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شكر وتقدير

شبكة  فريق  واستكمل   ،2010 العام  بداية  مع  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  رصد  دليل  عىل  العمل  بدأ 
املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية وضع الصيغة النهائية للدليل يف أوائل العام 2013. وقد تم تطوير هذا 
الدليل مبساهمة أعضاء شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية وممثيل املجتمع املدين يف املنطقة العربية 

فضالً عن خرباء يف حقوق اإلنسان وقضايا التنمية.

يف املرحلة األولية، قام فريق الشبكة وبإرشاف مديرة الربامج كندا محمدية بعملية جمع البيانات وكتابة مسودة 
الدليل مبساهمة بهرت موسكيني وتيفاين خان )التي عملت عىل القسم املتعلق بالتجارة(، وكانت عملية البحث 
وجمع املعلومات والصياغة األولية هي األساس الذي تم البناء عليه الحقاً. كام قام الدكتور يرسي مصطفى مدير 
مرشوع تعزيز حقوق املرأة يف مرص وعضو مجلس ادارة الصندوق العريب لحقوق النسان بتطوير األجزاء املتعلقة 

بدور منظامت املجتمع املدين بالتمكني واملعرفة.

خالل العمل عىل تحضري الدليل، نظمت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية يف ترشين الثاين/نوفمرب 
2011 جلسة تشاورية مع ممثلني عن منظامت املجتمع املدين التي تعمل يف مجال رصد الحقوق االقتصادية 
واالجتامعية يف لبنان ومرص وفلسطني والبحرين واملغرب وتونس. ويف هذا السياق نتوجه بخالص الشكر ملساهمة 
الدليل.  الثغرات يف مسودة  الضوء عىل  البناءة ومساهمتهم يف تسليط  املشاركني عىل مالحظاتهم وتعليقاتهم 
كام قدم العديد من املشاركني دراسات حالة تتناول: إضاءة عىل اثر االحتالل اإلرسائييل عىل الحقوق االقتصادية 
للرصد  املعياري  املؤهلة، واالطار  الصناعية  املناطق  االقتصادية واالجتامعية يف  بالحقوق  والتمتع  واالجتامعية، 
فيام بتعلق بالحق بالصحة، رصد املساواة وعدم التمييز. ونشكر واضعي الدراسات لتعاونهم مع شبكة املنظامت 

العربية غري الحكومية للتنمية.

وأجرى الدكتور حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بجامعة تونس، ونائب 
رئيس لجنة حقوق الطفل مبنظمة األمم املتحدة، مراجعة وتدقيق علمي ملحتويات الدليل وأضاف أجزاء متعددة 
إليه. ونظمت الشبكة لقاء بني جميع املشاركني يف إعداد الدليل خالل شهر ديسمرب 2012 تخلله مراجعة وإنهاء 

الدليل. وقام فريق الشبكة بجمع دراسات الحالة والتنسيق والصياغه النهائية لهذا االصدار.

يف الختام، نتوجه بالشكر إىل مدير املكتب االقليمي للمفوض السامي لحقوق االنسان يف الرشق األوسط رينو 
ديتال عىل اهتاممه ودعمه وتقديره لألعامل التي قامت بها شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية خالل 

مرحلة اعداد وانتاج الدليل.

والشكر موصول إىل منظمة دياكونيا- ووكالة التنمية السويدية عىل الدعم املايل النتاج الدليل وتنظيم االجتامعات 
املتعلقة به يف املنطقة العربية، وإىل الدكتور محمد شومان الذي عمل عىل ترجمة أجزاء من الدليل إىل العربية 

وعمر حرقوص الذي عمل عىل تصميمه.

زياد عبد الصمد
املدير التنفيذي شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية
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عن الدليل

أهداف الدليل:

من  املنشأ  أصلية  موردية  مادة  الدليل  هذا  يُعترب 
وثيقة  يكون  أن  ميكنه  بحيث  العربية،  املنطقة 
مفيدة  عمل  وثيقة  كونه  عن  فضالً  تثقيفية، 
االقتصادية  الحقوق  حقل  يف  العاملني  للمامرسني 
عملية يف  أداة  يشكِّل  فهو  والثقافية.  واالجتامعية 
مقدورها أن تساعد عىل رصد السياسات االقتصادية 
من  انطالقًا  عنها  واملدافعة  والثقافية  واالجتامعية 
إىل  الدليل  ويسعى  الحقوق.  عىل  تقوم  مقاربة 
املدين  املجتمع  منظامت  دور  عىل  الضوء  تسليط 
يف  به  تضطلع  أن  ميكنها  الذي  األهمية،  بالغ 
والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  تعزيز 
وحاميتها، وذلك من خالل توثيق دراسات حاالت 
يف  املدين  املجتمع  منظامت  انخراط  كيفية  تبنيِّ 
املنطقة العربية يف رصد الحقوق املذكورة عىل نحٍو 

ال. فعَّ

كام يهدف هذا الدليل إىل تحقيق ما ييل:

والترشيعية  الدستورية  الوطنية  األطر  دراسة   -
النقائص  وتحديد  العربية  الدول  يف  والسياسية 
تأمني  أجل  من  بها  القيام  يجب  التي  والتغيريات 
لحقوق  الدولية  الصكوك  مع  بالكامل  مالمئتها 
الخاص  الدويل  العهد  خاصة  ذلك  يف  مبا  اإلنسان، 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية؛

االقتصادية  الحقوق  تحتلها  التي  املكانة  معرفة   -
حقوق  منظومة  من  كجزء  والثقافية  واالجتامعية 
ذلك  يف  مبا  العربية،  الدول  اهتاممات  يف  اإلنسان 

مكانتها لدى منظامت املجتمع املدين املعنية؛

اتخاذها  املمكن  أو  املتخذة  الخطوات  إبراز   -
واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  إدراج  بهدف 
والثقافية، يف منهجية وإجراءات العمل املتبعة من 
قبل مختلف األجهزة – العامة والخاصة - يف الدول 
العربية، مبا يف ذلك العمل عىل إدراجها يف أولويات 

منظامت املجتمع املدين املعنية؛

الترشيعية،  التدابري  وتعزيز  وضع  يف  املساهمة   -
تهدف  التي  والربامج  العمل،  والسياسات، وخطط 
إىل النهوض بواقع التنمية يف الدول العربية، وربطها 
واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  إعامل  مبستوى 
حقوق  منظومة  من  يتجزأ  ال  كجزء  والثقافية 

اإلنسان عامة؛

واسع  نطاق  عىل  التعريف  يف  املساهمة   -
األمم  هيئات  أبدتها  التي  الختامية  باملالحظات 
املتحدة التعاهدية، مبا يف ذلك خاصة اللجنة املعنية 
والثقافية، فضال  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق 
املعني  العمل  إليها فريق  التي توصل  النتائج  عن 
يف  النظر  الشامل، وذلك عند  الدوري  باالستعراض 
والتوصيات  العربية  الدول  من  املقدمة  التقارير 
الواردة فيها، وال سيام تلك املتعلقة بتطوير القوانني 
واآلليات الالزمة لضامن فعالية الحقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية وتلك التي تهدف إىل تطوير 
هذه  بشأن  واملقاضاة  القانونية  املدافعة  سبل 
وطنيا  املختصة  القضائية  الهيئات  أمام  الحقوق 

وإقليميا ودولياً.

سياق الدليل ووثاقة صلته:

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  رصد  يرمي 
والثقافية إىل تعزيز مسؤولية الدولة حيال موجبات 

حقوق اإلنسان وتسمح للفاعلني املعنيني مبا ييل:

ووقائية،  انتقالية  وأعامل  تنفيذ خطوات  تقويم   -
ذ،  تُنفَّ التي  الرتاجعية  واألعامل  الخطوات  وتأكيد 
القوانني والسياسات والربامج واملامرسات  وتحديد 

التمييزية.

والثغرات  اإلخفاقات  وتحرِّي  اإلنجازات  قياس   -
التخطيط  بغية  األولويات  وتحديد  واالنتهاكات، 

ألعامل عالجية.

- تعزيز املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان حيال 
صنع السياسة وتنفيذها.

إنَّ »إحقاقًا متتاليًا« للحقوق االجتامعية واالقتصادية 
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والثقافية يقتيض بطبيعته رصد التقدم املحقَّق ذي 
الصلة و/أو الرتاجع، أخًذا بعني االعتبار مدى تنفيذ 
الدولة ملوجباتها، وبالتايل متتُّع املواطنني بحقوقهم 
االقتصادية واالجتامعية. بيد أنَّ إرشاك الفاعلني )أو 
الالعبني( ذوي الصلة يف عملية الرصد يبدو مهمة 

ي لعدة أسباب. مليئة بالتحدِّ

وإنَّ الدور الذي يضطلع به الفاعلون املعنيون يف 
ما  ة تشمل  دات عدَّ أيًضا محدِّ يواجه  الصدد  هذا 

ييل:
• االفتقار إىل املعلومات املتوفرة واملالمئة	
• إجراء 	 تأمني  شأنها  من  التي  البيانات  انعدام 

تحليل نوعي وكمي
• االفتقار إىل القدرات واملوارد البرشية	
• االفتقار إىل املوارد املالية	
• لرصد 	 الواضحتني  والرؤية  املهمة  انعدام 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
• غياب التقوميات املسبقة وex ante لخيارات 	

السياسة
• انعدام الشفافية	

تبدو الصورة يف املنطقة العربية كئيبة. فاالنخراط 
يف رصد حقوق اإلنسان وما يرتبط به من عمليات 
منظامت  أوساط  يف  محدوًدا  يبدو  السياسة  صنع 
يف  والسيَّام  العربية،  املنطقة  يف  املدين  املجتمع 
والثقافية.  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  مجال 
عالوًة عىل ذلك، فقد تركَّز عمل منظامت املجتمع 
بالتمتع  يتعلق  ما  يف  العربية  املنطقة  يف  املدين 
بحقوق اإلنسان غالبًا عىل أداء الخدمات )أي بناء 
رصد  عىل  أو  التعليم(  يف  الحق  إلحقاق  املدارس 
يتعلق  فيام  محدودا  العمل  ظل  وقد  االنتهاكات. 
البديلة  السياسة  مقاربة  وتعزيز  السياسة  بتحليل 

من وجهة نظر حقوق اإلنسان.

