قدراتاه
الجساادية والعقليااة إنماااء كااامال ويحااافظ عليهااا ،إن مجتمااع اليااوم يملااك فعااال ماان المااوارد والقاادرات التنظيميااة
والتكنولوجيا ،وبالتالي من الكفأة ،ما يكفي لتحقيق هذا الهدف ،ولذلك فإن استئصاال الجاوع هادف مشاترك لكافاة
بلدان المجتمع الدولي ،وخاصة منها البلدان المتقدمة النمو والبلدان األخرى القادرة علي المساعدة.
 .8ماان المسا ؤوليات األساسااية للحكومااات أن تعماال معااا لزيااادة إنتاااج األغذيااة وتوزيعهااا علااي نحااو أكثاار إنصااافا
وفعالية علي البلدان وفي داخلها .ويتعين علي الحكومات أن تشرع علي الفاور فاي شان هجاوم موحاد أكبار علاي
األمراض المزمنة الناتجة عن ساوء التغذياة ونقاص التغذياة لادي الفئاات المستضاعفة المنخفضاة الادخل .ويتعاين
علي الحكومات ،لكي تكفل التغذية الكافية للجميع ،أن ترسام سياساات غذائياة وتغذوياة مناسابة فاي إطاار الخطاط
العامااة لإلنماااء االجتماااعي واالقتصااادي والزراعااي ،علااي أساااس المعرفااة السااليمة بمااا هااو متااوفر ماان المااوارد
الغذائية وما هو محتمل منها .وفي هذا الصدد ،يجب التشديد علي أهمية الحليب البشري من الزاوية التغذوية.
 . 9ويجااب التشااديد علااي النااواحي اإلنسااانية لمشاااكل الغااذاء لاادي تناولهااا أثناااء إعااداد وتنفيااذ الخطااط والباارامج
القومية لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
 .1يقع علي عاتق كل من الدول المعنية أن تعمد ،وفقا لتقديرها السيادي وتشاريعها الاداخلي ،إلاي إزالاة العقباات
التي تعترض سبيل إنتاج األغذية وإلي توفير حاوافز مناسابة للمنتجاين الازراعيين .ومان الجاوهري لتحقياق هاذه
األهااداف اتخاااذ تاادابير فعالااة للتحااول االجتماااعي االقتصااادي تتناااول إصااالح السياسااات الزراعيااة والضااريبية
والتسليفية واالستثماري ة وإعادة تنظيم الهياكال الريفياة ،كإصاالح شاروط الملكياة ،وتشاجيع التعاونياات اإلنتاجياة
واالستهالكية ،وحشد كامل طاقات الماوارد البشارية لادي الاذكور واإلنااث علاي الساواء ،فاي البلادان النامياة ،فاي
سبيل إنماء ريفي متكامال وإشاراك المازارعين الصاغار وصايادي السامك والعماال الاذين ال أرض لهام فاي تحقياق
األهداف المطلوبة في مجال اإلنتااج الغاذائي والعمالاة .وهاذا إال أناه يلازم االعتاراف بماا للمارأة مان دور هاام فاي
اإلنتاج الزراعي واالقتصاد الريفي في كثير من البلدان ،والعمل علي إتاحة التعلايم المناساب والبارامج اإلرشاادية
المالية للمرأة علي قدم المساواة مع الرجل.
 . 4إن الموارد البحرية وموارد المياه الداخلية أخذت اليوم تصبح أكثار أهمياة منهاا فاي أي وقات مضاي بوصافها
مصدرا لألغذية والرخاء االقتصادي .ولذا يجب اتخاذ إجراءات لتشجيع االنتفاع الرشيد بهذه الموارد ،ويفضل أن
يكون ذلك لالستهالك البشري المباشر ،من أجل المساهمة في تلبية حاجات كافة الشعوب من األغذية.
 . 0ومن الواجب أن تستكمل الجهود الرامية إلي زيادة إنتاج األغذية ببذل كل محاولة ممكنة من أجل منع التباذير
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في األغذية بكافة أشكاله.
 .7وبغية إعطاء زخم إلنتاج األغذية في البلدان النامية ،وال سيما تلك البلدان األقال نماوا واألشاد تضاررا ،يتعاين
علي البلدان المتقدمة النمو وغيرها من البلدان القادرة علي ذلاك ،أن تتخاذ إجاراء دولياا عااجال وناجعاا لتزويادها
بالمساعدات التقنية والمالية المتواصلة بشاروط مالئماة وبحجام يكفاي للوفااء باحتياجاتهاا ،علاي أسااس ترتيباات
ثنائية ومتعددة األطراف .ويجب أن تخلو هذه المساعدات من أية شروط تتنافى مع سيادة الدولة التي تتلقاها.
 . 2ويتعين علي كافة البلدان ،وخاصة البلدان ذات المستوي العالي من التصنيع ،أن تشجع تقدم تكنولوجياا إنتااج
األغذيااة ،وأن تبااذل جميااع الجهااود لتشااجيع نقاال وتكييااف وإشاااعة التكنولوجيااا المناساابة إلنتاااج األغذيااة لمنفعااة
البلدان النامية .وعليها خصوصا ،لتحقيق هذه الغاية ،أن تعمد إلي بذل كافة الجهود لتعميم نتاائج أعماال األبحااث
التي تقوم بها علاي الحكوماات والمعاهاد العلمياة فاي البلادان النامياة لتمكينهاا مان الساير قادما باإلنمااء الزراعاي
المتواصل.
 .2ولضمان الحفاظ المناسب علي الموارد الطبيعية المستخدمة أو التي تصالح لالساتخدام إلنتااج األغذياة ،يتعاين
علي كافة البلدان أن تتعاون من أجل تيسير الحفاظ علي البيئة ،بما فيها البيئة البحرية.
 . 40ويتعااين علااي كافااة البلاادان المتقدمااة النمااو والبلاادان األخاارى القااادرة علااي ذلااك أن تتعاااون تقنيااا وماليااا مااع
البلدان النامية في جهودهاا الرامياة إلاي توسايع الماوارد البرياة والمائياة الالزماة لإلنتااج الزارعاي وإلاي ضامان
زيااادة سااريعة فااي تااوفر الماادخالت الزراعيااة كاألساامدة وغيرهااا ماان المااواد الكيميائيااة والبااذور العاليااة النوعيااة،
واالئتمانات والتكنولوجيا ،بتكاليف منصفة .ومن المهم أيضا أن تتعاون البلدان النامية فيما بينها في هذا المجال.
 . 44وعلااي كافااة الاادول أن تجهااد غايااة الجهااد إلعااادة تكييااف سياساااتها الزراعيااة ،عنااد االقتضاااء ،بغيااة إعطاااء
األولوية إلنتاج األغذية ،ماع االعتاراف فاي هاذا الصادد بالرابطاة المتبادلاة باين مشاكلة الغاذاء العالمياة والتجاارة
الدولية .وعلاي الادول المتقدماة النماو ،فاي تقريرهاا لمواقفهاا إزاء بارامج دعام المازارع مان أجال إنتااج األغذياة
محليا ،أن تضع في اعتبارهاا ،قادر المساتطاع ،مصالحة البلادان النامياة المصادرة لألغذياة ،بغياة تجناب اإلضارار
بصااادراتها ،وإلااي جانااب ذلااك ،ينبغااي أن تتعاااون كافااة البلاادان فااي اتخاااذ تاادابير فعالااة للتصاادي لمشااكلة إضاافاء
االسااتقرار علااي األسااواق العالميااة وتشااجيع األسااعار المنصاافة والمجزيااة عاان طريااق مااا يناسااب ماان الترتيبااات
الدولية ،ولتحسين الوصول إلي األسواق عن طريق تخفيض أو إزالة الحاواجز الجمركياة أو غيار الجمركياة إزاء
المنتوجات التاي تهام البلادان النامياة ،ولزياادة حصايلة صاادرات هاذه البلادان زياادة كبيارة ،ولتساهيل تنوياع هاذه
الصااادرات ،وماان أجاال القيااام ،فااي المفاوضااات التجاريااة المتعااددة األطااراف ،بتطبيااق المبااادئ المتفااق عليهااا فااي
إعالن طوكيو ،بما في ذلك مبدأ عدم المعاملة بالمثل والمعاملة األكثر رعاية.
 .48وبا لنظر إلي أن ضامان تاوفر كمياات عالمياة كافياة مان الماوارد الغذائياة األساساية فاي جمياع األوقاات ،عان
طريق االحتياطيات المناسبة ،بما في ذلك احتياطيات الطوارئ ،هو مسؤولية المجتمع الدولي بأساره ،فإناه يتعاين
علي كافة البلدان أن تتعاون في إقامة نظام فعال لألمن الغذائي العالمي عن طريق ما يلي:
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 اإلسهام في تشغيل النظام العالمي للمعلومات والتحذير المبكر بشأن األغذية والزراعة، التقيااد باألهااداف والسياسااات والمبااادئ التوجيهيااة الااواردة فااي مشااروع "التعهااد الاادولي بشااأن األماان الغااذائيالعالمي" ،كما اعتمده مؤتمر األغذية العالمي،
 القيام ،عند اإلمكان ،بإفراد مخزونات أو اعتمادات لمواجهة االحتياجات الغذائية الدولية الطارئة ،وفقا لما ناصعليه مشروع "التعهد الدولي بشأن األمن الغذائي العاالمي" ،ووضاع مباادئ توجيهياة دولياة لتاأمين تنسايق هاذه
المخزونات واالنتفاع بها،
 اإلسهام في توفير معونة غذائية لمواجهة الطوارئ واالحتياجات التغذوية ،وكذلك لحفز العمالة فاي الرياف عانطريق مشاريع اإلنماء.
وينبغي أن تقبل كافة البلدان المتبرعة بمفهوم التخطيط المسبق للمعونة الغذائية وأن تطبقاه وتباذل كافاة الجهاود
لتااوفير الساالع األساسااية و/أو المساااعدات الماليااة ضاامانا لتااوفر كميااات كافيااة ماان الحبااوب وغيرهااا ماان الساالع
األساسية الغذائية.
إن الوقاات قصااير ،والعماال العاجاال المتواصاال أماار حيااوي .ولااذا فااإن المااؤتمر ياادعو كافااة الشااعوب إلااي العماال
المتكاتف ،من خالل التعبيار عان إرادتهاا كاأفراد ،وعان طرياق حكوماتهاا ومنظماتهاا غيار الحكومياة ،علاي إزالاة
شبح الجوع المسلط علي الرقاب منذ عصور.
ويؤكد المؤتمر:
تصميم الدول المشتركة علي االستفادة استفادة كاملة من منظومة األمم المتحدة في وضع هذا اإلعالن وغيره
من القرارات التي اتخذها المؤتمر موضع التنفيذ.
_______________________
* حقوق اإلنسا  :مجمواة صكول دوليةب المج د احونب احمم المتحدةب نيويورلب 2225ب رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1ب ص
.477
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سادسا :إعالن بشأن المؤتمر العالمي المعني بالمرأة والتنمية والسلم
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدورة التاسعة والعشرين 8008

-4عقدت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية دورتها األولى في عام  ،4227وسبقها فرياق
عامل لخبراء حكوميين تابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي ،ظل يعمال مناذ عاام  4272أي قبال انعقااد الماؤتمر
العالمي المعني بالمرأة في نيروبي فاي عاام  ،4224بسات سانوات ،وهاو الماؤتمر المكلاف بدراساة وتقيايم نتاائج
عقااد األماام المتحاادة للماارأة :المساااواة والتنميااة والساالم .وتتمثاال واليااة اللجنااة فااي رصااد وفاااء الاادول األطااراف
بالتزاماتها المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتتاألف اللجناة
من  42خبيرا مستقال ينتخبهم المجلس االقتصادي واالجتماعي ،وتبلغ فترة والية كل منهم أربع سنوات.
 -8وتتمثل آلية الرصد المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في
النظر في تقارير الادول األطاراف بشاأن تنفياذ العهاد .وتقادم هاذه التقاارير إلاى اللجناة كال خماس سانوات وتتعلاق
بجميع مواد العهد.
 -9والعهد الادولي الخااص باالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة يمثال المعاهادة الوحيادة ،باين المعاهادات
الدولية لمنظمة األمم المتحادة الملزماة قانوناا ،التاي تتنااول علاى وجاه الحصار الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة
والثقافية .ويتناول العهد مجموعة كبيرة من حقاوق اإلنساان :الحاق فاي العمال ،والحاق فاي الحصاول علاى أجاور
عادلااة والتمتااع بشااروط عماال منصاافة ،والحااق فااي اإلضااراب وفااي حريااة تكااوين النقابااات ،والحااق فااي الضاامان
االجتماعي ،وحماية األسرة ،والحق في التمتع بمستوى معيشي الئق وفي التحرر من الجوع ،والحاق فاي التمتاع
بالصحة البدنية والعقلية ،والحق في التعليم والحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بمزايا التقادم العملاي
والنشاط اإلبداعي.
 -1وترد المبادئ التوجيهية التي تحكم تطبيق العهد في المادة  8التي تنص على أن "تتعهاد الادول األعضااء باأن
تحقق بالتدرج اإلعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في العهاد متبعاة فاي ذلاك جمياع السابل المناسابة ،ودون
تمييز من أي نوع كان" ،كما ترد هذه المبادئ في المادة  9التي تضامن مسااواة الاذكور واإلنااث فاي حاق التمتاع
بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
 -4ومنذ فترة طويلة تقر اللجنة بحقيقة أن انتهاكاات الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة تتجلاي فاي عادد
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من أكثر أشكال التمييز وعدم المساواة ،استمرارا ودوما وخاصة ضد المرأة والمسنين والمعوقين وساائر الفئاات
الضعيفة والمحرومة .فبعد مارور  40عاماا تقريباا علاى اعتمااد اإلعاالن العاالمي لحقاوق اإلنساان ال تازال المارأة
حتاى الياوم تتحمال عاابء العقباات التاي تحااول دون تمتعهاا بحقوقهاا االقتصااادية واالجتماعياة والثقافياة والمدنيااة
والسياسية.
 -0واعتماادت اللجنااة فااي دورتهااا الخامسااة التااي عقاادت فااي عااام  ،4220مبااادئ توجيهيااة جدياادة تتعلااق بشااكل
ومحتاااوى التقاااارير التاااي يتعاااين علاااى الااادول األطاااراف تقاااديمها بموجاااب أحكاااام الماااادتين  40و 47مااان العهاااد
( ،) E/C.12/1991/1بهاادف كفالااة معالجااة القضااايا ذات األهميااة الرئيسااي بطريقااة منهجيااة ،وتااوفر المبااادئ
التوجيهية إطارا موحدا للتقارير يتيح للجنة إجراء حوار بناء مع الدول األطراف ،بشكل متسق .وهي تركاز علاى
القضايا التي تعتبرها اللجنة ذات داللة على مدى تمتع جميع سكان الدول األطراف في العهد بالحقوق االقتصاادية
واالجتماعية والثقافية.
 -7ويعكس نص المبادئ التوجيهية قلق اللجناة المساتمر مان خاالل تكرارهاا لإلشاارة إلاى الوضاع المحادد للمارأة
بموجااب حقااوق اإلنسااان التااي يحميهااا العهااد .ويتطلااب ماان الاادول األطااراف أن تحاادد فااي تقاريرهااا األشااخاص أو
مجموعات األشخاص التي تعتبر ضعيفة أو محرومة .وبوجه خاص ،فيما يتعلاق باالتطبيق العملاي ألحكاام العهاد،
وأن تقدم المؤشرات اإلحصائية ذات الصلة بالوضع المعني.
 -2وتبين التجربة المستمدة من النظر في  409تقارير حتى اآلن أن المرأة ،على وجه الخصاوص ال تازال تعااني
من آثار الفقر والتمييز في التعليم والعمل وفي األسارة .ومان عادم المسااواة فاي الرعاياة الصاحية ومان اإلزعااج
وسوء االستغالل الجنسيين ،والحرمان مان الفارص االقتصاادية والضامان االجتمااعي والساكن المالئام .وأشاارت
اللجنة بوجه خاص إلى الصعوبات التي تواجه األمهات غيار المتزوجاات وتعانيهاا المسانات .ومان المؤساف ،فاي
حاالت عديدة ،أن العادات والتقاليد تسند للمرأة دورا يضر بتمتعها بحقوق اإلنسان.
 -2وهذا هو بالتحديد السبب الذي من أجله اعتبرت اللجنة أن الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة للمارأة
مجال حاسم من مجااالت االهتماام ،وواصالت تشاجيعها للادول األطاراف علاى حماياة وتعزياز الحقاوق االقتصاادية
واالجتماعيااة والثقافيااة للماارأة التااي تعتباار الاادول مسااوؤلة عاان إعمالهااا بموجااب أحكااام العهااد .وفااي المالحظااات
الختامية التي اعتمدتها اللجنة بعد النظر في تقاارير الحكوماات ،أوصات الادول األطاراف باأن تتخاذ تادابير محاددة
لمعالجة المواضيع الرئيساية المثيارة للقلاق .وكمثاال علاى ذلاك ،أوصات اللجناة عاددا مان الادول األطاراف بجملاة
أمور من بينها "أن تواصل السلطات جهودها لضمان المساواة الفعلية بين الرجال والنساء وبخاصاة فيماا يتعلاق
بفاارص االلتحاااق بالعماال ،واألجاار المتساااوي ،وظااروف العماال ،والحااق فااي الضاامان االجتماااعي ،والمشاااركة فااي
التعلااايم العاااالي ،E/1995/22-e/c.12/1994/20( ".الفقااارة )842؛ "و ...أن تتخاااذ الحكوماااة خطاااوات فورياااة
لوضع تشريع شاامل منااهض للتميياز وبخاصاة فيماا يتعلاق بجمياع أشاكال التميياز ضاد المارأة" (المرجاع نفساه،
الفقرة )822؛ و" ...ينبغي أن تشتمل هذه الجهود اتخاذ تدابير تشريعية واالضطالع بأنشطة تعليمية للتغلب علاى
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التأثير السلبي لبعض التقاليد والعاادات" (الفقارة )442؛ و" ...باتخااذ التادابير المناسابة إلياالء مرتباة أعلاى مان
األولوية لتعليم المرأة ،بما في ذلك القضاء على أميتها" (الفقرة )414؛ و" ...أن االلتازام بضامان تكاافؤ الفارص
للنساااء يتطلااب اهتمامااا خاصااا ،ال ساايما فيمااا يتعلااق بااالحق فااي العماال ،والحقااوق المتصاالة باألساارة ،والحااق فااي
التعليم،E/C.12/1993/19( ".الفقرة .)482
 -40يكرر المؤتمر العالمي المعني بالمرأة والمساواة والتنمية والسلم ،المقارر عقاده فاي بكاين فاي معارض بياان
األهااداف التااي يتوخاهااا .التاكيااد علااى "المباادأ األساسااي المنصااوص عليااه فااي إعااالن فيينااا الصااادر عاان المااؤتمر
العالمي لحقوق اإلنساان ،والقائال باأن حقاوق اإلنساان الخاصاة بالنسااء والقتياات هاي جازء ال يتجازأ وغيار قابال
للتصرف فيه من حقوق اإلنسان العالمية.
 -44ويتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حقوقا واجبة التطبيق علاى جمياع
األشخاص بمن فيهم النساء من جميع األعمار ،من الطفلة إلى المرأة المسانة ،وهاو يشاكل باذلك عنصارا ال غناى
عنه في إطار شامل لتعزيز وحماية حقوق المرأة.
 -48ومن ثم ،تطلب اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من المؤتمر العالمي الرابع المعني
بااالمرأة أن يحااث الاادول علااى التصااديق علااى العهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة
وتحديد هدف التصديق العالمي على العهد بحلول عام .8000
 -49ونظرا لألهمية البالغة التي تتسم بها آلياة تقاديم التقاارير المنصاوص عليهاا فاي العهاد ،تادعو اللجناة الادول
األطراف في العهد إلى تكريس اهتمام خاص لحالة المرأة في التقارير التاي تقادمها ،وسيساهم ذلاك إساهاما كبيارا
في إجراء حوار بناء وهادف مع اللجنة فيما يتعلق بحالة المرأة.
 -41وباإلضافة إلى التقارير المقدمة من الدول األطراف ،ترحب اللجنة بالمعلوماات الاواردة مان مجموعاة كبيارة
ماان المصااادر :الوكاااالت المتخصصااة التابعااة لألماام المتحاادة ،والمنظمااات الحكوميااة الدوليااة والمنظمااات غياار
الحكومياة التااي تادعى جميعهااا لحضااور دورات اللجناة الساانوية .ولااذلك يجاري تشااجيع هااذه الهيئاات علااى تزويااد
اللجنة بمعلومات عن حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من منظور أكثر تركيزا على حقوق المرأة.
 -44واسااتجابة لتوصااية المااؤتمر العااالمي لحقااوق اإلنسااان المعقااود فااي  4229وبناااء علااى طلااب لجنااة حقااوق
اإلنسان تعد اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .في الوقت الحاضار ،مشاروعا لبروتوكاول
اختياااري يلحااق بالعهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة .وساايتيح هااذا البروتوكااول
لألفراد فرصة تقاديم الشاكاوى بشاأن انتهاكاات حقاوقهم االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة .ومان شاأنه أن ياوفر
وسيلة فعالة الحترام وإعمال حقوق المرأة .ولهذا السبب تدعو اللجنة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة إلاى
تأييد هذا المسعى.
_______________________
* وميقة احمم المتحدةب E/1996/22ب المر،ق السادس.
 -ااتمدت ال جنة ،ي ج ستها  91لالدورة المانية اشرة) التي اقدت ،ي  24أيار/مايو .2222
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سابعا  :مبادئ ماستريخت التوجيهية المتعلقة بانتهاكات الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية
اعتمدت من قبل مجموعة خبراء في القانون الدولي في ورشة عمل حول مضون الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والمقصود بانتهاكها والمسؤولية عن ذلك وسبل االنتصاف ،عقدت في (ماستريخت،
هولندا) خالل الفترة من  88إلى  80كانون الثاني/يناير 4227

مقــدمــة
اجتمع في ذكرى مرور عشر سنوات على اعتماد مبادي ليمبورغ بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية (يشار إليها فيما بعد بمبادئ ليمبورغ) ما يزيد على ثالثين خبير في
ماستريخت خالل الفترة من  88إلى  80كانون الثاني/يناير  4227بدعوة اللجنة الدولية للحقوقيين (جنيف،
سويسرا) ،ومعهد مورغان الحضري لحقوق اإلنسان التابع لجامعة سينسيناتي (أوهايو ،الواليات المتحدة
األمريكية) ومركز حقوق اإلنسان بكلية القانون بجامعة ماستريخت (نيوزيلندا) .وهدف االجتماع إلى التقدم
استنادا على مبادئ ليمبورغ في توضيح طبيعة ومضمون الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمقصود
بانتهاكها وسبل التعامل مع تلك االنتهاكات وتعويض الضحايا.
ووافق الخبراء المشاركين في االجتماع باإلجماع على المبادئ التالية؛ والتي يعتبرونها تعكس القانون
الدولي منذ  .4220وقد صممت هذه المبادئ الستخدامها من قبل المهتمين والمعنيين فيما يخص الوقوف على
انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتقديم التعويض للضحايا ،وخاصة من قبل العاملين في
األجهزة المعنية بالمراقبة وهيئات االنصاف على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي.
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أوال – المقصود بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -4منذ اعتماد مبادئ ليمبورغ في عام  ،4220ساء الوضع االقتصادي واالجتماعي لما يفوق  4,0مليار شخص
بمعدالت تنذر بالخطر ،في حين تحسن بمعدالت مذهلة بالنسبة إلى أكثر من ربع سكان العالم .كما تضاعفت
الفجوة بين األغنياء والفقراء في العقود الثالثة الماضية ،إذ يحصل أكثر خمس سكان العالم فقرا على %1,4
من الدخل العالمي بينما يحصل أغنى  %4من األفراد على  %24من الدخل العالمي .إن آثار هذا التباين على
صعيد مستوى معيشة األفراد – ال سيما الفقراء – وخيمة وتجعل من التمتع بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية وهما بالنسبة إلى جزء كبير من البشرية.
 -8يوجد منذ نهاية الحرب الباردة؛ اتجاه في جميع مناطق العالم نحو تقليص دور الدولة والركون إلى السوق
لحل مشاكل رفاهية اإلنسان ،وغالبا ما كان ذلك ردا على ظروف أنشأتها األسواق والمؤسسات المالية
الدولية والوطنية وسعيا الجتذاب استثمارات من الشركات المتعددة الجنسيات التي تفوق ثروتها وقوتها
ثروة وقوة العديد من الدول .ولم يعد من المسلم به أن إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
يتوقف كثيرا على ما تقوم به الدولة ،وذلك على الرغم من أن الدولة تظل بموجب القانون الدولي مسؤولة
في نهاية المطاف عن ضمان إعمال تلك الحقوق .وفي حين أن التحدي الذي يمثله التصدي النتهاكات
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أصبح أكثر تعقيدا بسبب هذه االتجاهات ،فإن من الملح أكثر من
أي وقت مضى أخذ هذه الحقوق مأخذ الجد ومن ثم تناول مسؤولية الحكومات التي ال تفي بالتزاماتها في هذا
المجال.
 -9كانت هناك أيضا تطورات قانونية كبيرة عززت الحقوق االقتصادية واالجتماعية منذ عام  ،4220بما في ذلك
تنامي اجتهادات اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واعتماد صكوك مثل :الميثاق
االجتماعي األوروبي المنقح في عام  ،4220والبروتوكول اإلضافي الملحق بالميثاق األوروبي الذي ينص
على نظام للشكاوى الجماعية ،وبروتوكول سان سلفادور الملحق باالتفاقية األمريكية لحقوق وواجبات
اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  .4222وكانت الحكومات قد قطعت على
نفسها التزامات صارمة بتناول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بفعالية أكبر في إطار مؤتمرات
القمة العالمية لألمم المتحدة السبعة ( .)4220–4228وعالوة على ذلك توجد إمكانات لتعزيز المساءلة على
انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية توفرها البروتوكوالت االختيارية المقترح إلحاقها بالعهد
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
ا لمرأة .وقد حدثت تطورات كبيرة داخل حركات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية اإلقليمية والدولية
في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -1ال ينازع أحد اليوم في أن جميع حقوق اإلنسان غير قابلة للتجزئة ومتداخلة ومترابطة ومتساوية في األهمية
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بالنسب ة إلى الكرامة اإلنسانية .وبالتالي ،فإن الدول مسؤولة عن انتهاك الحقوق المدنية والسياسية بقدر ما
هي مسؤولة عن انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -4كما هو الحال بالنسبة إلى الحقوق المدنية والسياسية ،فإن إخالل دولة طرف عن الوفاء بالتزام تعاهدي في
مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يعتبر بموجب القانون الدولي انتهاكا للمعاهدة ذات الصلة.
وتأسيسا على مبادئ ليمبورغ ،فإن االعتبارات الواردة أدناه تتعلق في المقام األول بالعهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (مشار إليه فيما بعد بـ "العهد") .ومع ذلك فهي وثيقة الصلة
بنفس القدر بتفسير وتطبيق معايير أخرى من معايير القانون الدولي والمحلي في ميدان الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.

ثانيا – المقصود بانتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
االلتزام باالحترام والحماية واألداء
 -0تفرض الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،كالحقوق المدنية والسياسية ،ثالث فئات من االلتزامات
على الدول :االلتزام باالحترام ،وااللتزام بالحماية ،وااللتزام باألداء .ويشكل عدم الوفاء بأي التزام من هذه
االلتزامات الثالثة انتهاكا لهذه الحقوق .ويعني االلتزام باالحترام وأن تمتنع الدولة عن عرقلة التمتع
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .حيث يتم انتهاك الحق في السكن إذا قامت الدولة بعمليات طرد
تعسفية .ويتطلب االلتزام بالحماية أن تمنع الدولة انتهاك هذه الحقوق من جانب أطراف ثالثة .وقد يرقى عدم
ضم ان تقيد صاحب العمل في القطاع الخاص بمعايير العمل األساسية إلى انتهاك للحق في العمل أو الحق في
ظروف عمل عادلة ومواتية.

ويتطلب االلتزام باألداء أن تتخذ الدول التدابير الالزمة – التشريعية،

واإلدارية ،والمالية ،والقضائية ،وغيرها – من أجل إعمال هذه الحقوق إعماال كامال .ومن ثم ،فإن عدم
توفير الدول الرعاية الصحية األولية األساسية للمعوزين يمكن أن يكون بمثابة انتهاك للحق في الصحة.

االلتزام بالسلوك وااللتزام بتحقيق نتائج
 -7يتضمن االلتزام باالحترام والحماية واألداء بعض عناصر االلتزام بالسلوك وبتحقيق نتائج .ويقتضي االلتزام
بالسلوك اتخاذ إجراءات محسوبة بشكل معقول لتحقيق التمتع بحق معين .فعلى سبيل المثال فيما يخص
الحق في الصحة ،قد يشمل االلتزام بالسلوك اعتماد وتنفيذ خطة عمل لخفض وفيات األمهات .فيما يستدعي
االلتزام بتحقيق نتائج من الدول بلوغ أهداف محددة للوفاء بمعيار موضوعي مفصل .وعلى سبيل المثال
أيضا فيما يخص الحق في الصحة ،يتطلب االلتزام بتحقيق نتائج خفض معدل وفيات األمهات إلى المستويات
المتفق عليها في مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية لعام  ،4221ومؤتمر بيجين العالمي الرابع المعني
بالمرأة لعام .4224
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هامش التقدير
 -2تتمتع الدول بهامش تقدير في اختيار وسائل تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،كما هي الحال بالنسبة إلى الحقوق السياسية .فقد ساهمت ممارسة الدول وتطبيق المعايير
القانونية على حاالت وأوضاع ملموسة من قبل الهيئات المشرفة على مدى وفاء الدول بالتزامات التعاهدية
وكذلك من طرف المحاكم المحلية في وضع معايير دنيا عالمية وفهم مشترك لنطاق الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية وطبيعتها وحدودها .ولما كان إعمال معظم الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
إعماال تاما ال يتحقق إال بالتدر يج ،وهو ما ينطبق بالفعل أيضا على معظم الحقوق المدنية والسياسية ،فإن
ذلك ال يغير من طبيعة االلتزام القانوني للدول الذي يقتضي اتخاذ بعض اإلجراءات فورا واتخاذ إجراءات
أخرى في أقرب وقت ممكن .ومن ثم فعلى الدولة إثبات أنها تحرز تقدما قابال للقياس صوب اإلعمال الكامل
للحقوق المعنية إعماال تاما .وال يجوز للدولة أن تلجأ إلى األحكام المتعلقة بـ "اإلعمال التدريجي"
المنصوص عليه في المادة  8من العهد كذريعة لعدم االمتثال .كما ال يحق لها تبرير االستثناءات أو القيود
المفروضة على الحقوق المعترف بها في العهد بسبب اختالف الخلفيات االجتماعية والدينية والثقافية.

االلتزامات األساسية الدنيا
 -2يقع انتهاك العهد عندما ال تفي الدولة بما وصفته اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
بالحد األدنى من االلتزام األساسي إذ "ترى اللجنة أنه يقع على عاتق كل دولة من الدول األطراف حد أدنى
من االلتزام األساسي بضمان الوفاء ،على أقل تقدير ،بالمستويات األساسية الدنيا لكل حق من الحقوق .ومن
ثم ،وعلى سبيل المثال ،فإن الدولة الطرف التي يحرم فيها أي عدد هام من األفراد من المواد الغذائية
األساسية ،أو من الرعاية الصحية األولية األساسية ،أو من المأوى والمسكن األساسيين ،أو من أشكال
التعليم األساسية ،تعتبر ،بداهة ،متخلفة عن الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد ".وينطبق هذا الحد األدنى من
االلتزامات األساسية بعض النظر عن توافر الموارد لدى البلد المعني أو أي عوامل وصعوبات أخرى.
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توفر الموارد
 -40في حاالت عديدة ،يمكن الوفاء بالنسبة لمعظم تلك االلتزامات بسهولة نسبية ودون أن يكون لذلك تداعيات
كبيرة من حيث الموارد .بيد أنه في حاالت أخرى ،قد يتوقف اإلعمال التام للحقوق على توفر موارد مالية
ومادية كافية .ومع ذلك ،وكما توضح المبادئ من  84إلى  82من مبادئ ليمبورغ وهو ما أكدته
االجتهادات المتطورة للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،فإن شح الموارد ال يعفي
الدول من بعض االلتزامات الدنيا فيما يتعلق بإعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

سياسات الدول
 -44يتم انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عندما تتبنى الدولة ،بالفعل أو باالمتناع عن الفعل،
سياسة أو ممارسة تخل أو تتجاهل عمدا االلتزامات المنصوص عليها في العهد ،أو ال تفي بمعيار السلوك
أو تحقيق النتائج المطلوب ،وفضال عن ذلك فإن أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة
أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الملكية أو الوالدة أو غير
ذلك والذي يكون أثره أو الغرض منه إبطال أو إعاقة المساواة في التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية أو ممارستها  -يعد انتهاكا للعهد.

التمييز على أساس نوع الجنس ذكر/أنثى
 -48يفسر التمييز ضد المرأة ،فيما يتعلق بالحقوق المعترف بها في العهد ،في ضوء معيار مساواة المرأة
بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .وهو ما يتطلب القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس المترتب على الحرمان االجتماعي والثقافي
وغيره من أشكال الحرمان الهيكلي.
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العجز عن االمتثال
 -49من الهام عند تحديد ما إذا كان فعل ما أو امتناع عن فعل ما يمثل انتهاكا ألي من الحقوق االقتصادية أو
االجتماعية أو الثقافية ،أن يتم التمييز بين عجز الدولة عن االمتثال اللتزاماتها التعاهدية وامتناعها عن
ذلك .وعلى الدولة التي تدعي أنها غير قادرة على تنفيذ التزاماتها ألسباب خارجة عن إرادتها أن تقيم
الدليل على ذلك .فعلى سبيل المثال ،يعتبر إغالق مؤسسة تعليمية مؤقتا بسبب زلزال ظرفا خارجا عن إرادة
الدولة ،ف ي حين أن إلغاء نظام للضمان االجتماعي دون إتاحة برنامج بديل يمكن اعتباره مثاال لعدم رغبة
الدولة في الوفاء بالتزاماتها.

االنتهاكات من خالل إتيان فعل
 -41قد تقع انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل الفعل المباشر للدول أو غيرها من
الكيانات التي ال تنظمها الدول بدرجة كافية .وتشمل األمثلة على هذه االنتهاكات ما يلي:
(أ) إلغاء أو وقف العمل رسميا بقانون يعد هاما الستمرار التمتع بأي من الحقوق االقتصادية أو االجتماعية
أو الثقافية المكفولة حاليا؛
(ب) حرمان أفراد معينين أو جماعات معينة عمدا من حق ذا صلة ،من خالل تمييز منصوص عليه في
القانون أو مفروض في إطاره؛
(ج) دعم تدابير اعتمدتها أطراف ثالثة تتعارض مع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل فعلى؛
(د) اعتماد تشريعات أو سياسات تتعارض بوضوح مع االلتزامات القانونية القائمة سابقا والمتصلة بتلك
الحقوق؛ إال إذا كان غرضها وأثرها تعزيز المساواة وتحسين إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ألشد الفئات ضعفا؛
(هـ) اعتماد أية تدابير تراجعية متعمدة تقلص من نطاق ضمان حق ذا صلة؛
(و) إعاقة اإلعمال التدريجي أو وفقه بشكل مدروس فيما يخص حق محمي بموجب العهد ،إال إذا كانت
الدولة تتصرف في الحدود التي يسمح بها العهد أو إن فعلت ذلك بسبب نقص الموارد المتاحة أو
ألسباب قاهرة؛
(ز) تقليص أو تحويل نفقات عامة محددة عندما يؤدي هذا التقليص أو التحويل إلى عدم التمتع بتلك
الحقوق وال يكون مقترنا بتدابير كافية لتأمين الحق في الحد األدنى من مقومات المعيشة لكل فرد.

االنتهاكات من خالل اإلغفال
 -44قد تنتهك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل تقصير الدول عن اتخاذ التدابير الالزمة
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الناجمة عن االلتزامات القانونية أو عدم قيامها بذلك .ومن أمثلة ذلك ما يلي:
(أ) عدم اتخاذ خطوات مناسبة على النحو الذي يقتضيه العهد؛
(ب) عدم إصالح أو إلغاء التشريعات التي تتعارض بوضوح مع التزام منصوص عليه في العهد؛
(ج) عدم إنفاذ التشريعات أو وضع السياسات المعدة لتنفيذ أحكام العهد موضع التنفيذ؛
(د) عدم تنظيم أنشطة األفراد أو الجماعات لمنعهم من انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
(هـ) عدم استعمال الحد األقصى من الموارد المتاحة إلعمال العهد إعماال كامال؛
(و) عدم رصد إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ بما في ذلك وضع وتطبيق معايير
ومؤشرات تقييم االمتثال؛
(ز) عدم العمل بسرعة على إزالة العوائق التي يجب عليها إزالتها إلتاحة اإلعمال الفوري لحق يكفله
العهد؛
(ح) التأخير في إعمال حق ينص العهد على توفيره فورا؛
(ط) عدم استيفاء الدولة لمعيار دولي للحد األدنى لإلنجاز ،مقبول عموما ،في وسعها استيفاؤه؛
(ي) عدم أخذ الدولة في الحسبان التزاماتها القانونية الدولية في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية عند إبرامها اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف مع دول أو منظمات دولية أو شركات متعددة
األطراف.

ثالثا – المسؤولية عن االنتهاكات
مسؤولية الدولة
 -40تعزى االنتهاكات المشار إليها في الفرع ثانيا إلى الدولة التي تقع تلك االنتهاكات في إطار واليتها .وعلى
الدولة المسؤولة ،بناء على ذلك ،أن تضع آليات لتدارك تلك االنتهاكات ،بما في ذلك الرصد والتحقيق
والمقاضاة وتعويض الضحايا.

السيطرة أو االحتالل األجنبيان
 -47في ظروف االحتالل األجنبي يمكن عزو الحرمان من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى سلوك
الدولة التي تتحكم بشكل فعلي في اإلقليم المعني .وهو ما ينطبق على األوضاع في ظل االستعمار واألشكال
األخرى من السيطرة واالحتالل العسكري ،فالقوة المسيطرة أو المحتلة تتحمل مسؤولية انتهاك الحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وفي بعض الحاالت تقوم دول تتصرف على نحو مشترك بانتهاك الحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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األفعال الصادرة عن الجهات غير التابعة للدولة
 -42يشمل االلتزام بالحماية مسؤولية الدولة عن ضمان أال تقوم الكيانات الخاصة ،أو األفراد ،أو الشركات عبر
الوطنية ،الخاضعين لواليتها ،بحرمان األفراد من حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية .والدولة
مسؤولة عن أي انتهاكات للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ينجم عن عدم اتخاذها لإلجراءات
الالزمة لضبط سلوك تلك الجهات غير التابعة لها.

األفعال الصادرة عن المنظمات الدولية
 -42تمتد أيضا التزامات الدول بحماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى مشاركتها في المنظمات
الدولية التي تعمل بصورة جماعية .ومن الهام على نحو خاص أن تستخدم الدول نفوذها لضمان أال تكون
االنتهاكات ناجمة عن برامج وسياسات المنظمات التي هي أعضاء فيها .وال بد من أجل القضاء على
انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،أن تقوم المنظمات الدولية ،بما فيها المؤسسات
المالية الدولية ،بتصحيح سياساتها وممارساتها بحيث ال يترتب عليها الحرمان من الحقوق االقتصادية
و االجتماعية والثقافية .وينبغي على الدول األعضاء في تلك المنظمات ،فرادى أو من خالل مجالس اإلدارة،
وعلى األمانة والمنظمات غير الحكومية أيضا ،أن تشجع وتدفع لمزيد من األخذ باالتجاه الراهن في العديد
من هذه المنظمات المتمثل في إعادة النظر في سياساتها وبرامجها ألخذ قضايا الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية في الحسبان ،وال سيما عندما تنفذ تلك السياسات والبرامج في بلدان تفتقر إلى
الموارد الالزمة لمقاومة ضغوط المؤسسات الدولية على صنع القرار الذي يؤثر في الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.

رابعا – ضحايا االنتهاكات
األفراد والجماعات
 -80كما هو الحال بالنسبة للحقوق المدنية والسياسية قد يقع كل من األفراد والجماعات ضحايا انتهاك الحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وتتضرر بعض الجماعات أكثر من غيرها في هذا الصدد ،مثل الفئات
ذات الدخل المنخفض والنساء والشعوب األصلية والقبلية والشعوب المحتلة وملتمسي اللجوء والالجئين
والمشردين داخليا واألقليات والمسنون واألطفال والمزارعين بال أرض والمعاقين واألشخاص بدون مأوى.
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العقوبات الجنائية
 -84ينبغي أال يتعرض ضحايا انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بسبب وضعهم هذا فقط
لعقوبات جنائية ،مثال من خالل القوانين التي تجرم األشخاص الذين ال مأوى لهم .كما ينبغي عدم معاقبة
أي شخص لمطالبته بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

خامسا – سبل االنتصاف وغيرها من الردود على االنتهاكات
اللجوء إلى سبل االنتصاف
 -88ينبغي أن تت اح لكل شخص أو جماعة ضحية انتهاك أي من الحقوق االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية
إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف قضائي فعال أو غيره من سبل االنتصاف المناسبة على المستويين
الوطني والدولي.

تعويض كاف
 -89لجميع ضحايا انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الحق في جبر الضرر على نحو كاف.
وقد يتخذ شكل جبر الضرر رد الحقوق أو التعويض أو رد االعتبار والترضية أو تقديم ضمانات بعدم تكرار
االنتهاكات.

عدم المعاقبة الرسمية على االنتهاكات
 -81يجب على الجهات القضائية الوطنية وغيرها من الهيئات ذات الصلة أن تتأكد من أنه ال يترتب على
أحكامها ،أيا كانت ،مخالفة رسمية على انتهاك اللتزام دولي للدولة المعنية .وينبغي على الهيئات القضائية
الوطنية على األقل أن تعتبر األحكام ذات الصلة في قانون حقوق اإلنسان الدولي واإلقليمي أداة للتفسير
عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بانتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

المؤسسات الوطنية
 -84ينبغي على الهيئات المعنية بتعزيز ورصد حقوق اإلنسان ،مثل مؤسسات أمناء المظالم والمؤسسات
واللجان الوطنية لحقوق اإلنسان ،أن تتصدى النتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بنفس
القدر من الصرامة الذي تتصدى به النتهاكات الحقوق المدنية والسياسية.

تطبيق الصكوك الدولية محليا
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 -80يمكن إلدراج أو تطبيق الصكوك الدولية التي تعترف بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على نحو
مباشر في النظام القانوني المحلي ،أن يعزز كثيرا نطاق وفعالية التدابير التصحيحية ،وينبغي التشجيع على
ذلك في جميع األحوال.

اإلفالت من العقاب
 -87ينبغي على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لمنع اإلفالت من العقاب عن أي انتهاك للحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،وضمان أال يتمتع أي شخص قد يكون مسؤوال عن انتهاك تلك الحقوق بالحصانة
من المسؤولية فيما يتعلق بتلك األفعال.

دور المهن القانونية
 -82كما أوصت اللجنة الدولية للحقوقيين في إعالن وخطة عمل بنغالو الصادرين في عام  .4224حتى يمكن
توفير سبل انتصاف قضائية فعالة وغيرها من سبل االنتصاف لمن تنتهك حقوقهم االقتصادية واالجتماعية
والثقاف ية ،ينبغي على المحامين والقضاة والمحكمين ونقابات المحامين واألوساط القانونية عموما أن
يعيروا اهتماما أكبر بكثير النتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عند ممارستهم مهنهم.

المقررون الخاصون
 -82ينبغي على اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان باألمم المتحدة أن تعين مقررين خاصين بمواضيع محددة ذات
صلة وذلك للعمل على تعزيز اآلليات الدولية المعنية بمنع انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
واإلنذار المبكر بوقوعها ورصدها وتعويض ضحاياها.

معايير جديدة
 -90من أجل العمل على زيادة توضيح محتويات التزامات الدول باحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية وحمايتها وأدائها ،ينبغي على الدول والهيئات الدولية المعنية أن تواصل بنشاط اعتماد معايير
جديدة بشأن حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة ،ال سيما الحق في العمل والغذاء والسكن والصحة.
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البروتوكوالت اإلضافية
 -94ينبغي اعتماد مشروع البروتوكول االختياري الذي يقترح إلحاقه بالعهد بخصوص تقديم شكاوى من قبل
األفراد أو المجموعات فيما يتعلق بانتهاك حقوقهم المعترف بها في العهد والتصديق عليه دون إبطاء .كما
ينبغي ضمان أن البروتوكول االختياري المقترح إلحاقه باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة يولي اهتماما مماثال النتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وبخالف ذلك ،ينبغي إيالء
االعتبار للعمل على وضع آلية اختيارية للشكاوى في إطار اتفاقية حقوق الطفل.

التوثيق والرصد
 -98ينبغي على جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والحكومات الوطنية والمنظمات
الدولية القيام بتوثيق ورصد انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وال غنى عن قيام
المنظمات الدولية المعنية بتقديم ما يلزم من دعم لتنفيذ الصكوك الدولية في هذا المجال .وتشمل والية
مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ومن
األساسي اتخاذ إجراءات فعالة على سبيل االستعجال وتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتحقيق هذا
الهدف .كما ينبغي على الوكاالت المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية العاملة في المجاالت االقتصادية
واالجتماعية أن تركز بشكل مالئم على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بوصفها حقوقا ،وينبغي
عليها المساهمة في الجهود المبذولة للتصدي النتهاكات تلك الحقوق ،إذا لم تكن قد قامت بذلك بعد.
_______________________
* ترجمة غير رسمية.
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ثامنا  :مبادي ليمبورغ بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية
اعتمدت من قبل مجموعة خبراء في القانون الدولي في ورشة عمل حول طبيعة ونطاق التزامات الدول األطراف
في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،عقدت في (ماستريخت ،هولندا) خالل
الفترة من  8إلى  0حزيران/يونيه 4220

مقــدمـة
بدعوة موجهة من اللجنة الدولية للحقوقيين ،وكلية القانون في جامعة ليمبورغ (ماستريخت ،هولندا)،
ومعهد مورغان الحضري لحقوق اإلنسان التابع لجامعة سينسيناتي (أوهايو ،الواليات المتحدة األمريكية) التقت
مجموعة من الخبراء في القانون الدولي في ماستريخت في الفترة من  8إلى  0حزيران/يونيه  ،4220لبحث
طبيعة ونطاق التزامات الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وفحص اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي،
المنشأة حديثا؛ لتقارير الدول األطراف ،والتعاون الدولي بموجب الجزء الرابع من العهد.
وكان المشاركين الذين بلغ عددهم  82خبيرا من :إسبانيا ،وأستراليا ،وجمهورية ألمانيا االتحادية،
والسنغال ،والمكسيك ،والمملكة المتحدة ،والنرويج ،وهنغاريا ،وهولندا ،والواليات المتحدة األمريكية،
ويوغوسالفيا ،ومركز األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة (اليونسكو) ،ومنظمة الصحة العالمية ،وأمانة الكومنولث ،والمنظمات الراعية .وكان من بين
المشاركين أربعة من أعضاء اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وأجمع المشاركون على المبادئ التالية التي يعتقدون أنها تعكس الوضع الحالي للقانون الدولي باستثناء
بعض التوصيات المشار إليها باستعمال فعل "ينبغي" بدال من "يجب".
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الجزء األول – طبيعة ونطاق التزامات الدول األطراف
ألف – مالحظات عامة
 -4الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جزءا ال يتجزأ من القانون الدولي لحقوق اإلنسان .وهي موضع
التزامات تعاهدية محددة في صكوك دولية شتى ،خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.
 -8دخل كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ،والبروتوكول االختياري األول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل األفراد حيز النفاذ في عام  .4270ويكفل العهدان تقنين اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان .وتمثل هذه الصكوك الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان.
 -9لما كانت حقوق اإلنسان والحريات األساسية مترابطة وغير قابلة للتجزئة ،فينبغي أن يولى نفس القدر من
االعتبار واالهتمام إلعمال وتعزيز وحماية كل من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.
 -1ينبغي أن يتم تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (مشار إليه فيما بعد بـ
"العهد") وفقا التفاقية فيينا لقانون المعاهدات ( ،)4202بحسن نية ،مع مراعاة موضوع العهد والغرض
منه والمعنى العادي ،واألعمال التحضيرية ،والممارسات ذات الصلة.
 -4ينبغي عند تنفيذ العهد ورصد إنجازات الدول األطراف مراعاة خبرة الوكاالت المتخصصة المعنية فضال عن
هيئات األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ،وكذلك خبرة األفرقة العاملة والمقررين الخاصين التابعين
لألمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان.
 -0يمكن إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في سياقات سياسية متنوعة .وليس هناك طريق واحد
إلعمالها إعماال تاما .وقد سجلت نجاحات وإخفاقات في كل من اقتصاديات السوق واالقتصاديات غير القائمة
على السوق ،وفي كل من الهياكل السياسية المركزية والالمركزية.
 -7يجب على الدول األطراف في كل األوقات أن تتصرف بحسن نية للوفاء بالتزامات بمقتضى العهد.
 -2بالرغم من أن اإلعمال التام للحقوق المعترف بها في العهد يتحقق تدريجيا ،فإن بعض تلك الحقوق يمكن
التقاضي بشأن إعمالها على نحو فوري ،في حين أن الحقوق األخرى يمكن أن تكون محال للتقاضي الحقا.
 -2يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقوم بدور مهم في تعزيز إعمال العهد .وينبغي تسهيل هذا الدور تباعا
على الصعيدين الوطني والدولي.
 -40الدول األطراف في العهد مسؤولة أمام كل من المجتمع الدولي وشعوبها عن امتثالها اللتزاماتها بمقتضى
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العهد.
 -44ال بديل عن تضافر الجهود الوطنية بشكل واضح إلتاحة الفرصة لمشاركة جميع قطاعات المجتمع مشاركة
كاملة في العمل من أجل إحراز تقدم في إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .فالمشاركة
الشعبية مطلوبة في جميع المراحل ،بما في ذلك في وضع السياسات الوطنية وتطبيقها وإعادة النظر فيها.
 -48ينبغي تناول مسألة اإلشراف على مدى االمتثال لاللتزامات المترتبة بمقتضى العهد بروح من التعاون
والحوار .ولبلوغ هذا الهدف ،ينبغي على اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (مشار
إليها فيما بعد بـ "اللجنة") لدى نظرها في تقارير الدول األطراف ،أن تحلل األسباب والمعوقات التي تواجه
إعمال الحقوق المعترف بها في العهد ،وأن تشير حيثما أمكن إلى حلول .وينبغي أال يمنع هذا النهج من
استنتاج أن الدولة الطرف لم تمتثل اللتزاماتها بموجب العهد عندما تسمح المعلومات المتاحة بهذا
االستنتاج.
 -49ينبغي لجميع الهيئات التي ترصد العهد أن تولي اهتماما خاصا لمبدأ عدم التمييز والمساواة أمام القانون
عند النظر في مدى امتثال الدول األطراف اللتزاماتها بمقتضى العهد.
 -41تسليما بأهمية اإلعمال التدريجي للحقوق المنصوص عليها في العهد بالنسبة لمجال التنمية ،ينبغي إيالء
اهتمام خاص للتدابير الرامية إلى تحسين مستوى معيشة الفقراء وغيرهم من الفئات المحرومة ،مع
مراعاة أن األمر قد يقتضي اتخاذ تدابير خاصة لحماية الحقوق الثقافية للشعوب األصلية واألقليات.
 -44ينبغي أخذ العالقات االقتصادية الدولية في الحسبان عند تقييم جهود المجتمع الدولي لتحقيق األهداف التي
ينص عليها العهد.

باء – مبادئ تفسيرية تتعلق بالجزء الثاني من العهد تحديدا
المادة " :)4(8تتخذ ...ما يلزم من خطوات ...سالكة في ذلك جميع السبل المناسبة ،وخصوصا سبيل اعتماد
تدابير تشريعية"
 -40تلتزم كل الدول األطراف في العهد بالبدء فورا باتخاذ خطوات من أجل اإلعمال الكامل للحقوق المعترف بها
في العهد.
 -47على الدول األطراف ،أن تسلك على الصعيد الوطني جميع الوسائل المناسبة ،بما فيها التدابير التشريعية
واإلدارية والقضائية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية ،التي تتالءم مع طبيعة الحقوق  -للوفاء
بالتزاماتها بموجب العهد.
 -42ال يكفي اعتماد تدابير تشريعية فقط للوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في العهد .وتجدر اإلشارة مع ذلك
إلى أن الوفاء بااللتزامات الواردة في الفقرة  4من المادة  8من العهد كثيرا ما يقتضي اتخاذ تدابير
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تشريعية في الحاالت التي تخل فيها التشريعات القائمة بااللتزامات المتضمنة في العهد.
 -42على الدول األطراف ،أن توفر سبل انتصاف فعالة ،بما فيها ،عند االقتضاء ،سبل انتصاف قضائية.
 -80تحدد الدولة الطرف مدى مالءمة الوسائل التي يتعين عليها تطبيقها ،غير أن ذلك يخضع إلعادة النظر من
قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي بمساعدة اللجنة .وال تمس إعادة النظر هذه باختصاص الهيئات
األخرى المنشأة بموجب ميثاق األمم المتحدة.
"لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في العهد"
 -84يستلزم واجب "ضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في العهد" أن تتجه الدول األطراف
بأسرع ما يمكن نحو إعمال الحقوق .وال يمكن أن يفسر هذا األمر تحت أي ظرف من الظروف على أنه
ينطوي على أن للدول الحق في أن ترجئ إلى أجل غير مسمى بذل الجهود الالزمة لضمان اإلعمال الكامل
للحقوق .بل يجب على جميع الدول البدء فورا باتخاذ تدابير للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.
 -88بعض االلتزامات الواردة في العهد تقتضي من الدول األطراف أن تنفذها فورا وبالكامل ،مثل االلتزام بحظر
التمييز الوارد في الفقرة  8من المادة  8من العهد.
 -89االلتزام باإلعمال التدريجي قائم بصورة منفصلة عن زيادة الموارد؛ وهو يستوجب استخداما فعاال للموارد
المتاحة.
 -81يمكن أن يتأثر اإلعمال التدريجي ليس بزيادة الموارد فحسب وإنما أيضا بتطوير موارد مجتمعية ضرورية
إلعمال كل فرد للحقوق المعترف بها في العهد.
"بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة"
 -84تلتزم الدول األطراف ،بغض النظر عن مستوى نموها االقتصادي ،بضمان كفالة الحق في الكفاف للجميع.
 -80تشير عبارة "مواردها المتاحة" إلى الموارد المتوفرة داخل الدولة وإلى تلك التي يوفرها المجتمع الدولي
في طريق التعاون والمساعدة الدوليين.
 -87عند تحديد ما إذا كان قد تم اتخاذ التدابير المناسبة إلعمال الحقوق المعترف بها في العهد ،يجب االنتباه إلى
االستخدام المنصف والفعال للموارد المتاحة وسبل الوصول إليها.
 -82عند استعمال الموارد المتاحة يجب إعطاء األولوية إلعمال الحقوق المعترف بها في العهد ،مع مراعاة
ضرورة ضمان الوفاء بمتطلبات الكفاف لكل شخص وكذلك توفير الخدمات األساسية.
"بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين ،وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقني"
 -82عمال بميثاق األمم المتحدة (المادتان  ،44و )40والعهد ،يوضع في االعتبار كمسألة ذات أولوية فيما يتعلق
بالتعاون والمساعدة الدوليين ،إعمال جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،االقتصادية واالجتماعية
والثقافية وكذلك المدنية والسياسية.
 -90يجب توجيه التعاون والمساعدة الدوليان صوب إقامة نظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله

268

المقدمة
الحقوق والحريات المنصوص عليها في العهد تحققا كامال (المادة  82من اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان).
 -94على الدول ،بصرف النظر عن اختالف نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،أن تتعاون فيما بينها من
أجل تعزيز التقدم االجتماعي واالقتصادي والثقافي على الصعيد الدولي ،وال سيما في سبيل تعزيز النمو
االقتصادي للبلدان النامية ،المتحرر من التمييز القائم على هذه االختالفات.
 -98على الدول أن تتخذ إجراءات على الصعيد الدولي للمساعدة والتعاون في إعمال الحقوق التي يعترف بها
العهد.
 -99يجب أن يقوم التعاون والمساعدة بين الدول على المساواة في السيادة وأن يهدفا إلى إعمال الحقوق
المنصوص عليها في العهد.
 -91عند تنفيذ التعاون والمساعدة الدوليين ،عمال بالفقرة  4المادة  8من العهد ،يعنى بدور المنظمات الدولية
ومساهمة المنظمات غير الحكومية.
المادة  :)8(8عدم التمييز
 -94تدعو الفقرة  8من المادة  8من العهد إلى التطبيق الفوري ،وتشتمل على ضمانة صريحة من قبل الدول
األطراف .وبالتالي ينبغي إخضاعها للمراجعة القضائية وغيرها من إجراءات التظلم.
 -90األسس التي يقوم عليها التمييز والمشار إليها في الفقرة  8من المادة  8من العهد ليست شاملة.
 -97على الدولة عندما تصبح طرفا في العهد ،أن تقضي على أي تمييز قائم بحكم القانون (بما في ذلك حاالت
االمتناع عن الفعل فضال عن إتيانه) ،وذلك بأن تقوم دون تأخير بإلغاء أي قوانين ولوائح وممارسات
تمييزية تؤثر على التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -92ينبغي وضع حد للتمييز بحكم الواقع ،الذي يقع نتيجة عدم المساواة في التمتع بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،على أساس نقص الموارد أو غيرها ،في أسرع وقت ممكن.
 -92ال يعتبر من قبيل التمييز أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض
الجماعات المحتاجة أو األفراد المحتاجين إلى الحماية والتي قد تكون ضرورية لضمان المساواة لتلك
الجماعات وهؤالء األفراد في التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،شريطة أال تؤدي هذه
التدابير ،نتيجة لذلك ،إلى إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختالف الجماعات ،وشريطة عدم استمرارها
بعد بلوغ األهداف التي اتخذت من أجلها.
 -10تقتضي الفقرة  8من المادة  8من العهد أن تقوم الدول األعضاء بمنع األشخاص العاديين والهيئات الخاصة
من ممارسة التمييز في أي مجال من مجاالت الحياة العامة.
 -14ينبغي عند تطبيق الفقرة  8من المادة  8إيالء االعتبار الواجب لجميع الصكوك الدولية ذات الصلة ،بما فيها
إعالن القضاء على التمييز العنصري واالتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
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وألعمال لجنة القضاء على التمييز العنصري.
المادة  :)9(8غير المواطنين في البلدان النامية
 -18القاعدة العامة هي أن العهد ينطبق على المواطنين وعلى غير المواطنين.
 -19كان الهدف من الفقرة  9من المادة  8من العهد القضاء على سيطرة بعض المجموعات االقتصادية المكونة
من أشخاص غير مواطنين أثناء العهد االستعماري .وفي ضوء ذلك ينبغي تفسير االستثناء الوارد في هذه
الفقرة تفسيرا ضيقا.
 -11يرتبط هذا التفسير الضيق للفقرة  9من المادة  8من العهد بوجه خاص بمفهوم الحقوق االقتصادية ومفهوم
البلدان النامية .ويشير هذا المفهوم األخير إلى تلك البلدان التي نالت استقاللها والتي تقع ضمن تصنيفات
األمم المتحدة المناسبة للبلدان النامية.
المادة  :9المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة
 -14ينبغي إيالء االعتبار الواجب عند تطبيق المادة  9من العهد ،إلعالن القضاء على التمييز ضد المرأة
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرهما من الصكوك ذات الصلة وإلى أعمال لجنة
القضاء على التمييز ضد المرأة.
المادة  :1حدود
 -10ترمي المادة  1من العهد في المقام األول إلى حماية حقوق األفراد بدال من أن تسمح للدول بفرض أي
قيود.
 -17ال يقصد بنص المادة  1من العهد إمكانية فرض قيود على الحقوق تضر بمعيشة الفرد أو بقائه على قيد
الحياة أو سالمة الشخص.
"المقررة في القانون"
 -12ال يجوز فرض أي قيد على ممارسة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ما لم ينص عليه في القانون
الوطني المنطبق عموما الذي يتماشى مع العهد والنافذ وقت تطبيق القيد.
 -12يجب أال تكون القوانين ال تي تفرض قيودا على ممارسة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعسفية
أو غير معقولة أو تمييزية.
 -40يجب أن تكون القواعد القانونية التي تقيد ممارسة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

واضحة

وبوسع أي شخص االطالع عليها.
 -44يجب أن ينص القانون على ضمانات كافية وسبل انتصاف ضد القيام بشكل غير قانوني وتعسفي بتطبيق
القيود المفروضة على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
"تعزيز الرفاهة العام"
 -48تفسر هذه العبارة بمعنى االرتقاء بمستوى رفاهية األفراد عامة.
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"في مجتمع ديمقراطي"
 -49تفسر عبارة "في مجتمع ديمقراطي" على أنها تفرض المزيد من الحدود على تطبيق القيود.
 -41على الدولة التي تفرض قيودا أن تقيم الدليل على أن القيود ال تعيق النهج الديمقراطي للمجتمع.
 -44مع أنه ال يوجد نموذج أوحد للمجتمع الديمقراطي ،فإنه يمكن النظر إلى مجتمع يعترف بالحقوق المنصوص
عليها في ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ويحترمها على أنه يفي بهذا التعريف.
"توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق"
 -40يتطلب التقييد "توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق" أال يفسر أي قيد من القيود أو يطبق بحيث يعرض
جوهر الحق المعني للخطر.
 -47تؤكد الفقرة  4من المادة  4من العهد على أنه ليس للدولة الحق بشكل عام أو ضمني أو ثانوي بأن تفرض
قيود غير تلك المنصوص عليها تحديدا في القانون.
ال يجوز تفسير أي من األحكام المنصوص عليها في القانون بحيث تهدر "أي من الحقوق أو الحريات
المعترف بها" .وباإلضافة لذلك ،ترمي المادة  4من العهد إلى ضمان عدم تفسير أي من األحكام الواردة في
العهد على نحو يعيق الحق الضمني لكل الشعوب في التمتع بثرواتها واستخدامها بشكل كامل وبحرية.

المادة 4
 -42تهدف الفقرة  8من المادة  4من العهد إلى ضمان عدم تفسير أي حكم في العهد على نحو يمس بأحكام
القانون المحلي أو أي معاهدات أو اتفاقيات أو اتفاقات متعددة األطراف تكون نافذة بالفعل ،أو قد تصبح
كذلك ،وتكفل معاملة أفضل للشخص المحمي .وال يجوز تفسير الفقرة  8من المادة  4من العهد على نحو
يقيد ممارسة أي من حقوق اإلنسان على نحو أكبر مما هو مقر وفقا لاللتزامات الوطنية أو الدولية التي
قبلت بها الدولة الطرف.

جيم – مبادئ تفسيرية تتصل بالجزء الثالث من العهد تحديدا
المادة " :2التي ينص عليها القانون"
 -42انظر المبادئ التفسيرية تحت المصطلح المماثل "يحددها القانون" في المادة .1
"ضرورية في مجتمع ديمقراطي"
 -00إضافة إلى المبادئ التفسيرية الواردة فيما يتعلق بالمادة  1من العهد فيما يخص عبارة "في مجتمع
ديمقراطي" ،تفرض المادة  2من العهد قيودا أشد على الدولة الطرف التي تفرض قيودا على حقوق
النقابات .فهي تقتضي أن يكون هذا القيد ضروريا بالفعل .ويعني مصطلح "ضروري" أن القيد:
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(أ) يستجيب لحاجة عامة أو حاجة اجتماعية ملحة؛
(ب) يرمي إلى تحقيق هدف مشروع؛
(ج) يتناسب مع ذلك الهدف.
 -04ويجب أن يقوم أي تقييم لضرورة فرض قيد على اعتبارات موضوعية.

"األمن القومي"
 -08ال يجوز االحتجاج باألمن القومي لتبرير التدابير المقيدة لبعض الحقوق إال إذا كانت تلك القيود متخذة فقط
لحماية وجود األمة أو سالمتها اإلقليمية أو استقاللها السياسي من استعمال القوة أو التهديد باستعمالها.
 -09ال يجوز االحتجاج باألمن القومي لفرض قيود لمنع مجرد تهديدات للقانون أو النظام تكون محلية أو
معزولة نسبيا.
 -01ال يجوز التذرع باألمن القومي لتبرير فرض قيود غامضة أو تعسفية ،فيما يجوز االحتجاج به فقط عند
وجود ضمانات كافية وسبل انتصاف فعالة ضد التعسف.
 -04إن االنتهاك المنهجي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يقوض األمن القومي الحقيقي ويمكن أن
يعرض للخطر السلم واألمن الدوليين .وال يحق لدولة مسؤولة عن ارتكاب مثل هذا االنتهاك االحتجاج
باألمن القومي لتبرير تدابير ترمي إلى القضاء على المعارضة لذلك االنتهاك أو قمع سكانها.

"النظام العام"
 -00يمكن تعريف عبارة "النظام العام" على النحو الذي استعملت به في العهد بأنه مجموع القواعد التي تضمن
سير مجتمع ما أو مجموعة المبادئ األساسية التي يتأسس عليها مجتمع ما .ويعد احترام الحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية جزء من النظام العام.
 -07يفسر النظام العام في سياق الغرض من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المحددة التي يجري
تقييدها على هذا األساس.
 -02إن أداء أجهزة الدولة وموظفوها المسؤولون عن الحفاظ على النظام العام يكون محال لرقابة البرلمان أو
المحاكم أو غير ذلك من الهيئات المختصة المستقلة.
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"حقوق اآلخرين وحرياتهم"
 -02إن نطاق حقوق وحريات اآلخرين التي يمكن أن تمثل قيودا على الحقوق المنصوص عليها في العهد يمتد
ليتجاوز الحقوق والحريات المعترف بها في العهد.

دال – انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -70عدم امتثال الدولة الطرف ألحد التزاماتها بمقتضى العهد يعد وفقا للقانون الدولي انتهاك للعهد.
 -74يجب أن ير اعى عند تحديد ما يعد عدم االمتثال أن العهد يسمح للدولة بهامش تقدير فيما يخص اختيار
وسائل تنفيذ أهدافها ،وينبغي أيضا مراعاة أن العوامل الخارجة عن السيطرة المعقولة للدولة قد تؤثر
سلبيا على قدرتها على إعمال حقوق بعينها.
 -78تعد الدولة الطرف انتهكت العهد إذا كانت ،في جملة أمور:
 لم تتخذ خطوة يستلزمها العهد منها؛ لم تقوم على الفور بإزالة العقبات التي يتعين عليها إزالتها للسماح بالوفاء الفوري بحق من الحقوق؛ لم تقم ،دون إبطاء بإعمال حق يقتضي العهد منها أن تتيحه فورا؛ تعمدت عدم الوفاء بمعيار للحد األدنى لإلنجاز يتمتع بالقبول العام على الصعيد الدولي ،وكان بمقدورهاالوفاء به؛
 تفرض على حقوق معترف بها في العهد قيودا ال تتماشى مع الضوابط الواردة في العهد؛ تعمدت تأخير أو وقف اإلعمال التدريجي لحق معترف به في العهد ،إال إذا كانت تتصرف في إطار قيديسمح به العهد أو تقوم بذلك بسبب نقص الموارد أو ألسباب قاهرة؛
 لم تفي بالتزاماتها بتقديم تقارير على النحو المنصوص عليه في العهد. -79من حق كل دولة طرف في العهد وفقا لقواعد القانون الدولي أن تعرب عن رأي يفيد بأن دولة طرفا أخرى
ال تفي بالتزاماتها بموجب العهد وأن تلفت انتباه هذه الدولة إلى ذلك .ويسوى أي نزاع قد ينجم عن ذلك
طبقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة المتعلقة بفض النزاعات سلميا.

الجزء الثاني – النظر في تقارير الدول األطراف والتعاون الدولي بموجب الجزء الرابع من العهد
ألف – إعداد التقارير وتقديمها من قبل الدول األطراف
 -71تتوقف فعالية آلية اإلشراف المنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد إلى حد بعيد على نوعية التقارير
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التي تقدمها الدول األطراف وعلى تقديمها في الوقت المناسب .وبالتالي على الحكومات أن تعمل على أن
تكون التقارير التي تقدمها مفيدة بقدر اإلمكان .ولتحقيق ذلك؛ ينبغي أن تضع الحكومات نظام داخلي مالئم
يكفل التشاور مع اإلدارات والوكاالت الحكومية وجمع البيانات ذات الصلة ،وتدريب الموظفين والحصول
على الوثائق ذات الصلة والتشاور مع المؤسسات غير الحكومية والمؤسسات الدولية المعنية.
 -74إن تنفيذ برنامج الخدمات االستشارية والمساعدة التقنية المقترح من قبل اجتماع رؤساء اللجان اإلشرافية
المعنية بوفاء الدول بالتزاماتها بمقتضى معاهدات حقوق اإلنسان التي انضمت إليها أو صدقت عليها
والمقدم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في تقريرهم الصادر في عام 4221؛ يمكن أن يساهم في تيسير
عملية إعداد التقارير بموجب المادة  40من العهد (وثيقة األمم المتحدة .)A39/484
 -70ينبغي على الدول األطراف أن تنظر إلى التزامها المتعلق بتقديم التقارير على أنه فرصة إلتاحة نقاش عام
موسع بشأن األهداف والسياسات المعدة إلعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وعليه ينبغي
نشر هذه التقارير على نطاق واسع ،وإن أمكن نشرها في شكل مشاريع تقارير.
وكذلك ينبغي أن تمثل عملية إعداد التقارير فرصة الستعراض مدى كفاية تجسيد السياسات الوطنية ذات الصلة
لنطاق ومحتوى كل حق ،وتحديد وسائل تحقيق ذلك.
 -77تشجع الدول األطراف على النظر في إمكانية إشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد تقاريرها.
 -72ينبغي على الدول األطراف ،عند تقديم تقاريرها بشأن اإلجراءات القانونية المتخذة لوضع العهد موضع
التنفيذ ،أال تكتفي بوصف األحكام تشريعية ذات الصلة ،بل أن توضح ،عند االقتضاء ،سبل االنتصاف
القضائية واإلجراءات اإلدارية وغيرها من التدابير التي اعتمدتها إلعمال تلك الحقوق ،والممارسة في إطار
سبل االنتصاف واإلجراءات تلك.
 -72ينبغي تضمين معلومات كمية في تقارير الدول األطراف لإلشارة إلى أي مدى تحظى هذه الحقوق بالحماية
في واقع األمر .كما ينبغي تقديم معلومات إحصائية ومعلومات عن االعتمادات الواردة في الميزانية
والنفقات وذلك على نحو ييسر تقييم االمتثال لاللتزامات المنصوص عليها في العهد .وكذلك ينبغي على
الدول األطراف ،إن أمكن ،أن تعتمد أهدافا ومؤشرات محددة بوضوح فيما يخص تنفيذ العهد .وهذه
األهداف والمؤشرات ينبغي أن تقوم ،كلما أمكن ،على معايير موضوعة من خالل التعاون الدولي لزيادة
ومطابقة ومقارنة البيانات المقدمة من الدول األطراف في تقاريرها.
 -20ينبغي على الحكومات ،عند الضرورة ،أن تجري دراسات أو تطلب إجراء دراسات لتمكينها من سد
الفجوات في المعلومات المتعلقة بالتقدم الذي أحرز والصعوبات التي واجهت تحقيق االمتثال للحقوق
المنصوص عليها في العهد.
 -24ينبغي أن تشير تقارير الدول األطراف إلى المجاالت التي يمكن فيها تحقيق تقدم أكبر من خالل التعاون
الدولي وأن تقترح برامج تعاون اقتصادي وتقني قد تكون مفيدة لبلوغ ذلك الغرض.
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 -28ينبغي على الدول األطراف أن تختار ممثليها المشاركين في عملية فحص تقاريرها من أفراد ملمين تماما
بالقضايا المطروحة في التقارير ،وذلك حتى يمكن ضمان إجراء حوار مفيد بين الدول األطراف والهيئات
التي تقيم مدى امتثالها اللتزاماتها بمقتضى العهد.

باء – دور اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -29تم تكليف اللجنة بمساعدة المجلس االقتصادي واالجتماعي في المهام الموضوعية التي أسندها إليه العهد.
ويتمثل دورها بصورة خاصة في فحص تقارير الدول األطراف وتقديم اقتراحات وتوصيات ذات طبيعة
عامة ،بما فيها اقتراحات وتوصيات تتعلق بامتثال الدول األطراف بصورة أكمل للعهد.
من المتوقع أن يفضي قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي القاضي باستبدال فريق الخبراء الحكوميين
العامل أثناء الدورات التابع له بلجنة خبراء مستقلين إلى رقابة أفعل على التنفيذ من قبل الدول األطراف.
 -21ينبغي على المجلس االقتصادي واالجتماعي أن يتأكد من توفير ما يكفي من دورات للجنة وذلك لتمكين
اللجنة من الوفاء الكامل بمسؤولياتها.
وال بد أيضا من توفير ما يلزم من موظفين وتسهيالت لكي تتمكن اللجنة من أداء مهامها بفعالية ،طبقا
لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي .47/4224
 -24حتى تتمكن اللجنة من التعامل مع القضايا الموضوعية ذات الطبيعة المعقدة التي يعالجها العهد ،يمكن لها
النظر في تفويض بعض المهام إلى أعضائها .إذ يمكنها على سبيل المثال ،إنشاء أفرقة صياغة إلعداد صيغ
وتوصيات أولية ذات طبيعة عامة أو ملخصات للمعلومات المتلقاة .ويمكن كذلك تعيين مقررين لمساعدة
اللجنة ،وال سيما في إعداد تقارير عن مواضيع محددة ،وحتى تتمكن اللجنة من التشاور مع الدول األطراف
والوكاالت المتخصصة والخبراء المعنيين ،ووضع مقترحات تتعلق بمشاريع المساعدة االقتصادية والتقنية
التي يمكن أن تساعد في التغلب على الصعوبات التي تواجهها الدول األطراف عند وفائها بالتزاماتها
المنصوص عليها في العهد.
 -20ينبغي على اللجنة ،عمال بالمادتين  88و 89من العهد ،أن تستكشف مع أجهزة أخرى تابعة لألمم المتحدة
والوكاالت المتخصصة وغيرها من المنظمات المعنية ،إمكانات اتخاذ تدابير دولية إضافية من المحتمل أن
تساهم في التنفيذ التدريجي للعهد.
 -27ينبغي على اللجنة أن تعيد النظر في دورة الست سنوات لتقديم التقارير بسبب عمليات التأخير التي أفضت
إلى النظر على نحو متزامن في تقارير مقدمة في مراحل مختلفة من تلك الدورة .وينبغي أيضا على اللجنة
أن تستعرض المبادئ التوجيهية التي أعدتها لمساعدة الدول األطراف بشأن محتوى وشكل التقارير التي
ينبغي على تلك الدول أن تقدمها بموجب العهد ،وأن تقترح أي تعديالت قد تكون الزمة.
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 -22ينبغي على اللجنة أن تنظر في دعوة الدولة األطراف إلى التعليق على مواضيع مختارة مما يؤدي إلى حوار
مباشر ودائم مع اللجنة.
 -22ينبغي على اللجنة أن تولي اهتماما كافيا للقضايا المنهجية عند تقييمها لمدى االمتثال لاللتزامات
المنصوص عليها في العهد .ويمكن لالعتماد على مؤشرات أن يساعد في قياس التقدم المحرز في إعمال
بعض الحقوق؛ و كذلك في تقييم التقارير المقدمة في إطار العهد .وينبغي على اللجنة أن تولي العناية
الواجبة للمؤشرات التي اختارتها الوكاالت المتخصصة أو التي قد تختار في إطار هذه الوكاالت .وأن
تستفيد من البحوث القائمة ،وتشجع على إجراء بحوث إضافية؛ بالتشاور مع الوكاالت المتخصصة المعنية،
فيما يتعلق بما يتم الوقوف عليه من ثغرات.
 -20إذا لم تقتنع اللجنة بأن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف تكفي إلجراء تقييم مفيد للتقدم الذي أحرز
والصعوبات التي واجهت الدولة المعنية ،فإنه ينبغي عليها أن تطلب من تلك الدولة تقديم معلومات تكميلية
تحدد بدقة عند االقتضاء القضايا أو المسائل التي ترغب في أن تقوم الدولة الطرف بتناولها.
 -24ينبغي على الجنة ،عند إعداد تقاريرها بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  ،47/4224أن تنظر،
باإلضافة إلى تقديم "ملخص استعراضها للتقارير" ،في إلقاء الضوء على القضايا الموضوعية المطروحة
أثناء مداوالتها.