املجتمع  منظامت  من  العديد  تجربة  ركَّزت  لقد 
املدين الدولية واإلقليمية عىل رصد حقوق اإلنسان 
التشاور  ميكن  تجربة  وهي  العربية،  املنطقة  يف 
والخربات  املعلومات  من  املزيد  لتحري  بشأنها 
وتبادلها يف مجال الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية.

املنهجية املستخَدمة يف إعداد هذا الدليل

استتبع إعداد هذا الدليل ما ييل:

• برصد 	 تتعلق  بيانات  وجمع  بحوث  إجراء 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

• ة املتعلقة بهذا املوضوع 	 مراجعة األدلَّة العامَّ
واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  )دائرة 

والثقافية: مورد تدريبي(1،

Ripple in still water reflections by activist on 

local and national level, Work2 on Economic, 

Social and Cultural rights, Training manual on 

human rights monitoring.3

• دة تتعلق بالحقوق 	 مراجعة أدلَّة خاصة محدَّ
مع األخذ بعني االعتبار املسائل املطروحة )أدلَّة 
موارد ووثائق تتعلق باملعلومات حول حقوق 
HURI-“( “هوريدوكس ” ونظام   اإلنسان 

يف  بالحقني  املتعلق  التوثيقي4،   )” DOCS
الصحة والعمل، وهي مادة لـ “شبكة الحقوق 
ESCR-( والثقافية ”  واالجتامعية  االقتصادية 
بالربوتوكول  الخاص  “الدليل  تشمل   )Net

االختياري امللحق باالتفاقية ”5(.

• االقتصادية 	 الحقوق  “لجنة  عمل  مراجعة 
واالجتامعية والثقافية ”، مبا يف ذلك التعليقات 
الخاصة  املواد  عىل  عنها  الصادرة  العامة 

دة يف االتفاقية6. املحدَّ

• املتحدة 	 األمم  بيانات هيئات  قاعدة  مراجعة 
.]http://tb.ohchr.org/default.aspx[

عالوة عىل ذلك، أُِعدَّ الدليل وفق مقاربة تشاُركيَّة 
عىل   )1 رقم  )امللحق  االستبيان  الشبكة  فوزعت 
الحقوق  برصد  املعنية  املنظامت  من  مجموعة 
املقاربة  أساس  عىل  واالجتامعية  االقتصادية 
خاصٍّ  بوجٍه  االستبيان  هذا  ويغطِّي  الحقوقية. 
ومتت  واالجتامعية.  االقتصادية  الحقوق  حمالت 
املامرسات  أفضل  تبيان  بغرض  اإلجابات  تحليل 

1  http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/

circle/toc.htm

2  http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/

ripple/intro.html

3  http://www1.umn.edu/humanrts/monitoring/chapter17.

html

4  www.huridocs.org

5  http://www.escr-net.org/resources/resources_

show.htm?doc_id=1475393

6 التعليقات العامة الصادرة عن لجنة الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية موجودة عىل:

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm
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اإلجابات  إىل  اإلشارة  ومتت  املستفادة.  والدروس 
بعالمة سؤال.

 وقد شملت العملية مجموعة متنوعة من منظامت 
املجتمع املدين باملنطقة خالل املرحلة التحضريية، 
املنتَج  مالءمة  ضامن  يف  املساعدة  بُغية  وذلك 
نظَّمت  فقد  الصدد،  هذا  ويف  حاجاتهم.  النهايئ 
للتنمية«  العربية غري الحكومية  »شبكة املنظامت 
ورشة عمل إقليمية يف بريوت بني 20 و21 ترشين 
ت  الثاين )نوفمرب( ملناقشة مسوَّدة الدليل. وقد ضمَّ
مدين  مجتمع  منظمة   20 من  مشاركني  الورشة 
ولبنان  فيها مرص وتونس  العربية، مبا  البلدان  من 
تفكريًا  الدليل  ويعكس  هذا،  واملغرب.  وفلسطني 
جامعيًّا ساد اجتامع العمل املذكور، فاستُفيد خالله 

من اقرتاحات املشاركني اإلضافية ومالحظاتهم.

املستفيدون من الدليل

املنظامت  منه  تستفيد  نحو  عىل  الدليل  م  ُصمِّ
ن لديهم تاريخ عمل يف مجال السياسات  واألفراد ممَّ
أولئك  والسياسية، فضالً عن  االقتصادية  والحقوق 
الساعني إىل توسيع نطاق عملهم يف مجال الرصد 

االقتصادية  الحقوق  حول  املتمحور  واملدافعة 
واالجتامعية والثقافية.

كام ميكن أن يكون الدليل مفيًدا بالنسبة إىل حلقة 
حقوق  مجال  يف  العاملة  املنظامت  من  واسعة 
اإلنسان والتنمية، أو يف مجال من الحقوق املتصلة 
كالعمل والصحة والتعليم. وميكن أن يكون الدليل 
تعمل  التي  مجموعات  إىل  بالنسبة  أيًضا  مفيًدا 
الجامعات  أوساط  يف  اإلنسان  حقوق  أجل  من 
الضعيفة املعرَّضة، كاألطفال والنساء والكبار السن 

واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

كيفيَّة استخدام الدليل:

للتكييف يف استخدامات  الدليل قابل  إن مضمون 
متنوعة عىل نحو ما ييل وباعتباره:

• أداَة عمٍل ودليالً مورديًّا يتمحور حول املوضوع 	
االقتصادية  الحقوق  رصد  وهو  أال  العام، 

واالجتامعية والثقافية.
• الحقوق 	 مجال  يف  بني  املدرِّ لتدريب  دعاًم 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
• االقتصادية 	 للحقوق  للتمهيد  مورديًَّة  وثيقًة 

واالجتامعية والثقافية.
• املدين 	 املجتمع  منظامت  لتجارب  ُمدَخالً 

رصد  مجال  يف  وخرباتها  العربية  املنطقة  يف 
الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
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القسم 

األول
الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية: 

املفاهيم واألدوار
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أوال: إطار العمل القانوين

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

عىل  عالمة  اإلنسان1  لحقوق  العاملي  اإلعالن  شكَّل 

خ الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية  بداية ترسُّ

ضمن حقوق اإلنسان الدولية. ويحتوي اإلعالن ديباجة 

و30 مادة، توزعت بني املواد الخاصة باملبادئ والقيم 

إىل   1 املادة  )من  اإلنسان  حقوق  عليها  تقوم  التي 

الحقوق  جملة  بإقرار  الخاصة  املواد  وبني   ،)3 املادة 

املادة  إىل   4 املادة  )من  جهة  من  والسياسية،  املدنية 

21(، والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، من 

27(، فيام تنص  املادة  22 إىل  املادة  جهة أخرى )من 

املواد الختامية )من املادة 28 إىل املادة 30( عىل بعض 

أجل  من  دولة  كل  يف  توفرها  الالزم  العامة  الرشوط 

إعامل مختلف الحقوق والحريات املنصوص عليها يف 

اإلعالن وتحققها تحققا كامال. 

ما  عىل  خاص،  بوجه  اإلعالن،  من   22 املادة  وتنص 

الحق  املجتمع،  يف  عضًوا  بوصفه  شخص،  “لكل  ييل: 

خالل  من  لإلحقاق  مؤهل  وهو  االجتامعي،  األمن  يف 

الجهد الوطني والتعاون الدويل، ومبا يتالءم مع تنظيم 

كل دولة ومواردها يف ما يتعلق بالحقوق االقتصادية 

1  لالطالع عىل نص اإلعالن الكامل يُرجى زيارة املوقع الشبيك:

http://www.un.org/en/documents/udhr/

واالجتامعية التي ال غنى عنها لكرامته ومن أجل تنمية 

شخصيته تنمية حرة ”.

العاملي لحقوق اإلنسان بفيينا )1993( واالعرتاف  املؤمتر 

مببدأ عاملية عدم تجزئة حقوق اإلنسان وتكاملها 

أثناء انعقاد املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان بفيينا سنة 

حقوق  مختلف  بني  الرابطة  الصلة  تدعمت   ،1993

اإلنسان املنصوص عليها يف العهدين املذكورين حيث 

اعرُتف يف اإلعالن ويف خطة عمل فيينا بأن جميع حقوق 

اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة ومتشابكة 

بحيث تأىب أي محاولة لتصنيفها من حيث املرتبة.

واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 

والثقافية واالتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة

االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  يُعترب 

األساسية  الدولية  االتفاقية  والثقافية  واالجتامعية 

بالحقوق  يتعلق  ما  يف  اإلنسان  حقوق  ترعى  التي 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية وااللتزامات الواقعة 

عىل عاتق الدولة. عىل أنَّ اإلقرار بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية ورد يف اتفاقيات أساسية أخرى، 

أشكال  جميع  عىل  للقضاء  الدولية  االتفاقية  فيها  مبا 

الفصل األول: ماهية الحقوق االقتصادية واالجتامعية

االطار 1 : مضمون العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

• الحق يف العمل والحق يف التمتع برشوط عمل عادلة ومرضية )املادتان 6 و7(؛	

• الحق يف تشكيل النقابات واالنتساب إليها )املادة 8(؛	

• الحق يف الضامن االجتامعي، مبا يف ذلك التأمينات االجتامعية )املادة 9(؛	

• حامية األرس واألمهات واألطفال )املادة 10(؛	

• الحق يف مستوى معييش مالئم، مبا يف ذلك الغذاء املالئم وكذلك املالئم من اللباس والسكن )املادة 11(؛	

• الحق يف أعىل مستوى ميكن الوصول إليه من الصحة والرعاية الصحية )املادة 12(؛	

• الحق يف التعليم )املادة 13(؛	

• التعليم األسايس املجاين واإللزامي وأهداف التعليم )املادة 14(؛	

• الحق يف االشرتاك يف الحياة الثقافية؛ واالستفادة من التقدم العلمي والحق يف االستفادة من حامية اإلنتاج 	

العلمي أو األديب أو الفني العائد لصاحبه )املادة 15(.