جيم – العالقات بين اللجنة والوكاالت المتخصصة ،والهيئات الدولية األخرى
 -28ينبغي النظر إلى إنشاء اللجنة على أنه فرصة إلقامة عالقة إيجابية ومفيدة بين كل من اللجنة والوكاالت
المتخصصة والهيئات الدولية األخرى.
 -29ينبغي النظر في اتخاذ ترتيبات جديدة في إطار المادة  42من العهد ،إذا ما كان ذلك يعزز من إسهام
الوكاالت المتخصصة في عمل اللجنة .وال بد من المرونة عند وضع هذه الترتيبات في إطار المادة 42؛
وذلك نظرا إلى أن أساليب العمل في مجال إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تختلف من
وكالة متخصصة إلى أخرى.
 -21حتى يمكن اإلشراف على نحو صحيح على تنفيذ العهد في إطار الجزء الرابع منه ،فمن الهام أن يجري
حوار بين الوكاالت المتخصصة واللجنة بشأن المسائل محل االهتمام المشترك .وينبغي أن تتناول
المشاورات بشكل خاص الحاجة إلى وضع مؤشرات لتقييم االمتثال للعهد؛ ووضع مبادئ توجيهية للدول
األطراف لتقديم تقاريرها؛ ووضع ترتيبات تتعلق بتقديم التقارير من قبل الوكاالت المتخصصة في إطار
المادة  .42وذلك ينبغي إيالء العناية ألي إجراءات ذات صلة جرى اعتمادها في الوكاالت .ومن شأن
مشاركة ممثلي الوكاالت في اجتماعات اللجنة أن تكون ذات فائدة جمة.
الوكاالت المتخصصة المعنية ،وأن يطلعوا خالل

 -24من المفيد أن يتمكن أعضاء اللجنة من زيارة
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االتصاالت الشخصية على برامج الوكاالت في مجال إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد ومناقشة
مجاالت التعاون الممكنة مع تلك الوكاالت.
 -20ينبغي إجراء مشاورات بين اللجنة والمؤسسات المالية الدولية والوكاالت اإلنمائية لتبادل المعلومات
واألفكار بشأن توزيع الموارد المتاحة فيما يتعلق بإعمال الحقوق المعترف بها في العهد .ويراعي في مثل
هذا التبادل للمعلومات واألفكار أثر المساعدة االقتصادية الدولية على الجهود التي تبذلها الدول األطراف
لتنفيذ العهد؛ وإمكانات التعاون االقتصادي والتقني في إطار المادة  88من العهد.
 -27ينبغي أن تأخذ اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في الحسبان ،إضافة إلى مسؤولياتها بموجب المادة  42من
العهد ،األعمال التي تضطلع بها اللجنة عندما تنظر في بنود جدول أعمالها المتعلقة بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.
 -22للعهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عالقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية .وإذا كان باإلمكان تحديد معظم الحقوق بوضوح من حيث دخولها ضمن إطار أي من العهدين،
فإنه ال يمكن التمييز بوضوح بين العديد من الحقوق واألحكام المشار إليها في العهدين .وعالوة على ذلك
يشترك العهدان في بعض األحكام .ومن المهم وضع ترتيبات تشاور بين اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ولجنة حقوق اإلنسان.
 -22نظرا إلى الصلة الوثيقة بين العهد وصكوك قانونية دولية أخرى ،فعلى المجلس االقتصادي واالجتماعي أن
يولي اهتماما مبكرا للحاجة إلى وضع ترتيبات للتشاور بين مختلف الهيئات اإلشرافية.
 -400تحث المنظمات الحكومية الدولية واإلقليمية المعنية بإعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
على وضع تدابير ،عند االقتضاء ،لتعزيز إعمال العهد.
 -404نظرا ألن اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعد هيئة فرعية للمجلس االقتصادي
واالجتماعي ،فإن المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بوضع استشاري لدى المجلس المذكور تـحث على
حضور اجتماعات اللجنة ومتابعتها ،وعند الضرورة ،تقديم معلومات طبقا لقرار المجلس االقتصادي
واالجتماعي (4820د.)11-
 -408تضع اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية ،بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية
والمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحث ،نظاما متفقا عليه للتسجيل والحفظ وإتاحة السوابق وغيرها من
المواد التفسيرية ذات الصلة بالصكوك الدولية المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -409تتضمن التدابير الموصى بها في المادة  89من العهد تنظيم حلقات دراسية على نحو دوري الستعراض
عمل اللجنة المع نية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والتقدم المحرز في إعمال الدول األطراف اللتزاماتها
تجاه الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
_______________________
* ترجمة غير رسمية.
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الميثاق االجتماعي األوروبي (المعدل) 1996
بدأ العمل به في  7يناير1999
تمهيد
إن الحكومات الموقعة على هذه الوثيقة بصفتها أعضاء المجلس األوروبي ،إذ تأخذ في االعتبار أن هدف المجلس
األوروبي هو تحقياق الوحادة الكبارى باين أعضاائه بغارض حماياة وتحقياق األهاداف والمباادئ التاي تمثال تراثهاا
المشترك ،وتسهيل تقدمها االقتصادي واالجتماعي
– وعلى وجه الخصوص حماية وتحقيق حقوق اإلنسان والحريات األساسية إلى أقصى حد ،وإذ تأخذ في االعتبار
أنه في اتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية التي وقعت في روما في  4نوفمبر  1950والبروتوآوالت
الالحقة لها – اتفقت الدول أعضاء المجلس األوروبي على أن تكفل لسكانها الحقوق والحريات المدنية والسياسية
الواردة في هذه الوثيقة ،وإذ تأخذ في االعتبار أنه في الميثاق االجتماعي األوروبي الذي افتتح للتوقيع في تورينو
في الثامن عشر من أآتوبر  1961والبروتوآوالت الالحقة له – اتفقت الادول أعضااء المجلاس األوروباي علاى أن
تكفل لسكانها الحقوق االجتماعية الواردة في هذه الوثيقة مان أجال تحساين مساتوى معيشاتهم ومان أجال رخاائهم
االجتماعي ،وإذ تذآر بأن الماؤتمر الاوزاري بشاأن حقاوق اإلنساان الاذي عقاد فاي روماا فاي الخاامس مان ناوفمبر
 1990قد أآد – من ناحية – على الحاجة إلى الحفاظ على الطبيعة التي ال تتجزأ لكافة حقوق اإلنسان
– سواء آانت مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية ،ومن ناحية أخرى إعطاء الميثاق االجتماعي
األوروبي قوة دفع جديدة،
وإذ تعتزم – آما هو مقرر في المؤتمر الوزاري الذي عقد في تورينو في الفتارة مان  21إلاى 22أكتاوبر – 1991
تحديث وتعديل المحتويات األساسية للميثاق من أجل الوضاع فاي االعتباار المتغيارات االجتماعياة الجوهرياة علاى
وجه الخصوص التي قد حدثت منذ تبني النص ،وإذ تدرك ميزة تجسيد الحقوق التي يكفلها الميثاق آما تم تعديلاه،
والحقوق التي يكفلها البروتوآول اإلضافي لسنة  1958وإضافة حقوق جديدة في ميثااق مانقح يوضاع ليحال محال
الميثاق االجتماعي بالتدريج،
قررت ما يلي:
الجزء األول
تقبل األطراف – آهدف لسياستها – أن تتم متابعتها بكافاة الوساائل المناسابة محلياا ً ودولياا ً فاي الميثااق ،وتحقياق
الظروف التي يمكن من خاللها أن تتحقق الحقوق والمبادئ التالية بشكل فعال:
يكون لكل إنسان الفرصة في آسب عيشه من خالل مهنة يحصل عليها بشكل حر.
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يكون لكافة العمال الحق في ظروف عمل عادلة.
يكون لكافة العمال الحق في ظروف عمل آمنة وصحية.
يكون لكافة العمال الحق في مكافأة عادلة تكفي لمستوى الئق من المعيشة لهم وألسرهم.
يكون لكافة العمال والعاملين الحق في حرية االرتباط بمنظمات محلية ودولية من أجل حماية
مصالحهم االقتصادية واالجتماعية.
يكون لكافة العمال والعاملين الحق في عقد االتفاقات بشكل جماعي.
يكون لألطفال والشباب الحق في حماية خاصة ضد األخطار البدنية واألخالقية التي يتعرضون لها.
يكون للنساء العامالت – في حالة األمومة – الحق في حماية خاصة.
يكون لكل إنسان الحق في التسهيالت المناسبة من أجل التدريب المهني.
يكون لكل إنسان الحق في االنتفاع بأي إجراءات تمكنه من التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن
تحقيقه.
يكون لكافة العمال ومن يعولونهم الحق في الضمان االجتماعي.
يكون من حق أي إنسان ال يمتلك الموارد الكافية أن يتلقى إعانة اجتماعية وطبية.
يكون من حق أي إنسان االنتفاع بخدمات اإلعانة االجتماعية.
يكون لألشخاص المعاقين الحق في االستقالل واالندماج االجتماعي والمشارآة في حياة المجتمع.
تكون لألسرة – بوصفها الوحدة األساسية للمجتمع – الحق في الحماية االجتماعية والقانونية
واالقتصادية المناسبة لضمان نموها الكامل.
يكون من حق األطفال والشباب التمتع بالحماية االجتماعية والقانونية واالقتصادية.
يكون من حق مواطني أي من الدول األطراف االلتحاق بأي مهنة مربحة في إقليم أي من الدول األطاراف األخارى
على قدم المساواة مع مواطنيها بموجب القيود القائمة على أساس أسباب اقتصادية أو اجتماعية قوية.
يكون من حق العمال المهاجرين وأسرهم من مواطني دولة طرف التمتع بالحماياة والمسااعدة فاي إقلايم أي دولاة
طرف أخرى.
لكل العمال الحق في فرص متساوية ومعاملة متساوية في مسائل التوظيف والعمل دون التمييز بسبب الجنس.
للعمال الحق في توافر المعلومات لديهم والتشاور معهم داخل نطاق المشروع.
للعمال الحق في المشارآة في تحديد وتحسين ظروف وبيئة العمل في المشروع.
لكل شخص مسن الحق في الحماية االجتماعية.
لكل العمال الحق في الحماية في حاالت إنهاء الوظيفة.
لكل العمال الحق في حماية مطالبهم في حالة إفالس صاحب العمل.
لكل العمال الحق في الكرامة أثناء العمل.
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لكافة األشخاص ذوي المسئوليات العائلية والمرتبطين أو يودون االرتباط بعمل الحق في ذلك دون أن
يتعرضوا للتمييز ،وبقد اإلمكان دون تضارب بين عملهم ومسئولياتهم العائلية.
يكون لممثلي العمال في المشروعات الحق في الحماية ضد القوانين التي تضر بهم ،ويجب منحهم
التسهيالت المناسبة لتنفيذ مهامهم.
لكافة العمال الحق في توافر المعلومات لديهم والتشاور معهم عند اتخاذ إجراءات الفصل الجماعي.
لكل إنسان الحق في الحماية ضد الفقر والحرمان االجتماعي.
لكل إنسان الحق في السكن.
الجزء الثاني
تتعهد األطراف – آما هو منصوص عليه في الجزء الثالث – بالتقييد بااللتزامات الموضوعة في
المواد والفقرات التالية.
مادة1
الحق في العمل
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في العمل – تتعهد األطراف:
أن تقبل – آأحد أهدافها ومسئولياتها الرئيسية – تحقيق والحفاظ على التوظيف الكامل – بمستوى
توظيف عال ومستقر بقدر اإلمكان.
أن تحمي بشكل فعال حق العامل في آسب عيشه في مهنة يعمل بها بحرية ،أن تنشئ وتحافظ على خدمات توظيف
مجانية لكافة العمال ،أن توفر وتشجع التوجيه والتدريب المهني وإعادة التأهيل المناسب.
مادة2
الحق في ظروف عمل عادلة
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في ظروف عمل عادلة – تتعهد األطراف:
أن تنص على ساعات عمل يومية وأسبوعية مناسبة وأسبوع العمل لكي تخفض تدريجيا ً إلى المدى
الذي تسمح به زيادة اإلنتاج والعوامل األخرى ذات الصالة ،أن تانص علاى أجاازات عاماة مدفوعاة األجار ،أن
تنص على أربعة أساابيع آحاد أدناى إلجاازة سانوية مدفوعاة األجار ،أن تزيال األخطاار فاي المهان الخطارة أو غيار
الصحية بطبيعتها ،ومتى آان من غير الممكن أن تزيل أو تقلل بشكل آاف هذه األخطار – أن تنص علاى إماا تقليال
ساعات العمل أو إجاازات إضاافية مدفوعاة األجار للعماال المشاتغلين بهاذه المهان ،أن تكفال فتارة راحاة أسابوعية
تتوافق مع اليوم المعترف به حسب تقاليد أو عادات الدولة أو اإلقليم المعني آيوم راحاة ،أن تضامن أن ياتم إباالغ
العماال خطياا ً – بأسارع ماا يمكان – وفيماا ال يزياد علاى شاهرين مان تااريخ بادء تاوظيفهم باأي حاال – بالجواناب
األساسية للعقد أو العالقة الوظيفية ،أن تضمن أن يستفيد العمال – الذين يؤدون عمالً ليليا ً – من اإلجراءات التاي
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تضع في االعتبار الطبيعة الخاصة للعمل.
مادة3
الحق في ظروف عمل آمنة وصحية
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في ظروف عمل آمنة وصحية – يتعهد األطراف – بالتشاور مع منظمات
العمال وأصحاب العمل :بوضع وتنفيذ ومراجعة السياسة المحلية دوريا ً بشأن الساالمة المهنياة والصاحة المهنياة
وبيئة العمل ،ويكون الهدف الرئيسي لهذه السياسة تحسين السالمة والصحة المهنية ،ومنع الحوادث واإلصاابات
التي ترتبط أو تحدث أثناء العمل ،وخاصة تقليل أسباب األخطار التي تصاحب بيئة العمل ،بإصدار اللوائح الخاصة
بالساالمة والصاحة ،باالنص علاى تنفياذ هاذه اللاوائح عان طرياق إجاراءات إشارافية ،بتشاجيع التطاوير المتادرج
لخدمات الصحة المهنية لكافة العمال مع الوظائف الوقائية واالستشارية بشكل أساسي.
مادة4
الحق في مكافأة عادلة
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في مكافأة عادلة – يتعهد األطاراف :بااالعتراف بحاق العماال فاي مكافاأة
توفر لهم وألسرهم مستوى معيشة الئق ،باالعتراف بحق العماال فاي معادل متزاياد للمكافاأة عان الوقات اإلضاافي
خضوعا ً لالستثناءات في حاالت معينة ،باالعتراف بحق العمال الرجال والنساء في المساواة في األجر عان العمال
المتساوي القيمة ،باالعتراف بحق آافة العمال في فترة إخطار معقولة قبل إنهاء التوظيف ،بالساماح بالخصام مان
األجر فقط بموجب الشروط وبالحد الذي تقرره القوانين أو اللوائح المحلية أو تحدده االتفاقيات الجماعية أو أحكام
التحكيم.
تتم ممارسة هذه الحقوق عن طريق االتفاقيات الجماعية التي تعقد بشاكل حار ،أو عان طرياق اآللياة القانونياة
لتحديد األجور ،أو عن طريق الوسائل األخرى المناسبة للظروف المحلية.
مادة5
الحق في تكوين منظمات
بهدف ضمان أو تشجيع حرية العمال وأصحاب العمل في تكوين منظمات محلية أو قومية أو دولية
لحماية مصالحهم االقتصادية واالجتماعية واالنضمام إلاى تلاك المنظماات – يتعهاد األطاراف أال يفساد القاانون
المحلي أو يطبق لكل يفسد هذه الحرية.
تحدد القوانين أو اللوائح المحلياة المادى الاذي تطباق باه الضامانات الاواردة فاي هاذه الماادة علاى أفاراد الشارطة،
وتحدد القوانين أو اللوائح المحلية المبدأ الاذي يحكام تطبياق هاذه الضامانات علاى أفاراد القاوات المسالحة ،ومادى
تطبيقها على حد سواء على األشخاص من هذه الفئة.
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مادة6
حق التفاوض جماعيا ً
بهادف ضامان الممارساة الفعالاة للحاق فاي التفااوض بشاكل جمااعي – يتعهاد األطاراف ،بتشاجيع التشااور
المشترك بين العمال وأصحاب العمل ،بتشجيع – متى آان ذلك ضاروريا ً ومناسابا ً – آلياات المفاوضاات االختيارياة
بين أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بقصد الوصول إلى لاوائح بناود وشاروط التوظياف
عن طريق االتفاقيات الجماعية ،بتشجيع إنشاء واستخدام اآلليات المناسبة للمصالحة والتحكيم االختياري من أجل
تسوية نزاعات العمالة ،وأن تعترف :بحق العمال وأصحاب العمل في العمل الجماعي في حاالت تضارب المصالح
–بما في ذلك حق اإلضراب – بموجب االلتزامات التي قد تنشأ عن االتفاقيات الجماعية المبرمة مسبقا ً.
مادة7
حق األطفال والشباب في الحماية
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحاق األطفاال والشاباب فاي الحماياة – يتعهاد األطاراف :باالنص علاى أن الحاد
األدنى لاللتحاق بالعمال هاو خماس عشارة سانة باساتثناء األطفاال الاذين يعملاون فاي أعماال خفيفاة دون اإلضارار
بصحتهم أو أخالقهم أو تعليمهم ،بالنص على أن الحد األدنى لاللتحااق بالعمال هاو ثمااني عشارة سانة فيماا يتعلاق
بالمهن المقرر أنها خطرة أو غير صحية ،بالنص على أال يتم توظيف األشاخاص الاذين ماازالوا يخضاعون للتعلايم
اإللزامي بما يحرمهم من االستفادة الكاملة من تعليمهم ،بالنص على تحديد ساعات العمل بالنسبة لألشخاص تحت
سن الثامنة عشرة  18وفقا ً الحتياجات نموهم وعلى وجه الخصوص وفقاا ً لحااجتهم للتادريب المهناي ،بااالعتراف
بحق العماال الصاغار والمبتادئين فاي أجار عاادل أو عاالوات مناسابة أخارى ،باالنص علاى أن الوقات الاذي يقضايه
الشباب في التدريب المهني أثناء ساعات العمل العادية بموافقة صاحب العمل يعتبر جازءاً مان ياوم العمال ،باالنص
على أن األشخاص تحت سن الثامنة عشرة الذين ياتم اساتخدامهم يكاون لهام الحاق فاي إجاازة سانوية لمادة أربعاة
أسابيع مدفوعة األجر آحد أدنى ،بالنص علاى أن األشاخاص تحات سان الثامناة عشارة ال يتماساتخدامهم فاي عمال
ليلي باستثناء مهن معينة تنص عليها القوانين أو اللوائح المحلية ،باالنص علاى أن األشاخاص تحات سان الثامناة
عشارة الاذين ياتم اساتخدامهم فاي مهان تحاددها القاوانين أو اللاوائح المحلياة الباد أن يخضاعوا للرقاباة الطبياة
المنتظمة ،بضمان الحماية الخاصة ضد األخطار البدنية واألخالقية التي يتعرض لها األطفال والشباب وخاصة ضد
تلك التي تنشأ عن عملهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
مادة8
حق المرأة العاملة في حماية األمومة
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق النساء العامالت فاي حماياة األموماة – يتعهاد األطاراف :باالنص علاى أن
تحصل النساء العامالت على إجازة قبل وبعد الوالدة تصل إلاى أربعاة عشار أسابوعا ً علاى األقال – إماا عان طرياق