إعداد: بيهرت موسكيني - د. حاتم قطران
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كل  عىل  للقضاء  الدولية  واالتفاقية  العنرصي  التمييز 

الطفل  حقوق  واتفاقية  النساء،  ضد  التمييز  أشكال 

العامل  جميع  حقوق  لحامية  الدولية  واالتفاقية 

املهـــاجرين وأعضــاء أســـرهم، واتفاقيـــة حقـــوق 

ق “العهَد ” معظُم  األشخاص ذوي اإلعاقة. هذا وقد صدَّ

البلدان الــعـربية2، وهــو يُعتـرب إطار العمل املعياري 

للحقوق االقتصادية واالجتامعية يف تلك البلدان.

قة عىل "االتفاقية": الجزائر، البحرين، جيبويت، مرص، العراق،  2  البلدان املصدِّ

األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتنانيا، املغرب، قطر، الصومال، السودان، 

سورية، تونس، اليمن. ملزيد من االطالع يرجى التحقق يف املوقع التايل:
h t t p : / / t r e a t i e s . u n . o r g / P a g e s / V i e w D e t a i l s .
a s p x ? s r c = T R E A T Y & m t d s g _ n o = I V -
3&chapter=4&lang=en.

االطار 2: نشأة العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

إبان اعتامد الجمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، كانت الفكرة ترمي إىل صياغة عهد وحيد يكون 

نافذاً بني الدول األطراف ويضم كامل مجموعة الحقوق والحريات املعلنة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. وبالفعل، 

عهد إىل لجنة حقوق اإلنسان – املنشأة يف وقت مبكر عام 1946- مهمة إعداد مرشوع عهد بشأن حقوق اإلنسان ومرشوع 

تدابري للتنفيذ، عىل أن يتضمن هذا العهد كال من الحقوق املدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. 

وبعد نقاش طويل يف دورة عام 1951، طلبت الجمعية العامة لألمم املتحدة من اللجنة “أن تضع عهدين بشأن حقوق 

اإلنسان، يشتمل أولهام عىل حقوق مدنية وسياسية، واآلخر عىل حقوق اقتصادية واجتامعية وثقافية ” وذكرت الجمعية 

العامة تحديدا أنه ينبغي أن يحتوي العهدان عىل أكرب قدر ممكن من األحكام املامثلة، وعىل مادة تنص عىل أنه “لجميع 

الشعوب الحق يف تقرير املصري ”.

أكملت لجنة حقوق اإلنسان إعداد املرشوعني يف دورتيها التاسعة والعارشة املعقودتني يف 1953 و1954. واستغرقت دراسة 

املرشوعني ومناقشتهام من الدول األعضاء عدة سنوات إىل أن تم إقرارهام من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 16 

كانون األول/ ديسمرب 1966 ودخال حيز النفاذ يف 3 كانون الثاين/يناير 1967.

وما من شك أن اعتامد العهدين يف نفس اليوم ويف قرار واحد بذاته )2200 ألف )د-21() إمنا املقصود منه التأكيد رسمياً 

عىل الصلة التي ال تنفصم بينهام إىل األبد. ولزيادة توطيد هذه الصلة شبه الطبيعية تكاد تكون الديباجة واملواد 1 و2 

و3 و5 متامثلة يف العهدين.

وتشري الديباجتان عىل وجه الخصوص إىل أنه »وفقاً للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة فإن اإلقرار مبا لجميع أعضاء 

األرسة البرشية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسالم يف العامل« )نص 

العهدين( وأنه »وفقاً لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، فإن السبيل الوحيد لتحقيق املثل األعىل املتمثل يف أن يكون البرش 

أحراراً ومتمتعني بالحرية املدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة هو سبيـل تهيئة الظروف لتمكني كل إنسان 

من التمتع بحقوقه املدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه االقتصادية واالجتامعية والثقافية« )نص العهد الخاص بالحقوق 

املدنية والسياسية(.

وتنص املادة األوىل يف العهدين عىل أن »لجميع الشعوب حق تقرير مصريها بنفسها، وهي مبقتىض هذا الحق حرة يف 

العهدين  املادة 2 يف  االقتصادي واالجتامعي والثقايف« وتحتوي  لتحقيق منائها  السعي  السيايس وحرة يف  تقرير مركزها 

فقرة تقيض بأن تتعهد الدول األطراف أن تكفل مامرسة الحقوق املعلنة دون أي متييز ال سيام بسبب العرق، أو اللون، 

أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غري سيايس، أو األصل القومي أو االجتامعي، أو الرثوة، أو النسب، أو 

غري ذلك من األسباب. أما املادة 3 يف العهدين فتنص عىل أن تتعهد الدول بكفالة تساوي الرجال والنساء يف حق التمتع 

بجميع الحقوق املعلنة يف أي من العهدين. وتنص املادة 5 يف العهدين عىل ضامنات تكفل عدم إهدار أي حق من حقوق 

اإلنسان أو الحريات األساسية أو فرض قيود عليها عىل نحو غري مناسب أو عدم التأويل الخاطئ ألحكام العهدين لتربير 

انتهاك حق من الحقوق أو الحد من الحرية أو فرض قيود عىل هذا الحق أو هذه الحرية أوسع من تلك املنصوص عليها 

يف العهدين. وتحظر هذه املادة أيضاً عىل الدول فرض قيد عىل الحقوق النافذة بالفعل يف أراضيها بحجة أن العهدين ال 

يعرتفان بها أو أن اعرتافهام بها أضيق مدى.
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إعالن الحق يف التنمية

جرى تبنِّي إعالن الحق يف التنمية يف عام 1986، حني 

ا  حقًّ التنمية  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أعلنت 

رشعة  أهداف  عىل  التأكيد  د  يجدَّ فاإلعالن  إنسانيًّا. 

الدويل  التعاون  عىل  ويركِّز  ومبادئها،  املتحدة  األمم 

االقتصادية  الطبيعة  ذات  الدولية  املشكالت  حلِّ  يف 

كذلك  يركِّز  وهو  واإلنسانية.  والثقافية  واالجتامعية 

واجتامعية  اقتصادية  عملية  بوصفها  التنمية  عىل 

ن  تحسُّ تحقيق  إىل  ترمي  شاملة،  وسياسية  وثقافية 

ثابت يف رفاهية السكان أجمعني3.

وقد دعا إعالن وبرنامج عمل فيينَّا لعام 1993 الحق 

وجزًءا  للترصف  قابل  غري  ا  “حقًّ باعتباره  التنمية  يف 

الحق  ر  يتجذَّ األساسية ”4.  اإلنسان  حقوق  من  الً  مكمِّ

الكاملة  السيادة  املصري ويف  تقرير  التنمية يف حق  يف 

املشاركة  يف  وكذلك  الطبيعية،  واملوارد  الرثوات  عىل 

http://www2.ohchr.org/ التنمية:  يف  الحق  إعالن  مقدمة  3  راجع 

english/law/rtd.htm

العاملي  املؤمتر  سكرترييا  من  ورقة  فيينَّا:  عمل  وبرنامج  4  إعالن 

لحقوق االنسان.

أي  عن  التعويض  عن  فضالً  العادل،  املنافع  وتوزيع 

عدم مساواة5.

إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية

رؤساء  من   147 اعتمده  الذي  األلفية  إعالن  حدد 

الدول والحكومات وغريهم من زعامء العامل املجتمعني 

يف مقر األمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب 2000، جدول 

أعامل املرحلة الجديدة.

األعضاء  الدول  اجتمعت  األلفية  إعالن  إىل  واستنادا 

لتحديد أهداف يف مجاالت السلم واألمن ونزع السالح 

والتنمية وحامية البيئة وحقوق اإلنسان والدميقراطية 

وتلبية  املستضعفني  وحامية  الرشيد  والحكم 

االحتياجات الخاصة ألفريقيا وتعزيز األمم املتحدة. 

وفيام ييل بعض األهداف التي تم االتفاق عليها، والتي 

تتعلق بإعالن األلفية )اإلطار رقم 3(.

نحو  “الطريق  حول  اإلنسان  حقوق  مجلس  مناقشات  ملخص    5
احقاق الحق يف التنمية: بني السياسات والواقع” )جنيف 14 أيلول/ 

سبتمرب 2011(.

االطار 3: التنمية والقضاء عىل الفقر )األهداف اإلمنائية لأللفية( 

حامية بيئتنا املشرتكة 

خفض انبعاثات غازات الدفيئة؛ تكثيف الجهود لتنمية الغابات تنمية مستدامة؛ الحث بشدة عىل تنفيذ اتفاقية التنوع 

البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر؛ وقف االستغالل غري املحتمل ملوارد املياه مبا يعزز إمكانية الحصول عليها بصورة 

عادلة مع توافرها بكميات كافية؛ تكثيف الجهود الجامعية من أجل خفض عدد وآثار الكوارث الطبيعية والكوارث التي 

يتسبب فيها اإلنسان؛ كفالة حرية الوصول إىل املعلومات املتعلقة بتسلسل الجني البرشي )مجموعة العوامل الوراثية(.

حقوق اإلنسان والدميقراطية والحكم الرشيد 

واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية  الحقوق  حامية  أجل  من  السعي  اإلنسان؛  لحقوق  العاملي  اإلعالن  احرتام 

والثقافية للجميع؛ تعزيز قدرات البلدان عىل تطبيق املبادئ واملامرسات الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان، مكافحة 

العنف ضد املرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة. 

األجانب، وتعزيز  العنرصية وكراهية  األفعال  والقضاء عىل  املهاجرين وأرسهم  والعامل  املهاجرين  تدابري لحامية  اتخاذ 

زيادة الوئام والتسامح والعمل بصورة جامعية لجعل العمليات السياسية أكرث شموال، كفالة حرية وسائط اإلعالم وحق 

الجمهور يف الحصول عىل املعلومات...

تلبية االحتياجات الخاصة ألفريقيا 

تقديم الدعم التام للهياكل السياسية واملؤسسية للدميقراطيات الناشئة يف أفريقيا واآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية ملنع 

الرصاعات وتعزيز االستقرار، وكفالة تدفق املوارد بصورة يعول عليها من أجل حفظ السالم. 

اتخاذ تدابري خاصة للقضاء عىل الفقر، والتنمية املستدامة مبا يف ذلك إلغاء الديون وتحسني الوصول إىل األسواق وزيادة 

املساعدة اإلمنائية الرسمية وزيادة تدفقات االستثامر األجنبي املبارش، وأيضا نقل التكنولوجيا؛ ومساعدة أفريقيا يف بناء 
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ثانيا: تعريف الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

1( الحقوق األساسية لإلنسان يف مجال العمل

األطراف  الدول  التزام  برضورة  العمل  يف  الحق  يبدأ 

اآلليات  ووضع  السياسات  ورسم  التدابري  كل  باتخاذ 

العمل –يف  مع  ذاته،  العمل  الحق يف  بتأمني  الكفيلة 

ذات الوقت- عىل تأمني املعايري الدنيا للعمل التي من 

شأنها أن تضمن حامية كرامة اإلنسان وحقه يف رشوط 

كل  واجب  عن  اإلغفال  دون  ومرضية،  عادلة  عمل 

دولة يف أن تؤكد وتقر بتخصيص جانب من الضامنات 

الفردية والجامعية، وبخاصة حامية  الحريات  لحامية 

الحق النقايب والحرية النقابية.

الحق يف العمل6

ويقصد بذلك، حسب رصيح املادة 6 من العهد الدويل 

والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص 

كسب  فرصة  أمامه  تكون  أن  يف  فرد  كل  حق   ...«

يقبله  أو  يختاره  الذي  العمل  طريق  عن  معيشته 

بحرية...«.

ويتبني من قراءة هذه املادة التي جاءت مختزلة لعدد 

يف  الحق  أن  املرجعية  الدولية  العمل  اتفاقيات  من 

العمل إمنا يقرتن بتحقيق عدة رشوط، ميكن ردها إىل 

أربعة اعتبارات:

- أن يكون اإلقبال عىل العمل حرا، مام مينع أي شكل 

من أشكال العمل الجربي،

املعنية  الجنة  عن  الصادر   18 رقم  العام  التعليق  6  انظر 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والخاص بـ »الحق 

)UN Doc., E/C.12/GC/18(. ،»يف العمل

- وأن تتعهد الدولة بانتهاج سياسة نشيطة لالستخدام 

عدد  ألكرب  العمل  يف  للحق  الفعلية  االستجابة  تؤمن 

ممكن من املقبلني عىل العمل،

- وأن تتعهد الدولة بتأمني تساوي الفرص أمام العمل، 

مبا يف ذلك خاصة وجوب أن تتخذ ما يلزم من التدابري 

اإلرشاد  يف  الحق  بإعامل  الكفيلة  واآلليات  والربامج 

الالئق  العمل  فرص  ويف  واملهني  الفني  والتدريب 

لفائدة األشخاص حاميل إعاقات،

- وأن تلتزم الدولة مبكافحة مختلف أشكال التمييز بني 

الرجل واملرأة يف التشغيل والعمل. 

الحق يف التمتع برشوط عمل عادلة و مرضية

يتجزأ  ال  كجزء  الالئق  العمل  يف  بالحق  االعرتاف  إن 

من حقوق اإلنسان يحتم عىل كل دولة أن تعمل عىل 

عنها  تعرب  التي  املتطلبات  من  أبعد  هو  ما  تحقيق 

الوسائل  من  أكرث  هو  ما  تقدم  وأن  التشغيل  سياسة 

بالنسبة  الحق  بهذا  الفعيل  التمتع  لضامن  املعدة 

املادة  اختزلت  وقد  متييز.  بدون  األشخاص  لجميع 

االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من   7

واالجتامعية والثقافية دفعة كبرية من اتفاقيات العمل 

الدولية بهدف تحديد املعايري الدنيا للعمل التي من 

شأنها أن تضمن حامية كرامة اإلنسان، ميكن ردها إىل 

ثالثة اعتبارات: 

- أن يكفل الحق يف أجر كاف لتغطية حاجيات العامل 

وعائلته، مع وجوب تأمني الحق يف املساواة يف األجر 

لدى تساوي قيمة العمل؛

جميع  صحة  بحامية  الكفيلة  التدابري  تتخذ  وأن   -

العامل أثناء العمل؛

قدرتها عىل التصدي النتشار وباء فريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز( واألمراض الوبائية 

األخرى. 

كان الهدف االمنايئ األلفي الثامن )تطوير رشاكة دولية من أجل التنمية( محاولًة تعكس روح اإلعالن حول الحق يف التنمية 

ن هذا الهدف مثاين غايات هي: ومضمونه. وقد تضمَّ

• تطوير نظام تجاري ومايل مفتوح وقائم عىل القانون وغري متييزي وقابل للتكهن.	

• معالجة حاجات البلدان األقل تطوًرا.	

• معالجة حاجات الدول الجزر الصغرية النامية.	

• ي ملشكالت ديون البلدان النامية.	 التصدِّ

• توفري نفاذ البلدان النامية إىل األدوية الرضورية بأسعار معقولة.	

• جعل التقانات الجديدة متاحة.	

إال أنَّ الهدف الثامن فشل يف تقديم آلية لرصد التقدم املحقَّق يف جوانب هذا التعاون الدويل ورصده.
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يؤمن  مبا  العمل  لساعات  معقول  تحديد  يتم  وأن   -

الحق يف الراحة ويف اإلجازات الخالصة.

من  هاما  جزءا  كاف  بأجر  التمتع  يف  الحق  وميثل 

الحق يف العمل الالئق بوجه عام. واألمر مرتبط وثيق 

االرتباط بتطور النشاط اإلنتاجي الذي تحول تدريجيا 

احتواء  عن  قدراته  ضاقت  تقليدي  إنتاجي  منط  من 

القدرات املتنامية لقوى اإلنتاج، ينظر إىل عمل اإلنسان 

العرض  آليات  قيمتها  تحدد  سلعة  مجرد  بوصفه 

استنفار  يعتمد عىل  إنتاجي جديد  والطلب، إىل منط 

واستثامر املوارد البرشية، رجاال ونساء، يف إطار العمل 

القيم  من  جملة  عىل  يقوم  الذي  املنتج  االجتامعي 

حامية   - شك  بدون   - بينها  من  اإلنسانية،  واملبادئ 

العمل، وذلك عىل  قيمة  العمل واألجور عند تساوي 

أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز. 

للامدة  طبقا   – املجال  هذا  يف  الدولة  واجبات  ومن 

االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من   7

العمل  اتفاقيات  وملقتضيات  والثقافية  واالجتامعية 

الدولية ذات الصلة إقامة سياسة وطنية لألجور تكفل 

بوجه الخصوص ما ييل:

العمل  أصحاب  ملنظامت  كاملة  باستشارة  القيام   -

اإلنتاج  والعامل بتحديد أجر أدىن يف جميع قطاعات 

بحكم  هم  الذين  العامل  فئات  لجميع  وبالنسبة 

األخذ  مع  حاميتهم،  إىل  حاجة  يف  عملهم  ظروف 

العامل  وحاجيات  الحياة  تطور ظروف  االعتبار  بعني 

والعوامل  املعيشة  تكاليف  ومستوى  عائالته  وأفراد 

التنمية  حاجيات  ذلك  يف  مبا  االقتصادي،  البعد  ذات 

االقتصادية والتشغيل؛

الدنيا باعتامد مناهج  تأمني مراجعة دورية لألجور   -

وطرق مالمئة لظروف الدولة الطرف وحاجياتها؛

إقامة  مع  ترشيعية،  صبغة  األجور  أنظمة  إكساب   -

تأمني  بهدف  األمر  اقتىض  إن  وعقوبات  رقابة  آليات 

فعاليتها. 

كام ال ميكن فصل الحق يف التمتع برشوط عمل عادلة 

عمل  »ظروف  تأمني  يف  الدولة  واجب  عن  ومرضية 

مأمونة وصحية« طبقا لرصيح املادة 7 )ب( من العهد 

وملقتضيات معايري العمل الدولية ذات الصلة. واألمر 

يتعلق خاصة بوجوب أن تكفل الدولة ما ييل: 

كاملة  وباستشارة  الوطنية  للظروف  وفقا  القيام   -

سياسة  باعتامد  والعامل  العمل  أصحاب  ملنظامت 

العامل  وصحة  سالمة  مجال  يف  متكاملة  وطنية 

يف  مبا  العامل،  فئات  جميع  بها  ينتفع  العمل  وبيئة 

ذلك العامل يف القطاع العام – إال بعض االستثناءات 

املتعلقة ببعض القطاعات مثل املالحة البحرية والصيد 

والخاضعة لرتتيبات خاصة -؛

- وضع التدابري والسياسات الكفيلة بتأمني أفضل طرق 

الوقاية من فواجع العمل واألمراض املهنية، مبا يف ذلك 

التدابري الترشيعية والرتتيبية وبرامج التكوين واإلعالم 

عىل  والصحة  والسالمة  الوقاية  وثقافة  املعرفة  ونرش 

أوسع نطاق بالوسائل الفعالة واملناسبة؛

- وضع آليات للرقابة واملتابعة بهدف تأمني الفعالية 

املطلوبة لنظام السالمة والصحة يف العمل.

الحق يف العمل وحامية الحق النقايب والحرية النقابية

ال  كجزء  الالئق،  العمل  يف  بالحق  االعرتاف  يقترص  ال 

يتجزأ من حقوق اإلنسان، عىل ضامن أن تتعهد الدولة 

االستجابة  تؤمن  لالستخدام  نشيطة  سياسة  بانتهاج 

الفعلية لهذا الحق ألكرب عدد ممكن من املقبلني عىل 

العمل وعىل تأمني رشوط عمل عادلة ومرضية. فمن 

تؤكد  أن  للعمل  الدولية  للمعايري  األساسية  الشواغل 

وتقر بتخصيص جانب من الضامنات ملامرسة الحقوق 

األساسية لإلنسان يف العمل ولحامية الحريات الفردية 

والجامعية يف فضاءات العمل.