282

المقدمة
إجازة مدفوعة األجر ،أو عن طريق إعانات الضمان االجتماعي المناسبة ،أو عن طريق إعانات الصناديق العامة .
باعتبار أنه ال يجوز لصاحب العمل توجيه إخطار بالفصل المرأة أثناء الفترة ما بين إخطارها له بأنه حامال وحتاى
نهاية إجازة الوضع ،أو توجيه إخطار بفصلها أثناء ذلك الوقت بحيث ينتهي اإلخطار أثناء تلك الفترة ،بالنص على
أن األمهات الالتي يقمن برعاياة أطفاالهن لهان الحاق فاي إجاازة آافياة لهاذا الغارض ،بتنظايم العمال الليلاي للنسااء
الحوامل ،والنساء الالتي أنجبن حاديثاً ،والنسااء الالتاي يارعين أطفاالهن ،بحظار العمال فاي التعادين تحات األرض
للنساء الحوامل ،والنساء الالتي أنجبن حاديثاً ،والنسااء الالتاي يارعين أطفاالهن ،وفاي آافاة األعماال األخارى غيار
المالئمة بسبب طبيعتهاا غيار الصاحية أو الصاعبة أو الخطارة ،واتخااذ اإلجاراءات المناسابة لحماياة حقاوق العمال
بالنسبة لهؤالء النساء.
مادة9
الحق في التوجيه المهني
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في التوجيه المهني – يتعهد األطراف بتوفير أو تشجيع – عند
الضرورة – الخدمات التي تساعد آافة األشخاص – بما في ذلك المعاقين – على حل المشاآل التي
تتعلق باالختيار والتقدم المهني ،مع االلتفات الواجب إلى خصائص الفرد وعالقتها بالفرص المهنية،
ويجب أن تكون هذه المساعدة متاحة بالمجان للشباب وأطفال المدارس والكبار.
مادة10
الحق في التدريب المهني
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في التدريب المهني – يتعهد األطراف :بتوفير وتشجيع – عند الضارورة
–التدريب الفني والمهني لكافة األشخاص – بما في ذلك المعاقين – وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأصاحاب
العمل ،ومنح التساهيالت للوصاول إلاى التعلايم الفناي العاالي والتعلايم الجاامعي بنااء علاى االساتعداد الفاردي فقاط،
بتاوفير أو تشاجيع نظاماا ً للتادريب الترتيباات النظامياة األخارى لتادريب األوالد والبناات الصاغار علاى الوظاائف
المختلفاة ،بتاوفير أو تشاجيع – عناد الضارورة .تساهيالت التادريب المالئماة والمتاحاة بساهولة للعماال الكباار،
تسهيالت خاصة إلعادة تدريب العمال الكبار والتي تكون الزمة نتيجة للتطور التكنولوجي أو األساليب الجديدة في
العمل ،وتوفير أو تشجيع – عند الضرورة – اإلجراءات الخاصة إلعادة تادريب وإعاادة دماج العااطلين عان العمال
لفترة طويلة ،تشجيع االستفادة الكاملة مان التساهيالت التاي توفرهاا اإلجاراءات المناسابة مثال .تقليال أو إلغااء أي
رسوم أو أتعاب ،مانح المسااعدات المالياة فاي الحااالت المناسابة ،إدراج الوقات الاذي يقضايه العامال فاي التادريب
اإلضافي ضمن سااعات العمال العادياة بنااء علاى طلاب صااحب العمال ،ضامان فعالياة التادريب وترتيباات التادريب
األخارى للعماال الصاغار – مان خاالل اإلشاراف الفعاال وبالتشااور ماع منظماات العماال ومنظماات أصاحاب العمال،
وضمان الحماية الكافية للعمال الصغار بوجه عام.
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مادة11
الحق في حماية الصحة
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في حماية الصحة – يتعهد األطراف – إما بطريق مباشر أو بالتعاون مع
المنظمات العامة أو الخاصة – باتخاذ اإلجراءات المناسبة التي توضع – ضمن أشياء أخرى :إلزالة أسباب اعتالل
الصحة بقدر اإلمكان ،لتوفير التسهيالت االستشارية والتعليمية من أجل تنمية الصحة وتشجيع المسئولية الفردية
في المسائل الصحية ،للوقاية من األمراض الوبائية ،واألمراض المستوطنة ،واألمراض األخرى ،وآذلك الحوادث
بقدر اإلمكان.
مادة12
الحق في الضمان االجتماعي
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في الضمان االجتماعي – يتعهد األطراف:
بإنشاء أو الحفاظ على نظام للضمان االجتماعي ،بالحفاظ على نظام الضمان االجتماعي بمستو مارض – علاى
األقل مساو لذلك المستوى الالزم من أجل التصديق على القانون األوروبي للضمان االجتماعي ،ببذل المساعي من
أجل رفع نظام الضمان االجتماعي بشكل تدريجي إلى مستوى أعلى ،باتخاذ الخطوات المناسبة – عن طريق إبرام
االتفاقيات الثنائية واالتفاقيات متعددة األطراف أو بالوسائل األخرى – وبموجب األحكام الموضاوعة فاي مثال هاذه
االتفاقيات – من أجال ضامان :المعاملاة المتسااوية لماواطني األطاراف األخارى ماع مواطنيهاا فيماا يتعلاق بحقاوق
الضمان االجتماعي – بماا فاي ذلاك االحتفااظ باإلعاناات التاي تنشاأ عان تشاريعات الضامان االجتمااعي – أياا ً آانات
االنتقاالت التي يقوم بها األشخاص المتمتعون بالحماية بين أقاليم األطراف ،منح والمحافظة على واسترداد حقوق
الضمان االجتماعي بوسائل مثل تراآم التأمين ،أو فترات العمل بموجب تشريعات أي من األطراف.
مادة13
الحق في المساعدة االجتماعية والطبية
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق فاي المسااعدة االجتماعياة والطبياة – يتعهاد األطاراف :بضامان مانح أي
شخص ال يمتلك الموارد الكافية ويكون غير قادر على تاأمين مثال هاذه الماوارد – إماا مجهوداتاه الخاصاة أو مان
مصادر أخرى وعلى وجه الخصوص – عن طريق اإلعانات بموجب نظام الضمان االجتماعي – المساعدة الكافية،
وآذلك الرعاية الالزمة في حالة المرض .بضمان أال يعاني األشخاص الاذين يتلقاون مثال هاذه المسااعدة – بسابب
هذا – من تقليص حقوقهم السياسية أو االجتماعية ،بالنص على جواز أن يتلقى أي شخص – عن طريق الخدمات
العاماة أو الخاصاة المناسابة – مثال هاذه المشاورة أو المسااعدة الشخصاية بماا يمناع أو يزيال أو يخفاف مان
االحتياجات ) 3من هذه المادة على ) ( ،(2) ،الشخصية أو األسرية ،بتطبيق األحكام المشار إليها فاي الفقارات( 1
مواطني األطراف األخرى على قدم المسااواة ماع مواطنيهاا بشاكل قاانوني فاي أراضايها وفقاا ً اللتزاماتهاا بموجاب
االتفاقية األوروبية الموقعة في باريس في الحادي عشر من ديسمبر  1953بشأن اإلعانات االجتماعية والطبية.
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مادة14
الحق في االستفادة من خدمات اإلعانة االجتماعية
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في االستفادة من خدمات اإلعانة االجتماعية – يتعهد األطراف:
بتشجيع أو توفير الخدمات التي تسااهم – باساتخدام وساائل الخدماة االجتماعياة – فاي رفاهياة وتنمياة آل مان
األفراد والمجموعات في المجتمع ،وتأقلمهم مع البيئة االجتماعية ،بتشجيع مشارآة األفراد والمنظماات التطوعياة
أو غيرها في إنشاء والمحافظة على مثل هذه الخدمات.
مادة15
حق األشخاص المعاقين في االستقالل واالندماج االجتماعي والمشارآة في حياة المجتمع
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق فاي االساتقالل واالنادماج االجتمااعي والمشاارآة فاي حيااة المجتماع بالنسابة
لألشخاص المعاقين – بصرف النظر عن عمر وطبيعة وسابب إعااقتهم – يتعهاد األطاراف علاى وجاه الخصاوص :
باتخاذ اإلجراءات الضرورية لتوفير التوجيه والتعليم والتدريب المهني لألشخاص المعاقين في إطار الخطط العامة
–حيثما يكون ذلك ممكنا ً – أو عن طرياق الهيئاات المتخصصاة العاماة أو الخاصاة – عنادما ال يكاون ذلاك ممكنااً،
بتشجيع التحاقهم بالعمل من خالل آافة اإلجراءات التي تتجه لتشاجيع أصاحاب العمال علاى توظياف واإلبقااء علاى
األشخاص المعاقين في بيئاة العمال العادياة ،وعلاى تنظايم ظاروف العمال بماا ياتالءم ماع احتياجاات المعااقين أو –
عندما ال يكون ذلك ممكنا ً بسبب اإلعاقة – عن طريق ترتيب أو إيجاد وظيفاة خاصاة تبعاا ً لمساتوى اإلعاقاة ،وفاى
حاالت معينة – فإن مثل هاذه اإلجاراءات قاد تتطلاب اللجاوء إلاى التوظياف المتخصاص وخادمات اإلعاناة ،تشاجيع
اندماجهم االجتماعي الكامل ،ومشارآتهم في حياة المجتمع وخاصة من خالل اإلجراءات– بما فاي ذلاك المسااعدة
الفنياة ،بهادف التغلاب علاى عوائاق االتصاال ،والتنقال ،وتمكيانهم مان ساهولة اساتخدام وساائل النقال ،واإلساكان،
واألنشطة الثقافية وأنشطة وقت الفراغ.
مادة16
حق األسرة في الحماية االجتماعية والقانونية واالقتصادية
بهدف ضمان الظروف الالزمة للتنمية الكاملة لألسرة – وهي الوحدة األساسية للمجتمع – يتعهد
األطراف بتشجيع الحماية االقتصادية والقانونية واالجتماعية للحياة العائلية بوسائل مثل اإلعانات االجتماعية
والعائلية ،الترتيبات المالية ،وتوفير اإلسكان العائلي ،واإلعانات للمتزوجين حديثا ً والوسائل األخرى المناسبة.
مادة17
حق األطفال والشباب في الحماية االجتماعية والقانونية واالقتصادية
بهادف ضامان الممارساة الفعالاة لحاق األطفاال والشاباب فاي النماو فاي بيئاة تشاجع علاى التنمياة الكاملاة
لشخصياتهم وقدراتهم البدنياة والعقلياة – يتعهاد األطاراف – إماا بشاكل مباشار أو بالتعااون ماع المنظماات العاماة
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والخاصة باتخاذ آافة اإلجراءات المناسبة والالزمة :لضمان أن األطفال والشباب – مع الوضع في االعتبار حقوق
وواجبات اآلباء – يتمتعون بالرعاية والمساعدة والتعليم والتدريب الذي يحتاجونه ،وعلى وجه الخصوص بالنص
على إنشاء وصيانة المؤسسات والخدمات الكافية والالزمة لهذا الغرض ،لحماية األطفال والشباب ضد اإلهمال أو
العنف أو االستغالل ،لتوفير الحماية والمعونة الخاصة من الدولة لألطفاال والشاباب المحارومين مؤقتااً ،أو بشاكل
نهائي من إعانة عائالتهم ،لتوفير التعليم األساسي والثانوي المجااني لألطفاال والشاباب ،وآذلاك تشاجيع الحضاور
المدرسي المنتظم.
مادة18
الحق في االرتباط بمهنة مربحة في إقليم األطراف األخرى
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في االرتباط بمهنة مربحة في إقليم أي طرف آخر – يتعهد األطراف:
بتطبيق اللوائح القائمة بروح التحرر ،بتبسيط اإلجراءات القائمة ،وتقليل أو إلغاء رساوم التقاضاي ،والرساوم
األخرى واجبة الدفع من قبل العمال أو أصحاب العمل األجانب ،بتبسيط اللوائح التي تحكم تشغيل العمال األجانب –
بشكل فردي أو جماعي ،وتعترف :بحق مواطنيها في مغاادرة الدولاة لاللتحااق بمهناة مربحاة فاي أقااليم األطاراف
األخرى.
مادة19
حق العمال المهاجرين وأسرهم في الحماية والمساعدة
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق العمال المهاجرين وعائالتهم في الحماية والمساعدة في إقليم أي
طرف آخر – يتعهد األطراف:
بالحفاظ عليهم وتوفير مطالبهم عن طريق خدمات مالئمة ومجانية لمساعدة هؤالء العمال – وعلى
وجه الخصوص من أجل الحصول على المعلومات الدقيقة ،واتخاذ آافة الخطوات المناسابة – بقادر ماا تسامح
به القوانين واللوائح المحلية – ضد الدعاية المضللة التي تتعلق بالهجرة ،باتخاذ اإلجراءات المناسبة – في نطاق
اختصاصاها – لتساهيل المغاادرة والسافر واساتقبال هاؤالء العماال وعاائالتهم وتاوفير – فاي نطااق اختصاصاها –
الخدمات المناسبة من الصحة والرعاية الطبية والظروف الصحية الجيدة أثناء السفر ،بتشجيع التعاون – بالشاكل
المناسب – فيما بين الخدمات االجتماعية العامة والخاصة في باالد الهجارة ،بضامان معاملاة هاؤالء العماال بشاكل
قانوني في أراضيها – وبالقدر الذي ينظم به القانون أو اللوائح مثل هذه المسائل أو آيفماا تخضاع لرقاباة الجهاات
اإلدارية – بما ال يقل عماا تاوفره لمواطنيهاا فيماا يتعلاق بالمساائل التالياة :المكافاآت والشاروط األخارى للتوظياف
والعمل ،عضوية النقابات العمالية والتمتع بمزاياا التفااوض الجمااعي ،أساباب ووساائل المعيشاة ،ضامان معاملاة
هؤالء العمال بشكل قانوني في أراضيها بما ال يقل عما توفره لمواطنيها فيما يتعلاق بضارائب التوظياف والرساوم
والضرائب واجبة الدفع بالنسبة لألشخاص المساتخدمين ،تساهيل لام شامل أسارة العامال األجنباي الاذي يسامح لاه
بالتواجد في اإلقليم – على قدر اإلمكان ،ضمان معاملة هاؤالء العماال بشاكل قاانوني فاي أراضايها بماا ال يقال عماا
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توفره لمواطنيها فيما يتعلق باإلجراءات القانونية التي تتعلق بالمسائل المشار إليها في هذه المادة ،ضمان أن مثل
هؤالء العمال الذين يقيمون بشكل قانوني في أراضيها ال يتم طردهم ما لم يقوموا بتعريض األمن القاومي للخطار،
أو يرتكبوا ما يخالف المصلحة العامة أو األخالقيات ،السماح – في حدود ماا يسامح باه القاانون – بتحويال أجازاء
مان أربااح ومادخرات هاؤالء العماال آماا يرغباون ،ماد الحماياة والمسااعدة التاي تانص عليهاا هاذه الماادة إلاى
المهاجرين ذوي المهن الحرة بالقدر الاذي يمكان باه تطبياق مثال هاذه اإلجاراءات ،تشاجيع وتساهيل تادريس اللغاة
القومياة للدولاة المساتقبلة أو – إن آانات هنااك عادة لغاات – فواحادة مان هاذه اللغاات للعماال المهااجرين وأفاراد
عائالتهم ،تشجيع وتسيل تدريس اللغة األم للعامل المهاجر ألطفاله – بالقدر الممكن.
مادة20
الحق في تكافؤ الفرص والمعاملاة المتسااوية فاي مساائل التوظياف والمهان دون تميياز بسابب الجانس بهادف
ضمان الممارسة الفعالة للحق فاي تكاافؤ الفارص والمعاملاة المتسااوية فاي مساائل التوظياف والمهان دون تميياز
بسبب الجنس – يتعهد األطراف باالعتراف بذلك الحق ،واتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان أو تشجيع تطبيقاه فاي
المجاالت التالية:
 سهولة التوظف والحماية ضد الفصل وإعادة التأهيل المهني، التوجيه المهني والتدريب وإعادة التدريب وإعادة التأهيل، شروط التوظيف وظروف العمل – بما في ذلك المكافآت، التطور في العمل – بما في ذلك الترقية.مادة21
الحق في المعلومات والتشاور
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق العمال في توفير المعلوماات لهام والتشااور معهام فاي نطااق المشاروع –
يتعهاد األطاراف باتخااذ أو تشاجيع اإلجاراءات التاي تمكان العماال أو ممثلايهم – وفقاا ً للتشاريعات والممارساات
المحلية:
)أ ( أن يكونوا على علم بانتظام أو في الوقت المناسب وبطريقة مفهوماة بالوضاع االقتصاادي والماالي للمشاروع
الذي يستخدمهم ،ولكن يجوز رفض إفشاء معلومات معينة عن المشروع قاد تضار باه أو تكاون سارية ،و (ب) أن
تتم استشارتهم فاي الوقات المناساب بشاأن القارارات المقترحاة التاي يمكان أن تاؤثر بشاكل جاوهري علاى مصاالح
العمال ،وخاصة تلك القرارات التي يمكن أن يكون لها تأثير آبير على وضع التوظيف في المشروع.
مادة22
المشارآة في تحديد وتحسين ظروف العمل وبيئة العمل
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق العمال فاي المشاارآة فاي تحدياد وتحساين ظاروف العمال فاي المشاروع –
يتعهد األطراف باتخاذ أو تشجيع اإلجراءات التي تمكن العمال أو ممثليهم – وفقا ً للتشريعات والممارسات المحلية
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أن يشارآوا في:
 تحديد وتحسين وتنظيم ظروف وبيئة العمل، حماية الصحة والسالمة داخل نطاق المشروع، تنظيم الخدمات االجتماعية واالجتماعية الثقافية والتسهيالت داخل نطاق المشروع، اإلشراف على مراعاة اللوائح بشأن هذه المسائل.مادة23
حق المسنين في الحماية االجتماعية
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق المسنين في الحماية االجتماعية – يتعهد األطراف باتخاذ أو تشجيع – إما
بطرياق مباشار أو بالتعااون ماع المنظماات العاماة أو الخاصاة – اإلجاراءات المناسابة التاي توضاع علاى وجاه
الخصوص :لتمكين المسنين أن يظلوا أعضاء في المجتمع بشكل آامل ألطول فترة ممكنة – عن طريق:
 لتاوفير الماوارد الكافياة التاي تمكانهم أن يحياوا حيااة الئقاة ،ويلعباوا دوراً نشايطا ً فاي الحيااة العاماة والخاصاةالثقافية واالجتماعية،
 لتوفير المعلومات عن الخدمات والمرافق المتاحة للمسنين وفرص استفادتهم منها، لتمكين المسنين من أن يختاروا أسلوب حياتهم بحرية ،وأن يعيشوا حياة مستقلة في بيئتهم المألوفةبالقدر الذي يرغبونه أو يستطيعونه – عن طريق:
 لتوفير المسكن المناسب الحتياجاتهم وحالتهم الصحية أو المساندة الكافية لتدعيم مسكنهم، لتوفير الرعاية الصحية والخدمات الالزمة لحالتهم، لضامان الادعم المناساب للمسانين الاذين يعيشاون فاي مؤسساات ،ماع احتارام خصوصاياتهم ،والمشاارآة فايالقرارات التي تتعلق بالظروف المعيشية في المؤسسة.
مادة24
الحق في الحماية في حاالت إنهاء التوظيف
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق العمال في الحماية في حاالت إنهاء التوظيف – يتعهد األطراف
باالعتراف:
بحاق آافاة العماال فاي عادم إنهااء تاوظيفهم دون أساباب وجيهاة تارتبط بقادرتهم أو سالوآهم ،أو علاى أسااس
متطلبات تشغيل المشروع أو المؤسسة أو الخدمة ،بحق العمال الذين أنهى توظيفهم دون سبب وجيه في تعويض
آاف أو إعانة مناسبة أخرى .ومن أجل هذا الهدف – يتعهاد األطاراف بضامان أن يكاون للعامال الاذي يعتبار إنهااء
توظيفه آان دون سبب وجيه في اللجوء لهيئة عادلة.
مادة25
حق العمال في حماية مطالباتهم في حالة إفالس صاحب العمل
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بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق العمال في حماية مطالبتهم في حالة إفاالس صااحب العمال– يتعهاد األطاراف
بالنص على أن مطالبات العمال التي تنشأ عن عقود التوظيف أو عالقات التوظيف يتم ضمانها عن طريق مؤسسة
ضمان أو بأي شكل آخر فعال من أجل الحماية.
مادة26
الحق في الكرامة أثناء العمل
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق آافة العمال في حماية آرامتهم أثناء العمل – يتعهد األطراف –
بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب العمل :لتشجيع الوعي ،والمعلومات ،ومنع التحرش الجنسي في مكان
العمال ،أو فيماا يتعلاق بالعمال ،واتخااذ آافاة اإلجاراءات المناسابة لحماياة العماال مان مثال هاذا السالوك ،لتشاجيع
الوعي ،والمعلومات ،ومنع األفعال السلبية والبغيضة بشكل واضح التي توجه ضد العمال في مكان العمال أو فيماا
يتعلق بالعمل ،واتخاذ آافة اإلجراءات المناسبة لحماية العمال من مثل هذا السلوك.
مادة27
حق العمال ذوي المسئوليات العائلية في تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في المساواة فاي الفارص والمعاملاة فيماا باين العماال الرجاال والنسااء ذوي
المسئوليات العائلية وبين هؤالء العمال والعمال اآلخرين – يتعهد األطراف:
باتخاذ اإلجراءات المناسبة:
لتمكين العمال ذوي المسئوليات العائلية أن يلتحقوا ويظلوا في العمل ،وآذلك إعادة التحاقهم بالعمل
بعاد التغياب بسابب تلاك المسائوليات – بماا فاي ذلاك اإلجاراءات فاي مجاال التوجياه والتادريب المهناي ،لوضاع
احتياجاتهم في االعتبار فيما يتعلق بظروف التوظيف والضمان االجتماعي ،لتطوير أو تشجيع الخادمات العاماة أو
الخاصة – وعلى وجه الخصوص خدمات رعاية األطفال أثنااء النهاار الترتيباات األخارى لرعاياة األطفاال ،لتاوفير
إمكانية الحصول على إجازة أبوية – ألي من الوالدين – أثناء فترة ما بعد إجازة الوضع لرعاية الطفل والتي يحدد
مدتها وشروطها القانون المحلي أو االتفاقيات الجماعية أو اإلجراءات المتبعة ،لضمان أن المسئوليات العائلية لن
تشكل بهذا سببا ً وجيها ً إلنهاء التوظيف.
مادة28
حق ممثلي العمال في الحماية في المشروع والتسهيالت التي تمنح لهم
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق ممثلي العمال في تنفيذ مهامهم – يتعهد األطراف بضمان أنهم في المشروع:
يتمتعون بالحماية الفعالة ضاد األفعاال التاي تضارهم – بماا فاي ذلاك الفصال علاى أسااس وضاعهم أو أنشاطتهم
آممثلي للعمال في المشروع ،يمنحوهم مثل هذه التسهيالت بالقدر المالئم من أجل تمكينهم من تنفيذ مهامهم علاى
الفور وبكفاءة ،أخذاً في االعتبار نظام العالقات الصناعية للدولة ،واحتياجات وحجم قدرات المشروع المعني،
مادة29
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الحق في المعلومات والتشاور في إجراءات الفصل الجماعي
بهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق العمال في الحصاول علاى المعلوماات والتشااور معهام فاي حااالت الفصال
الجماعي – يتعهد األطراف بضمان أن أصحاب العمل سيخبرون ويتشاورون مع ممثلي العمال في الوقت المناسب
قبل حاالت االستغناء الجماعية بالطرق والوسائل التي تجنب حاالت االستغناء الجماعية ،أو تحد منها وتخفف من
آثارها ،على سبيل المثاال بااللجوء إلاى اإلجاراءات االجتماعياة المصااحبة التاي تهادف علاى وجاه الخصاوص إلاى
المساعدة في إعادة توظيف أو إعادة تدريب العمال المعنيين.
مادة30
الحق في الحماية ضد الفقر والحرمان االجتماعي
بهادف ضامان الممارساة الفعالاة لحاق الحماياة ضاد الفقار والحرماان االجتمااعي – يتعهاد األطاراف :باتخااذ
اإلجراءات في إطار شامل ومنسق لتشجيع حصول األشخاص – الذين يعيشون في فقر أو محرومين اجتماعياً ،أو
عرضة لذلك وآذلك عاائالتهم – علاى وجاه الخصاوص علاى العمال والساكن والتادريب والتعلايم والثقافاة واإلعاناة
االجتماعية والطبية ،بمراجعة هذه اإلجراءات بقصد تعديلها عند الضرورة.
مادة31
الحق في السكن
بهدف ضمان الممارسة الفعالة للحق في المسكن – يتعهاد األطاراف باتخااذ اإلجاراءات التاي توضاع :لتشاجيع
الحصول على مسكن ذي مساتوى مالئام ،لمناع وتقليال التشارد بقصاد إزالتاه تادريجياً ،لجعال ساعر المساكن متاحاا ً
للذين ال يمتلكون الموارد الكافية.
الجزء الثالث
مادة أ
التعهدات
بموجب أحكام المادة ب فيما يلي – يتعهد آافة األطراف:
باعتبار الجزء األول من هذا الميثاق آإعالن لألهداف تسعى لتحقيقها بشتى الوسائل المناسبة آماا ورد فاي الفقارة
التمهيدية لذلك الجزء ،باعتبار نفسه ملزما ً بستة على األقال مان الماواد التساع التالياة مان الجازء الثااني مان هاذا
الميثاق :المواد  (1)،(5) ،(6) ،(7) ،(12) ،(13) ،(16) ،(19) ،(20) ،باعتباار نفساه ملزماا ً بعادد إضاافي مان
المواد أو الفقرات المرقمة من الجزء الثاني من الميثاق والذي يجوز له أن يختارها – بشرط أن يكون إجماال عدد
المواد أو الفقرات المرقمة التي يلتزم بها ال تقل عان سات عشارة ماادة أو ثاالث وساتين فقارة مرقماة .ياتم إخطاار
األمين العام للمجلس األوروباي باالمواد أو الفقارات التاي تام اختيارهاا وفقاا ً للفقارات الفرعياة (ب) (،ج) مان هاذه
المادة وذلك عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.
يجوز ألي طرف أن يعلن – في وقت الحق – عن طريق إخطار يرسال إلاى األماين العاام – أناه يعتبار نفساه ملزماا ً
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بأي مواد أو فقرات مرقمة من الجزء الثاني من الميثاق الذي لم يقبله بالفعل بموجب شروط الفقرة ) ( 1مان هاذه
المادة ،ومثل هذه التعهدات التي تصدر الحقا ً تعتبر جزءاً مكمالً للتصديق أو القبول أو الموافقاة ويكاون لهاا نفاس
األثر اعتباراً من اليوم األول من الشهر الذي يلي انتهاء فترة شهر واحد من تاريخ اإلخطار.
يحافظ آل طرف على نظام للتفتيش على العمالة يناسب الظروف المحلية.
مادة ب
العالقة بالميثاق االجتماعي األوروبي وبروتوآول  1988اإلضافي
ال يجوز ألي طرف في الميثاق االجتماعي األوروبي أو البروتوآول اإلضافي بتاريخ  5مايو 1988أن يصدق على
أو يقبال أو يوافاق علاى هاذا الميثااق دون أن يعتبار نفساه ملزماا ً علاى األقال باألحكاام التاي تطاابق أحكاام الميثااق
االجتماعي األوروبي – وعندما يكون مناسبا ً – أحكام البروتوآول اإلضافي التي التزم بها.
ينشأ عن قبول االلتزام بأي حكم من أحكام هذا الميثااق – مان تااريخ بادء العمال بتلاك االلتزاماات بالنسابة للطارف
المعني – تطابق أحكام الميثاق االجتماعي األوروبي – وعندما يكون مناسبا ً – أحكام البروتوآول اإلضافي الالحق
له لسنة  ، 1988ويتوقف تطبيقه بالنسبة للطرف المعني في حالة التزام ذلك الطرف بالوثيقة األولى أو آالهما.
الجزء الرابع
مادة ج
اإلشراف على تنفيذ التعهدات الواردة في الميثاق
تنفيذ االلتزامات القانونية الواردة في هذا الميثاق لنفس اإلشراف مثلما الحال في الميثاق االجتماعي األوروبي.
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مادة د
الشكاوى االجتماعية
تطباق أحكاام البروتاوآول اإلضاافي الالحاق للميثااق االجتمااعي األوروباي – الاذي يانص علاى نظاام الشاكاوى
الجماعية – على التعهدات الواردة في هذا الميثاق بالنسبة للدول التي صدقت على البروتوآول المذآور.
يجوز ألي دولة غير ملتزمة بالبروتوآول اإلضافي الالحق للميثاق االجتماعي األوروبي الذي ينص على نظاام
الشكاوى الجماعية – عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة الخاصاة بهاا لهاذا الميثااق أو فاي أي وقات
الحق – أن تعلن عان طرياق إخطاار يرسال إلاى األماين العاام للمجلاس األوروباي بقبولاه اإلشاراف علاى التزاماتاه
بموجب هذا الميثاق التي تلي اإلجراءات المنصوص عليها في البروتوآول المذآور.
الجزء الخامس
مادة ه
عدم التمييز
يكفل التمتع بالحقوق المذآورة في هاذا الميثااق دون تميياز بسابب العارق ،أو اللاون ،أو الجانس ،أو اللغاة ،أو
الدين ،أو الرأي السياسي ،أو غيره ،أو األصل القومي ،أو المنشأ االجتماعي ،أو الصاحة ،أو االنتسااب إلاى أقلياة
قومية ،أو الميالد ،أو أي وضع آخر.
مادة و
الحد من االلتزامات وقت الحرب أو الطوارئ العامة
يجوز ألي طرف – في وقت الحرب أو الطوارئ العاماة األخارى التاي تهادد حيااة األماة – أن يتخاذ اإلجاراءات
التي تحد من التزاماتاه بموجاب هاذا الميثااق إلاى الحاد الاذي تتطلباه ضارورات الموقاف ،بشارط أال تتعاارض هاذه
اإلجراءات مع التزاماته األخرى بموجب القانون الدولي.
يجب على أي طرف أفاد من حق الحد من االلتزامات – في خالل فترة زمنية معقولة – أن يبقى
األمين العام للمجلس األوروبي على علم تماما ً باإلجراءات التي اتخذت وأسباب ذلك ،ويقوم آذلك
بإبالغ األمين العام عند توقف العمل بهذه اإلجراءات وبأحكام الميثاق التي قبل تنفيذها بشكل آامل.
مادة ز
القيود
ال تخضع الحقوق والمبادئ المذآورة في الجزء األول – عند تحقيقها بشكل فعال وممارستها الفعالة
آما هو منصوص عليه في الجزء الثاني – ألي تحديد أو قيود غير مذآورة في تلك األجزاء باستثناء
ما يحدده القانون وتكون الزماة فاي المجتماع الاديموقراطي لحماياة حقاوق وحرياات اآلخارين ،أو لحماياة الصاالح
العام ،أو األمن القومي ،أو الصحة العامة ،أو األخالق.
ال تطبق القيود المسموح بها بموجب هذا الميثاق على الحقوق وااللتزاماات الماذآورة فياه ألي غارض بخاالف ماا
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وضعت له.
مادة ح
العالقة بين الميثاق والقانون المحلي أو االتفاقيات لدولية
ال تخل أحكام هاذا الميثااق بأحكاام القاانون المحلاي ،أو أي معاهادات ثنائياة ،أو متعاددة األطاراف ،أو اتفاقياات ،أو
اتفاقات معمول بها بالفعل ،أو قد يعمل بها ،والتي بموجبها يمنح األشخاص المتمتعين بالحماية معاملة مرضية.
مادة ط
تنفيذ التعهدات
دون اإلخالل بطرق التنفيذ المنتظرة في هذه المواد – يتم تنفيذ األحكاام ذات الصالة للماواد مان ) ( 1إلاى ) 31مان
الجزء الثاني من هذا الميثاق عن طريق) :
القوانين أو اللوائح،
االتفاقيات بين أصحاب العمال أو منظماات أصاحاب العمال ومنظماات العماال ،مازيج مان تلاك الوسايلتين ،الوساائل
األخرى المناسبة ،( 7)، ،من الماادة ) ( ،(2) ،(3) ،(4) ،(5) ، ( 2يعتبار االلتازام بالتعهادات الناشائة عان أحكاام
الفقارات ) ( 15مان الماادة)  ، ( 10والماادتين ) ( 7) ،(2) ،(3) ،مان الماادة) ، ( 7والفقارات ) ( ،(6) ، ( 1
والفقرات )  ( 422من الجزء الثاني مان هاذا الميثااق نافاذاً إذا طبقات األحكاام وفقاا ً للفقارة ) ( 1مان هاذه الماادة )
 (21)،على الغالبية العظمى من العمال المعنيين.
مادة ي
التعديالت
يرسل أي تعديل على الجازء األول والجازء الثااني مان هاذه الميثااق بغارض توسايع الحقاوق التاي يكفلهاا هاذا
الميثاق ،وآذلاك أي تعاديل علاى األجازاء مان الثالاث إلاى الخاامس يقترحاه أحاد األطاراف أو اللجناة الحكومياة إلاى
األمين العام للمجلس األوروبي الاذي يقاوم بإرسااله إلاى أطاراف هاذا الميثااق .تادرس اللجناة الحكومياة أي تعاديل
مقترح وفقا ً ألحكام الفقرة السابقة التي تقوم بعرض النص الذي تتبناه علاى لجناة الاوزراء للموافقاة بعاد التشااور
مع الجمعية البرلمانية ،وبعد أن توافق عليه لجنة الوزراء للموافقة بعد التشاور مع الجمعية البرلمانياة ،وبعاد أن
توافق عليه لجنة الوزراء يرسل هذا النص إلى األطراف لقبوله.
يبدأ العمل بأي تعديل على الجزء األول والجزء الثاني من هذا الميثاق – بالنسبة لألطراف التي قبلت به – فاي
اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء شهر واحد من التاريخ الذي يخطر فيه ثالثة أطراف األمين العام بقبوله.
وبالنسبة ألي طرف يقبل به الحقا ً – يبدأ العمل بالتعديل في اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء
فترة شهر واحد من التاريخ الذي يخطر فيه ذلك الطرف األمين العام بقبوله.
يبدأ العمل بأي تعديل على األجزاء من الثالث إلى السادس من هاذا الميثااق فاي الياوم األول مان الشاهر الاذي يلاي
انقضاء فترة شهر واحد من التاريخ الذي يخطر فيه آافة األطراف األمين العام بقبولهم له.
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الجزء السادس
مادة ك
التوقيع والتصديق وسريان المفعول
يفتتح هذا الميثاق للتوقيع من قبل الدول أعضاء المجلس األوروبي ،ويخضع للتصديق أو القبول أو
الموافقة ،ويتم إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى األمين العام للمجلس األوروبي.
يبدأ العمل بهذا الميثاق في اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد مان التااريخ الاذي تعارب فياه
ثالث دول من أعضاء المجلس األوروبي عن موافقتها بااللتزام بهذا الميثاق طبقا ً للفقرة السابقة.
بالنسبة ألي دولة عضو تعرب الحقا ً عن موافقتها بااللتزام بهذا الميثاق – يبدأ العمل به في اليوم األول من الشهر
الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو
الموافقة.
مادة ل
التطبيق اإلقليمي
يطبق هذا الميثاق على اإلقليم الحضري لكل طرف ،ويجوز ألي طرف يقوم بالتوقيع أن يحادد– وقات التوقياع
أو عناد إياداع وثيقاة التصاديق أو القباول أو الموافقاة الخاصاة باه – عان طرياق إعاالن يرسال إلاى األماين العاام
للمجلس األوروبي – اإلقليم الذي يعتبر أنه إقليمه الحضري لهذا الغرض .يجوز ألي طرف يقوم بالتوقيع أن يعلان
–وقت التوقيع أو عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة الخاصة به أو في أي وقت الحق – عن طرياق
إخطار يرسل إلى األمين العام للمجلس األوروبي – امتداد أثر الميثاق آليا ً أو جزئيا ً إلى إقليم أو أقاليم غير حضرية
يحددها اإلعاالن الماذآور والتاي يكاون مسائوالً عان عالقاتهاا الدولياة ،ويحادد فاي اإلعاالن ماواد أو فقارات الجازء
الثاني من هذا الميثاق التي يقبل االلتزام بها قيما يتعلق باألقاليم المذآورة في اإلعالن.
يمتد تطبيق الميثاق إلى اإلقليم أو األقاليم المذآورة في اإلعالن سالف الذآر اعتباراً من اليوم األول من الشاهر
الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد من تاريخ استالم األمين العام إخطاراً بهذا اإلعالن.
يجوز ألي طرف أن يعلن – في وقت الحق عن طريق إخطار يرسل إلى األمين العام للمجلاس األوروباي – أناه
يقبل – فيما يتعلق بإقليم أو أآثر من التي يطباق عليهاا الميثااق طبقاا ً للفقارة ) ( 2مان هاذه الماادة – باااللتزام باأي
مواد أو أي فقرات مرقمة لم يكن قد قبلها بالفعل فيما تعلق بذلك اإلقليم أو تلك األقاليم ،وتعتبر مثال هاذه التعهادات
المقدمة الحقا ً جزءاً مكمالً لإلعالن األصلي فيما يتعلق باإلقليم المعناي ،ويكاون لهاا نفاس األثار اعتبااراً مان الياوم
األول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد من تاريخ استالم األمين العام لإلخطار.
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مادة م
اإللغاء
يجاوز ألي طارف أن يعلان إلغااء هاذا الميثااق فقاط فاي نهاياة فتارة خماس سانوات مان تااريخ بادء العمال بهاذا
الميثاق بالنسبة لذلك الطرف ،أو في نهاية أي فتارة الحقاة مادتها سانتين ،وفاي آلتاا الحاالتين – بعاد تقاديم إخطاار
مدته ستة أشهر يرسل إلى األمين العام للمجلس األوروبي والذي يقوم بإبالغ األطراف اآلخارين باذلك .يجاوز ألي
طرف – طبقا ً لألحكام المذآورة في الفقرة السابقة – أن يعلن إلغاء أي مادة أو فقرة من الجزء الثااني مان الميثااق
يكون قد قبلها بشرط أن يكون عدد المواد أو الفقرات التي يلتزم بها هذا الطرف ال تقل عن ست عشرة فاي الحالاة
األولى وثالث وستين في الحالة الثانية ،وأن يظل هذا العدد ( –متضامنا ً الماواد التاي يختارهاا الطارف مان باين ماا
أشير إليه بشكل خاص في المادة ( أ – )الفقرة ( 1الفقرة الفرعية( ب) .
يجوز ألي طرف أن يعلن إلغاء هذا الميثاق أو أي من مواد أو فقرات الجازء الثااني مان الميثااق بموجاب الشاروط
المذآورة في الفقرة ) ( 1من هذه المادة فيما يتعلق بأي إقليم يطبق عليه هذا الميثاق – بموجاب إعاالن يقادم طبقاا ً
للفقرة ) ( 2من المادة( ل) .
مادة ن
المالحق
تشكل مالحق هذا الميثاق جزءاً مكمالً له.
مادة س
اإلخطارات
يخطر األمين العام للمجلس األوروبي الدول أعضاء المجلس ومدير عام مكتب العمل الدولي:
بأي توقيع ،بإيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة ،بتاريخ بدء العمل بهذا الميثاق طبقا ً للمادة (ك)(2) ،
 ،( 3)،والمادة( د – )الفقرتين ) ( ، ( 1بأي إعالن يتم تقديماه تطبيقاا ً للماواد( أ – )الفقارتين(2) ،(3) ،(4) ، ( 2
( ،والمادة( و – )الفقرة) ، ( 2والمادة (ل–)الفقرات ( 1بأي تعديل طبقا ً للمادة( ي) .
بأي إلغاء طبقا ً للمادة ( م) ،بأي تصرف آخر أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذا الميثاق.
وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – والمخول لهم ذلك قانونا ً – بالتوقيع على هذا الميثاق المنقح .تحرر فاي
ستراسبورغ في الثالث من مايو  1996باللغتين اإلنجليزياة والفرنساية – وآال النصاين متسااو فاي التوثياق – فاي
نسخة واحدة يتم إيداعها في ساجالت المجلاس األوروباي ،ويقاوم األماين العاام للمجلاس األوروباي بإرساال نساخا ً
مصدق عليها إلى آل دولة عضو بالمجلس األوروبي وإلى المدير العام لمكتب العمل الدولي.
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مالحق الميثاق االجتماعي األوروبي المعدل
نطاق الميثاق االجتماعي األوروبي المعدل فيما يتعلق باألشاخاص المتمتعاين بالحماياة دون اإلخاالل بالماادة (
– ) 12الفقرة) ، ( 4والمادة – )  ( 13الفقرة – ) ( 4يشمل األشخاص المتمتعين بالحماية
بموجب المواد من ) ( 1إلاى )  ( 17والماواد مان )  ( 20إلاى )  ( 31األجاناب فقاط بقادر ماا يكوناون ماواطنين
ألطراف أخرى سواء مقيمين أو يعملون بانتظام بشكل قانوني داخل نطاق إقليم الطارف المعناي علاى ) (، .(19أن
تفسر هذه المواد في ضوء أحكام المادتين( 18
ال يخل هذا التفسير بتوسيع التسهيالت المشابهة لتشمل أشخاصاا ً آخارين مان قبال أي مان األطاراف .يمانح آل
طرف الالجئين آماا تعارفهم االتفاقياة التاي تتعلاق بوضاع الالجئاين الموقعاة فاي جنياف فاي 28يولياو  1951وفاي
بروتاوآول  31ينااير –  1967والاذين يقيماون فاي إقليماه بشاكل قاانوني معاملاة مرضاية بقادر اإلمكاان ،وفاي أي
األحوال ال تقل عما تفرضه االلتزاماات التاي قبلهاا الطارف بموجاب االتفاقياة الماذآورة وبموجاب أي وثاائق دولياة
أخرى قائمة واجبة التطبيق على هؤالء الالجئين .يمنح آل طرف األشخاص عديمي الجنسية آما تعارفهم االتفاقياة
بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية الموقعة في نيويورك في  28سبتمبر  1954والذين يقيمون بشكل قانوني
في إقليمه معاملة مرضية بقدر اإلمكان ،وفي أي األحوال ال تقل عن االلتزامات التي قبلها الطرف بموجاب الوثيقاة
المذآورة وبموجب أي وثيقة وثائق دولية أخرى قائمة واجبة التطبيق على هؤالء األشخاص عديمي الجنسية.
الجزء األول
الفقرة  ، 18والجزء الثاني – مادة –  18الفقرة1
من المفهوم أن هاذه األحكاام ال تتعلاق بمساألة دخاول أقااليم األطاراف ،وال تخال بأحكاام االتفاقياة األوروبياة بشاأن
التأسيس الموقعة في باريس في  13ديسمبر1955
الجزء الثاني
مادة –  1الفقرة2
ال يفسر هذا الحكم على أنه حظر ،أو أنه يرخص ألي اتحاد بشروط أو ممارسات أمنية.
مادة –  2الفقرة6
يجوز لألطراف أن تشترط عدم تطبيق هذا النص:
على العمال الذين لديهم عقد أو عالقة عمل لمدة ال تتجاوز شاهراً واحاداً ،و/أو أسابوع عمال ال يتجااوز ثمااني
سااعات ،متاى آان عقاد أو عالقاة العمال ذا طبيعاة طارئاة و/أو معيناة – بشارط أن يكاون عادم تطبيقاه – فاي هاذه
الحاالت – تبرره اعتبارات موضوعية.
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مادة –  3الفقرة4
من المفهوم – ألغراض هذا النص – أن مهام وتنظيم وشروط تشغيل هذه الخدمات تحددها القوانين
أو اللوائح المحلية ،أو االتفاقيات الجماعية ،أو الوسائل األخرى المناسبة للظروف المحلية.
مادة –  4الفقرة4
يكون من المفهوم تماما ً أن هذا النص ال يحظر الفصل الفوري بسبب أي جريمة خطيرة.
مادة –  4الفقرة5
من المفهوم أنه يجوز ألي طرف أن يقدم التعهد المطلوب في هذه الفقرة إذا لم يكن الخصم من األجر
بالنسبة للغالبية العظماى مان العماال بموجاب القاانون ،أو عان طرياق االتفاقياات الجماعياة ،أو أحكاام التحكايم
باستثناء األشخاص الذين ال يغطيهم ذلك.
مادة –  6الفقرة4
من المفهوم أنه يجوز لكل طرف – بالقادر الاذي يعنياه – أن يانظم ممارساة حاق اإلضاراب بموجاب القاانون –
بشرط أن يتم تبرير أي قيد إضافي يحدث على هذا الحق بموجب شروط المادة( ز)
مادة –  7الفقرة2
ال يمنع هذا النص األطراف من أن تنص في تشريعاتها على أن الشباب الذين لم يصلوا إلى الحد األدنى المقرر
من السن يجوز لهم أداء أعمال بالقدر الالزم لتدريبهم المهني حيث يتم أداء مثل هاذا العمال وفقاا ً لشاروط تحاددها
الجهة المختصة وإجراءات تتخذها من أجل حماية صحة وسالمة هؤالء الشباب.
مادة –  7الفقرة8
من المفهوم أنه يجوز ألي طرف أن يقدم التعهد المطلوب في هذه الفقرة إذا نص بموجاب القاانون أن الغالبياة
العظمى من األشخاص تحت سن الثماني عشرة سنة ال يتم استخدامهم في العمل الليلي.
مادة –  8الفقرة2
ال يفسر هذا النص على أنه يضع حظراً مطلقاً ،ويمكن إجراء استثناءات – على سبيل المثال – في
الحاالت التالية:
إذا أدينت امرأة عاملة بسوء السلوك الذي يبرر إنهاء العالقة الوظيفية،
إذا توقف العمل بالتعهد المعني،
إذا انقضت الفترة المحددة في عقد العمل.
مادة –  12الفقرة4
تتسع عبارة" وبموجب األحكام الموضوعة في مثل هذه االتفاقيات "في مقدمة هذه الفقرة لتتضمن– من بين
أشياء أخرى – أنه يجوز ألي طرف – فيما يتعلق باإلعانات المتاحة بشاكل مساتقل ألي اشاتراك تاأمين أن يشاترط
استكمال فترة إقامة محددة قبل منح مثل هذه اإلعانات لمواطني األطراف
األخرى.
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مادة –  13الفقرة4
يجوز للحكوماات غيار األطاراف فاي االتفاقياة األوروبياة بشاأن اإلعاناات االجتماعياة والطبياة أن تصادق علاى
الميثاق فيما يتعلق بهذه الفقرة بشرط أن تمنح لمواطني األطراف اآلخرين المعاملة التي تتفق مع أحكاام االتفاقياة
المذآورة.
مادة16
من المفهوم أن الحماية الممنوحة في هذا النص تغطي األسر ذات الوالد الواحد.
مادة17
من المفهوم أن هذا النص يغطي آافة األشخاص تحت سن الثامنة عشرة – ما لم يمكن تطبيقه فاي وقات مبكار
عن ذلك – بموجب القانون واجاب التطبياق علاى غالبياة األطفاال – دون اإلخاالل باألحكاام ) األخارى المعيناة التاي
ينص عليها الميثاق – وبخاصة المادة ( 7هذا ال يفرض التزاما ً بتوفير التعليم اإللزامي حتى السن المذآورة أعاله.
مادة –  19الفقرة6
لغرض تطبيق هذا النص – تفهم عبارة" عائلة العامل األجنبي "علاى أنهاا علاى األقال زوجاة العامال واألبنااء
غير المتزوجين طالما أن الدولة المستقبلة تعتبرهم قصر وآانوا يعتمدون على العامل المهاجر.
مادة20
مان المفهاوم أن مساائل الضامان االجتمااعي وآذلاك النصاوص األخارى التاي تتعلاق بإعاناة البطالاة ،وإعاناة
الشيخوخة ،وإعانة البقاء على قيد الحياة يجوز استبعادها مان نطااق هاذه الماادة .ال تعتبار النصاوص التاي تتعلاق
بحماية النساء – وخاصة فيما يتعلق بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة أنها تمييزاً آما هو مشاار إلياه فاي هاذه
المادة.
ال تمنع هذه المادة من اتخاذ إجراءات معينة تهدف إلى إزالة الفروق الفعلية.
يجوز أن تستبعد األنشطة المهنية – والتي بسبب طبيعتها أو طريقة تنفيذها يعهد بها إلى أشاخاص مان جانس
محدد – من نطاق هذه المادة أو من بعض أحكامها ،وال يجوز تفسير هذا النص على أتاه يتطلاب مان األطاراف أن
تدرج في قوانينها أو لوائحها قائمة بالمهن التي يجوز قصرها على أشاخاص مان جانس محادد بسابب طبيعتهاا أو
طريقة تنفيذها.
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مادة –  21الفقرة22
لغرض تطبيق هذه المواد – تعني عبارة" ممثلو العمال "األشخاص الذين يعترف لهم بذلك بموجب
القانون أو اإلجراءات المتبعة محليا ً.
تشمل عبارة" القانون أو اإلجراءات المتبعة محليا ً – "حسبما تكون الحالاة – باإلضاافة للقاوانين واللاوائح –
االتفاقيات الجماعية واالتفاقيات األخرى بين أصحاب العمل وممثلي العمال واألعراف ،وآذلاك مجموعاة الساابقات
القانونية ذات الصلة.
لغرض تطبيق هذه المواد – تفهم عبارة" المشروع "على أنها إشارة إلى مجموعاة مان المكوناات الملموساة
وغير الملموسة – ذات الشخصية القانونية أو بدونها – المشكلة إلنتاج السلع أو تاوفير الخادمات مان أجال الاربح
المالي ولها صالحية تحديد سياسة السوق الخاصة بها.
من المفهوم أن الجماعاات الدينياة ومؤسسااتها يجاوز اساتبعادها مان تطبياق هاذه الماواد حتاى وإن آانات هاذه
المؤسسات عبارة عن" مشروعات "بمفهوم الفقرة) ، ( 3والمؤسسات التي تمارس أنشطة نابعة من مثل معيناة
أو تستلهم مفاهيم أخالقية معينة أو مثل ومفاهيم تتمتع بحماية القانون المحلي يجاوز أن تساتبعد مان تطبياق هاذه
المواد بالقدر الالزم لحماية توجه المشروع.
من المفهاوم أناه فاي دولاة ماا متاى آانات الحقاوق الماذآورة فاي هاذه الماواد تماارس فاي مؤسساات المشاروع
المختلفة – يجب اعتبار الطرف المعني ضامنا ً لاللتزامات الناشئة عن هذه األحكام.
يجوز لألطراف أن تستبعد من مجال تطبيق هذه الماواد تلاك المشاروعات التاي توظاف أقال عادد معاين مان العماال
ليحدده القانون أو اإلجراءات المتبعة محليا ً.
مادة22
ال يؤثر هذا الانص علاى أي مان سالطات أو التزاماات الادول فيماا يتعلاق بتبناي لاوائح الصاحة والساالمة فاي مقاار
العمل ،وال سلطات ومسئوليات الهيئات المسئولة عن مراقبة تطبيقها.
تقادم عباارة" الخادمات االجتماعياة واالجتماعياة الثقافياة والتساهيالت "علاى أنهاا إشاارة إلاى الخادمات
االجتماعية و/أو الثقافية التي تقدم للعمال التي توفرها بعض المشروعات مثل إعانة الرعاية والمالعب الرياضاية
وغرف لألمهات المرضعات والمكتبات ومعسكرات العطالت لألطفال ،الخ.
مادة –  23الفقرة1
لغارض تطبياق هاذه الفقارة – يشاير مصاطلح" ألطاول مادة ممكناة "إلاى القادرات البدنياة والنفساية والفكرياة
للمسنين مصطلحا ً".
مادة24
من المفهوم أنه ألغراض هذه المادة – فإن مصاطلحا ً" إنهااء التوظياف" "،منتهاي "يعنياان إنهااء التوظياف
بمبادرة من صاحب العمل.
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من المفهوم أن هذه الماادة تغطاي آافاة العماال ،ولكان يجاوز ألي طارف أن يساتبعد مان بعاض أو آل الحماياة التاي
يوفرها الفئات التالية من األشخاص المستخدمين:
العمال المرتبطين بموجب عقد توظيف لفترة محددة من الوقت أو لمهمة محددة ،العمال الذين يخضعون لفترة
مراقبة أو فترة اختبار للتأهل للوظيفة – بشرط أن يحدد ذلك مقدما ً ولمدة معقولة ،العمال المارتبطين علاى أسااس
طارئ لفترة قصيرة.
لغرض هذه المادة – ال يشكل ما يلي – على وجه الخصوص – أسبابا ً وجيهة إلنهاء التوظيف:
عضوية النقابات العمالية أو المشارآة في أنشطة اتحاد خارج ساعات العمل ،أو بموافقاة صااحب العمال خاالل
ساعات العمل ،البحث عان وظيفاة – وإن آان ذلاك نياباة عان العماال ،تقاديم شاكوى أو المشاارآة فاي دعااوى ضاد
صاحب العمل – بما في ذلك الزعم بانتهاك القوانين أو اللوائح أو اللجوء إلى الجهات اإلدارياة المختصاة ،العارق،
أو اللون ،أو الجنس ،أو الحالة االجتماعية ،أو المسئوليات العائلية ،أو الحمال ،أو الادين ،أو الارأي السياساي ،أو
األصل القومي ،أو المنشاأ االجتمااعي ،إجاازة الوضاع أو األموماة ،التغياب المؤقات عان العمال بسابب المارض أو
اإلصابة.
من المفهوم أن التعويض ،أو أي إعانة أخرى مناسبة في حالة إنهاء الوظيفة دون أسباب وجيهة تحددها القوانين
أو اللوائح المحلية أو االتفاقيات الجماعية أو الوسائل األخرى المناسبة للظروف المحلية.
مادة25
من المفهوم أنه يجاوز للجهاة المحلياة المختصاة أن تساتبعد فئاات معيناة مان العماال مان الحماياة المنصاوص
عليها في هذا الحكم بسبب الطبيعة الخاصة لعالقة العمل الخاصة بهم بطريق ااستثناء وبعد التشااور ماع منظماات
أصحاب العمل والعمال.
من المفهوم أن تعريف مصطلح" اإلفالس "يجب أن يحدده القانون واإلجراءات المحلية المتبعة .تشامل مطالباات
العمال التي يغطيها هذا النص على األقل:
مطالباات العماال بااألجور التاي تتعلاق بفتارة محاددة والتاي ال تقال عان ثالثاة أشاهر بموجاب نظاام االمتياازات،
وثمانية أسابيع بموجاب نظاام ضامان قبال اإلفاالس أو إنهااء التوظياف ،مطالباات العماال باأجر اإلجاازة المساتحقة
نتيجة لعمل تم أداؤه أثناء السنة التي حدث فيها اإلفالس أو إنهاء التوظيف،
مطالبات العمال بالمبالغ المستحقة فيما يتعلق باألنواع األخرى للتغيب مدفوع األجر الذي يتعلاق بفتارة محاددة
والتي ال تقل عن ثالثة أشهر بموجب نظام االمتيازات ،وثمانية أسابيع بموجب نظام ضمان قبل اإلفاالس أو إنهااء
التوظيف.
يجوز للقوانين أو اللوائح المحلية أن تحدد حماية مطالبات العمال في مبلغ مقرر سلفا ً والاذي يكاون ذو مساتو
مقبول اجتماعيا ً.
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مادة26
من المفهوم أن هذه المادة ال تتطلب أن تسن تشريعات من قبل األطراف.
من المفهوم أن الفقرة ) ( 2ال تغطي التحرش الجنسي.
مادة27
مان المفهاوم أن هاذه الماادة تطباق علاى العماال مان الرجاال والنسااء ذوي المسائوليات العائلياة فيماا يتعلاق
بأطفاالهم الاذين يعولاونهم ،وآذلاك فيماا يتعلاق باأفراد عاائلتهم المقاربين الاذين يحتااجون بشاكل واضاح لرعاايتهم
وإعالتهم حيث تقتصر مثل هذه المسائوليات علاى اإلعاداد أو الادخول أو المشاارآة أو التقادم فاي نشااط اقتصاادي،
وتعني عبارة" األطفال الذين يعولونهم "وعبارة" أفراد عائلتهم المقربين الذين يحتاجون بشكل واضح لرعايتهم
وإعالتهم "األشخاص الذين تعرفهم بهذه الصفة التشريعات المحلية للطرف المعني.
 ،29المادتان28
لغرض تطبيق هذه المادة – تعني عبارة" ممثلو العمال "األشخاص الذين يعترف لهم بذلك بموجب القانون أو
اإلجراءات المتبعة محليا ً.
الجزء الثالث
من المفهوم أن الميثاق يحتوي على التزامات قانونية ذات صفة دولية والتي يخضع تطبيقها فقط للنص الوارد
في الجزء الرابع منه.
مادة أ – الفقرة1
من المفهوم أن الفقرات المرقمة يجوز أن تتضمن مواد تتكون من فقرة واحدة فقط.
مادة ب – الفقرة2
لغرض الفقرة ) ( 2من المادة( ب – )تقابل أحكام الميثاق المانقح أحكاام الميثااق فيماا يتعلاق بانفس الماادة أو رقام
الفقرة باستثناء:
)3من الميثاق( ، ) ،المادة – ) ( 3الفقرة ) ( 2من الميثاق المنقح التاي تقابال الماادة – ) ( 3الفقرتاان ) ( 13مان
الميثاق( ، ) ،المادة – ) ( 3الفقرة ) ( 3من الميثاق المنقح التي تقابال الماادة – ) ( 3الفقرتاان ( 2الماادة ) ( 10
–الفقرة ) ( 5من الميثاق المنقح التي تقابل المادة – )  ( 10الفقارة ) ( 4مان الميثااق ،الماادة – )  ( 17الفقارة (
)1من الميثاق المنقح التي تقابل المادة – )  ( 17من الميثاق.
الجزء الخامس
مادة ه
ال تعتبر المعاملة المتباينة القائمة على أساس مبرر معقول وموضوعي معاملة تنطوي على تمييز.
مادة و
عبارة" في وقت الحرب أو الطوارئ العامة األخرى "تفهم على أنها تغطي أيضا ً التهديد بالحرب.
168
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مادة ز
) 22ال يتم وضعهم في االعتبار عند ) ( ،من المفهوم أن العمال المستبعدين وفقا ً لمالحق المادتين ( 21ذآر عدد
العمال المعنيين.
مادة ح – الفقرة1
مصطلح" تعديل "يتم توسيعه لكي يغطي آذلك إضافة مواد جديدة إلى الميثاق.
_______________________
*بسيونيب محمود شريفب الومائق الدولية المةنية بحقوق اإلنسا ب المج د المانيب دار الشروقب
القاهرةب  2003 .وقد نشرت ه ه الوميقة بتصريح م المةهد الدولي لحقوق اإلنسا بجامةة دي بون
شيكاغو_.
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الفصل الرابع:
قرارات لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة الخاصة
بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
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 -4القرار  - 4/8000لجنة حقو ق اإلنسان – الدورة السادسة والخمسون (الحق فى التنمية)
 -8للقاارار  - 2/8000لجناااة حقااو ق اإلنساااان  -الاادورة السادساااة والخمسااين (مسألاااـة إعمااـال الحقاااـوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية الواردة فاي اإلعاالن العاالمي لحقاوق اإلنساان وفاي العهاد الادولي الخااص
باالحقوق االقتصادياـة واالجتماعياة والثقافياة فاي جميااع البلاـدان ،ودراساة المشاكاـل الخاصاة التاي تواجههااا
البلدان النامية في جهودها الرامية إلى إقـرار هذه الحقوق )
-9القرار  - 40/8000لجنة حقو ق اإلنسان  -الدورة السادسة والخمسين (الحق فى الغذاء)
-1القااارار  - 44/8000لجناااة حقاااو ق اإلنساااان  -الااادورة السادساااة والخمساااين (حقاااوق اإلنساااان والتااادابير
القسرية المتخذة من جانب واحد ).
 -4القرار  - 48/8000لجنة حقو ق اإلنسان  -الدورة السادسة والخمسين (حقوق اإلنسان والفقر المدقع)
 -0القرار  07/8000لجنة حقو ق اإلنسان  -الدورة السادسة والخمسين (حالة العهدين الادوليين الخاصاين
بحقوق اإلنسان
-7القاارار  - 78/8000لجنااة حقااو ق اإلنسااان  -الاادورة السادسااة والخمسااين (اآلثااار الضااارة لنقاال وإلقااـاء
المنتجات والنفايات الس ّميـة والخطرة بصورة غير مشروعة على التمتع بحقوق اإلنسان )
-2تقرياااااااار ليختنشااااااااتاين  -النظاااااااار فااااااااي التقااااااااارير المقدمااااااااة ماااااااان الاااااااادول األطااااااااراف بموجااااااااب
المادتين  40و 47من العهد المالحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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أوال  :الحق في التنمية
القرار 4/8000
لجنة حقو ق اإلنسان
الدورة السادسة والخمسون
إن لجنة حقوق اإلنسان ،إذ تسترشد بميثاق األمام المتحادة الاذي يع ّبار ،بوجاه خااص ،عان العازم علاى تعزياز
التقدم االجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في جو يتسم بمزيد من الحرية ،وعلى استخدام اآلليات الدولية فاي
تعزيااز التقاادم االقتصااادي واالجتماااعي لجميااع الشااعوب ،وإذ تااذ ّكر بااأن إعااالن الحااق فااي التنميااة ،الااذي اعتمدتااه
الجمعية العامة في قرارها  482/14المؤرخ 1كانون األول/ديسمبر  ،4220قد أكد أن الحاق فاي التنمياة هاو حاق
من حقوق اإلنسان غير القابلة للتصرف ،وأن تكافؤ الفرص في التنمية هو ،على حد ساواء ،حاق لألمام واألفاراد
الذين يشكلون األمم،
وإذ تالحظ أن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان قد أكد من جديد أن الحق في التنمية هو حق للكافة وغير قابل
للتصرف ويشكل جزءاً ال يتجزأ من جميع حقوق اإلنسان األساسية ،وإذ تسلّم بأن إعالن الحق في التنمياة يشاكل
أداة ربط متكاملة بين اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وإعالن وبرنامج عمال فييناا ( ،)A/CONF.157/23مان
خااالل مااا يتضاامنه ماان رؤيااة كليااة تتكاماال فيهااا الحقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة مااع الحقااوق المدنيااة
والسياسية ،وإذ تعرب عن قلقها ،وقد مر على اعتماد اإلعالن العاالمي لحقاوق اإلنساان أكثار مان خمساين عاماا،
ألن الحالة غير المقبولاة للفقار المادقع ،والجاوع ،والمارض ،واالفتقاار إلاى الماأوى المالئام ،واألمياة ،والياأس ال
تزال تشكل أقدار أكثر من ملياار شاخص ،وإذ تؤكاد أن تعزياز وحماياة وإعماال الحاق فاي التنمياة تشاكل جازءاً ال
يتجزأ من تعزيز وحماية حقوق اإلنسان كافة؛ وإذ تالحظ أن اإلنسان هو المقصود الرئيسي بالتنمية ،ولاذلك فإناه
ينبغي لسياسة التنمية أن تجعل من اإلنسان المشاارك األساساي فاي التنمياة والمساتفيد الرئيساي منهاا ،وإذ تؤكاد
على أهمية تهيئة بيئة اقتصاادية ،وسياساية ،واجتماعياة ،وثقافياة ،وقانونياة تمكان الشاعوب مان تحقياق التنمياة
االجتماعية ،وإذ تؤكد ضرورة األخذ بمنظور يراعاي ناوع الجانس عناد إعماال الحاق فاي التنمياة مان خاالل أماور
منها كفالة أن تؤدي المرأة دوراً نشطا ً في عملية التنمية ،وإذ تؤكد أن تمكين المارأة مان المشااركة الكاملاة علاى
أساس من المساواة في كل مجاالت المجتمع أمر أساسي في التنمية ،وإذ تشدد على أن إعمال الحاق فاي التنمياة
يتطلب األخذ بسياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني ،إلاى جاناب عالقاات اقتصاادية منصافة وبيئاة اقتصاادية
مؤاتية على الصعيد الدولي ،وإذ ترحب في هاذا الصادد باعتمااد الجمعياة العاماة لخطاة التنمياة ،المرفقاة بقرارهاا
 810/44المااؤرخ  80حزيران/يونيااه  ،4227والتااي تعلاان أن التنميااة هااي إحاادى أولويااات الصاادارة فااي األماام
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المتحدة ،وتستهدف استنهاض شراكة مجددة ومعززة في ميدان التنمية على أسااس حتماي مان الفوائاد المتبادلاة
والترابط الحقيقي ،وإذ تالحظ مع القلق أن إعالن الحق في التنمية لم ينشر بما فيه الكفاية ،وأنه ينبغي أخاذه فاي
االعتبار ،حسب االقتضاء ،في بارامج التعااون الثناائي والمتعادد األطاراف ،وفاي اساتراتيجيات وسياساات التنمياة
الوطنية ،وفي أنشطة المنظمات الدولية ،وإذ تذكر بضرورة التنسيق والتعاون على نطاق منظوماة األمام المتحادة
من أجل تعزيز وإعمال الحق في التنمية على نحو أنجع،
وإذ تشدّد على أهمية الادور الاذي أنايط بمفوضاة األمام المتحادة الساامية لحقاوق اإلنساان فاي تعزياز وحماياة
الحااق فااي التنميااة ،بموجااب الفقاارة (1ج) ماان قاارار الجمعيااة العام اة  414/12المااؤرخ  80كااانون األول/ديساامبر
 ،4229وإذ تشاااير إلاااى قرارهاااا  72/4222الاااـمؤرخ  82نيساااان/أبريل  ،4222وتالحاااظ قاااـرار الجمعياااة العاماااـة
 474/41المااااؤرخ  47كااااانون األول/ديساااامبر  ،4222وإذ ترحااااب بتقرياااار فريااااق الخبااااراء الحكااااومي الاااادولي
( ،)E/CN.4/1998/29بما فيه االستراتيجية المقترحاة ،وترحاب خاصاة بالتوصاية بإنشااء آلياة متابعاة لضامان
تعزيز وتنفيذ إعالن الحق في التنمية،
 -4تؤكد من جديد أهمية الحق في التنمية كجزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية بالنسابة لكال إنساان ولكال
الشعوب فاي جمياع البلادان ،وعلاى وجاه الخصاوص البلادان النامياة ،وماا يمكان أن ياؤدي إلياه إعماال الحاق فاي
التنمية من مساهمة في كفالة التمتع الكامل بحقوق اإلنسان والحريات األساسية؛
 -8تسلّم بأن انقضاء ما يزيد على خمسين عاما منذ اعتمااد اإلعاالن العاالمي لحقاوق اإلنساان يساتلزم مناا القياام
بتعزيز جهودنا لوضع حقوق اإلنسان كافة ،وال سيما الحق في التنمية ،في صدارة جدول األعمال العالمي؛
 -9تكرر أن:
(أ) جوهر الحق في التنمية هو المبدأ القائل بأن اإلنسان هو المقصود الرئيساي بالتنمياة ،وباأن الحاق فاي الحيااة
يعني فيما يعنيه توافر الكرامة اإلنسانية والضروريات الدنيا للحياة؛
(ب) انتشااار الفقاار الماادقع علااى نطاااق واسااع يحااول دون التمتااع الكاماال والفعلااي بحقااوق اإلنسااان ،ويضااعف
الديمقراطية والمشاركة الشعبية؛
(ج) استتباب السالم واالستقرار يقضاي بالعمال والتعااون علاى الصاعيدين الاوطني والادولي مان أجال إتاحاة حيااة
أفضل للجميع ،في جو من الحرية أفسح ،يتمثل عنصرها الحاسم في القضاء على الفقر؛
 -1تؤكد من جديد أن الديمقراطية ،والتنمية ،واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،بما في ذلاك الحاق فاي
التنمية ،هي أمور مترابطة ومتعاضدة ،وتؤكد في هذا السياق:
(أ) أن خبرات البلدان في مجال التنمية تعكس اختالفات في مجالي التقدم واالنتكااس علاى حاد ساواء ،وأن صاور
وأشكال التنمية تتفاوت على نطاق واسع ،ال بين البلدان فحسب ،بل كذلك داخل البلدان ذاتها؛
(ب) أن عدداً من البلدان النامية قد سجل نماواً اقتصااديا ً ساريعا ً فاي السانين األخيارة ،وأصابح شاريكا ً نشايطا ً فاي
االقتصاد الدولي؛

308

المقدمة
(ج) أن الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ال تزال في الوقت ذاته واسعة على نحاو غيار مقباول،
وال تزال البلدان النامية تواجه صعوبات في المشاركة فاي عملياة العولماة ،فيماا العدياد مان هاذه البلادان يتعارض
لخطر التهميش واالستبعاد الفعلي من جني فوائد هذه العملية؛
(د) أن الديمقراطية ،اآلخذة في االنتشار في كل مكان ،قاد أثاارت تطلّعاات إنمائياة فاي كال مكاان؛ وقاد ياؤدي عادم
تحقيقهااا إلااى إيقاااظ القااوى المناهضااة للديمقراطيااة ماان جديااد ،وأن اإلصااالحات الهيكليااة التااي ال تأخااذ الحقااائق
االجتماعية في الحسبان قد تؤدي إلى زعزعة عمليات إرساء الديمقراطية؛
(هااااااـ) أن المشاااااااركة الشااااااعبية الفع ليااااااة هااااااي عاماااااال أساسااااااي ماااااان عواماااااال نجاااااااح التنميااااااة ودوامهااااااا؛
(و) أن الديمقراطياة ،واحتاارام حقااوق اإلنسااان والحريااات األساسااية كافااة ،بمااا فيهااا الحااق فااي التنميااة ،وشاافافية
ومساءلة الحكم واإلدارة في كل قطاعات المجتمع ،وكاذلك المشااركة الفعالاة للمجتماع المادني ،تشاكل كلهاا جازءاً
أساسيا ً من الركائز الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة المتمحورة حول المجتمع والناس؛
(ز) أن مشاركة البلادان النامياة فاي عملياة اتخااذ القارارات االقتصاادية علاى الصاعيد الادولي ال تازال بحاجاة إلاى
التوسيع والدعم؛
 -4تحث جميع الدول على إزالة جميع العقبات التي تعتارض التنمياة علاى جمياع المساتويات ،مان خاالل مواصالة
تعزيز وحماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية ،وتنفيذ برامج إنمائياة شااملة علاى
الصعيد الوطني،
إدماج هذه الحقوق في األنشطة اإلنمائية ،وتعزيز التعاون الدولي الفعال؛
 -0تؤكد من جديد أن جميع حقوق اإلنسان حقوق عالمية وغيار قابلاة للتجزئاة ومترابطاة ومتشاابكة ،وأناه ال باد
من ضمان العالمية والموضوعية والنزاهة والالانتقائية عند النظر في قضايا حقوق اإلنسان؛
 -7تؤكد االعتراف اآلن ،أكثر من أي وقت مضى ،بأن التعاون الدولي هو ضرورة منبثقة عن المصالح المتبادلاة
المعترف بها  ،وأنه ينبغي بالتالي تعزيز هذا التعاون لمساندة جهاود البلادان النامياة فاي حال مشااكلها االجتماعياة
واالقتصادية ،والوفاء بالتزاماتها بتعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان؛
 -2ترحب بعزم األمين العاام علاى إياالء أولوياة عالياة للحاق فاي التنمياة ،وتحاث جمياع الادول علاى زياادة تعزياز
الحق في التنمية كعنصر حيوي في إطار برنامج متوازن لحقوق اإلنسان؛
 -2ترحب أيضا ً باألولوية العالية التي توليها مفوضاة األمام المتحادة الساامية لحقاوق اإلنساان لألنشاطة المتصالة
باااالحق فاااي التنمياااة ،وتحاااث المفوضاااية الساااامية علاااى مواصااالة تنفياااذ قااارار اللجناااة  78/4222الماااؤرخ 88
نيسان/أبريل 4222؛
 -40ترحاب كااذلك بقارار المجلااس االقتصااادي واالجتمااعي اإلذن للجنااة بااأن تنشائ آليااة متابعااة تتاألف ماان فريااق
عامل مفتوح العضوية يعنى بالحق في التنمية وخبير مستقل يكلّف بتقديم دراسة إلى الفريق العامل فاي كال دورة
مااـن دوراتااه حااول الحالااة الراهنااة للتقاادم المحاارز فااـي إعمااال الحااق فااي التنميااة ،حساابما ورد فااي قاارار اللجنااة
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78/4222؛
سجل من إجماع في تأييد السيد محمد صالح الدمبري ،ممثل الجزائر،
ترحب بما ُ
ّ -44
وتشاجع الارئيس علاى إجاراء ماا يستنسابه مان المشااورات غيار
رئيس للفريق العامل المعني بالحق في التنمية،
ّ
الرساامية مااع جميااع الجه ا ات الفاعلااة ذات الصاالة و/أو األطااراف التااي يهمهااا األماار ،بغيااة التحضااير لعقااد الاادورة
األولى للفريق العامل في موعد أقصاه نهاية شهر أيلول/سبتمبر 8000؛
 -48ترحب أيضاا بتوافاق اآلراء الاذي تام التوصال إلياه باين األطاراف حاول ضارورة قياام الفرياق العامال المعناي
بالحق في التنمية بعقد دورتين ،مدة كل منها خمسة أيام ،قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة؛
 -49تدعو المفوضة السامية إلى تقديم تقرير إلى اللجنة كال سانة ،طاوال دوام اآللياة ،وتقاديم تقاارير مؤقتاة إلاى
الفريق العامل المعني بالحق في التنمية ،وإتاحة هذه التقارير للخبير المستقل في كل حالة تشمل:
(أ) أنشطة مكتبها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية كما هو وارد في واليتها؛
(ب) تنفيااااااذ قاااااارارات لجنااااااة حقااااااوق اإلنسااااااان والجمعيااااااة العامااااااة فيمااااااا يتعلااااااق بااااااالحق فااااااي التنميااااااة؛
(ج) التنسيق فيما بين الوكاالت داخل منظومة األمم المتحدة لتنفيذ القرارات ذات الصالة التاي تتخاذها اللجناة فاي
هذا الشأن؛
 -41ترجو من األمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمساين وإلاى اللجناة فاي دورتهاا
السابعة والخمسين تقريراً شامالً عن تنفيذ مختلف أحكام هذا القرار؛
 -44تحث منظومة األمم المتحدة على مواصلة دعم تنفيذ القرارات التي صدرت مؤخراً عن لجنة حقاوق اإلنساان
فيما يتصل بالحق في التنمية؛
 -40تطلب إلى األمين العام أن يكفل حصول الفريق العامل المعني باالحق فاي التنمياة والخبيار المساتقل علاى كال
المساعدة الضرورية ،وبخاصة ما يلزم من الموظفين والموارد للوفاء بواليتيهما؛
 -47تطلب من الفريق العامل المعني بالحق في التنمية أن يحيط علما ً بالمداوالت الجارية بشأن الحق في التنمياة
خالل الدورة السادسة والخمسين للجنة ،وبأية مسألة أخرى لها صلة بالحق في التنمية؛
 -42تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة ،على سبيل األولوية ،في دورتها السابعة والخمسين.
ــــــــــــــــــــــــ
* وميقة احمم المتحدة E/2000/23ب ااتمد بدو تصويتب الج سة 71ب المنةقدة ،ي  25نيسا /أبرين .9000
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ثانيا :مسألـة إعمـال الحقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الواردة في اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصاديـة واالجتماعية
والثقافية في جميع البلـدان ،ودراسة المشاكـل الخاصة التي تواجهها البلدان النامية في
جهودها الرامية إلى إقـرار هذه الحقوق
القرار 2/8000
لجنة حقو ق اإلنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقوق اإلنسان ،إذ تسترشاد بالمباادئ المتصالة باالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة الاواردة
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي العهد الدولي الخااص باالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة ،وإذ
تشير إلى قراراتها السابقة بشأن إعمال الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة ،بماا فيهاا القارار 99/4222
الماااؤرخ  47نيساااان/أبريل  ، 4222الاااذي قاااررت بمقتضااااه  ،كجااازء مااان جهودهاااا الرامياااة إلاااى إباااراز الحقاااوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية بدرجة أكبر ،أن تعين مقررا خاصا لمدة ثالث سانوات تركاز واليتاه علاى الحاق
فاي التعلايم ،وإذ تالحاظ باهتماام الانهج الجدياادة الجارياة إلعماال الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافيااة ،وإذ
ترى أنه لكفالة إعمال الحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة وإزالاة الحاواجز الحائلاة دون ذلاك علاى جمياع
المستويات ،ينبغي استكشاف ُنهج إضافية،
أوال
 -4تالحااظ باهتمااام( :أ) تقرياار األمااين العااام بشااأن تنفيااذ قراراهااا  84/4222المااؤرخ  80نيسااان/أبريل 4222
( ،)E/CN.4/2000/47والتقرير المقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي من مفوضة األمم المتحدة السامية
لحقوق اإلنسان عمال بقرار الجمعياة العاماة  414/12الماؤرخ  80كاانون األول/ديسامبر ،)E/1999/96( 4229
وتقرياار المفوضااة السااامية بشااأن مشااروع البروتوكااول االختياااري للعهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق االقتصااادية
واالجتماعياااة والثقافياااة ( ،)E/CN.4/2000/49وكاااذلك جمياااع التقاااارير األخااارى ذات الصااالة المقدماااة بهاااذا
الخصوص من المفوضة السامية بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعياة والثقافياة وأنشاطة المنظماات الحكومياة
الدوليااة والمنظمااات غياار الحكوميااة؛ (ب) اعتماااد مااؤتمر العماال الاادولي باإلجماااع ،فااي حزيران/يونيااه ،4222
التفاقية منظمة العمل الدولية رقم  428بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها؛
(ج) العماال الااذي تقااوم بااه اللجنااة المعنيااة بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة ،بمااا فااي ذلااك المساااعدة
المقدمة للدول األطراف للوفاء بالتزاماتها عن طريق تعليقاتها العامة رقم  )4222( 44بشأن خطط العمال للتعلايم
بشأن الحق فـي الغذاء الكافي (المادة  44مان العهاد)،