الصدد  الدولية يف هذا  العمل  ويعترب دستور منظمة 

بالحريات  يتعلق  فيام  الدويل  القانون  قواعد  أوىل 

والحرية  النقايب  الحق  حامية  وبخاصة  األساسية، 

النقابية. وماانفكت منظمة العمل الدولية منذ قيامها 

تعمل يف اتجاه تعزيز هذا االتجاه. وهو عني االتجاه 

الدويل  العهد  من   8 املادة  مقتضيات  أقرته  الذي 

والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص 

ردها  والقيم، ميكن  املعاين  من  اختزلت جملة  والتي 

إىل صنفني من االعتبارات:

• وجوب تعهد الدول األطراف بحامية الحق النقايب 	

والحرية النقابية، من ناحية؛ 

• ويف 	 التنظيم  يف  الحق  وتنمية  تأمني  ووجوب 

املفاوضة الجامعية، من ناحية أخرى.

حامية الحق النقايب والحرية النقابية

يقرتن الحق النقايب والحرية النقابية، طبقا للامدة 8 من 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية وملقتضيات االتفاقية رقم 87 ملنظمة العمل 

وحامية  النقابية  الحرية  »بشأن   1948 لسنة  الدولية 
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ميكن  الضامنات  من  جملة  بتحقيق  النقايب«،  الحق 

تلخيصها يف ما ييل:

• القوات 	 أعضاء  باستثناء   – العامل  جميع  حق 

الذين  الحكومية  اإلدارة  أو  الرشطة  أو  املسلحة 

رشوط  بتحديد  الطرف  الدولة  قانون  يختص 

وأصحاب   - الجامعية  املهنية  حقوقهم  مامرسة 

ويف  نقابات  واتحاد  نقابات  تكوين  يف  العمل 

تعزيز  أجل  من  وذلك  بحرية،  إليها  االنضامم 

وحامية مصالحهم االقتصادية واالجتامعية.

• الحق يف االنضامم يف النقابة ويف االنسحاب منها 	

بحرية.

• حق منظامت العامل وأصحاب العمل يف إعداد 	

أنظمتها األساسية والداخلية ويف انتخاب ممثليها 

بحرية، وكذلك حقها يف تنظيم سري العمل داخلها 

ودون  الحرية  بكامل  عملها  وبرامج  وأنشطتها 

تدخل من السلطات العامة يكون من شأنه الحد 

من نشاطها أو عرقلته بصفة غري مرشوعة.

• منع حل النقابات أو تعليق نشاطها مبوجب قرار 	

إداري.

• أو 	 وطنية  اتحادات  تشكيل  يف  النقابات  حق 

تعاهدات، وحق هذه األخرية يف تكوين منظامت 

نقابية دولية أو االنضامم إليها.

• عىل 	 الحصول  يف  النقابات  حق  إخضاع  عدم 

الشخصية القانونية لرشوط مقيدة.

• النقابية 	 الحرية  بتأمني  الكفيلة  التدابري  اتخاذ   -

وحرية مامرسة النشاط النقايب، مبا يف ذلك الحق 

الدولة  لقوانني  أن ميارس طبقا  اإلرضاب عىل  يف 

الطرف.

• النقابية 	 الحرية  بتأمني  الكفيلة  التدابري  اتخاذ 

وحرية مامرسة النشاط النقايب داخل املنشأة من 

قبل صاحب العمل.

• الحقوق 	 هذه  مختلف  مامرسة  إخضاع  عدم   -

مام  القانون  يف  عليه  ينص  ما  سوى  قيود  ألي 

لصالح  دميقراطي  مجتمع  يف  رضوريا  يكون 

األمن الوطني أو النظام العام أو من أجل حامية 

اآلخرين وحرياتهم.

الحق يف التنظيم ويف املفاوضة الجامعية

عىل صعيد آخر، يقرتن الحق يف التنظيم ويف املفاوضة 

وملقتضيات  العهد  من   8 للامدة  طبقا  الجامعية، 

االتفاقية رقم 98 ملنظمة العمل الدولية لسنة 1949 

بتحقيق  الجامعية«،  واملفاوضة  التنظيم  حق  »بشأن 

جملة من الضامنات ميكن تلخيصها يف ما ييل:

• حامية حق التنظيم الجامعي داخل املنشأة.	

• كل 	 من  العامل  بحامية  الكفيلة  التدابري  اتخاذ 

يف  حقهم  من  الحد  منه  الغرض  يكون  إجراء 

مامرسة أنشطتهم النقابية بحرية.

• من 	 العمل  وأصحاب  العامل  منظامت  حامية 

الحرص  البعض، مع  أي تدخل يف شؤون بعضها 

خاصة عىل منع قيام أصحاب العمل أو منظامتهم 

مبارشة  بصفة  عاملية  نقابة  عىل  رقابة  بفرض 

ذلك  غري  أو  متويلها،  يف  تدخل  طريق  عن  أو 

الجامعي  التنظيم  بحرية  املخلة  املامرسات  من 

للعامل.

• الجامعية كطريقة مثىل إلحالل 	 املفاوضة  تنمية 

مع  الخالفات،  ولتسوية  والحوار  التفاهم  مناخ 

الحرص خاصة عىل تشجيع إبرام اتفاقيات العمل 

تنظيم  بهدف  ومختارة  حرة  بطريقة  املشرتكة 

رشوط العمل وظروفه.

2( الحق يف الضامن االجتامعي، مبا يف ذلك التأمينات 

االجتامعية

بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من   9 املادة  تنص 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل أنه: »تقر الدول 

الضامن  يف  فرد  كل  بحق  الحايل  العهد  يف  األطراف 

ويتبني  االجتامعي«.  التأمني  ذلك  يف  مبا  االجتامعي، 

الحق  إقرار  عىل  اقترصت  أنها  املادة  هذه  قراءة  من 

والرشوط  املالمح  تحديد  دون  االجتامعي  الضامن  يف 

الخصوص  بهذا  ويجدر  الحق.  هذا  لتأمني  األساسية 

االستناد إىل اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة، وهي 

تقيض بوجوب تعهد الدول األطراف بتحقيق ما ييل:

• تأمني قدر أدىن من التأمينات االجتامعية؛	

• يف 	 األجانب  إزاء  املعاملة  يف  املساواة  تحقيق 

مجال الضامن االجتامعي؛

• وضامن املحافظة عىل الحقوق يف مجال الضامن 	

االجتامعي. 
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تأمني قدر أدىن من التأمينات االجتامعية

متثل االتفاقية رقم 102 ملنظمة العمل الدولية لسنة 

األدىن(  )املعيار  االجتامعي ”  الضامن  “بشأن   1952

إىل  تعرضت  وقد  الخصوص  هذا  يف  األسايس  املرجع 

تسعة فروع للضامن االجتامعي، وهي العالج الطبي، 

منح املرض، منح البطالة، منح الشيخوخة، املنح الخاصة 

بفواجع الشغل واألمراض املهنية، املنح العائلية، املنح 

قيد  الباقني عىل  ومنح  العجز  منح  باألمومة،  الخاصة 

الحياة. ويكفي للتصديق عىل االتفاقية أن تلتزم الدول 

مجموع  من  األقل  عىل  فروع  ثالثة  بتأمني  األطراف 

الفروع التسع املذكورة، عىل أن يكون من ضمن هذه 

البطالة،  مبنح  يتعلق  األقل  عىل  فرع  الثالث  الفروع 

أو املنح الخاصة بفواجع الشغل واألمراض املهنية، أو 

منح الشيخوخة، أو منح العجز، أومنح الباقني عىل قيد 

الحياة.

مجال  يف  األجانب  إزاء  املعاملة  يف  املساواة  تحقيق 

الضامن االجتامعي

متثل االتفاقية رقم 118 ملنظمة العمل الدولية لسنة 

يف  األجانب  إزاء  املعاملة  يف  املساواة  “بشأن   1962

هذا  يف  األسايس  املرجع  االجتامعي ”  الضامن  مجال 

فيها  الطرف  الدولة  بإلزام  تقيض  وهي  الخصوص، 

املساواة  قدم  معاملتهم عىل  األجانب يف  بتأمني حق 

الدولة  تكون  أن  وبرشط  الدولة  تلك  مواطني  مع 

عىل  األخرى  مصادقة هي  األجنبي  إليها  ينتمي  التي 

يف  املساواة  يف  بالحق  ينتفع  كام  املذكورة.  االتفاقية 

الجنسية.  عدميي  من  واألشخاص  الالجئون  املعاملة 

وتنسحب االتفاقية عىل فروع الضامن االجتامعي التي 

ترصح الدولة الطرف بقبول االلتزامات املرتتبة عنها. 

الضامن  مجال  يف  الحقوق  عىل  املحافظة  ضامن 

االجتامعي

متثل االتفاقية رقم 157 ملنظمة العمل الدولية لسنة 

1982 “بشأن املحافظة عىل الحقوق يف مجال الضامن 

الخصوص، وهي  املرجع األسايس يف هذا  االجتامعي ” 

بينها  فيام  التنسيق  إىل  فيها  األطراف  الدول  تدعو 

العامل  لفائدة  الحقوق  عىل  املحافظة  تأمني  بهدف 

الذين يعملون أو يقطنون خارج حدود وطنهم، وذلك 

بالنسبة للمنح الخاصة بالفروع التسع التالية : املرض، 

املهنية،  واألمراض  الشغل  فواجع  العجز،  األمومة، 

البطالة، املنح العائلية والعالج الطبي.

األجراء  العامل  عىل  املذكورة  االتفاقية  وتنسحب 

الدول  إحدى  إقليم  داخل  املستخدمني  واملستقلني 

األطراف فيها. وينتفع بها أيضا األشخاص غري العاملني، 

وخاصة أفراد عائلة العامل املعنيني. 