االبتاادائي (المااادة  41ماان العهااد) ،ورقاام )4222( 48
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ورقم  )4222( 49بشأن الحق في التعليم (المادة  49من العهد)؛
(د) عمل لجنة حقوق الطفل في مجال تعزيز حقوق األطفال االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة؛ (ه) دعاوة مركاز
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقاوق اإلنساان إلاى عقاد اجتمااع
في آذار/مارس  4222لفرياق مان الخباراء معناي بالجواناب العملياة للحاق فاي الساكن المالئام أوصاى ،فاي جملاة
أمور ،بتعيين مقرر خاص يعنى بحقوق السكن؛ (و) جهود المفوضة السامية داخل فرياق األمام المتحادة للتنمياة
الرامية إلى تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ (ز) وضع بارامج تدريبياة فاي المفوضاية الساامية
لتعزيز الخبرة الداخلية في مجال إدماج الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ضمن مشاريع التعاون التقناي،
وإدراج جوانب الحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة فاي كتيباات المفوضاية وفاي الماواد المنهجياة لبارامج
التعاون التقني واألنشطة الميدانية؛
 -8ترحب بالجهود الجارية التي يبذلها كل ّ من المجلس االقتصادي واالجتمااعي والجمعياة العاماة تنسايقا لمتابعاة
مؤتمرات وقمم األمم المتحدة العالمية ذات الصلة ،وال سيما مؤتمر القمة العالمي لألغذية المعقاود فاي روماا فاي
 4220في تشرين الثاني/نوفمبر  ،4220وماؤتمر األمام المتحادة للمساتوطنات البشارية (الموئال الثااني) المعقاود
في اسطنبول فاي حزيران/يونياه  ، 4220وماؤتمر القماة العاالمي للتنمياة االجتماعياة المعقاود فاي كوبنهااغن فاي
آذار/ماااارس  ، 4224والماااؤتمر العاااالمي الراباااع المعناااي باااالمرأة المعقاااود فاااي بكاااين فاااي أيلول/سااابتمبر ،4224
والمااؤتمر الاادولي المعنااي بالسااكان والتنميااة المعق اود فااي القاااهرة فااي أيلول/ساابتمبر  ،4221والمااؤتمر العااالمي
لتوفير التعليم للجميع المعقود في جومتيان ،تايلند ،في آذار/مارس  ،4220والتاي ينبغاي لهاا أن تاوفر إطاارا مان
أجاال تحديااد األهااداف ورساام ال ا ُنهج الجدياادة وإقامااة شااراكات داعمااة لتعزيااز حقااوق اإلنسااان وحمايتهااا ،ال ساايما
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
 -9تعيد تأكيد ما يلي:
(أ) أ ّنه ال يمكن ،وفقا ً لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،بلوغ الهدف المتمثل في تحرر البشر األحرار من الخاوف
والعااوز إال إذا وجاادت ظااروف يمكاان فيهااا لكاال فاارد أن يتمتااع بحقوقااه االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة وكااذلك
بحقوقه المدنية والسياسية؛
(ب) أنّ هناك صلة عضوية بين االحترام الكامل للحقوق الاواردة فاي العهاد الادولي الخااص باالحقوق االقتصاادية
واالجتماعيااة والثقافيااة وعمليااة التنميااة التااي يتمثاال غرضااها األساسااي فااي تحقيااق إمكانااات اإلنسااان بالمشاااركة
الفعالة لكل أفراد المجتمع في عمليات اتخاذ القرارات ذات الصلة باعتبارهم جهات فاعلة فاي التنمياة ومساتفيدين
منها ،فضالً عن التوزيع العادل لفوائدها؛
(ج) أنّ لجميع األشاخاص فاي كافاة البلادان الحاق فاي إعماال حقاوقهم االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة التاي ال
غنى عنها لكرامتهم ولتنمية شخصيتهم بحرية؛
(د) أنّ جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية عالمية ،وغيار قابلاة للتجزئاة ،ومترابطاة ،ومتشاابكة ،وبالتاالي
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فإن تعزياز وحماياة فئاة واحادة مان الحقاوق ال ينبغاي أن يعفياا أو يحاال أباداً الادول مان مساؤولية تعزياز وحماياة
الحقوق األخرى؛
(ه) أنّ من األهمية بمكان التعاون على الصعيد الدولي مان أجال تعزياز وحماياة جمياع حقاوق اإلنساان ،بماا فيهاا
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
(و) أنّ إعمال جمياع حقاوق اإلنساان والحرياات األساساية ،ال سايما الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة،
يعتبر عملية حيوية ،وأنه ال يزال يتعين إنجاز الكثير كما هو واضح في عالم اليوم؛
 -1تطلب إلى جميع الدول:
(أ) أن ُتعمل بالكامل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
(ب) أن تنظر في التوقيع والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة ،وأن
تقوم بتنفيذه إذا كانت طرفا ً فيه؛
(ج) أن تنظر في التصديق ،في أقرب وقت ممكن ،علـى اتفاقيـة منظمة العمال الدولياة رقاـم  )4222( 428بشاأن
حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها ،وتطلب إلاى الادول األطاراف أن تنفاذها تنفياذاً
كامالً؛
(د) أن تضمن ممارسة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية دون تمييز من أي نوع كان؛
(ه) أن تكفل تدريجيا ،من خالل سياسات التنمية الوطنية والمساعدة والتعاون الدوليين ،اإلعماال الكامال للحقاوق
االقتصاااادية واالجتماعياااة والثقافياااة ،مانحاااة األولوياااة لألفاااراد ،وجلهااام مااان النسااااء واألطفاااال وخاصاااة البناااات
والمجتمعات التي تعيش في فقر مدقع وتصبح بالتالي األشد ضعفا ً وحرماناً؛
(و) أن تنظر ،في هذا السياق وحسب االقتضاء ،في استصواب وضاع خطاط عمال وطنياة تحادد خطاوات لتحساين
حالة حقوق اإلنسان بوجه عام استناداً إلى معايير مرجعية محددة تستهدف تحقيق مستويات أساسية دنياا للتمتاع
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
(ز) أن تساعد على التخفيف من عبء الديون الخارجية التي ال تحتمل للبلادان التاي تفاي بمعاايير مباادرة البلادان
الفقياارة المثقلااة بالااديون ،ممااا ساايعزز أيضااا جهااود حكومااات هااذه البلاادان المبذولااة إلعمااال الحقااوق االقتصااادية
واالجتماعية والثقافية ،وذلك عن طريق جملة أمور من بينها وضع وتنفيذ برامج مثل برناامج "بولصاا إساكوال"
في البرازيال ،وكاذلك الوقاياة مان انتشاار جائحاة اإليادز وفياروس نقاص المناعاة البشاري المكتساب فاي أفريقياا،
وإعادة إعمار البلدان المتضررة بالكوارث الطبيعية؛
(ح) أن تعزز المشاركة الفعالة والواسعة لممثلاي المجتماع المادني فاي عملياات اتخااذ القارارات المتصالة بتعزياز
وحماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
 -4تطلب إلى الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
(أ) أن تقدم تقاريرها إلى اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بطريقة منتظمة وفي إ ّبانها؛
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(ب) أن تشجع الجهاود الوطنياة المتضاافرة لضامان مشااركة ممثلاي جمياع قطاعاات المجتماع المادني فاي عملياة
إعااداد تقاريرهااا الدوريااة التااي تقاادم إلااى اللجنااة المعنيااة بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة وفااي تنفيااذ
توصيات اللجنة؛
(ج) أن تسحب التحفظات التي تتعارض مع هدف العهد والغرض المنشاود مناه ،وأن تادرس مساألة إعاادة النظار
في تحفظات أخرى من أجل سحبها؛
 -0تشير إلى أن التعاون الدولي على حل ّ المشااكل الدولياة ذات الطاابع االقتصاادي واالجتمااعي والثقاافي ،وعلاى
تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميعُ ،ي َع ّد واحداً من مقاصد األمم المتحدة وتؤكد أن
التعاون الدولي على نطاق أوسع من شأنه أن يسهم في التقدم الدائم في إعمال الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة
والثقافية؛
 -7تقرر:
(أ) أن تشجع اللجنة المعنية بالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة علاى مواصالة جهودهاا مان أجال تعزياز
وحماية حقوق اإلنسان على المستويين الوطني والدولي ومان أجال إعماال حقاوق محاددة إعمااالً كاامالً ،وخاصاة
من خالل إعداد المزيد من التعليقاات العاماة ،األمار الاذي يم ّكان مان إتاحاة الخبارة المكتسابة حتاى اآلن مان بحاث
تقارير الدول األطراف لفائدة جميع الدول األطاراف مان أجال مسااعدتها وتشاجيعها علاى المضاي فاي تنفياذ العهاد
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
(ب) أن تطلب إلى المفوضة السامية دعوة جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظماات غيار الحكومياة
التي لم تفعل ذلك بعد إلى تقديم تعليقاتها علاى تقريار اللجناة المعنياة باالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة
بشاااااأن وضاااااع مشاااااروع بروتوكاااااول اختيااااااري فيماااااا يتعلاااااق باااااالنظر فاااااي البالغاااااات المتصااااالة بالعهـاااااـد
 ،)E/CN.4/1997/105المرفااق) ،وأن تاادعو كااذلك جميااع الاادول إلااى تقااديم تعليقاتهااا علااى الخيااارات المتعلقااة
باالقتراح الخاص بوضع بروتوكول اختيااري ،والاواردة فاي تقريرهاا عان مشاروع البروتوكاول االختيااري للعهاد
( ،)E/CN.4/2000/49أو اقتااراح أي خيااار آخاار يمكاان أن يفضااي إلااى حااوار موضااوعي ،مااع إيااالء االعتبااار
الواجب لدور كل من اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافياة واللجناة الفرعياة لتعزياز وحماياة
حقوق اإلنسان؛
(ج) أن تع ّين ،لفترة ثالث سنوات ،مقرراً خاصاا ً تركاز واليتاه علاى الساكن المالئام كعنصار مان العناصار المكوناة
للحق في مستوى معيشي مناسب ،كما يتجلى في الفقرة  4من الماادة  84مان اإلعاالن العاالمي لحقاوق اإلنساان،
والفقرة  4مان الماادة  44مان العهاد الادولي الخااص باالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة والفقارة  9مان
المادة  87من اتفاقية حقاوق الطفال ،وللحاق فاي عادم التميياز ،كماا يتجلاى فاي الفقارة ( 8ح) مان الماادة  41مان
اتفاقياة القضااء علاى جمياع أشاكال التميياز ضاد المارأة ،والماادة (4ه) مان االتفاقياة الدولياة للقضااء علاى جمياع
أشكال التمييز العنصري؛
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(د) أن تطلب إلى المقرر الخاص القيام ،في إطار تنفيذه مهام واليته ،بما يلي:
‘ ‘4أن يقدم تقريراً عن حالاة إعماال الحقاوق المتصالة بواليتاه ،وفقاا ً ألحكاام الصاك ذي الصالة ،وعان التطاورات
المتصلة بهذه الحقوق في جميع أنحاء العالم ،بماا فاي ذلاك القاوانين والسياساات والممارساات الجيادة التاي تعاود
يواجاه مان صاعوبات وعقباات علاى المساتويين المحلاي والادولي،
بأكبر فائدة على التمتع بحقاوق الساكن ،وعماا
َ
آخااذاً فااي االعتبااار المعلومااات الااواردة ماان الحكومااات وماان مؤسسااات وهيئااات منظومااة األماام المتحاادة وسااائر
المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛
‘ ‘8أن يعمل ،حسب االقتضاء ،على تشجيع التعااون فيماا باين الحكوماات ومسااعدتها فاي جهودهاا المبذولاة مان
أجل ضمان هذه الحقوق؛
‘ ‘9أن يأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس في عمله؛
‘ ‘1أن يقيم حواراً منتظما ً وأن يناقش مجاالت التعاون الممكنة مع الحكومات وهيئاات األمام المتحادة ذات الصالة
والوكااالت المتخصصااة والمنظمااات الدوليااة فاي مياادان حقااوق السااكن ،ومنهاا مركااز األماام المتحاادة للمسااتوطنات
البشرية (الموئل) ،ومع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالياة الدولياة ،وأن يقادم توصايات بشاأن إعماال
الحقوق المتصلة بواليته؛
‘ ‘4أن يحدد أنواع ومصادر التمويل الممكنة للخدمات االستشارية ذات الصلة والتعاون التقني؛
‘ ‘0أن يسهل ،عند االقتضاء ،إدراج المسائل المتصالة بواليتاه فاي بعثاات األمام المتحادة ذات الصالة وفاي أمااكن
وجودها الميدانية ومكاتبها الوطنية؛
‘ ‘7أن يقدم إلى اللجنة تقريراً سنويا ً يشمل األنشطة المتصلة بواليته؛
(ه ) أن تطلب إلى المفوضة السامية توفير جميع الموارد الالزمة للمقرر الخااص لتمكيناه مان تنفياذ مهاام واليتاه
تنفيذاً فعلياً؛
(و) أن تشااجع المفوضااة السااامية علااى تعزيااز قاادرات مكتبهااا البحثيااة والتحليليااة فااي مياادان الحقااوق االقتصااادية
واالجتماعية والثقافية والمشاركة بخبرتها وذلك ،في جملة أمور ،من خالل عقد اجتماعات خبراء؛
(ز) أن تشجع المفوضة السامية على مواصلة ضمان دعم أفضل للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعياة
والثقافية ،وخاصة في إطار برنامج العمل لتعزياز تنفياذ العهاد الادولي الخااص باالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة
والثقافية ( ،E/1997/22-E/C.12/1996/6المرفق السابع) الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الخامسة عشرة؛
(ح) أن تشجع المفوضة السامية على مواصلة توفير أو تيسير الدعم العملي الهادف إلاى بنااء القادرات مان أجال
إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إعماالً كامالً؛
(ط) أن تدعم الجهود التي تضطلع بها المفوضة السامية لتنفياذ برناامج العمال المقتارح الهاادف إلاى تعزياز قادرة
اللجناااة المعنياااة باااالحقوق االقتصاااادية واالجتماعياااة والثقافياااة علاااى مسااااعدة الحكوماااات المهتماااة علاااى الوفااااء
بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم التقاارير وتعزياز قادرة اللجناة علاى تجهياز تقاارير الادول األطاراف ومتابعاة بحثهاا،
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وأن تطلب ،بناء على ذلك ،إلى الدول األطراف في العهد تقديم تبرعات لضمان تنفيذ برنامج العمل ذاك علاى نحاو
مناسب؛
ثانيـا ً
 -2تحيط علما ً مع االهتمام بما يلي:
(أ) تقرياااااار المقااااااررة الخاصااااااة المعنيااااااة بااااااالحق فااااااي التعلاااااايم ( E/CN.4/2000/6و Add.1و)Add.2؛
(ب) عمل لجنة حقوق الطفل في مجال تعزيز الحق في التعليم؛
(ج) التعاااون القااائم بااين المقااررة الخاصااة واللجنااة المعنيااة بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة ولجنااة
حقوق الطفل؛
(د) الحوار القائم مع البنك الدولي والرامي إلى تعزيز الحق في التعليم في استراتيجياته؛
 -2ترحـب بما يلي:
(أ) تركيز المقررة الخاصة المعنية بالحق في التنمية علاى تحدياد العقباات التاي تعتارض إعماال الحاق فاي التعلايم
على المستويين المحلي والدولي ،وعلى ترسيخ مبدأ مراعاة الجنسين ،وعلى إنفاذ الحق في التعليم قانونياً؛
(ب) عقد المحفل العالمي للتعليم في داكار من  80إلى  82نيسان/أبريل  ،8000وهو محفل يشكل متابعة للمؤتمر
العالمي لتوفير التعليم للجميع ،الذي يوفر إطاراً من أجل وضع أهداف وطرح ُنهج جديدة وتطوير شراكات داعمة
وإعادة تأكيد الحاجة إلى أن يكون التعليم االبتدائي شامالً وإلزاميا ً ومجانياً؛
 -40تدعو المقررة الخاصة إلى أن تواصل عملها وفقاا ً لواليتهاا وأن تقاوم بوجاه خااص بتكثياف جهودهاا لتحدياد
الوسائل والسبل الكفيلة بالتغلاب علاى العقباات والصاعوبات التاي تعتارض إعماال الحاق فاي التعلايم ،وخاصاة مان
خالل التعاون الدولي؛
 -44تطلب إلى جميع الدول:
(أ) إعمال الحق في التعليم إعماالً كامالً؛
(ب) ضمان ممارسة الحق في التعليم دون تمييز من أي نوع كان؛
(ج) التعاون مع المقررة الخاصة؛
 -48تقرر:
(أ) أن تطلااب إلااى المقااررة الخاصااة المعنيااة بااالحق فااي التعلاايم تقااديم تقرياار إلااى اللجنااة فااي دورتهااا السااابعة
والخمسين؛
(ب) أن تكرر طلبها إلى المفوضة السامية أن تنظم في عام  ،8004وهاو عاام الاذكرى الخامساة والعشارين لبادء
نفاااذ العهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة ،حلقااة عماال لتحديااد معااايير ومؤشاارات
تنموية تدريجية تتصل بالحق في التعليم ،على النحو المبين في الفقرة (0ب) من قرارها 84/4224؛
(ج) أن تكرر دعوتها إلى منظمة األمم المتحدة للطفولة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تواصاال
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إقامااة حااوار منااتظم مااع المقااررة الخاصااة وأن تقاادما إلااى اللجنااة معلومااات تتصاال بأنشااطتهما فااي مجااال التعلاايم
االبتدائي ،مع اإلشارة بشكل خاص إلى النساء واألطفال ،وال سيما الفتيات؛
 -49ترجو من األمين العام أن يقدم إلى المقررة الخاصة كل ما يلزمها من مساعدة لتنفيذ مهام واليتها؛
ثالثــا ً
 -41ترجو من األمين العام أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛
 -44توصي المجلس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلاااس االقتصاااادي واالجتمااااعي ،وقاااد أحااااط علماااا بقااارار لجناااة حقاااوق اإلنساااان  2/8000الماااؤرخ 47
نيسااان/أبريل  ،8000يؤيااد طلااب اللجنااة أن تع ا ّين ،لفتاارة ثااالث ساانوات ،مقاارراً خاص اا ً تركااز واليتااه علااى السااكن
المالئم كعنصر من العناصر المكونة للحق في مساتوى معيشاي مناساب ،كماا يتجلاى فاي الفقارة  4مان الماادة 84
من اإلعالن العالمي لحقاوق اإلنساان ،والفقارة  4مان الماادة  44مان العهاد الادولي الخااص باالحقوق االقتصاادية
واالجتماعية والثقافية ،والفقرة  9من المادة  87من اتفاقية حقاوق الطفال ،وكاذلك علاى الحاق فاي عادم التعارض
للتمييز كما يتجلى فاي الفقارة ( 8ح) مان الماادة  41مان اتفاقياة القضااء علاى جمياع أشاكال التميياز ضاد المارأة،
والفقرة (ه) من المادة  4من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ويؤيد المجلس كذلك طلب اللجنة إلى مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان توفير جميع الموارد الالزمة
للمقرر الخاص لتمكينه من تنفيذ مهام واليته تنفيذاً فعاال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وميقة احمم المتحدة E/2000/23ب ااتمد بدو تصويتب ،ي الج سة  29المؤرخة ،ي  24نيسا ابرين .9000
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ثالثا :الحق في الغذاء
القرار 40/8000
لجنة حقو ق اإلنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقوق اإلنسان ،إذ تشير إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي ينص علاى أن لكال شاخص الحاق
في التمتع بمستوى معيشي يكفي لضمان صحته ورفاهه ،بماا فاي ذلاك الغاذاء ،وإذ تشاير أيضاا إلاى أحكاام العهاد
الاادولي الخاااص بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة الااذي ُيعتاارف فيااه بااالحق األساسااي لكاال إنسااان فااي
التحرر من الجوع ،وإذ تشير كذلك إلى اإلعالن العالمي الستئصال الجوع وسوء التغذية،
وإذ تضع في اعتبارها إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاالمي ،وخطاة عمال ماؤتمر القماة العاالمي لألغذياة
الااذي عقااد فااي رومااا فااي الفتاارة ماان  49إلااى  47تشاارين الثاااني/نوفمبر  ،4220وإذ تشااير إلااى جميااع قراراتهااا
السااابقة فااي هااذا الصاادد ،وبشااكل خاااص قرارهااا  81/4222المااؤرخ  80نيسااان/أبريل  ،4222وإذ تساالّم بااأن
لمشاكلتي الجاوع وانعاادام األمان الغااذائي أبعاادا عالميااة ،وبأناه مان الماارجح أن تساتمر هاتااان المشاكلتان باال وأن
تتفاقما علاى نحاو خطيار فاي بعاض المنااطق ،ماا لام تتخاذ تادابير عاجلاة وحاسامة ومتضاافرة ،وذلاك باالنظر إلاى
الزيادة المتوقعة في عدد ساكان العاالم والضاغط علاى الماوارد الطبيعياة ،وإذ تؤكاد مان جدياد أن البيئاة السياساية
واالجتماعية واالقتصادية ال مواتية التاي يساودها الساالم واالساتقرار ،علاى الصاعيدين الاوطني والادولي علاى حاد
سواء ،هي الركيزة األساسية التي تمكن الدول من إيالء أولوية كافية لألمن الغذائي والستئصال الفقر ،وإذ تكارر
التأكيد ،كما فعل إعالن روما ،على أن الغذاء ينبغي أال ُيستخدم كأداة للضغط السياسي واالقتصادي ،وإذ تؤكد من
جديد في هذا الخصوص أهمية التعاون والتضامن الدوليين ،وضرورة االمتناع عن االنفراد باتخاذ تدابير ال تتفاق
مع القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة ،وتعرض األمان الغاذائي للخطار ،واقتناعاا منهاا بوجاوب قياام كال دولاة
باعتماد استراتيجية تتفق مع مواردها وقادراتها لتحقياق أهادافها فاي تنفياذ التوصايات الاواردة فاي إعاالن وخطاة
عمل روما الصادرين عن مؤتمر القمة العالمي ،والتعاون في الوقت نفساه ،إقليمياا ودولياا ،بقصاد تنظايم الحلاول
الجماعياااة لمساااائل األمااان الغاااذائي العالمياااة فاااي عاااالم يساااوده التااارابط المتزاياااد باااين المؤسساااات والمجتمعاااات
واالقتصادات ويعد فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرين أساسايين ،وإذ تشادد علاى أهمياة عكاس اتجااه
االنخفاض المستمر في المساعدة اإلنمائية الرسمية المخصصة للزراعة ،ساواء باألرقاام الحقيقياة أو كنسابة مان
مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية،
 -4تؤكااد ماان جديااد أن الجااوع يمثاال إهانااة وانتهاكااا لكرامااة اإلنسااان ويتطلااب بالتااالي اتخاااذ تاادابير عاجلااة علااى
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المستوى الوطني واإلقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛
 -8تؤكد من جديد أيضا حق كل إنسان في الحصول علاى أغذياة ساليمة ومغذياة ،بماا يتفاق ماع الحاق فاي الغاذاء
الكافي والحق األساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع لكي يكون قادرا تماما على النماو والحفااظ علاى قدراتاه
الجسدية والعقلية؛
 -9ترى أن عدم حصول  284مليون شخص ،معظمهم من النساء واألطفال ،في جميع أنحاء العالم ،وال سيما في
البلادان النامياة ،علااى ماا يكفاي ماان الغاذاء لتلبيااة احتياجااتهم الغذائياة األساسااية هاو أمار ال يمكاان قبولاه ويشااكل
انتهاكا لحقوقهم اإلنسانية األساساية ويمكان أن يولّاد فاي الوقات نفساه ضاغوطا إضاافية علاى البيئاة فاي المنااطق
الهشة إيكولوجيا؛
 -1تشدد على الحاجة إلى بذل الجهود لتعبئة الماوارد التقنياة والمالياة مان جمياع المصاادر ،بماا فاي ذلاك تخفياف
عبء الديون الخارجية الواقع على كاهل البلدان النامية ،وتخصيص هذه الموارد واستخدامها على النحو األمثل،
من أجل تعزيز اإلجراءات القطرية الرامية إلى تنفيذ سياسات األمن الغذائي المستدام؛
 -4تشجع جميع الدول على اتخاذ تدابير بغية التحقياق التادريجي لإلعماال الكامال للحاق فاي الغاذاء ،بماا فاي ذلاك
اتخاذ تدابير لتعزيز األوضاع المفضية إلى تحارر جمياع النااس مان الجاوع والتمتاع الكامال باالحق فاي الغاذاء فاي
أقرب وقت ممكن؛
 -0تحيط علما مع االهتمام بالدراسة المستوفاة بشأن الحق في الغاذاء والتحارر مان الجاوع ،وهاي الدراساة التاي
قاادمها الساايد إساابيورن إياادي إل اى اللجنااة الفرعيااة لتعزيااز وحمايااة حقااوق اإلنسااان وفقااا لمقاارر اللجنااة الفرعيااة
)E/CN.4/Sub.2/1999/12( 400/4222؛
 -7تحيط علما مع االهتمام أيضا بالتقرير المقدم من مفوضة األمم المتحدة الساامية لحقاوق اإلنساان بشاأن الحاق
في الغذاء ،وفقا لقرار اللجنة  )E/CN.4/2000/48 81/4222و(Add.1؛
 -2ترحب بالعمل الذي سبق أن اضطلعت به اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في تعزياز
الحق في الغذاء الكافي ،وخاصة بتعليقها العاام رقام  )4222( 48بشاأن الحاق فاي الغاذاء الكاافي (الماادة  44مان
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافياة) والاذي أكادت فياه اللجناة ،فاي جملاة أماور ،أن
الحااق فااي الغااذاء الكااافي ياارتبط ارتباطااا عضااويا بالكرامااة المتأصاالة فااي اإلنسااان وهااو حااق ال غنااى عنااه للتمتااع
بحقوق اإلنسان األخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقاوق اإلنساان ،كماا أناه حاق ال يمكان فصاله عان العدالاة
االجتما عية ،وهو يساتلزم انتهااج السياساات االقتصاادية والبيئياة واالجتماعياة المالئماة علاى الصاعيدين الاوطني
والدولي بهدف القضاء على الفقر وإعمال كافة حقوق اإلنسان للجميع؛
 -2توصااي بااأن تقااوم المفوضااة السااامية بتنظاايم عمليااة مشاااورة ثالثااة للخبااراء بشااأن الحااق فااي الغااذاء بعااد
المشاااورتين اللتااين ُنظمتااا فااي عااامي  4227و ،4222علااى أن يااتم التركيااز هااذه الماارة علااى آليااات التنفيااذ علااى
المستوى القطري ،ودعوة الخبراء من جميع المناطق للمشاركة بخبراتهم؛
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 -40تقرر ،من أجل االستجابة الكاملة لضرورة اتباع نهج متكامل ومنساق فاي تعزياز وحماياة الحاق فاي الغاذاء،
أن تعين لمدة ثالث سنوات مقررا خاصا تركز واليته على الحق في الغذاء؛
 -44ترجو من المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء أن يضطلع باألنشطة الرئيسية التالية في أداء واليته:
(أ) أن يلااتمس ويتلقااى المعلومااات عاان جميااع جوانااب إعمااال الحااق فااي الغااذاء ،بمااا فااي ذلااك الضاارورة الملحااة
الستئصال الجوع ،وأن يستجيب لهذه المعلومات؛
(ب) أن يتعاون مع الحكومات ،والمنظمات الحكومية الدولية ،وال سيما منظمة األمم المتحدة لألغذياة والزراعاة،
والمنظمات غير الحكومياة ،فيماا يتصال بتعزياز الحاق فاي الغاذاء وإعمالاه علاى نحاو فعاال ،وأن يقادم التوصايات
المالئمة بشأن إعمال هاذا الحاق ،علاى أن يأخاذ فاي اعتبااره العمال المضاطلع باه بالفعال فاي الميادان علاى نطااق
منظومة األمم المتحدة؛
(ج) أن يحدد القضايا الناشئة فيما يتصل بالحق في الغذاء على نطاق العالم؛
 -48ترجااو ماان المفوضااة السااامية أن تااوفر كافااة المااوارد البشاارية والماليااة الضاارورية لتمكااين المقاارر الخاااص
المعني بالحق في الغذاء من أداء واليته على نحو فعال؛
 -49ترجو من المقرر الخاص أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
 -41ترجو من الحكومات ،ووكاالت األمم المتحدة وصاناديقها وبرامجهاا ذات الصالة ،والهيئاات المنشاأة بموجاب
معاهدات ،فضال عن المنظمات غير الحكومية ،أن تتعاون بالكامل مع المقرر الخاص في أداء واليته وذلك بجملة
وسائل منها تقديم التعليقات والمقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء.
ــــــــــــــــــــــــ
* وميقة احمم المتحدة E/2000/23ب اا ُتمد بتصويت بندا احسما بأغ بية  72صوتا ً مقابن صوت واحدب وامتنا اءوي ا
التصويتب ،ي الج سة  29المؤرخة ،ي  24نيسا ابرين .9000
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رابعا :حقوق اإلنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد
القرار 44/8000
لجنة حقو ق اإلنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقوق اإلنسان ،إذ تشير إلى مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة،
وإذ تعيااد تأكيااد المبااادئ واألحكااام ذات الصاالة الااواردة فااي ميثاااق حقااوق الاادول وواجباتهااا االقتصااادية الااذي
أعلنته الجمعية العامة في قرارها ( 9824د  )82 -المؤرخ  48كانون األول/ديسمبر  ،4271وال سيما الماادة 98
منه التي تعلن أنه ليس ألي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع مان
التاااادابير للضااااغط علااااى دولااااة أخاااارى بقصااااد إجبارهااااا علااااى التبعيااااة لهااااا فااااي ممارسااااة حقوقهااااا الساااايادية،
وإذ تشاااير إلاااى قرارهاااا  84/4222الماااؤرخ  89نيساااان/أبريل  ،4222وتالحاااظ قااارار الجمعياااة العاماااة 478/41
المؤرخ  47كانون األول/ديسمبر ،4222
وإذ تحيط علما ً مع االهتمام بتقرير األمين العام عن حقوق اإلنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد
 )E/CN.4/2000/46و ،)Add.1وإذ تاادرك وتؤكااد ماان جديااد الطااابع العااالمي لجميااع حقااوق اإلنسااان وعاادم
قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها ،وتعيد ،في هذا الصدد ،تأكياد الحاق فاي التنمياة بوصافه جازءاً ال يتجازأ مان
حقوق اإلنسان كافة ،وإذ تعرب عن قلقها إزاء ما تخلفه التدابير القسرية المتخذة من جانب واحاد مان أثار سالبي
في مجال العالقات الدولية والتجارة واالستثمار والتعاون،
وإذ تذكر بأن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان دعا الدول إلى االمتناع عن اتخاذ أي إجراء من جاناب واحاد ال
يتفااق مااع القااانون الاادولي وميثاااق األماام المتحاادة ويقاايم عقبااات فااي وجااه العالقااات التجاريااة بااين الاادول ويعرقاال
اإلعمال التام لجميع حقوق اإلنسان ،وإذ يسااورها باالغ القلاق ألن التادابير القسارية المتخاذة مان جاناب واحاد ماا
زالت تصدر وتنفذ بكل ما تنطوي عليه من آثار سلبية على األنشطة االجتماعية  -اإلنساانية والتنمياة االقتصاادية
واالجتماعياة للبلادان النامياة ،بماا فااي ذلاك آثارهاا خاارج الحادود اإلقليميااة ،فتقايم عقباات إضاافية تمناع الشااعوب
واألفراد في األقاليم الخاضعة للوالية القضائية لدول أخرى من التمتاع تمتعاا ً كاامالً بجمياع حقاوق اإلنساان ،وذلاك
على الرغم من التوصيات المتعلقة بهذه المسألة التي اعتمدتها الجمعياة العاماة وماؤتمرات األمام المتحادة وعلاى
الرغم من تعارض تلك التدابير مع القانون الدولي العام وميثاق األمم المتحدة،
وإذ تؤكد من جديد أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد تشكل إحدى العقبات التاي تعاوق تنفياذ إعاالن
الحق في التنمية،
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 -4تحث كافة الدول على االمتناع عن اتخاذ أو تنفيذ تدابير من جاناب واحاد ال تتفاق ماع القاانون الادولي وميثااق
األمم المتحدة ،وال سيما التدابير ذات الطاابع القساري التاي تتجااوز آثارهاا الحادود اإلقليمياة ،والتاي تقايم عقباات
تعوق العالقات التجارية بين الدول وتعرقل بالتالي اإلعمال التاام للحقاوق المنصاوص عليهاا فاي اإلعاالن العاالمي
لحقوق اإلنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ،وال سيما حق األفراد والشعوب في التنمية؛
 -8تدعو جميع الدول إلى النظار فاي اعتمااد ماا هاو مناساب مان التادابير اإلدارياة أو التشاريعية ،عناد االقتضااء،
للتصدي لتطبيق التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد خارج الحدود اإلقليمية أو آلثارها؛
 -9ترفض تطبيق هذه التدابير كأدوات للضغط سياسيا ً أو اقتصااديا ً علاى أي بلاد ،وال سايما علاى البلادان النامياة،
لما لها من آثار سلبية على إعمال كافة حقوق اإلنسان لشرائح عريضة من ساكانها ،بمان فايهم األطفاال والنسااء
والمسنون والمعوقون والمرضى؛
 -1تطلب إلى الدول األعضاء التي شرعت في تنفيذ هذه التدابير أن تتقيد بمباادئ القاانون الادولي ،وميثااق األمام
المتحدة وإعالناتها ،والمؤتمرات العالمية ،والقرارات ذات الصلة وأن تفي بالتزاماتها ومساؤولياتها الناشائة عان
الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي هي طرف فيها بالتخلي عن هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛
 -4تؤكد من جديد ،في هذا السياق ،أن لكافة الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحاق أن تحادد
بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
 -0تؤكد من جديد أيضا ً أنه ال ينبغي استخدام السلع الضرورية مثل األغذياة واألدوياة أداة لإلكاراه السياساي ،وال
يجوز بأي حال من األحوال حرمان شعب مما له من وسائل للعيش والتنمية؛
 -7تؤكد أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد تشكل عقبة مان العقباات الرئيساية التاي تعاوق تنفياذ إعاالن
الحق في التنمية ،وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى االمتناع عان فارض تادابير اقتصاادية قسارية مان جاناب
واحد وعن تطبيا ق قاوانين محلياة خاارج الحادود اإلقليمياة ،األمار الاذي يتناافى ماع مباادئ حرياة التجاارة ويعاوق
التنميااة فااي البلاادان الناميااة كمااا أقاار بااه فريااق الخبااراء الحكااومي الاادولي المعنااي بالتنميااة فااي تقريااره األخياار
()E/CN.4/1998/29؛
 -2تدعو الفريق العامل المفتوح العضوية الجديد الذي أنشئ لمتابعة واستعراض التقدم المحرز في تعزيز وتنفياذ
الحااق فااي التنميااة ،الااذي ساايجتمع بعااد الاادورة السادسااة والخمسااين للجنااة حقااوق اإلنسااان ،إلااى إيااالء االعتبااار
الواجب لمسألة حقوق اإلنسان واألثر السلبي للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد؛
 -2تاادعو جميااع المقااررين الخاصااين وآليااات اللجنااة المتخصصااة فااي مياادان الحقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة
والثقافية إلى إيالء االهتمام الواجب ،كل في نطاق واليته ،لآلثار والعواقب السلبية للتدابير القسارية المتخاذة مان
جانب واحد؛
 -40تقرر النظر على النحو الواجب في األثر السلبي للتدابير القسرية المتخذة من جاناب واحاد فاي إطاار مهمتهاا
المتعلقة بإعمال الحق في التنمية؛
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 -44تطلب إلى:
(أ) مفوضااة األماام المتحاادة السااامية لحقااوق اإلنسااان إيااالء االهتمااام الواجااب لهااذا القاارار والنظاار فيااه علااى وجااه
السرعة عند القيام بمهامها المتصلة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته؛
(ب) األمين العام أن يسترعي انتباه جميع الدول األعضاء إلى هذا القرار ويلتمس آراءها ومعلومات عماا يترتاب
على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار وعواقاب سالبية علاى ساكانها ،وأن يقادم تقرياراً عان ذلاك
إلى لجنة حقوق اإلنسان في دورتها السابعة والخمسين؛
 -48تقرر النظر في هذه المسألة ،على سبيل األولوية ،في دورتها السابعة والخمساين فاي إطاار البناد نفساه مان
جدول األعمال.
ـــــــــــــــــــــــ
* وميقة احمم المتحدة E/2000/23ب ااتمد بتصويت بندا احسما بأغ بية  51صوتا ً مقابن  2أصواتب وامتنا  4أاءا ا
التصويتب ،ي الج سة  29المؤرخة ،ي  24نيسا ابرين .9000
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خامسا :حقوق اإلنسان والفقر المدقع
القرار 48/8000
لجنة حقو ق اإلنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنة حقاوق اإلنساان ،إذ تشاير إلاى أناه ،وفقاا ً لإلعاالن العاالمي لحقاوق اإلنساان ،يسالّم العهادان الادوليان
الخاصان بحقوق اإلن سان بأن المثل األعلى لإلنسان الحار ،الاذي أمان الخاوف والفاقاة ،ال يمكان أن يتحقاق إال إذا
ُه ّيئت الظروف التي تمكن كل شخص من التمتع بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك بحقوقه المدنية
والسياسية،
وإذ تشااير بصاافة خاصااة إلااى أن المااادة  84ماان اإلعااالن العااالمي لحقااوق اإلنسااان تاانص علااى أن يكااون لكاال
شخص حق في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته ،وخاصة على صعيد المأكل والملبس
والمسكن والعناية الطبية والخدمات االجتماعية الضرورية ،وله الحق في ما يأمن به الغوائال فاي حااالت البطالاة
أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجاة عان إرادتاه والتاي تفقاده أساباب
عيشه ،وإذ تشير أيضا ً إلاى أن استئصاال شاأفة الفقار المستشاري ،بماا فاي ذلاك أكثار أشاكاله اساتمراراً ،والتمتاع
الكامل باالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة وباالحقوق المدنياة والسياساية يظاالن هادفين متارابطين ،وإذ
يساورها بالغ القلق من أن الفقر المدقع ال يزال ،بعد اثنتاين وخمساين سانة مان اعتمااد اإلعاالن العاالمي لحقاوق
اإلنسااان ،منتشااراً فااي جميااع بلاادان العااالم ،أي اا ً كاناات حالتهااا االقتصااادية أو االجتماعيااة أو الثقافيااة ،وأن نطاقااه
ومظاهره ،كالجوع ،والمرض ،وعدم كفاية المساكن ،واألمية ،واليأس يؤثران تأثيراً خطياراً فاي البلادان النامياة،
وإذ تضااع فااي اعتبارهااا األحكااام ذات الصاالة ماان إعااالن وبرنااامج عماال فيينااا اللااذين اعتماادهما المااؤتمر العااالمي
لحقوق اإلنسان في حزيران/يونياه  ،)A/CONF.157/23( 4229وإذ تشاير بصافة خاصاة إلاى تأكياد الماؤتمر
العالمي لحقوق اإلنسان من جدياد أناه ينبغاي للمجتماع الادولي أن يادعم أقال البلادان نماواً الملتزماة بعملياة إقاماة
الديمقراطيااة وتنفيااذ اإلصااالحات االقتصااادية ،ويقااع كثياار ماان هااذه البلاادان فااي أفريقيااا ،كااي تجتاااز بنجاااح مرحلااة
انتقالهااا إلااى الديمقراطيااة والتنميااة االقتصااادية ،وإذ تااذكر بقاارار الجمعيااة العامااة  407/40المااؤرخ  80كااانون
األول/ديسمبر  4224الذي أعلنت فيه الجمعية العامة عن عقاد األمام المتحادة األول للقضااء علاى الفقار (-4227
 ،)8000وتحيط علما بتقرير األمين العام عن وضع أنشطة العقد األول موضاع التنفياذ ( ،)A/54/316وإذ تاذكر
أيضا ً بقرار الجمعية العامة  410/49المؤرخ  2كانون األول/ديسمبر  4222بشأن حقوق اإلنساان والفقار المادقع
الااذي ذ ّكاارت فيااه بااأن واليااة الخبياارة المسااتقلة قوامهااا أساساا ً مواصاالة مراعاااة الجهااود التااي يبااذلها أفقاار الناااس
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أنفسهم والظروف الممكن فيها أن ينقلوا خبراتهم إلى غيرهم ،وإذ ترحب بإعالن مؤتمر القمة المعني باالئتمانات
الصغيرة ،الذي عقد في واشنطن العاصمة في شباط/فبراير  4227والذي أطلاق الحملاة العالمياة التاي تهادف إلاى
توفير الفرصة لمائة مليون من أفقر األسر فاي العاالم ،وبخاصاة النسااء ،للحصاول علاى ائتماناات للعمالاة الذاتياة
بحلول عام  ،8004وإذ تؤكد أن الحكومات تعهدت ،في إعالن كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعية وبرنامج عمال
مااؤتمر القمااة العااالمي للتنميااة االجتماعيااة المعقااود فااي آذار/مااارس  ،A/CONF.166/9( 4224الفصاال األول،
القاارار  ،)4بالسااعي إلااى تمكااين كافااة األشااخاص ،رجاااالً ونسااا ًء ،وال ساايما األشااخاص الااذين يعااانون الفقاار ،ماان
ممارس ة الحقوق ،واستخدام الموارد ،وتقاسم المسؤوليات التاي تمكانهم مان العايش عيشاة مرضاية ،والمسااهمة
في رفاه أسرهم ومجتمعهم المحلي واإلنساانية ،وتعهادت بتحقياق هادف القضااء علاى الفقار فاي العاالم مان خاالل
أعماال يضاطلع بهااا علاى المسااتوى الاوطني ومان خااالل التعااون الاادولي ،آخاذة فاي اعتبارهااا ماا يشااكله ذلاك ماان
ضرورة أخالقية واجتماعية وسياسية واقتصادية بالنسبة للجنس للبشري ،وإذ تشير إلى تقرير األماين العاام عان
تمتااع الماارأة الفعلااي بحقااوق اإلنسااان الخاصااة بهااا ،وال ساايما الحقااوق المتصاالة بالقضاااء علااى الفقاار ،وبالتنميااة
االقتصادية والموارد االقتصادية (،)E/CN.4/1998/22-E/CN.6/1998/11
وإذ تحاايط علمااا ً مااع االرتياااح بااالتقرير المرحلااي المقاادم ماان الخبياارة المسااتقلة وفقااا ً لقاارار اللجنااة 80/4222
( ،)E/CN.4/2000/52وبما قدمته فيه من توصيات،
 -4تؤكد من جديد:
(أ) أن الفقر المدقع واإلقصاء االجتماعي يشكالن انتهاكا ً لكرامة اإلنسان ،ويتطلبان مان ثام القياام بأعماال عاجلاة
على الصعيدين الوطني والدولي لوضع حد لهما؛
(ب) أن الحق في الحياة يشمل الحق في العيش بكرامة وفي توفر االحتياجات األساسية للحياة؛
(ج) أنه مما ال غنى عنه أن تساعد الدول على دعم مشاركة أفقر الناس في اتخاذ القارارات داخال المجتماع الاذي
يعيشون فيه ،وفي إعمال حقاوق اإلنساان وفاي مكافحاة الفقار المادقع ،وأن تتااح للفقاراء وللمجموعاات الضاعيفة
القدرة علاى تنظايم أنفساهم والمشااركة فاي جمياع جواناب الحيااة السياساية واالقتصاادية واالجتماعياة ،وال سايما
المشاركة في تخطيط وتنفيذ السياسات التي تهمهم ،مما يمكنهم من أن يصبحوا شركاء فعليين في التنمية؛
(د) أن انتشاااار الفقااار المااادقع يحاااول دون الممارساااة الكاملاااة والفعلياااة لحقاااوق اإلنساااان ،ويصااايب الديمقراطياااة
والمشاركة الشعبية بالهشاشة؛
(ه ) أن اسااتتباب السااالم واالسااتقرار يقضااي بالعماال والتعاااون علااى الصااعيدين الااوطني والاادولي ماان أجاال تهيئ اة
ظروف عيش أفضل للجميع في ظل من الحرية أفسح ،ويتمثل أحد العناصر الحاسمة لهذا العمل في القضااء علاى
الفقر؛
(و) أن ماا ورد فااي التقرياارين اللااذين قاادمتهما الخبياارة المساتقلة المعنيااة بمسااألة حقااوق اإلنسااان والفقاار الماادقع
( E/CN.4/1999/48و ( E/CN.4/2000/52من مالحظات تفيد بأن االفتقار إلى االلتزام السياسي ،وليس إلى
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الموارد المالية ،هو العائق الحقيقي للقضاء على الفقر؛
(ز) أنه ينبغي إيالء اهتمام خاص لمعاناة النساء واألطفال الذين غالبا ً ما يكونون أشد الناس تأثراً بالفقر المدقع؛
 -8تشير إلى:
(أ) أن إعالن كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعية وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية االجتماعية
يوفران اإلطار الحق الستئصال الفقر ،عن طريق تحديد األهداف بدقة ،ووضع الخطط وتنفيذ البرامج؛
(ب) أنه لضمان حماية حقوق جميع األفاراد ،وعادم التميياز ضاد أفقار النااس ،والممارساة الفعلياة لجمياع حقاوق
اإل نسان والحريات األساسية ،ال بد من معرفاة ماا يعانياه الساكان مان الفاقاة ،وال سايما النسااء واألطفاال ،معرفاة
أفضاال ،وإعمااال الفكاار فااي الموضااوع باالسااتناد إلااى تجربااة وآراء أفقاار الناااس أنفسااهم ،واألشااخاص الملتاازمين
بمساندتهم؛
(ج) أنهااا طلباات ،فااي قرارهااا  44/4227المااؤرخ  9نيسااان/أبريل  ،4227إلااى مفوضااة األماام المتحاادة السااامية
لحقااوق اإلنسااان أن تااولي أولويااة عاليااة لمسااألة حقااوق اإلنسااان والفقاار الماادقع ،وأن تضاامن تعاون اا ً أفضاال بااين
المؤسساات والهيئاات المختصااة ،وأن تبقاي بانتظاام الجمعيااة العاماة علااى علام بتطاور هااذه المساألة وأن توافيهااا
بمعلومات محاددة عنهاا بم ناسابة انعقااد أنشاطة مان مثال الادورة االساتثنائية للجمعياة العاماة المخصصاة لمتابعاة
نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية ،والمقارر عقادها فاي عاام  ،8000وتقيايم منتصاف المادة فاي عاام
 8008ونهاية المدة في عام  8007لعقد األمم المتحدة األول للقضاء على الفقر؛
(د) أن المفوضااة السااامية تقتاارح ،فااي تقريرهااا ( ،A/53/372المرفااق) المقاادم إلااى الجمعيااة العامااة بتاااريخ 44
أيلول/سبتمبر  4222عان تقيايم منتصاف المادة إلعاالن وبرناامج عمال فييناا ،أن تساعى اللجنتاان الثانياة والثالثاة
للجمعية العامة ،مجتمعتين ،إلى إعمال الحق في التنمية مع تركيز اهتمامهما على القضااء علاى الفقار ،والتشاديد
علااى األماان األساسااي الااالزم لتمكااين األفااراد واألساار ماان التمتااع بااالحقوق األساسااية واالضااطالع بالمسااؤوليات
األولية؛
 -9ترحب باألنشطة المتزايدة بصدد االحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر ،في  47تشارين األول/أكتاوبر مان
كل سنة ،وبالفرصة التي تتيحها هاذه األنشاطة لألشاخاص والساكان الاذين يعيشاون فاي فقار مادقع لجعال صاوتهم
مسموعاً؛
 -1تعرب عن تقديرها:
(أ) لتوخي منظومة األمم المتحدة نهجا ً متكامالً في معالجتها لمسألة الفقر المدقع؛
(ب) لقيام المؤسسات المالية الدولية بوضع سياسات جديدة تعزز البعد اإلنساني واالجتماعي لعملها؛
(ج) للمبادرات التي اتخذها المسؤولون عن التعليم الوطني في العديد من البلدان لتوعية جمياع األطفاال والشابان
الملحة إلى االتحاد لتمكين أشدّ الناس فقرا من استرداد حقوقهم؛
بوجود الفقر المدقع وبالحاجة
ّ
 -4تطلب إلى:
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(أ) الجمعياة العامااة ،والوكااالت المتخصصااة ،وهيئاات األماام المتحاادة والمنظماات الحكوميااة الدولياة أن تأخااذ فااي
حسبانها التناقض بين وجود حااالت مان الفقار المادقع واإلقصااء االجتمااعي ،وهاي حااالت ينبغاي التغلاب عليهاا،
وبين وجوب ضمان التمتع الكامل بحقوق اإلنسان؛
(ب) الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية أن تظل تراعاي ،فاي األنشاطة التاي تنفاذ فاي إطاار عقاد
األمم المتحدة للقضاء على الفقر ،الروابط القائمة بين حقوق اإلنسان والفقار المادقع ،فضاال عان الجهاود الرامياة
إلى تمكين الناس الذين يعانون من الفقر من سبل المشاركة في عملية اتخااذ القارارات المتعلقاة بالسياساات التاي
تهمهم؛
(ج) األمم المتحدة تشديد القضاء على الفقر على سبيل األولوية في منظومة األمم المتحدة بأسرها؛
 -0تدعو:
(أ) الهيئات المكلفة برصد تطبيق الصكوك الخاصة بحقوق اإلنسان ،وال سيما اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،ولجنة حقوق الطفل ،ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ،ولجنة القضااء علاى التميياز
العنصري ،إلى مراعاة مسألة الفقر المدقع وحقوق اإلنسان عند النظر في تقارير الدول األطراف؛
(ب) الادول والمنظماات الدولياة والمنظماات غيار الحكومياة إلاى إبقااء األماين العاام ،بحلاول موعاد انعقااد الادورة
السابعة والخمسين للجنة حقوق اإلنسان ،على علم بوجهات نظرها وتعليقاتها على التوصيات الاواردة فاي تقريار
الخبيرة المستقلة المعنية بالفقر المدقع ()E/CN.4/2000/52؛
(ج) الفريق العامل المفتوح العضوية الذي أنشئ لمتابعة واستعراض التقدم المحارز فاي تعزياز وتنفياذ الحاق فاي
التنمية إلى أن يأخذ بعين االعتبار ،في مداوالته ،تقرير الخبيرة المستقلة؛
 -7تقرر أن تجدّد لمدة سنتين والية الخبيرة المستقلة المعنية بالفقر المدقع ،وذلك من أجل:
(أ) مواصاالة تقياايم الصاالة بااين تعزيااز وحمايااة حقااوق اإلنسااان والقضاااء علااى الفقاار الماادقع ،وال ساايما بتحديااد
الممارسات الوطنية والدولية الج ّيدة؛
(ب) إجااراء مشاااورات ،بمااا فيهااا المشاااورات فااي أثناااء الزيااارات التااي تقااوم بهااا ،مااع أشااد الناااس فقاارا ومااع
ساابل تطااوير قاادراتهم علااى التعبياار عاان آرائهاام وتنظاايم أنفسااهم وإشااراك
المجتمعااات التااي يعيشااون فيهااا حااول ُ
مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في هذه العملية التشاورية؛
(ج) النظر في وضع استراتيجيات لمكافحة الفقر المدقع وفي تأثيرها على المجتمع؛
(د) مواصلة تعاونها مع المؤسسات المالية الدولية بغية تحديد أفضل البرامج لمكافحة الفقر المدقع؛
(ه) المساهمة فــي تقييم منتصف مدة عقد األمم المتحدة األول للقضاء على الفقر،
لمقرر إجراؤه في عام 8008؛
(و) تقديم تقرير عن أنشطتها إلى اللجنة في دورتيها الساابعة والخمساين والثامناة والخمساين ،ووضاع تقاريرهاا
تحت تصرف لجنة التنمية االجتماعية ولجنة مركز المارأة وذلاك ،عناد االقتضااء ،للادورات التاي تعقادها اللجنتاان
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في السنة نفسها؛
 -2ترجو من:
(أ) المفوضة السامية أن تنظم ،قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة حقوق اإلنساان ،حلقاة دراساية لبحاث
ضاارورة وضااع مشااروع إعااالن بشااأن الفقاار الماادقع والقيااام ،عنااد االقتضاااء ،بتعيااين عناصااره المحااددة .ونظاارا
لضرورة مراعاة ما تم االضاطالع باه مان أعماال فاي أمااكن أخارى ،ال با ّد مان توجياه الادعوة للمشااركة فاي هاذه
الحلقااة الدراسااية إلااى ممثلااي الحكومااات وخبااراء الوكاااالت المتخصصااة التابعااة لألماام المتحاادة ،وصااناديق األماام
المتحاادة وبرامجهااا ،واللجااان الفنيااة المختصااة التابعااة للمجلااس االقتصااادي واالجتماااعي ،واللجااان االقتصااادية
اإلقليمية ،والمؤسسات المالية الدولية ،واللجنة الفرعية لتعزياز وحماياة حقاوق اإلنساان ،وكاذلك المنظماات غيار
الحكومية التي يهمها األمر؛
(ب) األمين العام أن يدعم هذه المبادرة؛
تقرر النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول األعمال؛
ّ -2
 -40توصي المجلس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن المجلاااس االقتصاااادي واالجتمااااعي ،وقاااد أحااااط علماااا بقااارار لجناااة حقاااوق اإلنساااان  48/8000الماااؤرخ 47
نيسااان/أبريل  ، 8000يؤيااد قاارار اللجنااة تجديااد واليااة الخبياارة المسااتقلة المعنيااة بمسااألة حقااوق اإلنسااان والفقاار
المدقع لمدة سنتين وذلك من أجل:
(أ) تقيايم الصالة باين تعزياز وحماياة حقاوق اإلنسااان والقضااء علاى الفقار المادقع ،وال سايما بتحدياد الممارسااات
الوطنية والدولية الج ّيدة؛
(ب) إجااراء مشاااورات ،بمااا فيهااا المشاااورات فااي أثناااء الزيااارات التااي تقااوم بهااا ،مااع أشااد الناااس فقاارا ومااع
ساابل تطااوير قاادراتهم علااى التعبياار عاان آرائهاام وتنظاايم أنفسااهم وإشااراك
المجتمعااات التااي يعيشااون فيهااا حااول ُ
مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في هذه العملية التشاورية؛
(ج) النظر في وضع استراتيجيات مكافحة الفقر المدقع وفي تأثيرها على المجتمع؛
(د) مواصلة تعاونها مع المؤسسات المالية الدولية بغية تحديد أفضل البرامج لمكافحة الفقر المدقع؛
(ه ) المساااهمة فااي تقياايم منتصااف ماادة عقااد األماام المتحاادة األول للقضاااء علااى الفقاار ،المقاارر إجااراؤه فااي عااام
8008؛
(و) تقديم تقريار عان أنشاطتها إلاى لجناة حقاوق اإلنساان فاي دورتيهاا الساابعة والخمساين والثامناة والخمساين،
ووضع تقاريرها تحت تصرف لجنة التنمية االجتماعية ولجنة مركز المارأة وذلاك ،عناد االقتضااء ،للادورات التاي
تعقدها اللجنتان في السنة نفسها.
ويوافق المجلس على طلب اللجنة إلى مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان أن تنظم ،قبل موعد الادورة
السابعة والخمسين للجنة ،حلقة دراسية للنظر في الحاجة إلى صياغة مشروع إعالن بشأن الفقر المادقع وتحدياد
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عناصره األساسية عند االقتضاء.
كما يوافق المجلس على توصية اللجنة بتوجيه دعوات لحضاور هاذه الحلقاة الدراساية إلاى ممثلاي الحكوماات
وخبااراء وكاااالت األماام المتحاادة المتخصصااة وصااناديقها وبرامجهااا ،واللجااان الفنيااة المختصااة التابعااة للمجلااس،
واللجاان االقتصااادية اإلقليميااة ،والمؤسسااات الماليااة الدوليااة ،واللجنااة الفرعيااة لتعزيااز وحمايااة حقااوق اإلنسااان،
والمنظمات غير الحكومية المهتمة وذلك بالنظر إلى ضرورة مراعاة األعمال المضطلع بها في أماكن أخرى.
ــــــــــــــــــــــــ
* وميقة احمم المتحدة E/2000/23ب ااتمد بدو تصويتب ،ي الج سة  29المؤرخة ،ي  24نيسا ابرين .9000
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سادسا :حالة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان
القرار 07/8000
لجنة حقو ق اإلنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنااة حقااوق اإلنسااان ،إذ تشااير إلااى قاارار الجمعيااة العامااة  447/41المااؤرخ  47كااانون األول/ديساامبر
 ،4222وإلى قرارها هي  2/4222المؤرخ  9نيساان/أبريل  ،4222وإذ تضاع فاي اعتبارهاا أن العهادين الادوليين
الخاصين بحقوق اإلنساان يشاكالن أول معاهادتين دوليتاين شااملتين وملازمتين قانوناا ً فاي ميادان حقاوق اإلنساان
ويؤلفان ،مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،لب الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان؛
وقاااااد نظااااارت فاااااي تقريااااار األماااااين العاااااام عااااان حالاااااة العهااااادين الااااادوليين الخاصاااااين بحقاااااوق اإلنساااااان
( ،) E/CN.4/2000/89وتقرياااااره عااااان حااااااالت االنساااااحاب مااااان العهااااادين الماااااذكورين والاااااتحفظ عليهماااااا
( ،)E/CN.4/2000/96وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافياة والعهاد
الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة والسياسااية ،وتؤكااد ماان جديااد أن جميااع حقااوق اإلنسااان والحريااات األساسااية
عالمية وغير قابلة للتجزئاة ومترابطاة ومتشاابكة ،وأن تعزياز وحماياة فئاة مان هاذه الحقاوق ال ينبغاي مطلقاا ً أن
يعفيا الدول أو ُيحالها من تعزيز وحماية الحقوق األخرى،
وإذ تسلم بالدور الهام الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق اإلنساان واللجناة المعنياة بالحقاـوق االقتصاادية
واالجتماعية والثقافية في دراسة ما تحرزه الدول األطراف من تقدم في تنفيذ االلتزامات المتعهد بها في العهادين
الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان والبروتوكولين االختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخااص بالحقاـوق المدنياة
والسياسية ،وفي تقديم توصيات إلى الدول األطراف بشأن تنفيذ تلك الصكوك،
وإذ تسلم أيضا ً بأهمية صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية وآليات الرصد الخاصة بها لتعزيز وحماية حقوق اإلنساان
التي تكمل النظام العالمي لحماية حقوق اإلنسان،
 -4تعيد تأكيد أهمية العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنساان بوصافهما جازأين رئيسايين مان الجهاود الدولياة
الرامية إلى تعزيز احترام ومراعاة حقوق اإلنسان والحريات األساسية على الصعيد العالمي؛
 -8تناشد بقوة جميع الدول أن تصبح ،إن لم تفعل ذلك بعد ،أطرافا ً في العهد الدولي الخاص باالحقوق االقتصاادية
واالجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقاـوق المدنياة والسياساية ،وأن تنضام كاذلك إلاى البروتوكاولين
االختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص باالحقوق المدنياة والسياساية ،وأن تصادر اإلعاالن المنصاوص علياه
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في المادة  14من العهد األخير؛
 -9تدعو مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان إلى تكثيف الجهود المنتظماة الرامياة إلاى تشاجيع الادول
على أن تصبح أطرافا ً في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان والقيام ،عن طرياق برناامج التعااون التقناي
والخدمات االستشارية فاي ميادان حقاوق اإلنساان ،بمسااعدة هاذه الادول ،بنااء علاى طلبهاا ،علاى التصاديق علاى
العهدين أو االنضمام إليهما وإلى البروتوكولين االختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
 -1تؤكد على أهمية تقيد الدول األطراف تقيداً دقيقا ً بالتزاماتهاا المقاررة بموجاب العهاد الادولي الخااص باالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهاد الادولي الخااص باالحقوق المدنياة والسياساية ،وبموجاب البروتوكاولين
االختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في حالة االنطباق؛
 -4تشدد على أهمية تفادي االنتقاص من حقوق اإلنسان بتقييدها ،وتشدد على ضرورة االلتازام الادقيق بالشاروط
واإلجراءات المتفق عليها للتقييد بموجاب الماادة  1مان العهاد الادولي الخااص باالحقوق المدنياة والسياساية ،ماع
مراعاة الحاجة إلى قيام الدول األطراف بتقديم أوفاى المعلوماات الممكناة فاي حااالت الطاوارئ حتاى يتسانى تقيايم
مبررات سالمة التدابير المتخذة في هذه الظروف؛
 -0تشاادد أيضاا ً علااى أهميااة إيااالء االعتبااار الكاماال لمنظااور نااوع الجاانس عنااد تنفيااذ العهاادين الاادوليين الخاصااين
بحقوق اإلنسان على الصعيد الوطني ،بما في ذلك تقارير الدول األطراف وأعمال اللجنة المعنياة بحقاوق اإلنساان
واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
 -7تشجع الدول األطراف على النظر في الحاد مان نطااق أي تحفظاات تقادمها بصادد العهادين الادوليين الخاصاين
بحقااوق اإلنسااان ،وصااوغ مااا لااديها ماان تحفظااات فااي أدق صاايغة وفااي أضاايق نطاااق ممكاان ،وضاامان أال تكااون
التحفظات غير متمشية مع غرض المعاهدة ذات الصالة وقصادها ،أو أال تكاون غيار متمشاية علاى نحاو آخار ماع
القانون الدولي؛
 -2تشجع أيضا ً الدول األطراف على القيام بانتظام باستعراض أي تحفظات أبدتها بصادد أحكاام العهادين الادوليين
الخاصين بحقوق اإلنسان والبروتوكولين االختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنياة والسياساية ،بغارض
سحب هذه التحفظات؛
 -2تحيط علما ً بالتعليقين العامين  87و 82اللذين اعتمدتهما اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،والتعليقات العاماة 2
و 40و 44و 48و 49التااي اعتماادتها اللجنااة المعنيااة بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة منااذ الاادورة
الرابعة والخمسين للجنة حقوق اإلنسان؛
 -40تحث الدول األطراف على الوفاء في الوقات المناساب بالتزاماتهاا المتعلقاة بتقاديم التقاارير بموجاب العهادين
الدوليين الخاصين بحقاوق اإلنساان حسابما ُيطلاب منهاا ،وعلاى اساتخدام بياناات مفصالة حساب ناوع الجانس فاي
تقاريرها؛
 -44تحث أيضا ً الدول األطراف على إيالء االعتبار الواجب ،لدى تنفيذ أحكام العهدين الادوليين الخاصاين بحقاوق
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اإلنسااان ،للمالحظااات المبااداة لاادى انتهاااء النظاار فااي تقاريرهااا ماان قباال اللجنااة المعنيااة بحقااوق اإلنسااان واللجنااة
المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ولآلراء التي تعتمدها اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بموجب
البروتوكولين االختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
 -48تدعو الدول األطراف إلاى إياالء اهتماام خااص للقياام علاى الصاعيد الاوطني بنشار التقاارير التاي قادمتها إلاى
اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافياة ،فضاالً عان المحاضار
المااوجزة المتعلقااة بنظاار اللجنتااين فااي هااذه التقااارير والمالحظااات التااي أباادتها اللجنتااان لاادى انتهاااء النظاار فااي
التقارير؛
 -49تشجع مرة أخرى جميع الحكومات على أن تنشر بأكبر عدد ممكن من اللغات المحلية نصوص العهد الادولي
الخاااص بااالحقوق االقتصاااد ية واالجتماعيااة والثقافيااة ،والعهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة والسياسااية،
والبروتوكولين االختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وأن تقوم بتوزيعها والتعرياف بهاا
على أوسع نطاق ممكن في أقاليمها؛
 -41تاادعو اللجنااة المعنيااة بحقااوق اإلنسااان واللجنااة المعنيااة بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة إلااى
االستمرار ،عند نظرهما في تقارير الدول األطراف ،في بيان االحتياجاات المحاددة التاي يمكان تناولهاا فاي إدارات
األماام المتحاادة وصااناديقها وبرامجهااا ووكاالتهااا المتخصصااة ،بوسااائل ماان بينهااا برنااامج الخاادمات االستشااارية
والمساعدة التقنية التابع لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان؛
 -44تشدد على الحاجة إلى تحسين التنسيق بين آليات وهيئات األمم المتحدة ذات الصلة عناد تقاديم الادعم للادول
األطاراف ،بناااء علااى طلبهااا ،فاي تنفيااذ العهاادين الاادوليين الخاصاين بحقااوق اإلنسااان والبروتوكااولين االختيااريين
للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وتشجع الجهود المستمرة في هذا االتجاه؛
 -40ترحب بمقرر المجلس االقتصادي واالجتماعي  827/4222المؤرخ  90تموز/يولياه  4222الاذي وافاق فياه
علااى عقااد دورتااين اسااتثنائيتين إضااافيتين تسااتغرق كاال منهمااا ثالثااة أسااابيع للجنااة المعنيااة بااالحقوق االقتصااادية
واالجتماعية والثقافية ،وعلى عقد اجتماعات ما قبل الدورات لكل من األفرقة العاملاة المعنياة وذلاك لمادة أسابوع
في أثناء الفترة  8004 - 8000بغية تقليل عدد التقارير المتراكمة؛
 -47ترحااب أيضااا بجهااود اللجنااة المعنيااة بحقااوق اإلنسااان واللجنااة المعنيااة ب االحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة
والثقافية الرامية إلى تحسين كفاءة طرق عملهما ،وتشاجعهما علاى مواصالة النظار فاي السابل والوساائل الكفيلاة
بتحقيق هذا الهدف؛
 -42تاادعو الاادول إلااى مواصاالة اإلسااهام ،بالمقترحااات واألفكااار العمليااة ،فااي الحااوار المتعلااق بساابل تحسااين أداء
اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
 -42ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المعنية بحقوق اإلنساان واللجناة المعنياة باالحقوق االقتصاادية
واالجتماعياة والثقافياة سااعيا ً إلاى توحيااد المعاايير فااي تنفياذ أحكاام العهاادين الادوليين الخاصااين بحقاوق اإلنسااان،
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وتناشد الهيئات األخرى التاي تتنااول المساائل المماثلاة المتعلقاة بحقاوق اإلنساان احتارام هاذه المعاايير الموحادة،
حسبما عبرت عنه اللجنتان في تعليقاتهما العامة؛
 -80تشدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لوضع مؤشرات ومعالم لقيااس التقادم المحارز فاي إعماال الحقاوق
الواردة في العهد الادولي الخااص باالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة ،وكاذا علاى استصاواب النظار فاي
مسألة جواز االحتجاج بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أمام المحاكم بغية تعزيز التمتع بهاذه الحقاوق؛
 -84تشااجع األمااين العااام علااى االسااتمرار فااي مساااعدة الاادول األطااراف فااي العهاادين الاادوليين الخاصااين بحقااوق
اإلنسان علاى إعاداد تقاريرهاا بوساائل تشامل عقاد حلقاات دراساية أو حلقاات عمال علاى الصاعيد الاوطني بغارض
تدريب المسؤولين الحكوميين القائمين على إعداد تلك التقارير ،واستكشاف اإلمكانيات األخرى المتاحة فاي إطاار
البرنامج العادي للمساعدة التقنية والخدمات االستشارية في ميدان حقوق اإلنسان؛
 -88تطلب إلى األمين العام أن يكفل قيام مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان بمساعدة اللجنة المعنية
بحقوق اإلنساان واللجناة المعنياة باالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة مسااعدة فعالاة علاى تنفياذ الوالياة
المنوطة بكل منهما ،بوسائل تشمل توفير موارد كافية من موظفي األمانة العامة؛
 -89ترحب بمبادرة األمين العام إلى القيام ،آخذاً اقتراحاات اللجناة المعنياة بحقاوق اإلنساان فاي االعتباار ،باتخااذ
خطوات حاسمة ،ال سايما عان طرياق إدارة اإلعاالم ،لزياادة التعرياف بأعماال تلاك اللجناة ،وكاذلك بأعماال اللجناة
المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
 -81تطلب إلى األمين العام أن يقدم إليها في دورتيهاا الساابعة والخمساين والثامناة والخمساين تقرياراً عان حالاة
العهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة ،والعه اد الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة
والسياسية ،والبروتوكولين االختياريين للعهاد الادولي الخااص باالحقوق المدنياة والسياساية ،بماا فاي ذلاك جمياع
التحفظات واإلعالنات؛
 -84تقارر النظار فاي هااذه المساألة فاي دورتهاا الثامنااة والخمساين فاي إطاار بنااد جادول األعماال المعناون "حالااة
العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان".
ــــــــــــــــــــــــ
* وميقة احمم المتحدة E/2000/23ب
 -ااتمد بدو تصويتب الج سة 11ب المنةقدة ،ي  91نيسا /أبرين .9000
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سابعا  :اآلثار الضارة لنقل وإلقـاء المنتجات والنفايات الس ّميـة والخطرة بصورة غير
مشروعة على التمتع بحقوق اإلنسان
القرار 78/8000
لجنة حقو ق اإلنسان
الدورة السادسة والخمسين
إن لجنااة حقااوق اإلنسااان ،إذ تسترشااد بميثاااق األماام المتحاادة ،واإلعااالن العااالمي لحقااوق اإلنسااان ،والعهاادين
الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان ،وإعاالن وبرناامج عمال فييناا ( ،)A/CONF.157/23وال سايما فيماا يتعلاق
بمسألة حقوق اإلنسان لكل فرد في الحياة ،وفي الصحة ،وفي سالمة البيئة ،وإذ تشير إلى قراراتها السابقة حول
الموضاااوع ،وخصوصاااا ً القااارار  89/4222الماااؤرخ  80نيساااان/أبريل  ،4222وقااارار الجمعياااة العاماااة 480/10
المااؤرخ  47كااانون األول/ديساامبر  ،4224ومقاارر المجلااس االقتصااادي واالجتماااعي  822/4224المااؤرخ 84
تموز/يوليه ،4224
وإذ تشير أيضا ً إلـى قرارات الجمعية العاماـة  429/18الاـمؤرخ  44كاانون األول/ديسامبر  ،4227و848/19
المؤرخ  80كانون األول/ديسـمبر ،4222و 880/11المـؤرخ  88كانون األول/ديسمبر  ،4222و 49/14الماؤرخ
 7تشاارين الثاااني/نوفمبر  ،4220وإذ تؤكااد أن نقاال وإلقاااء المنتجااات والنفايااات الساامية والخطاارة بصااورة غياار
مشروعة يشكالن تهديداً خطيراً لحقي األفاراد اإلنساانيين فاي الحيااة وفاي الصاحة ،وال سايما فاي البلادان النامياة
التي ال تملك التكنولوجيات الالزمة لمعالجتها،
وإذ تعيد التأكيد على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل مع جميع حقوق اإلنسان تعامالً يتسام بالنزاهاة
والمساواة والتكافؤ واالهتمام بنفس الدرجة،
وإذ تعيد التأكيد أيضا ً على قرار الجمعية العامة  471/40المؤرخ  88كاانون األول/ديسامبر 4224بشاأن دعام
تدابير األمام المتحادة فاي ميادان حقاوق اإلنساان عان طرياق تعزياز التعااون الادولي ،وأهمياة الالإنتقائياة والحيااد
والموضوعية،
وإذ تضااع فااي اعتبارهااا النااداء الااذي وجهااه المااؤتمر العااالمي لحقااوق اإلنسااان إلااى جميااع الاادول بااأن تعتمااد
االتفاقيات القائمة المتعلقة بإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة وأن تنفذها بصرامة وأن تتعاون على مناع
اإللقاء غير المشروع ،وإدراكا ً منها لتزايد معدل قيام شركات عبر وطنية ومؤسسات أخارى مان بلادان صاناعية،
بصورة غير مشروعة ،بنقل النفايات الخطرة وغيرها من النفايات إلى بلدان نامية وإلقائها في هاذه البلادان التاي
ليست لديها القدرة الوطنية على معالجة هذه النفايات بطريقة ساليمة بيئيااً ،األمار الاذي يشاكل تهدياداً خطياراً لماا
لكل فرد من حقوق اإلنسان في الحياة ،وفي سالمة الصحة ،وفي سالمة البيئاة ،وإدراكاا ً منهاا أيضاا ً لعادم اماتالك
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الكثير من البلدان النامية القدرات والتكنولوجيات الوطنية الالزمة لمعالجة هذه النفايات بغية إزالة آثارها الضارة
بحق اإلنسان في الحياة وبحقه في الصحة أو التخفيف من هذه اآلثار،
 -4تعاارب عاان بااالغ القلااق ألن تقرياار المقااررة الخاصااة المعنيااة باآلثااار الضااارة لنقاال وإلقاااء المنتجااات والنفايااات
الس ّمية والخطرة بصورة غير مشاروعة علاى التمتاع بحقاوق اإلنساان ( E/CN.4/2000/50و )Add.1لام يكان
جاهزاً في الوقت المناسب كي تنظر فيه اللجنة؛
 -8تقاادر الجهااود التااي بااذلتها المقااررة الخاصااة لالضااطالع بواليتهااا بمااوارد ماليااة محاادودة للغايااة ،وتعاارب عاان
تقديرها لحكومة ألمانيا وحكومة هولندا لتعاونهما مع المقررة الخاصة في أثناء زيارتيها إلى هذين البلدين؛
 -9تدين إدانة قاطعة إلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة بصورة غيار مشاروعة فاي البلادان النامياة الاذي
يؤثر تأثيراً ضاراً بحق اإلنسان لألفراد في تلك البلدان في الحياة وفي الصحة؛
 -1تؤكد من جديد أن االتجاار غيار المشاروع فاي المنتجاات والنفاياات السامية والخطارة واإللقااء غيار المشاروع
لهذه المنتجات والنفايات يشكالن تهديداً خطيراً لحقوق اإلنساان لكال فارد فاي الحيااة ،وفاي الصاحة ،وفاي ساالمة
البيئة؛
 -4تحث مرة أخرى الحكومات كافة على اتخااذ التادابير التشاريعية وغيرهاا مان التادابير المناسابة للحيلولاة دون
االتجار الدولي غير المشروع في المنتجات والنفايات السمية والخطرة؛
 -0تدعو برنامج األمم المتحدة للبيئة ،وأمانة اتفاقية بازل المتعلقة بمراقباة حركاة النفاياات الخطارة عبار الحادود
وبالتخلص منها ،ولجنة التنمية المستدامة ،والساجل الادولي للماواد الكيميائياة المحتملاة السامية ،ومنظماة األمام
المتحدة لألغذية وا لزراعة ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة الصحة العالمية ،والمنظماات اإلقليمياة إلاى مواصالة
تكثيف التنسيق والتعاون الدولي فيما بينها والمساعدة التقنية التي تقدمها في مجال اإلدارة الساليمة بيئياا ً للماواد
الكيميائية السمية والنفايات الخطرة ،بما في ذلك مسألة نقلها عبر الحدود؛
 -7ترحب بالتعاون بين أمانة اتفاقية بازل :
(أ) ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية في رصد ومنع حاالت االتجار غير المشروع من خالل تبادل المعلومات؛
(ب) والمنظمة العالمية للجمارك في تدريب موظفي الجماارك ومواءماة نظام التصانيف مان أجال المراقباة الفعالاة
في مراكز الجمارك على الحدود؛
 -2تعرب عن تقديرها لوكاالت األمام المتحادة المختصاة ،وال سايما برناامج األمام المتحادة للبيئاة ،وأماناة اتفاقياة
بازل ،للدعم المقدم إلى المقاررة الخاصاة ،وتحثهاا هاي والمجتماع الادولي علاى مواصالة تاوفير الادعم الاالزم لهاا
لتمكينها من الوفاء بواليتها؛
 -2تحث المجتمع الدولي وهيئات األمم المتحدة المختصة ،ال سايما برناامج األمام المتحادة للبيئاة ،وأماناة اتفاقياة
بازل ،على مواصلة تقديم الادعم المناساب إلاى البلادان النامياة ،عناد طلبهاا ذلاك ،فاي جهودهاا الرامياة إلاى تنفياذ
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أحكام الصكوك الدولية واإلقليمية القائمة الناظمة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطارة عبار الحادود،
بغية حماية وتعزيز حقوق اإلنسان للجميع في الحياة وفي سالمة الصحة؛
 -40تحااث المقااررة الخاصااة علااى مواصاالة االضااطالع ،بالتشاااور مااع هيئااات ومنظمااات األماام المتحاادة المختصااة
وأمانات االتفاقيات الدولية ذات الصلة ،بدراسة عالمياة وشااملة ومتعاددة التخصصاات للمشااكل والحلاول الحالياة
لالتجار فاي المنتجاات والنفاياات السامية والخطارة ونقلهاا وإلقائهاا بصاورة غيار مشاروعة ،وخاصاة فاي البلادان
النامية ،كيما تقدم توصيات ومقترحات ملموسة بشأن تدابير تفاي بمراقباة هاذه الظاواهر والتقليال منهاا والقضااء
عليها؛
 -44تكارر طلبهاا إلاى المقااررة الخاصاة أن تواصال التشاااور ماع جمياع هيئاات ومنظمااات وأماناات األمام المتحاادة
المختصة ،ال سيما شعبة الكيمياء فاي برناامج األمام المتحادة للبيئاة ،ومنظماة األمام المتحادة لألغذياة والزراعاة،
وأمانااة اتفاقيااة بااازل ،وأن تضااع فااي االعتبااار علااى النحااو الواجااب التقاادم المحاارز فااي محافاال أخاارى وأن تحاادد
الفجوات؛
 -48تاادعو المقااررة الخاصااة إلااى القيااام ،وفقاا ً للواليااة المسااندة إليهااا ،بتضاامين تقريرهااا إلااى اللجنااة فااي دورتهااا
السابعة والخمسين:
(أ) معلومات شاملة عن األشخاص الذين قتلوا أو شوهوا أو أُصيبوا بأي أذى فاي البلادان النامياة مان جاراء نقال
وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة بصورة غير مشروعة؛
(ب) مسألة إفالت مرتكبي هذه الجرائم البشاعة مان العقااب ،بماا فيهاا الممارساات التمييزياة التاي تحركهاا دوافاع
عنصرية ،والتوصية بتدابير تضع حداً لهذا اإلفالت؛
(ج) مسألة إعادة تأهيل الضحايا ومساعدتهم؛
(د) نطاق التشريعات الوطنية إزاء نقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة عبر الحدود؛
 -49تشجع المقررة الخاصة على القيام ،وفقا ً للوالية المساندة إليهاا ،وبادعم وعاون مان مفوضاية األمام المتحادة
السااامية لحقااوق اإلنسااان ،بمواصاالة تهيئااة فرصااة مناساابة للحكومااات لكااي تاارد علااى الماازاعم التااي وردت إليهااا
وعبرت عنها في تقريرها ،وإيراد مالحظات تلك الحكومات في تقريرها إلى اللجنة؛
 -41تكاارر طلبهااا إلااى األمااين العااام أن يواصاال تااوفير جميااع المااوارد الالزمااة للمقااررة الخاصااة لتمكينهااا ماان
االضطالع بواليتها بنجاح ،وخاصة تزويدها بموارد مالية وبشرية كافية ،بما في ذلك الدعم اإلداري؛
 -44تقرر مواصلة النظر في مسألة اآلثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة بصاورة غيار
مشروعة على التمتع بحقوق اإلنسان في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول األعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وميقة احمم المتحدة E/2000/23ب
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 ،ي الج سة  11المةقودة ،ي  91نيسا /أبرين 9000ب ارءت ممم ة نيجيريا مشرو القرار  E/CN.4/2000/L.97م نيجيرياا لنياباةا مجمواة الدون اح،ريقية) .وانءمت هايتي ،ي وقت تحق لى الدولة المقدمة لمشرو القرار.
 وأدلى كن م ممم ي الوتيات المتحدة احمريكية واليابا ببيا تة ي لتصويت قبن جرا التصويت. وك ب مممن كندا جرا تصويت .وبنا ا ى ك ب ممم ة نيجيريااب أجاري تصاويت بنادا احساما ا اى مشارو القارارب ،ااتماد بأغ بياة 54صوتا مقابن  21صوتا .وجرى التصويت ا ى النحو التالي:
المؤيدو  :ا حرجنتي ب كوادورب ندونيسياب باكساتا ب البرازيانب بانغ ديشب بوتاا ب بوتساواناب بوروناديب بياروب تاونسب جمهورياة كوريااب
جمهورياة الكونغاوب رواناداب زامبيااب سااري تنكااب السا ذادورب السانغانب ساوازي ندب السااودا ب شاي يب الصاي ب غواتيمااتب الذ باي ب ،ناازوي ب
قكرب كوباب كولومبياب ليبيرياب مدغشقرب المغربب المكسيلب موريشيوسب نيبانب النيجرب نيجيرياب الهند.
المةارءو  :اتتحاد الروسيب سابانياب ألمانيااب يكاليااب البرتغاانب بولناداب الجمهورياة التشايكيةب رومانيااب ،رنسااب كناداب تتذيااب لكسامبرغب
المم كة المتحدة لبريكانيا الةألمى وآيرلندا الشماليةب النرويجب الوتيات المتحدة احمريكيةب اليابا .
الممتنةو  :ت أحد.
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ثامنا :النظر في التقارير المقدمة من الدول األطراف بموجب
المادتين  21و 24من العهد
المالحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ليختنشتاين
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدورة السادسة والثالثون
جنيف 42-4 ،أيار/مايو 8000
 -4نظرت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في التقرير األولي المقدم من ليختنشتاين
بشأن

تنفيذ

العهد

الدولي

الخاص

بالحقوق

االقتصادية

واالجتماعية

والثقافية

(الوثيقة

 )E/1990/5/Add.66في جلستيها  0و ،7المعقودتين في  9و 1أيار/مايو ( 8000الوثيقتان
 E/C.12/2006/SR.6و ،)SR.7واعتمدت في جلستها  82المعقودة في  42أيار/مايو  8000المالحظات
الختامية التالية.
ألف  -مقدمة
 -8ترحب اللجنة بالتقرير األولي المقدم من ليختنشتاين ،الذي أُعد وفقا ً للمبادئ التوجيهية للجنة ،وبالردود
الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة.
 -9وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الذي شمل عدداً من الممثلين عن هيئات حكومية
عديدة ،وبالردود المقدمة من الوفد على األسئلة التي طرحتها اللجنة.
باء  -الجوانب اإليجابية
 -1تعرب اللجنة عن تقديرها لموقف الدولة الطرف المؤيد لوضع بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -4وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت خطة عمل وطنية لتنفيذ برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر
العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ،المعقود في
ديربان في عام  ،8004فضالً عن الخطط السنوية الرامية إلى تنفيذ منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر
العالمي المعني بالمرأة ،المعقود في بيجين في عام 4224.
 -0وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في الفترة األخيرة بإنشاء مكتب تكافؤ الفرص الذي ُعهد إليه بوالية
واسعة النطاق في مجال مكافحة التمييز القائم على نوع الجنس والدين واإلعاقة واألصل القومي والميول
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الجنسي.
 -7وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف ،في عام  ،4222لقانون المساواة بين الجنسين الذي يضع عبء
اإلثبات على كاهل صاحب العمل في قضايا التمييز الذي يستهدف المرأة.
جيم  -العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
 -2تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات تعوق تنفيذ الدولة الطرف ألحكام العهد تنفيذاً فعاالً.
دال  -دواعي القلق الرئيسية
 -2تالحظ اللجنة مع القلق عدم وجود أية قرارات صادرة عن القضاء تشير إلى التطبيق المباشر ألحكام
العهد ،أو تؤكد هذا التطبيق ،وذلك على الرغم من أن العهد يشكل جزءاً من القوانين المحلية التي تقضي
بوجوب التطبيق المباشر ألحكام العهد في محاكم الدولة الطرف.
 -40وتعرب اللجنة عن قلقلها إزاء استمرار ظاهرتي كره األجانب والتعصب اللتين تستهدفان أشخاصا ً من أصل
إثني أو دين مختلف ،وتستهدفان بشكل خاص المسلمين واألشخاص المنحدرين من أصل تركي.
 -44وتالحظ اللجنة مع القلق أن شرط المساواة في الحماية المنصوص عليه في المادة  94من دستور
ليختنشتاين ينطبق على مواطني الدولة الطرف دون سواهم ،في حين أن تمتع "األجانب" بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع اآلخرين هو حق مضمون بطريقة غير مباشرة
فقط ،وذلك بموجب المعاهدات الدولية.
 -48وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء افتقار مكتب تكافؤ الفرص ،الذي حل محل مكتب المساواة بين الجنسين،
للوسائل التي تكفل لـه مواصلة تشديد التركيز على المسائل الجنسانية ،باإلضافة إلى ما ُعهد إليه من
مسؤوليات جديدة تتعلق بمعالجة المسائل ذات الصلة بإدماج األجانب ،واإلعاقة ،والسن ،والدين ،والميول
الجنسي.
 -49وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بكثرة النساء الالئي يضطلعن بعمل منخفض األجر.
 -41وتالحظ اللجنة مع القلق أن حظر التمييز بسبب العرق أو اللون أو المنشأ أو الجنسية أو األصل اإلثني
المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة  10من قانون عقود العمل ال ينطبق إال في حالة إنهاء عقد
العمل ،وال يشمل مجاالت التوظيف واألجر والترقية.
 -44ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود حد أدنى قانوني لألجر وإزاء انسحاب مؤسسات عديدة في الفترة
األخيرة من غرفة التجارة في ليختنشتاين ،وعدم مشاركتها في المفاوضات الجماعية بشأن األجور.
 -40تالحظ اللجنة أن الحق في اإلضراب غير معترف به صراحة في دستور ليختنشتاين وتشريعاتها المتعلقة
بالعمل.
 -47وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار العنف المنزلي في الدولة الطرف ،وال سيما العنف الذي يستهدف
النساء.
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 -42وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن األشخاص المنحدرين من أصل إثني مختلف،
وبخاصة ملتمسو اللجوء والنساء المنحدرات من أصل مهاجر ،يعترضون صعوبات في استئجار المساكن.
 -42وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعدالت المرتفعة لتعاطي التدخين وتناول الكحول ،وإزاء إدمان المخدرات
غير المشروعة على غرار الحشيش ،وال سيما في صفوف القصر.
 -80وتالحظ اللجنة مع القلق ضعف أداء األطفال المهاجرين في المدرسة مقارنة باألطفال أصيلي ليختنشتاين،
والصعوبات التي يواجهونها في تجاوز المرحلة اإلعدادية ،وانخفاض عددهم نسبيا ً في مرحلة التعليم
الثالثة.
هاء  -االقتراحات والتوصيات
ّ
بتوخي إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان وفقا ً لمبادئ باريس
 -84توصي اللجنة الدولة الطرف
(قرار الجمعية العامة  ،)491/12واعتماد خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،بما فيها
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -88وتطلب الل جنة إلى الدولة الطرف التأكد من أن المحاكم المحلية تقوم بتطبيق أحكام العهد ،وأن الدورات
التدريبية المتعلقة بالمسائل القانونية والقضائية تراعي مراعاة تامة كافة الحقوق الواردة في العهد ،كما
هي محددة في التعليقات العامة للجنة ،كما تدعوها إلى تشجيع استخدام العهد كمصدر للقوانين المحلية.
وفي هذا الصدد ،تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  2بشأن التطبيق المحلي
للعهد.
 -89وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في التصديق على االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال
المهاجرين وأفراد أسرهم.
 -81وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة ومضاعفة جهودها الرامية إلى تعزيز التسامح اإلثني والديني،
وذلك على سبيل المثال من خالل إدراج هذا الموضوع في المناهج الدراسية وتنظيم دورات تدريبية خاصة
بالمعلمين وحمالت للتوعية العامة ،وباعتماد استراتيجية شاملة إلدماج األشخاص من أصل إثني أو دين
مختلفين.
 -84وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد تدابير تشريعية بغية توسيع نطاق تطبيق البند الدستوري
المتعلق بالمساواة في الحماية كي يشمل الحقوق اإلنسانية لألجانب ،وال سيما حقوقهم االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.
 -80وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التعديل المقترح لقانون المساواة بين الجنسين الذي يضع عبء
اإلثبات على كاهل صاحب العمل أيضا ً في القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي.
 -87وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ التدابير المناسبة حتى يواصل مكتب تكافؤ الفرص تشديد التركيز
على المسائل الجنسانية.
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 -82وتحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتصل بالعمل
والترقية ،ومضاعفة جهودها المبذولة في مجال برامج التأهيل الخاصة بالنساء الالئي يضطلعن بعمل
منخفض األجر والنساء العاطالت عن العمل ،والحرص على تطبيق مبدأ المساواة في األجر بين الرجل
والمرأة مقابل العمل المتساوي القيمة .وتدعو الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري القادم
بيانات إحصائية عن مشاركة المرأة في القوة العاملة ،على أن تكون هذه البيانات مفصلة حسب العمر
واألجر والعمل لبعض الوقت/على أساس التفرغ واألصل اإلثني.
 -82وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل قانون عقود العمل بما يضمن تطبيق مبدأ حظر التمييز
العرقي واإلثني في كل المجاالت المتصلة بالعمالة والتوظيف والترقية.
 -90وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في وضع حد أدنى قانوني لألجر أو ضمان تطبيق األجور التي يتم
التفاوض بشأنها في إطار االتفاقات الجماعية على جميع أصحاب العمل والموظفين المنتمين إلى قطاع
اقتصادي معين أو مهنة معينة ،وذلك بصرف النظر عن عضويتهم في غرفة التجارة ،وضمان عيش كريم
للعاملين والموظفين وأسرهم وفقا ً ألحكام الفقرة (أ)` `8من المادة  7من العهد.
 -94وتوصي اللجنة الدولة الطرف باالعتراف في تشريعاتها المحلية اعترافاً صريحا ً بالحق في اإلضراب
وتحديد القيود المسموحة على هذا الحق .وتشجع الدولة الطرف على المبادرة إلى إلغاء األحكام الواردة
حرم على هذه الفئة من الموظفين حق اإلضراب.
في القانون المتعلق بموظفي الخدمة المدنية التي ُت ّ
 -98وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى إصالح نظام الضمان االجتماعي من خالل
اتخاذ "تدابير مقبولة اجتماعياً" ،على غرار ما تشير إليه الدولة الطرف في تقريرها ،كإعادة إدماج
المعوقين في عملهم بغية تخفيف األعباء المالية التي تثقل كاهل نظام التأمين على العجز .وتطلب اللجنة
إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات تفصيلية بشأن إصالح نظام الضمان
االجتماعي ،مع مراعاة التزاماتها بموجب المادة  2من العهد.
 -99وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز ما تقدمه من مساعدة إلى ضحايا العنف المنزلي في إطار الزواج
وإيذاء األطفال ،وزيادة حمالتها اإلعالمية وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الطبيين
حتى يعوا الطابع اإلجرامي لهذه األفعال ،كما تحثها على أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن
نتائج هذه التدابير وعدد الضحايا ،ومرتكبي هذه الجرائم ،وقرارات اإلدانة ،ونوع العقوبات المفروضة.
 -91وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المضي في جمع البيانات اإلحصائية بخصوص الصعوبات التي تعترض
غير المواطنين في مجال اإلسكان وإدراج هذه البيانات ،وأية معلومات تتعلق بالتدابير المتخذة باالستناد
إلى هذه البيانات ،في تقريرها الدوري القادم.
 -94وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة حمالتها التثقيفية ،وال سيما الحمالت التي تستهدف القصر،
بخصوص المخاطر التي ينطوي عليها تعاطي التدخين وتناول الكحول والمخدرات ،والسهر على توفير
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خدمات المشورة الدائمة لجميع األشخاص المتأثرين بإدمان التدخين والكحول والمخدرات .وتدعو الدولة
الطرف إلى القيام ،على أسٍ اس سنوي ،بتحديد مؤشرات مصنفة ومقاييس وطنية تتعلق بالفئات المستهدفة
المشمولة بحملة مكافحة اإلدمان الممتدة على عدة سنوات ،وتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن
عملية تحديد هذه المؤشرات والمقاييس.
 -90وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة السعي إلى الحد من الحواجز اللغوية من خالل تكثيف تعليم
اللغة األلمانية لألطفال المهاجرين ،وتوفير دروس تدارك مالئمة لهؤالء األطفال ،وزيادة وعي األسرة
بأهمية التعليم في نجاح الحياة المهنية في المستقبل .وتشجع الدولة الطرف أيضا ً على رفع سن توجيه
الطلبة إلى إحدى درجات التعليم الثانوي الثالث من  44سنة إلى سن أعلى ،حتى تضمن لهؤالء الطلبة
بلوغ مرحلة كافية من النضج عند اتخاذ هذا القرار.
 -97وتطلب اللجنة من الدولة الطرف نشر هذه المالحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات
المجتمع ،وال سيما بين المسؤولين في الحكومة والسلطات القضائية ،وإطالعها في تقريرها الدوري القادم
على كافة الخطوات المتخذة لتنفيذها .كما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية
وسائر أع ضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري
القادم.
 -92وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريريها الدوريين الثاني والثالث في تقرير موحد بحلول 90
حزيران/يونيه .8044
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الفصل الخامس:
-2تعليقات الدول بشأن مشروع البروتوكول اإلختيارى
للعهد الدولى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية فى
المجلس اإلقتصادى واإلجتماعى .
 -9البروتوكول اإلختيارى األول للعهد الدولى للحقوق
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية .
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أوال  :تعليقات الدول بشأن مشروع البروتوكول اإلختيارى للعهد الدولى للحقوق
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
المجلس اإلقتصادى واإلجتماعى
لجنة حقوق اإلنسان
الدورة الخامسة والخمسون
البند  40من جدول األعمال المؤقت

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
مشروع بروتوكول اختياري يلحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية
مذكرة من األمانة
إضافة
 -4حتى تاريخ  44شباط/فبراير  ،4222وردت تعليقاات مان الادول التالياة األطاراف فاي العهاد الادولي الخااص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية :قبرص ،والمكسيك ،والسويد.
 -8وتتضمن هذه الوثيقة موجزا للردود الموضوعية الواردة.
GE.99-11174