األم  حق  ذلك  يف  مبا  عام،  بوجه  األرسة  حامية   )3

والطفل يف تدابري حامية خاصة

املتضمنة  العامة  والرعاية  الحامية  قواعد  جانب  إىل 

يف العهد واملتعلقة بوضع العامل بوجه عام، تضمنت 

األرسة  بحامية  خاصة  قواعد  العهد  من   10 املادة 

واألمومة واألطفال.

التدابري الخاصة بحامية األرسة

متثل االتفاقية رقم 156 ملنظمة العمل الدولية لسنة 

العائلية ”  املسؤوليات  ذوي  العامل  “بشأن   1981

إلزام  ومقتضاها  الخصوص.  هذا  يف  األسايس  املرجع 

الخدمات  وتوفري  التدابري  باتخاذ  األطراف  الدول 

الجمع بني  الوالدين من  لتمكني  املساندة  االجتامعية 

االلتزامات العائلية وبني مسؤوليات العمل واملشاركة 

إنشاء  تشجيع  طريق  عن  والسيام  العامة،  الحياة  يف 

وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال.

اتفاقية حقوق الطفل هي األخرى بهذه  وقد اعتنت 

بالغ  اهتامما  وأولتها  الطفل  حياة  يف  األساسية  البيئة 

من  املحورية،  املبادئ  من  جملة  بإقرار  وذلك  الوقع 

االتفاقية من وجوب  من   18 املادة  تضمنته  ما  بينها 

لضامن  جهدها  قصارى  األطراف  الدول  “تبذل  أن 

يتحمالن  الوالدين  كال  أن  القائل  باملبدأ  االعرتاف 

وأن  ومنوه...”،  الطفل  تربية  عن  مشرتكة  مسؤوليات 

“تقدم املساعدة املالمئة للوالدين ولألوصياء القانونيني 

يف االضطالع مبسؤوليات تربية الطفل..”، وعليها أيضا 

“تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية  أن 

األطفال” وأن “تتخذ كل التدابري املالمئة لتضمن ألطفال 

الوالدين العاملني حق االنتفاع بخدكات ومرافق رعاية 

الطفل التي هم مؤهلون لها”. 

التدابري الخاصة بحامية األمومة

تقيض كل من املادة 10 )2( من العهد الدويل الخاص 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية واالتفاقية 

رقم 3 لسنة 1919، مثلام تم تعويضها باالتفاقية رقم 

 2000 لسنة   183 رقم  وباالتفاقية   1952 لسنة   103

األمومة ”،  حامية  “بشأن  الدولية  العمل  ملنظمة 

العامالت  لألمهات  األطراف  الدول  تكفل  أن  بوجوب 

يف  أمور  جملة  من  تتمثل  خاصة  حامية  يف  الحق 

تاريخ  عن  تنم  طبية  شهادة  تقديم  رهن  التتمتَع، 
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الوالدة املحتمل، بإجازة وضع بأجر كامل ال تقَل مدتها 

عن إثني عرشة أسبوعا – تم الرفع فيها إىل 14 أسبوعا 

مبقتىض االتفاقية رقم 183 لسنة 2000 املذكورة أعاله- 

تتضّمن فرتة إجازة إلزاميّة بعد الوضع ال تقّل بأّي حال 

عن ستة أشهر.

ومتّدد اإلجازة التّي تؤخذ قبل التّاريخ املحتمل للوضع 

للوضع  املحتمل  التّاريخ  بني  املنقضية  املّدة  مبقدار 

وتاريخ حدوثه فعال وال ينقص ذلك من فرتة اإلجازة 

املمنوحة  اإلجازة  متس  وال  للوضع.  االّحقة  اإللزاميّة 

مبقتىض هذه االتفاقيات من اإلجازة الَسنوية املمنوحة 

عادة لجميع العامل.

ومام يقيض به نظام حامية األمومة أيضا منع فصل األم 

العاملة أثناء حملها أو أثناء إجازة الوضع، إالَ إذا ثبت 

أنَها اشتغلت بعمل آخر خالل اإلجازة الذكورة. 

التدابري الخاصة بحامية الطفل

تلزم املادة 10 )3( من العهد الدويل الخاص بالحقوق 

األطراف  الدول  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 

جميع  ومساعدة  لحامية  خاصة  “إجراءات  باتخاذ 

االقتصادي  االستغالل  من  الصغار  واألشخاص  األطفال 

واالجتامعي، مع وجوب “فرض العقوبات القانونية عىل 

من يقوم باستخدامهم يف أعامل تلحق األرضار بأخالقهم 

أو يصحتهم أو تشكل خطرا عىل حياتهم أو يكون من 

شأنها إعاقة منوهم الطبيعي”. كام تلزم بوضع “حدودا 

للسن بحيث يحرم استخدام العامل من األطفال بأجر 

ويعاقب عليه قانونا إذا كانوا دون السن”.

وتلزم املادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل هي األخرى 

حاميته  يف  الطفل  “بحق  باالعرتاف  األطراف  الدول 

يرجح  عمل  أي  أداء  ومن  االقتصادي  االستغالل  من 

الطفل،  لتعليم  إعاقة  ميثل  أن  أو  خضريا  يكون  أن 

أو  البدين،  بنموه  أو  الطفل  بصحة  يكون ضارا  أن  أو 

االجتامعي”. كام  أو  املعنوي،  أو  الروحي،  أو  العقيل، 

تلتزم الدول األطراف وفقا للفقرة )2( من نفس املادة 

واالجتامعية  واإلدارية  الترشيعية  التدابري  باتخاذ   32

الحق، وتقوم بوجه  التي تكفل إعامل هذا  والرتبوية 

خاص مبا ييل :

“)1( تحديد عمر أدىن أو أعامر دنيا لاللتحاق بعمل ؛

)2( وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه ؛

مناسبة لضامن  أو جزاءات أخرى  )3( فرض عقوبات 

بغية إنفاذ هذه املادة بفعالية”. 

السن  “بشأن  الدولية رقم 138  العمل  اتفاقية  ومتثل 

األدىن ” املشار إليها أعاله – وإىل جانب االتفاقية رقم 

182 لسنة 1999 »بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال« 

األطفال  حامية  مجال  يف  املرجعي  الدويل  املعيار   -

من االستغالل االقتصادي. وتم مبقتىض هذه االتفاقية 

السابقة  الدولية  العمل  اتفاقيات  العرش  مراجعة 

الخاصة بعمل األحداث. 

نظام  تلخيص  املذكورة  االتفاقية  إىل  بالرجوع  وميكن 

النقاط  يف  االقتصادي  االستغالل  من  األطفال  حامية 

والرشوط التالية:

• أن ال تقل السّن األدىن لالستخدام عن سّن التّعليم 	

الحاالت، عن الخمسة عرش  اإللزامّي ويف جميع 

ويف  منوا  األقل  للدول  وبالنسبة   – كاملة  سنة 

مرحلة أوىل عن األربعة عرش سنة كاملة - ما عدا 

األعامل التي يؤديها األحداث يف املؤسسات التي 

سلطة  تحت  فحسب  العائلة  أفراد  فيها  يعمل 

لهذه  يكون  ال  أن  عىل  الويص  أو  األم  أو  األب 

األعامل أي تأثري سلبي عىل صحة هؤالء األحداث 

تعليمهم. كام  العقيل و عىل  و  البدين  و منوهم 

ثالثة  إىل  العمل  يف  األطفال  قبول  سن  يخفض 

التي ال  الخفيفة  الفالحية  عرش عاما يف األشغال 

ترض بصحتهم و منوهم و ال متس مبواظبتهم عىل 

الدراسة.

• حظر استخدام األحداث قبل بلوغهم سن الثامنة 	

التي  األعامل  أنواع  جميع  يف  العمر  من  عرشة 

ميكن بحكم طبيعتها أو الظروف التي يقع القيام 

بها أن تعرض صحة أو سالمة او أخالق األحداث 

للخطر. وتحدد أنواع األعامل املشار إليها بالفقرة 

استشارة  بعد  الوطني  القانون  مبقتىض  السابقة 

منظامت أصحاب العمل و العامل املعنية.

• عمل 	 ساعات  تخفيض  عىل  الدولة  تعمل  أن 

وجوب  مع  العامل،  من  بغريه  مقارنة  األطفال 

توزيع ساعات العمل األسبوعي عىل ما ال يزيد 

إجباري  راحة  يوم  يعقبها  عمل  أيام  ستة  عىل 

بأجر كامل .

• أن تتخلل ساعات العمل اليومية فرتة للراحة ال 	

تقل مدتها عن ساعة و يجب أن ال يعمل الحدث 

عمل متواصل أكرث من أربع ساعات.

• حظر تشغيل الحدث ساعات عمل إضافية أو يف 	

أعامل ليلية عدا تلك التي تحدد بقرار من الجهة 
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أصحاب  منظامت  استشارة  بعد  يصدر  املختصة 

العمل و العامل املعنية.

• وجوب اعتبار الساعات التي يقضيها األطفال يف 	

التدريب خالل أوقات العمل اليومي من ضمن 

ساعات العمل الرسمية.

• منع تشغيل األطفال يف أوقات الراحة األسبوعية 	

والعطل الرسمية واإلجازات األخرى.

• منع تشغيل األحداث يف املناطق النائية والبعيدة 	

عن العمران.

• صحية 	 عمل  بيئة  بتوفري  العمل  صاحب  إلزام 

التي  واألوضاع  للرشوط  وفقا  لألطفال  وآمنة 

يحددها القانون الوطني بعد استشارة منظامت 

أصحاب العمل والعامل املعنية.

• الشاقة 	 األعامل  يف  األطفال  تشغيل  حظر 

والصناعات الضارة واألعامل ذات الخطورة التي 

يحددها القانون الوطني بعد استشارة منظامت 

أصحاب العمل و العامل املعنية.

• قدرها 	 سنوية  إجازة  يف  األطفال  حق  إقرار 

إلزام  ثالثون يوما عن كل سنة عمل فعلية، مع 

صاحب العمل أن مينح الطفل إجازته السنوية يف 

الطفل  يتنازل  أن  ومنع  كاملة،  املحدد  موعدها 

أو ويل أمره عن اإلجازة السنوية أو أي جزء منها 

مقابل تعويض أو بدونه.

• بأن 	 أطفال  يستخدم  الذي  العمل  صاحب  إلزام 

االجتامعية  وبأوضاعهم  بهم  خاصا  سجال  يضع 

واملهنية يبني فيه اسم الطفل وعمره وويل أمره 

وتاريخ مبارشته العمل ومحل إقامته وأية بيانات 

أخرى يحددها القانون الوطني.

• إلزام صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي األويل 	

للطفل والفحص الطبي الدوري كلام كانت هناك 

رضورة للتأكد من لياقته الصحية وأن يفتح ملف 

صحي لكل طفل يتضمن كل ما يتعلق بحياته يف 

النواحي الصحية.

• إلزام صاحب العمل بأن يعلن يف مكان ظاهر يف 	

مكان العمل عن نظام عمل األطفال.

• إلزام صاحب العمل بأن يقدم للطفل أجرا عادال 	

األجر  عن  يقل  ال  عمل  من  يؤديه  ما  مقابل 

املدفوع لغريه من العامل املستخدمني يف ظروف 

مامثلة.

ب( الحق يف مستوى معييش كاف

الخاص  الدويل  العهد  من   11 املادة  قراءة  من  يتبني 

أن  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق 

كاف  معييش  مستوى  يف  فرد  لكل  بالحق  االعرتاف 

التعاون  خالل  من  أو  منفردة  دولة،  كل  عىل  يحتم 

املناسبة،  والخطوات  التدابري  جميع  تتخذ  أن  الدويل، 

خاصة فيام يتصل ب:

• مقاومة الفقر وتحسني مستوى املعيشة؛	

• تأمني الغذاء املناسب وامللبس واملسكن الالئقني؛	

• تأمني توزيع عادل للمؤن الغذائية يف العامل.	

اهتامما  كاف  معييش  مستوى  يف  الحق  نال  وقد 

إطار عمل هيئات  األخرية، يف  السنوات  متزايدا هذه 

املدين.  واملجتمع  املختصة  ووكاالتها  املتحدة  األمم 

االقتصادية  بالحقوق  املعنية  اللجنة  ساعدت  كام 

العنارص  مختلف  بلورة  يف  والثقافية  واالجتامعية 

وااللتزامات  كاف  معييش  مستوى  يف  للحق  املكونة 

املرتتبة للدول األطراف بهدف تعزيز إعامله التدريجي 

يف  املذكورة  اللجنة  فخصصت  األكمل،  الوجه  عىل 

دورتها الرابعة سنة 1990 يوما للنقاش العام بخصوص 

الحق يف السكن الالئق، واعتمدت يف دورتها الخامسة 

يف كانون األول/ ديسمرب 1991 املذكرة العامة رقم 4 

“بشأن الحق يف سكن كاف ”. 

يف  املستدامة  للتنمية  العاملي  القمة  مؤمتر  أتاح  كام 

عام 2002 الفرصة إللقاء الضوء عىل الصالت التي ال 

والقانون  كاف  معييش  مستوى  يف  الحق  بني  تنفصم 

بناء  من  الالزمة  والرضورات  اإلنسان  لحقوق  الدويل 

والخصاصة  الفقر  لضاهرة  التصدي  من  ميكن  عامل 

والتحديات املنجرة عنها من منظور حقوق اإلنسان.

5( الحق يف التمتع بأعىل مستوى صحة ميكن بلوغه

الخاص  الدويل  العهد  من   12 املادة  قراءة  من  يتبني 

أن  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق 

االعرتاف بحق كل فرد يف التمتع بأعىل مستوى صحة 

جميع  تتخذ  أن  دولة  كل  عىل  يحتم  بلوغه  ميكن 

التدابري والخطوات املناسبة، خاصة فيام يتصل ب:

• تأمني خفض نسبة الوفيات يف املواليد ويف وفيات 	

األطفال؛

• تحسني شتى الجوانب البيئية والصناعية؛	

• الوقاية من األمراض املعدية واملتفشية و املهنية 	

و معالجتها و حرصها؛
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• خلق ظروف من شأنها أن تؤمن الخدمات الطبية 	

والعناية الطبية يف حالة املرض.

وقد نال الحق لكل فرد يف التمتع بأعىل مستوى صحة 

األخرية،  السنوات  هذه  متزايدا  اهتامما  بلوغه  ميكن 

يف إطار عمل هيئات األمم املتحدة ووكاالتها املختصة 

واملجتمع املدين. كام ساعدت اللجنة املعنية بالحقوق 

مختلف  بلورة  يف  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 

العنارص املكونة لهذا الحق وااللتزامات املرتتبة للدول 

الوجه  عىل  التدريجي  إعامله  تعزيز  بهدف  األطراف 

الصحية  الخدمات  بقطاع  يتصل  فيام  خاصة  األكمل، 

لفائدة الطفل واألم.

6( الحق يف التعليم

الدويل  العهد  من  و14   13 املادتني  قراءة  من  يتبني 

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية – 

والتي اختزات أهم املعاين املتضمنة فيها وتم إثراءها 

أن   - الطفل  حقوق  اتفاقية  من  و29   28 املادتني  يف 

أن  دولة  كل  عىل  يحتم  التعليم  يف  بالحق  االعرتاف 

تتخذ جميع التدابري والخطوات املناسبة، وذلك خاصة 

فيام يتصل ب:

• وجوب إقرار مبدأ إلزامية التعليم ومجانيته؛	

• متناول 	 يف  وجعلها  التعليمية  التسهيالت  توفري 

جميع األطفال؛ 

• تحسني مردودية التعليم و نتائجه مع العمل عىل 	

خفض نسبة اإلنقطاع املبكر عن الدراسة؛

• جعل برامج التعليم و أهدافه تساعد عىل نرش 	

التسامح  مبادئ  وتعزز  اإلنسان  حقوق  ثقافة 

العامل  يف  والشعوب  الدول  بني جميع  والصداقة 

النبيلة املكرسة يف ميثاق  وغري ذلك من املبادئ 

األمم املتحدة واملشار إليها باملادة 14 من العهد.

وقد تدعمت مختلف هذه الجوانب للحق يف الرتبية 

تضمنت  حيث  الطفل  حقوق  اتفاقية  صدور  منذ 

املادتان 28 و29 من االتفاقية املذكورة أحكاما مالمئة 

ومرثية ملقتضيات املادتني 13 و14 من العهد.

ويف  الثقافية  الحياة  يف  الحرة  املشاركة  يف  الحق   )7

التمتع بالفنون وبفوائد اإلنتاج العلمي

تلتزم الدول طبقا للامدة 15 من العهد الدويل الخاص 

باتخاذ  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق 

جميع التدابري والخطوات املناسبة، وذلك خاصة فيام 

يتصل ب:

• يف 	 بحرية  املشاركة  يف  شخص  كل  حق  تأمني 

الحياة الثقافية؛

• التقدم 	 بفوائد  التمتع  يف  فرد  كل  حق  تأمني 

العلمي وتطبيقاته؛ 

• عن 	 الناتجة  واملادية  املعنوية  املصالح  حامية 

بيئة  وتأمني  الفني  أو  األديب  أو  العلمي  اإلنتاج 

إنتاج تقوم عىل مبدأ حرية الخلق واإلبداع.

 

ثالثا: التزامات الدولة

1- طبيعة ونطاق التزامات الدول األطراف مبوجب العهد 

تتَّخذ،  بأن  العهد  هذا  يف  طرف  دولة  كل  “تتعهد 

الدوليني،  والتعاون  املساعدة  طريق  وعن  مبفردها 

وبأقىص  والتقني،  االقتصادي  الصعيدين  عىل  والسيَّام 

خطوات  من  يلزم  ما  املتاحة،  مواردها  به  تسمح  ما 

لضامن التمتُّع الفعيل التدريجي بالحقوق املعرتف بها 

يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك جميع السبل املناسبة، 

وخصوًصا سبيل اعتامد تدابري ترشيعية.

تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تضمن جعل 

أي  من  بريئة  فيه  عليها  املنصوص  الحقوق  مامرسة 

أو  اللغة  أو  الجنس  أو  اللون  أو  العرق  بسبب  متييز 

األصل  أو  السيايس  غري  أو  السيايس  الرأي  أو  الدين 

القومي أو االجتامعي أو الرثوة أو النسب أو غري ذلك 

من األسباب.

الواجبة  املراعاة  إيالء  مع  تقرِّر،  أن  النامية  للبلدان 

مدى  أي  إىل  القومي،  والقتصادها  اإلنسان  لحقوق 

ستضمن الحقوق االقتصادية املعرتف بها يف هذا العهد 

لغري املواطنني ” املادة 2 من العهد. 

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  »لجنة  وتوضح 

الواقعة  االلتزامات  طبيعة   )CESCRs( والثقافية«7 

عىل عاتق الدولة املندرجة يف هذا االتفاقية. فهي تنص 

تحقيقه  ميكن  الصلة  ذات  الحقوق  إحقاق  أنَّ  عىل 

بصورة متتالية، “إال أنَّ الخطوات نحو الهدف يجب أن 

تُتََّخذ يف غضون مهلة قصرية بعد دخول العهد مفعوله 

بالنسبة إىل الدول املعنية. وإن خطواٍت كهذه يجب 

د وتُستهَدف بأوضح صورة، مبا يؤول  تُدرََس وتُحدَّ أن 

لجنة  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  لجنة  7  تُعدُّ 

من  املزيد  أنظر  “االتفاقية ”.  تنفيذ  ملراقبة  مستقلة  خرباء 

املعلومات يف الفصل... عن عمل اللجنة.
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إىل تحقيق االلتزامات التي أقرَّها العهد ”8.