)(A

التعليقات الواردة من الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية
قبرص
األصل :باإلنكليزية
 2تشرين الثاني/نوفمبر 4222
تاارى الساالطات المختصااة فااي جمهوريااة قباارص أن اعتماااد البروتوكااول االختياااري ساايوفر آليااة لكفالااة تنفيااذ
واحترام جميع الحقوق التاي يضامنها العهاد .غيار أنهاا تعتقاد أن عاددا أكبار مان الادول ساتوقع علاى البروتوكاول
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االختياااري إذا تمكناات ماان اختيااار عاادم االلتاازام بمااواد معينااة ،شاارط أال تتجاااوز المااواد التااي يجااوز لكاال دولااة أن
تستثنيها عددا محددا ،وذلك من أجل ضمان شمولية البروتوكول االختياري.
المكسيك
األصل :باألسبانية
 48كانون الثاني/يناير 4222
 -4تولي حكومة المكسيك أهمية خاصة لمبدأي ترابط وعدم تجزئاة جمياع حقاوق اإلنساان .ولاذلك ،فإنهاا تارى
أنااه ماان المناسااب وضااع مشااروع بروتوكااول اختياااري يلحااق بالعهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق االقتصااادية
واالجتماعية والثقافية.
 -8وإذا لم يقدم وفاد المكسايك ،خاالل عملياة التفااوض بشاأن المشاروع الماذكور ،عناصار أكثار تفصايال بشاأن
المقترح المقدم من لجنة الحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة ،تارى الحكوماة المكسايكية ،مان حياث
المباادأ ،أن البروتوكااول االختياااري ينبغااي أن يكااون ،مثلمااا أشااارت اللجنااة ،مشااابها إلااى أقصااى حااد ممكاان
للبروتوكااول االختياااري األول الملحااق بالعهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة والسياسااية ،وأن يشاامل
المالحظات المقدمة والتقدم المحرز أثناء عمليات وضع صكوك مماثلة.
 -9وتاارى حكومااة المكساايك أن الهاادف الرئيسااي ماان البروتوكااول االختياااري يجااب أن يتمثاال فااي تمكااين لجنااة
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من النظار فاي البالغاات الاواردة علاى غارار ماا تقاوم باه اللجناة
المعنية بحقوق اإلنسان بموجب األحكام الواردة في البروتوكاول االختيااري الملحاق بالعهاد الادولي الخااص
بالحقوق المدنية والسياسية.
السويد
األصل :باإلنكليزية
 84كانون األول/ديسمبر 4222
 -4إن السويد دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية منذ عام
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 ،4270وهي تقدم تقاريرها الدورية وفقا للمادة  40من العهد .كما أن السويد دولة طرف في الميثاق
االجتماعي األوروبي وقد صدقت مؤخرا على كل من الميثاق االجتماعي األوروبي المنقح والبروتوكول
اإلضافي الملحق بالميثاق االجتماعي األوروبي الذي يوفر نظاما للشكاوى الجماعية.
 -8وتولي السويد ،في سياستها المتعلقة بحقوق اإلنسان ،أولوية قصوى لتحقيق التمتع بالحقوق المكرسة في
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وتولي أهمية كبيرة لدور للجنة فيما
يتعلق بمتابعة تنفيذ العهد .وتؤيد السويد الجهود الرامية إلى تحسين فعالية أعمال اللجنة وأهميتها.
 -9وتعتقد السويد أنه ليس على اللجنة أن تبحث عن سبل جديدة ومناسبة لقياس درجة امتثال الدول األطراف
اللتزاماتها فحسب ،بل عليها أيضا أن تشجع بنشاط الحوار مع الدولة الطرف المعنية ،وكذلك فيما بين
الدول األطراف ،بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها من أجل تحقيق التمتع الكامل بالحقوق المعترف بها
في العهد.
 -1وفي التصدي لمسألة التنفيذ ،لم يحدد العهد التزامات كل دولة طرف فحسب ،بل تناول أيضا مشاركة
المجتمع الدولي مشاركة نشطة في التوصل تدريجيا إلى التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه .وتدعو
اإلشارة الواردة في المادة  8إلى التعاون الدولي ،فضالً عن األحكام الواردة في المواد  40إلى  89بشأن
اضطالع مختلف وكاالت األمم المتحدة بدور نشط ،إلى اتباع نهج تعاوني من أجل إيجاد سبل جديدة لتنفيذ
العهد .وترحب السويد ،في هذا السياق ،بقرار لجنة حقوق اإلنسان تعيين مقرر خاص مكلف بالتركيز على
الحق في التعليم.
 -4وفيما يتعلق بمشروع البروتوكول االختياري المتعلق بالنظر في البالغات الواردة بشأن العهد ،أجرت
حكومة السويد دراسة دقيقة للحجج المقدمة تأييدا لوضع هذا الصك .ومع أنه من الواضح تماما أن
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هي حقوق فردية ،فإن ذلك ال يعني بالضرورة أن اآلليات
الدولي ة المكلفة برصد امتثال الدول لهذه الحقوق يجب أن تتناول إجراءات لتقديم الشكاوى الفردية.
 -0ولكي يعمل إجراء تقديم الشكاوى الفردية بشكل يتسم بالمصداقية والفعالية ،يجب أن تكون التزامات الدول
التي يشير إليها هذا اإلجراء ،دقيقة .وهذا هو الحال ،على سبيل المثال ،فيما يتعلق بالحقوق الواردة في
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وضع إجراء لتقديم الشكاوى المرتبطة به ،منذ
البداية .أما فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،فإن واضعيه لم
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يتوخوا  ،في ذلك الوقت ،وضع مثل هذا اإلجراء.
 -7وعلى الرغم من أنه ال يجب المبالغة في االختالفات بين طبيعة االلتزامات الواردة في العهدين ،فال بد من
االعتراف بأن هذه االختالفات موجودة بالفعل .ففي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
تلتزم الدول بأن تحترم وتكفل الحقوق المعترف بها في العهد .وتنص المادة  84من العهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أن الدول تتعهد باتخاذ الخطوات الالزمة لضمان التمتع
الفعلي التدريجي بالحقوق .وبالتالي فهو يركز على االلتزام بضمان التمتع الفعلي التدريجي بدال من
التركيز على االلتزام باحترام الحقوق وحمايتها.
 -2وتجدر باإلشارة ،في هذا السياق ،إلى أن المادة  8-8تنص على تعهد الدول بأن تضمن جعل ممارسة
الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد خالية من أي شكل من أشكال التمييز ،في حين أن المادة 9-8
الالحقة تسمح للبلدان النامية بأن تقرر ،مع ايالء المراعاة الواجبة لحقوق اإلنسان والقتصادها القومي،
إلى أي مدى ستضمن الحقوق االقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين .وال يرد حكم مماثل
في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينطبق على جميع الدول دون أي تمييز من
حيث مواردها االقتصادية.
 -2وحكومة السويد ليست مقتنعة بأن وضع إجراء لتقديم الشكاوى الفردية في إطار العهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سيفي بغرض توضيح المشاكل أو أوجه النقص فيما يتعلق
بالخطوات التي يتعين على دولة ما اتخاذها من أجل تحقيق التمتع بحق معين.
 -40ويجب أال يغيب عن البال أن ثمة نوعا من التداخل بين الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية وتلك المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية .ومن األمثلة على ذلك المادة ( 88حرية تكوين الجمعيات) من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية والمادة ( 2الحق في تكوين النقابات) من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية .وينطوي وجود آليتين مختلفتين لإلشراف في إطار معيارين مختلفين لحقوق
اإلنسان يحميان أساسا نفس الحق على خطر ظهور معايير مختلفة عند النظر في شكوى فردية .وقد تسفر
هذه االختالفات عن مشاكل جسيمة للدول التي أعلنت عن التزامها بالصكين والتي ستجد نفسها مضطرة
إلى التكيف مع قانون دولي للسوابق القضائية يفتقر إلى االتساق.
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 -44وترى السويد أن هناك اعتبارا هاما آخر يتمثل في كيفية استخدام قدرة اللجنة المتاحة على أفضل وجه
بغية كفالة اتباع نهج شامل في مساعدة الدول األطراف على االمتثال اللتزاماتها بموجب العهد .وال تجتمع
اللجنة حاليا إال مرة في السنة .وال ُيستبعد أن يسفر إجراء تقديم الشكاوى قيد البحث عن تقديم عدد هائل
وسيحو ل تجهيز هذا العدد من الشكاوى االهتمام عن مهام اللجنة األكثر إلحاحا.
من الشكاوى الفردية.
ّ
ويتمثل سؤال آخر وثيق الصلة بالموضوع في تحديد أفضل طريقة الستخدام القدرة المحدودة على تقديم
الخدمات من أجل تلبية احتياجات اللجنة.
 -48وخالصة القول إن حكومة السويد ال تزال غير مقتنعة بأن مشروع البروتوكول االختياري المقترح يقدم
أفضل وسيلة للتقدم في تعزيز اآلليات الدولية الالزمة للمساهمة في التمتع العالمي بالحقوق القتصادية
واالجتماعية والثقافية.
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ثانيا  :البروتوكول اإلختيارى األول للعهد الدولى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
والثقافية
األمم المتحدة

A/C.3/63/L.
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الدورة الثالثة والستون
اللجنة الثالثة
البند  ٨٥من جدول األعمال
تقرير مجلس حقوق اإلنسان
إثيوبياا ،أرمينياا ،إسابانيا ،إكاوادور ،ألبانياا ،ألمانياا ،أنغاوال ،أوروغاواي ،أوغنادا ،إيطالياا ،البرتغاال ،بلجيكاا،
بلغاريا ،بنما ،بنن ،البوسنة والهرسك ،بيرو ،الجبال األساود ،جمهورياة مقادونيا اليوغساالفية الساابقة ،جيباوتي،
تيمور  -ليشتي ،سان تومي وبرنسيبي ،سلوفاكيا،سلوفينيا ،السنغال ،شيلي ،صربيا ،غاابون ،غواتيمااال ،غينياا -
بيساو ،فرنسا ،فنلندا ،كرواتيا ،كوباا ،كاوت ديفاوار ،كوساتاريكا ،كولومبياا ،مصار ،المغارب ،المكسايك ،هنغارياا :
مشروع قرار البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إن
الجمعية العامة ٢،المؤرخ  /إذ تحيط علما باعتماد مجلس حقوق اإلنسان ،في قراره  ٨٥ ٥حزيران/يونيه ٢٠٠٥
 ،للبروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
 ‐ ٨تعتمد البروتوكول االختياري الملحاق بالعهاد الادولي الخااص باالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة،
الذي يرد نصه في مرفق هذا القرار؛
 ‐ ٢توصي بأن ُيفتح باب التوقيع على البروتوكول االختياري في حفل توقيع
يقام في عام  ، ٢٠٠٢وتطلب إلى األمين العام ومفوضة األمم المتحادة الساامية لحقاوق اإلنساان تقاديم المسااعدة
الالزمة.
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المرفق

البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الديباجة
إن الدول األطراف في هذا البروتوكول ،إذ تالحظ أنه ،وف ًقا للمباادئ المنصاوص عليهاا فاي ميثااق األمام المتحادة،
يشكل اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وغير قابلة للتصرف
أساس الحرية والعدل والسالم في العالم ،وإذ تالحظ أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ( )٨يعلن أن جميع الناس
يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكافاة الحقاوق والحرياات الاواردة فاي
اإلعالن ،دون أي تمييز من أي نوع ،كالتمييز بسبب العنصر ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الادين ،أو الارأي
السياسي أو غير السياسي ،أو األصل الوطني أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو المولاد ،أو أي وضاع آخار ،وإذ تشاير
إلى ما جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان (  )٢من تساليم باأن
أحارارا ومتحاررين مان الخاوف والفاقاة ال يمكان أن يتحقاق إال بتهيئاة
المثل األعلاى المتمثال فاي أن يكاون البشار
ً
ظروف يتمتع في ها كل إنسان بحقوقه المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعياة ،وإذ تعياد تأكياد أن
جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ،وإذ تشاير إلاى أن كال
دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية ( )٢ويشار إلياه فيماا يلاي باسام
”العهد“ تتعهد بأن تتخذ ،بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين ،وال سيما على الصعيدين االقتصاادي
والتقني ،وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ،ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الكامل التدريجي

__________
.ل ) ١القرار  ٧١٢ألف( د ) ٣-
) ٧القرار  ٧٧٢٢ألف( د  )٧١-ب المر،ق) .

وخصوصاا سابيل اعتمااد تادابير
بالحقوق المعترف بها في هذا العهد ،سالكة إلى ذلاك جمياع السابل المناسابة،
ً
ً
تعزيازا لتحقياق مقاصاد العهاد وتنفياذ أحكاماه ،تمكاينُ اللجناة المعنياة باالحقوق
تشريعية ،وإذ ترى من المناساب،
االقتصادية واالجتماعية والثقافي ة( ويشار إليها فيما يلي باسم’ اللجنة)‘  ،مان القياام بالمهاام المنصاوص عليهاا
في هذا البروتوكول ،قد اتفقت على ما يلي:
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المادة ٨
اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتلقي البالغات والنظر فيها
 - ٨تعترف كل دولة طارف فاي العهاد ،تصابح طر ًفاا فاي هاذا البروتوكاول ،باختصااص اللجناة فاي تلقاي البالغاات
والنظر فيها وف ًقا لما تنص عليه أحكام هذا البروتوكول.
 - ٢ال يجوز للجنة تلّقي أي بالغ يتعلق بأية دولة طرف في العهد ال تكون طر ًفا في هذا البروتوكول.
المادة ٢
البالغات
يجوز أن ُتقدّم البالغات من قِبل ،أو نيابة عن ،أفراد أو جماعات من األفراد يادخلون ضامن والياة دولاة طارف
ويدّعون أنهم ضحايا ال نتهاك من جاناب تلاك الدولاة الطارف ألي مان الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة
المحددة فاي العهاد  .وحيثماا يقادم باالغ نياباة عان أفاراد أو جماعاات أفاراد ،يكاون ذلاك بماوافقتهم إال إذا اساتطاع
صاحب البالغ أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة.
المادة ٣
المقبولية
 - ٨ال تنظر اللجنة في أي بالغ ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل االنتصاف المحلية المتاحة قد اس ُتنفدت  .وال
تسري هذه القاعدة إذا استغرق تطبيق سبل االنتصاف هذه أمدً ا طوي عً ال بدرجة غير معقولة.
 - ٢تعلن اللجنة عدم مقبولية البالغ في الحاالت التالية:
)أ) متى لم ُيقدم البالغ في غضون سنة بعد استنفاد سبل االنتصااف المحلياة ،باساتثناء الحااالت التاي يبارهن فيهاا
صاحب البالغ على تعذر تقديمه قبل انقضاء هذا األجل؛
)ب) متى كانت الوقائع موضوع البالغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطارف المعنياة ،إال
إذا استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ؛
)ج) متى كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت ،أو ماا زالات ،موضاع بحاث بموجاب إجاراء
آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛
)د) متى كان البالغ متناف ًيا مع أحكام العهد؛
حصرا إلاى
)ه) متى كا ن البالغ غير مستند إلى أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية أو متى كان يستند
ً
تقارير نشرتها وسائط اإلعالم؛
)و) متى شكل البالغ إساءة الستعمال الحق في تقديم بالغ؛ أو
)ز) متى كان البالغ مجهول المصدر أو غير مكتوب.
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المادة ٤
البالغات التي ال تكشف عن ضرر واضح
يمكن للجنة ،حسب االقتضاء ،أن ترفض النظر في باالغ إذا كاان الابالغ ال يكشاف عان تعارض صااحبه لضارر
واضح ،إال إذا اعتبرت اللجنة أن البالغ يثير مسألة جدية ذات أهمية عامة.
المادة ٨
التدابير المؤقتة
 - ٨يجوز للجنة في أي وقت بعد تلقي البالغ وقبل ا تخاذ أي قرار بشأن األسس الموضوعية أن تحيال إلاى عناياة
الدولة الطرف المعنية طل ًبا بأن تنظر الدولة الطرف بصفة عاجلة في اتخاذ تادابير حماياة مؤقتاة ،حسابما تقتضايه
الضرورة في ظروف استثنائية ،لتالفي وقوع ضرر ال يمكن جبره على ضحية أو ضحايا االنتهاكات المزعومة.
 - ٢عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية بموجب الفقرة  ٨من هذه المادة ،فإن ذلاك ال يعناي ضام ًنا اتخااذ قارار
بشأن مقبولية البالغ أو بشأن وجاهة موضوعه.
المادة ٦
إحالة البالغ
 - ٨ما لم تعتبر اللجناة الابالغ غيار مقباول دون الرجاوع إلاى الدولاة الطارف المعنياة ،تتاوخى اللجناة السارية فاي
عرض أي بالغ يقدم إليها بموجب هذا البروتوكول على الدولة الطرف المعنية.
 - ٢تقدم الدولة الطارف المتلقياة إلاى اللجناة ،فاي غضاون ساتة أشاهر ،تفسايرات أو بياناات مكتوباة توضاح فيهاا
المسألة وسبيل االنتصاف ،إن وجد ،الذي ربما تكون الدولة الطرف قد وفرته.
المادة ٧
التسوية الودية
 - ٨تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على األطراف المعنية بهدف التوصل إلى تساوية ودياة للمساألة علاى أسااس
احترام االلتزامات التي ينص عليها العهد.
 - ٢يعتبر كل اتفاق بشأن تسوية ودية بمثابة إنهاء للنظر في البالغ بموجب هذا البروتوكول.
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المادة ٥
بحث البالغات
 - ٨تبحث________ اللجنة البالغات التي تتلقاها بموجب المادة  ٢من هذا البروتوكول في ضوء جميع الوثائق
التي تقدم إليها ،شريطة إحالة هذه الوثائق إلى األطراف المعنية.
 - ٢تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحث البالغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول.
 - ٣عند بحث بالغ مقدم بموجب هذا البروتوكول ،يمكن للجنة أن ترجع ،حسب االقتضاء ،إلى الوثائق ذات الصلة
التي أعدتها هيئات األمم المتحدة ووكااالتها المتخصصاة وصاناديقها وبرامجهاا وآليااتها األخارى ،وكاذلك الوثاائق
التي أعدتها منظمات دولية أخرى ،بما فيها المنظومات اإلقليمية لح قوق اإلنسان ،وإلى أية مالحظات أو تعليقاات
مقدمة من الدولة الطرف المعنية.
 - ٤عند بحث البالغات بموجب هذا البروتوكول ،تنظر اللجنة في معقولية الخطاوات التاي تتخاذها الدولاة الطارف
وف ًقا للجزء الثاني من العهد  .وبذلك ،تضاع اللجناة فاي اعتبارهاا أن الدولاة الطارف يمكان أن ت عتماد طائفاة مان
التدابير السياساتية لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد.
المادة ٢
متابعة تنفيذ آراء اللجنة
 - ٨بعد بحث البالغ ،تحيل اللجنة إلى األطراف المعنية آراءها بشأن البالغ مشفوعة بتوصياتها ،إن وجدت.
 - ٢تولي الدولة الطرف االعتبار الواجب آلراء ا للجناة ،ولتوصاياتها إن وجادت ،وتقادم إلاى اللجناة ،فاي غضاون
ستة أشهر ،ر ًدا مكتو ًبا يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.
 - ٣للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير
تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة آلراء اللجنة أو توصاياتها ،إن وجادت ،بماا فاي ذلاك حسابما تاراه اللجناة
مناسباً ،في التقارير الالحقة التي تقدمها الدولة الطرف بموجب المادتين  ٨٦و  ٨٧من العهد.
المادة ٨٠
الرسائل المتبادلة بين الدول
 - ٨ألي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تعلن في أي وقت بموجب ه ذه المادة أنها تعترف باختصااص اللجناة
في تلقي رسائل تدعي فيها دولة طارف أن دولاة طر ًفاا أخارى ال تفاي بالتزامااتها بموجاب العهاد ،والنظار فاي هاذه
الرسائل .وال يجوز تلقي الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة والنظر فيها إال إذا عُ قدمت من دولة طرف أصادرت
إعالنا ً تعترف فيه باخ تصاص اللجناة فاي ماا يتعلاق بها  .وال تتلقاى اللجناة أياة رساالة إذا تعلقات بدولاة طارف لام
ُتصدر هذا اإلعالن  .ويجري تناول الرسائل الواردة بموجب هذه المادة وف ًقا لإلجراءات التالية:
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(أ) متى رأت دولة طرف في هذا البروتوكول أن دولة طر ًفا أ خرى ال تف ي
بالتزاماتها بموجب العهد  ،جاز لها أن توجه نظر تلك الدولة الطرف إلى ذلك برسالة مكتوبة.
ضا أن ُتعلم اللجنة بالموضوع  .وتقدم الدولة التي تتلقى الرسالة إلاى الدولاة التاي أرسالتها ،فاي
وللدولة الطرف أي ً
إيضااحا أو أي بياان آخار كتا ًباة توضاح فياه المساألة ،علاى أن يتضامن ،إلاى الحاد
غضون ثالثة أشهر من تلقيهاا،
ً
الممكن وبقدر ما يكون ذا صلة بالموضوع ،إشارة إلاى اإلجاراءات وسابل االنتصااف المحلياة المتخاذة أو المتوقاع
اتخاذها أو المتاحة بشأن المسألة؛
تسو المسألة بما يرضي كلتاا الادولتين الطارفين المعنيتاين فاي غضاون ساتة أشاهر مان اساتالم الدولاة
(ب)إذا لم ّ
المتلقية للرسا لة األولى ،كان ألي مان الادولتين الحاق فاي إحالاة المساألة إلاى اللجناة بواساطة إخطاار موجاه إلاى
اللجنة وإلى الدولة األخرى؛
(ج) ال تتناول اللجنة مسألة أحيلت إليها إال بعد أن تتأكد من أن كل سبل
االنتصاف المحلية المتاحة قاد اسا ُتخدمت واسا ُتنفدت فاي المساأل ة  .وال تساري هاذه القاعادة إذا كاان إعماال سابل
االنتصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة؛
(د)رهنا ً بأحكام الفقرة الفرعية(ج) من هذه الفقرة ،تتيح اللجنة مساعيها
الحميدة للدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودّي للمسألة على أساس احترام االلتزامات المنصوص
عليها في العهد؛
(ه) تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها الرسائل المقدمة بموجب هذه المادة؛
(و) للجنة أن تطلب ،في أية مسألة محالة إليها وف ًقا للفقرة الفرعية (ب) من هذه
الفقرة ،إلى الدولتين الطرفين المعنيتين ،المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) ،تزويدها بأية معلومات ذات صالة
بالموضوع؛
(ز) يكون للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) من هاذه الفقارة ،الحاق فاي أن تكوناا
ممثلتين عندما تنظر اللجنة في المسألة وأن تقدما بيانات شفو ًيا
و/أو كتا ًبة؛
تقريارا
(ح) تقدم اللجنة ،بالسرعة المطلوبة ،بعد تاريخ تلقي اإلخطار بموجب الفقرة الفرعية(ب) من هذه الفقرة،
ً
على النحو التالي:
‘ ٨في حالة التوصل إلى تسوية وف ًقا ألحكام الفقرة الفرعية) د) من هذه الفقرة ’،تقصر اللجنة تقريرها على بيان
موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه؛
‘ ٢في حالة عدم التوصل إلى حل وف ًقا ألحكام الفقر ة الفرعية (د) ،تقدم اللجنة’ في تقريرهاا الوقاائع ذات الصالة
بالقضية القائمة بين الدولتين الطرفين المعنيتين .و ُترفق بالتقرير البيانات الكتابية ومحضر البيانات الشافوية التاي
ضا أن ترسل إلى الادولتين الطارفين المعنيتاين فقاط أياة آراء قاد
تقدمت بها الدولتان الطرفان المعنيتان  .وللجنة أي ً
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تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهما .ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
ً
نسخا
 - ٢تودِع الدول األطراف إعالنا ً بموجب الفقرة  ٨من هذه المادة لدى األمين العام لألمم المتحدة الذي يرسل
منه إلى الدول األطراف األخرى  .ويجوز سحب أي إعالن في أي وقت بإخطاار يوجاه إلاى األماين العاام  .وال يخال
هذا السحب بالنظر في أية مساألة تكاون موضاوع رساالة أحيلات بالفعال بموجاب هاذه الماادة؛ وال يجاوز تلقاي أياة
رسالة أخرى من أية دولة طرف بموجب هذه المادة بعاد تلقاي األماين العاام لإلخطاار بساحب اإلعاالن ،ماا لام تكان
الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعالنا ً جديداً.
المادة ٨٨
إجراء التحري
 - ٨يجاوز لكال دولاة تكاون طر ًفاا فاي هاذا البروتوكاول أن تعلان فاي أي وقات أنها تعتارف باختصاصاات اللجناة
المنصوص عليها في هذه المادة.
 - ٢إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهااك ات جسايمة أو منتظماة مان جاناب دولاة طارف أل ي
من الحقوق االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية المنصوص عليها في العهد ،تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى
التعاون في فحص المعلومات وإلى تقديم مالحظاتها بشأن هذه المعلومات.
 - ٣مع مراعاة أية مالحظات تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها وأية معلومات أخرى موثوق بها متاحة لهاا،
تحر وتقديم تقرير على وجه االستعجال إلى اللجنة  .ويجوز أن
للجنة أن تعين
عضوا أو أكثر من أعضائها إلجراء ٍّ
ً
يتضمن التحري القيام بزيارة إلقليم الدولة الطرف ،متى استلزم األمر ذلك وبموافقتها.
ُ - ٤يجرى ذ لك التحري بصفة سرية ،و ُيلتمس تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل اإلجراءات.
 - ٨بعد دراسة نتائج ذلك التحري ،تقوم اللجنة بإحالة تلك االستنتاجات إلى الدولة الطرف المعنية ،مشفوعة بأياة
تعليقات وتوصيات.
 - ٦تقوم الدولة الطرف المعني ة بتقديم مالحظاتها إلى ال ل جنة فاي غضاون ساتة أشاهر مان تلقاي االساتنتاجات
والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة.
تحار ُيجارى وف ًقاا للفقارة  ٢مان هاذه الماادة  ،للجناة أن تقارر ،بعاد
 - ٧بعد استكمال هذه اإلجراءات المتعلقاة باأي ٍّ
إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية ،إدراج بيان موجز بنتائج اإلجراءات في تقريرها السنوي المنصاوص
عليه في المادة  ٨٨من هذا البروتوكول.
 - ٥ألي دولة طرف تصدر إعالنا ً وف ًقا للفقرة  ٨من هذه المادة أن تسحب هاذا اإلعاالن فاي أي وقات مان األوقاات
بواسطة إشعار توجهه إلى األمين العام.
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المادة ٨٢
متابعة إجراء التحري
 - ٨يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب الماادتين  ٨٦و  ٨٧مان
العهد تفاصيل أية تدابير متخذة استجابة لتحٍر أُجري بموجب المادة  ٨٨من هذا البروتوكول.
 - ٢يجوز للجنة ،عند االقتضاء ،وبعد انتهااء فتارة الساتة أشاهر المشاار إليهاا فاي الفقارة  ٦م ن الماادة  ، ٨٨أن
تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبالغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري.
المادة ٨٣
تدابير الحماية
تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض األشاخاص الاذين يخضاعون لواليتهاا ألي شاكل
من أشكال سوء المعاملة أو التخويف نتيجة لما يقدمونه إلى اللجنة من بالغات عم عً ال بهذا البروتوكول.
المادة ٨٤
المساعدة والتعاون الدوليان
 - ٨تحيل اللجنة ،حسبما تراه مالئما ً وبموافقة الدولاة الطارف المعنياة ،إلاى الوكااالت المتخصصاة لألمام المتحادة
وصناديقها وبرامجها وغيرها من الهيئات المختصة آراءها أو توصياتها بشأن البالغات والتحريات التي تدل على
وجود حاجة إلى المشورة أو المساعدة التقنية ،مصحوبة بمالحظات الدولة الطرف واقتراحاتها ،إن وجدت ،بشأن
هذه اآلراء أو التوصيات.
 - ٢للجنة أيضا ً أن توجه نظر هذه الهيئاات ،بموافقاة الدولاة الطارف المعنياة ،إلاى أي مساألة تنشاأ عان البالغاات
التي تنظر فيها بموجب هذا البروتوكول والتي يمكن أن تساعدها ،كل واحادة فاي مجاال اختصاصاها ،فاي التوصال
إلى قرار بشأن استصواب اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تسهم في مساعدة الدول األطراف على إحراز تقدم فاي
تنفيذ الحقوق المعترف بها في العهد.
ُ - ٣ينشأ صندوق استئماني وف ًقا لإلجراءات ذات الصلة المتبعة في الجمعية العامة و ُيدار الصندوق وف ًقا لألنظماة
والقواعد المالية لألمم المتحدة لتقديم المساعدة المتخصصة والتقنية إلى الدول األطراف ،وبموافقة الدولة الطرف
المعنية ،من أجل تعزيز تنفيذ الحقوق الواردة فاي العاه د ،والمسااهمة باذلك فاي بنااء القادرات الوطنياة فاي مجاال
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في سياق هذا البروتوكول.
 - ٤ال تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب العهد.
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المادة ٨٨
التقرير السنوي
ُتدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزاً لألنشطة التي اضطلعت بها بموجب هذا البروتوكول.
المادة ٨٦
النشر واإلعالم
تتعهد كل دولة طرف بالتعريف بالعهد وبهذا البروتوكول على نطاق واساع وبنشارهما وتيساير الحصاول علاى
المعلوماات بشاأن آراء اللجناة وتوصاياتها ،وبخاصاة بشاأن المساائل المتعلقاة ب الدولاة الطارف ،والقياام باذلك
باستخدام وسائل يسهل الوصول إليها بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
المادة ٨٧
التوقيع والتصديق واالنضمام
 - ٨يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام كل دولة وقعت العهد أو صدقت عليه أو انضمت إليه.
 - ٢تصدق على هذا البروتوكول كل دولة صدقت على العهد أو انضمت إليه .وتودع صكوك التصديق لدى األمين
العام لألمم المتحدة.
 - ٣يفتح باب االنضمام إلى هذا البروتوكول أمام كل دولة صدقت على العهد أو انضمت إليه.
 - ٤يتم االنضمام بإيداع صك االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة.
المادة ٨٥
بدء النفاذ
 - ٨يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر لدى األمين العام
لألمم المتحدة.
 - ٢يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضام إلياه بعاد إياداع صاك التصاديق أو االنضامام
العاشر ،وذلك بعد م ضي ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها.
المادة ٨٢
التعديالت
 - ٨يجوز ألي دولة طرف اقتراح تعديل لهذا البروتوكول وتقديمه إلى األمين العام لألمام المتحادة  .ويقاوم األماين
العام بإبالغ الدول األطراف بأية تعديالت مقترحة مشفوعة بطلب إخطااره بماا إذا كانات تفضال عقاد ماؤتمر للادول
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األطراف بغرض النظر في االقتراحات والتصويت عليها  .وإذا أبدى ثلث الدول األطاراف علاى األقال ،فاي غضاون
أربعة أشهر من تاريخ اإلبالغ ،رغبة في عقد مؤتمر من هاذا القبيال ،يادعو األماين العاام إلاى عقاد الماؤتمر تحات
رعاية األمم المتحدة  .ويحيل األم ين العام أي تعديل يعتمد بأغلبية ثلثي الدول األطاراف الحاضارة والمصاوتة إلاى
الجمعية العامة للموافقة عليه ،ثم يحيله إلى جميع الدول األطراف لقبوله.
 - ٢يبدأ نفاذ كل تعديل يعتمد ويحصل على الموافقة وف ًقا للفقرة  ٨من هذه الماادة اعتبااراً مان الياوم الثالثاين مان
التاريخ الذي يبلغ فيه عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول األطراف عند تاريخ اعتماد التعديل  .ثم يصابح
التعديل ناف ًذا بالنسبة لكل دولة طرف اعتباراً من اليوم الثالثين الذي يلي إيداع صك القبول الخاص بها  .وال يكون
التعديل ملز ًما إ عّ ال للدول األطراف التي وافقت عليه.
المادة ٢٠
النقض
 - ٨يجوز ألي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكاول فاي أي وقات بإشاعار خطاي توجهاه إلاى األماين العاام لألمام
المتحدة  .ويصبح هذا النقض ناف ًذا بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم األمين العام ذلك اإلشعار.
 - ٢ال يخل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكو ل على أي بالغ مقدم بموجب المادتين  ٢و  ٨٠أو باأي
إجراء يتخذ بموجب المادة  ٨٨قبل تاريخ نفاذ النقض.
المادة ٢٨
اإلخطارات الواردة من األمين العام يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإبالغ جميع الدول المشار إليهاا فاي الفقارة ٨
من المادة  ٢٦من العهد بالتفاصيل التالية:
(أ) التوقيعات والتصديقات واالنضمامات التي تتم في إطار هذا البروتوكول؛
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أي تعديل بموجب المادة ٨٢
)ج) أي نقض بموجب المادة ٢٠
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المادة ٢٢
اللغات الرسمية
 - ٨يودع هذا البروتوكول ،الذي تتساوى نصوصه باللغاات اإلسابانية واإلنكليزياة والروساية والصاينية والعربياة
والفرنسية في الحجية ،في محفوظات األمم المتحدة.
 - ٢يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإحالة نساخ موثقاة مان هاذا البروتوكاول إلاى جمياع الادول المشاار إليهاا فاي
المادة  ٢٦من العهد__.
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إصدارات المركز
أوال:التقارير:
 -4التقرير األول :حول مؤتمر العمل الدولى (يونيه  – 8002جنيف)
 -8التقرير الثانى :قطع األرزاق سلوك منهجى لكسر الحركة العمالية

ثانيا :البروشور :
 -4ماذا تعرف عن المحاكم اإلقتصادية
 -8ماذا تعرف عن الضرائب على العقارات

ثالثا :الكتب :
 -4مدونة الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
ثالثا :النشرة غير الدورية " عدالة وحرية":
 -4العدد األول ديسمبر 8002
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الفهرست
الفصل التمهيدى
حول مدى امكانية إنفاذ العهد فى الواقع -التزامات الدول واجهزة مراقبتها
الفصل األول :
 -4الدستور المصرى .
 -8اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان .
 -9العهد الدولى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية .
 -1العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية .
 -4إتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم .
الفصل الثانى:
التعليقات العامة
-4التعليق العام رقم  4بشأن تقديم الدول األطراف تقاريرها(. )4222
 -8التعليااق العااام رقاام  8بشااأن التاادابير الدوليااة للمساااعدة التقنيااة (المااادة  88ماان العهااد)
()4220
-9التعليااق العااام رقاام  9بشااأن طبيعااة التزامااات الاادول األطااراف (الفقاارة  4ماان المااادة  8ماان
العهد) (. )4220
-1التعليق العام رقم  1بشأن الحق في السكن المالئم (المادة  )4(44من العهد) (. )4224
-4التعليق العام رقم  4بشأن المعوقون (. )4221
-0التعليق العام رقم  0بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكباار السان ()4224
.
-7التعليق العام رقم  7بشأن الحق فاي الساكن المالئام (الماادة 44فقارة  4مان العهاد) حااالت
إخالء المساكن باإلكراه (. )4227
-2التعليق العام رقم  2بشأن العالقاة باين العقوباات اإلقتصاادية وإحتارام الحقاوق اإلقتصاادية
واإلجتماعية والثقافية (. )4227
-2التعليااق العااام رقاام  2بشااأن التطبيااق المحلااى للعهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق االقتصااادية
واالجتماعية والثقافية (. )4222
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-40التعليق العام رقم  40بشأن دور مؤسسات حقوق اإلنساان الوطنياة فاي حماياة الحقاوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية (. )4222
-44التعليق العام رقم  44بشأن خطط العمل من أجل التعليم االبتادائي (الماادة )4222( )41
.
-48التعليق العام رقم  48بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة . )4222( )44
-49التعليق العام رقم  49بشأن الحق في التعليم (المادة . )4222( )49
-41التعليق العام رقام  41بشاأن الحاق فاي التمتاع باأعلى مساتوى مان الصاحة يمكان بلوغاه
(المادة . )8000( )48
الفصل الثالث:
اإلعالنات والبيانات والمبادىء الدولية
-4إعالن مؤتمر القمة العالمى للتنمية اإلجتماعية (. )4221
-8بيان الفقر والعهد الدولى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية (. )8004
-9بيان العولمة وأثرها على التمتع للحقوق الإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية (. )4222
-1أهداف اإلنمائية لأللفية و للحقوق الإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية (. )8008
-4اإلعالن العالمى الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية (. )4271
-0إعالن المؤتمر العالمى المعنى بالمرأة والتنمية والسالم (. )4224
-7مباااادىء ماساااتريخت التوجيهياااة المتعلقاااة بإنتهاكاااات الحقاااوق اإلقتصاااادية واإلجتماعياااة
والثقافية(. )4227
-2مبادىء ليمبورج بشأن تنفيذ العهد الدولى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية (. )4222
-2الميثاق اإلجتماعى األوربى (. )4220
الفصل الرابع:
قرارات لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة الخاصة بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية
-4القااارار  - 4/8000لجناااة حقاااو ق اإلنساااان – الااادورة السادساااة والخمساااون (الحاااق فاااى
التنمية) .
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-8القرار  - 2/8000لجنة حقو ق اإلنساان  -الادورة السادساة والخمساين ( مسألاـة إعماـال
الحقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفاي
العهاااد الااادولي الخااااص باااالحقوق االقتصادياااـة واالجتماعياااة والثقافياااة فاااي جمياااع البلاااـدان،
ودراسة المشاكـل الخاصة التي تواجهها البلدان النامية في جهودها الرامياة إلاى إقاـرار هاذه
الحقوق ) .
-9القرار  - 40/8000لجنة حقو ق اإلنسان  -الدورة السادسة والخمسين (الحق فى الغذاء)
-1القرار  - 44/8000لجنة حقو ق اإلنسان  -الدورة السادسة والخمساين ( حقاوق اإلنساان
والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد ).
 -4القرار  - 48/8000لجنة حقو ق اإلنسان  -الدورة السادسة والخمسين (حقوق اإلنساان
والفقر المدقع) .
 -0القاارار  07/8000لجنااة حقااو ق اإلنسااان  -الاادورة السادسااة والخمسااين (حالااة العهاادين
الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان ) .
-7القرار  - 78/8000لجنة حقو ق اإلنساان  -الادورة السادساة والخمساين ( اآلثاار الضاارة
لنقاال وإلقااـاء المنتجااات والنفايااات الس ّميااـة والخطاارة بصااورة غياار مشااروعة علااى التمتااع
بحقوق اإلنسان ) .
-2تقرياااار ليختنشااااتاين  -النظاااار فااااي التقااااارير المقدمااااة ماااان الاااادول األطااااراف بموجااااب
الماااادتين  40و 47مااان العهاااد المالحظاااات الختامياااة للجناااة المعنياااة باااالحقوق االقتصاااادية
واالجتماعية والثقافية.
الفصل الخامس :
 -4تعليقاااات الااادول بشاااأن مشاااروع البروتوكاااول اإلختياااارى األول للعهاااد الااادولى للحقاااوق
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية فى المجلس اإلقتصادى واإلجتماعى.
 -8البروتوكول اإلختيارى األول للعهد الدولى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية.
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