إنَّ طبيعة التزامات الدولة املندرجة تحت هذا العهد 

وحجمها أو مداها وضعتها مجموعة من خرباء القانون 

الدويل يف عام 1986. وإنَّ محاولتهم هذه التي ُعرفت 

بـ “مبادئ ليمبورغ”9 )أنظر اإلطار4: مبادئ ليمبورغ( 

بالتزامات  املتعلقة  التوضيحات  من  املزيد  أضافت 

املوارد  من  األقىص  والحد  املتتايل  واإلحقاق  الدولة 

)أنظر املزيد من املعلومات يف صدد الحد األقىص من 

املوارد عىل الصفحة...(.

وإن  عاتقها  عىل  امللقاة  لاللتزامات  الدول  احرتام  إن 

كان ينطوي ضمنياً عىل طابع تدريجي منصوص عليه 

برصيح العبارة يف الفقرة 1 من املادة 2 من العهد إال 

أنه يجب أال يفرس بأي حال من األحوال عىل أنه يعني 

ضمنياً حق الدول يف إرجاء اتخاذ التدابري إىل ما النهاية 

الحقوق  لكافة  الكامل  اإلعامل  تأمني  أجل  من  لـه 

املعرتف بها يف العهد. ويستتبع ذلك بالرضورة ما ييل: 

• ويف 	 فوراً  التدابري  باتخاذ  ملزمة  الدول  جميع 

جميع األحوال يف غضون فرتة زمنية معقولة بعد 

الترشيعية  التدابري  مراعاة  مع  العهد،  نفاذ  بدء 

وبوضع  التدابري،  من  وغريها  واملالية  واإلدارية 

اآلليات املالمئة الكفيلة باملشاركة تدريجياً بنشاط 

االقتصادية  الحقوق  لكافة  الكامل  اإلعامل  يف 

واالجتامعية والثقافية املعرتف بها يف العهد.

• التمتع 	 تأمني  عىل  بالسهر  ملزمة  الدول  جميع 

عىل أوسع نطاق ممكن بكافة الحقوق املعرتف 

تساوي  ويف ظروف  متيز  أي  دون  العهد،  يف  بها 

حقوق  لحامية  خاصة  عناية  إيالء  مع  الفرص، 

املنصف  واالستخدام  السكان  فئات  أضعف 

والفعال للموارد املتاحة.

• جميع 	 بإزالة  فوراً  بالقيام  ملزمة  الدول  جميع 

8  التعليق العام رقم 3. طبيعة موجبات الدول األطراف )املادة 

2. )1(( الفقرة 2. متوفرة عىل املوقع الشبيك التايل:

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/)Symbol(/94bdba

f59b43a424c12563ed0052b664?Opendocument

الرابط  املتوفرة عىل  ليمبورغ ”  “مبادئ  إثباته يف  9  كام جرى 

التايل:

//www.fao.org/righttofood/KC/downloads/vl/docs/

Limburg%20principle.doc

التأمت مجموعة الخرباء بدعوة من لجنة قانونية دولية يف كلية 

الحقوق بجامعة “ليمبورغ ” )يف “ماسرتيخت ” بهولندة( ومعهد 

مورغان الحرضي لحقوق اإلنسان، وجامعة سينسينايت )أوهايو، 

الواليات املتحدة األمريكية(.

واتخاذ  النصوص  عن  الناتجة  التمييز  أشكال 

اإلجراءات ملكافحة التمييز الناتج عن املامرسات 

التمتع  الجميع يف  التي تعرقل تساوي  والتقاليد 

وذلك  العهد،  يف  بها  املعرتف  الحقوق  بكافة 

بوسائل فعالة ومالمئة.

بتحقيق  موجب  ما«:  يشء  فعل  »بعدم  موجب 

النتيجة 

أحياناً  تفرز  العهد  بها مبقتىض  املتعهد  االلتزامات  إن 

انتهاكها  تبني  بسهولة  ميكن  نتيجة  بتحقيق  التزامات 

الدولة  ارتكبت  كلام  وذلك  االنتهاك،  هذا  وتقدير 

مبوجب  محظور  فعل  بارتكاب  انتهاكات  الطرف 

انتهكت،  قد  بذلك  تكون  الطرف  فالدولة  العهد. 

وهذا  ما«،  فعل يشء  »بعدم  موجباً  التعبري،  إن صح 

التزام ميكن قياسه بحكم طبيعته وبالتايل فهو ال يقبل 

التدريج عادة. فال ميكن أن تكون الدول األطراف قد 

الفئة من االلتزامات  تعهدت فقط، فيام يتصل بهذه 

الدولية، مبجرد بذل كل ما يف وسعها لعدم انتهاك هذه 

االلتزامات. 

أمثلة :

التالية  األمثلة  التوجيهية  ماسرتيخت  مبادئ  تقدم 

لالنتهاكات بارتكاب الفعل:

• ينظم 	 بقانون  رسمياً  العمل  وقف  أو  إلغاء 

االستمرار يف التمتع بحق اقتصادي أو اجتامعي 

أو ثقايف مكفول حالياً؛ 

• والحرمان املتعّمد من حق من هذه القبيل فيام 	

خالل  من  معينة،  مجموعات  أو  بأفراد  يتصل 

متييز مدرج يف القانون أو مفروض يف إطاره.

• ومهام يكن األمر فإن أي انتهاك من جانب دولة 	

بارتكاب  انتهاكاً  التمييز يشكل  طرف ملبدأ عدم 

فعل مخالف لألحكام الرصيحة الواردة يف الفقرة 

2 من املادة 2 من العهد. 

وبعبارة أخرى فإنه إذا ما وجدت املوارد للسامح إىل 

هذا  يتم  أن  يجب  فإنه  معني  بحق  بالتمتع  ما  حد 

وتكون  متييز،  أي  عىل  تنطوي  ال  ظروف  يف  التمتع 

الدولة قد أخلّت بشكل واضح مبوجب بتحقيق نتيجة 

كلام اتخذت أو أدامت تدابري ترشيعية أو إدارية أو 

تدابري أخرى متنع أشخاصاً أو مجموعات من األشخاص 

من التمتع بشكل متساٍو بأي حق من الحقوق املعرتف 

بها يف العهد. وكام رأينا فإن احرتام مبدأ أسايس كهذا 
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يكون  األطراف  الدول  والتزام  املوارد  عىل  يتوقف  ال 

للقياس ومن ثم ال يكون  قابالً  بالتايل بحكم طبيعته 

عادة قابالً للتدريج. وال ميكن أن تكون الدول األطراف 

قد تعهدت فقط، فيام يتصل مببدأ عدم التمييز، مبجرد 

املبدأ.  هذا  انتهاك  عدم  بغية  وسعها  يف  ما  كل  بذل 

املعني  واملبدأ  ثابتا  بااللتزام  اإلخالل  يكون  وهكذا، 

منتهكا ما أن تفعل الدولة ما هو محظور فعله.

املوجب »بالقيام بيشء ما« : موجب – حسب الحالة- 

بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية 

إنه كلام متثلت االلتزامات املتعهد بها مبقتىض العهد 

بدون شك  يحيل  الذي  األمر   - ما«  »القيام بيشء  يف 

تحيل   ،- األطراف  الدول  بالتزامات  أوسع  قامئة  إىل 

باالمتناع عن  انتهاكات  إىل  االلتزامات  انتهاكات هذه 

اللتزامات  انتهاك  عن  الحالة،  حسب  وتنبثق،  الفعل 

بتحقيق نتيجة أو مبجرد التزامات ببذل عناية بحسب 

مدى الحرية والوسائل املوفرة موضوعياً للدولة بغية 

إعامل الحقوق التي هي مكلفة بتأمينها.

األمثلة  التوجيهية  ماسرتيخت  مبادئ  تقدم   : أمثلة 

التالية لالنتهاكات باالمتناع عن الفعل :

- امتناع دولة ما عن اتخاذ التدابري املناسبة املنصوص 

عليها يف العهد؛

بشكل  يتنايف  قانون  إلغاء  أو  مراجعة  عن  امتناعها   -

واضح مع موجب منصوص عليه يف العهد.

موجب  طرف  دولة  كل  عىل  يقع  حال،  أي  وعىل   -

كل  من  إعامله  املطلوب  إعامل  بتأمني  أدىن  جوهري 

التي  والدولة  العهد.  يف  املكرسة  الحقوق  من  حق 

يفتقر فيها عدد من األشخاص ملا هو أسايس من غذاء 

ورعاية صحية أولية وسكن وتعليم تكون دولة تهمل، 

من أول وهلة، ما عليها من التزامات مبقتىض العهد. 

ويتعلق األمر هنا بانتهاك موجب بتحقيق نتيجة. 

بالحقوق  املعنية  اللجنة  الخصوص  بهذا  والحظت 

العهـد  تفسري  أن  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 

الـذي ال يربز هـذا االلتزام األسايس األدىن إمنـا يفـرغ 

هذا األخري إىل حـد كبري مـن مضمونـه. 

اإلطار 4. مبادئ ليمبورغ
»التخاذ الخطوات... بكل الوسائل املناسبة، مبا يف ذلك تحديًدا تبنِّي الترشيع املالئم«

نة يف العهد. 16. عىل كل الدول األطراف واجب البدء فوًرا باتخاذ الخطوات اآليلة إىل إحقاق كامل الحقوق املضمَّ
17. عىل الدول األطراف استخدام كل الوسائل املمكنة عىل املستوى الوطني، مبا يف ذلك اإلجراءات الترشيعية واإلدارية والقضائية 

واالقتصادية واالجتامعية والتعليمية، مبا ينسجم وطبيعة الحقوق، بغية إشباع موجباتها املندرجة تحت االتفاقية.
18. إنَّ اإلجراءات الترشيعية وحدها ليست كافية إلشباع املوجبات املندرجة تحت االتفاقية. بيد أنه تنبغي املالحظة مع ذلك أنَّ 

املادة 2 )1( ستتطلَّب غالبًا عمالً ترشيعيًّا ينبغي القيام به حني يكون الترشيع يف بعض الحاالت منتهًكا ملوجبات العهد.
ال، مبا يف ذلك التعزيزات القضائية-الحقوقية املالمئة. ن التعزيز الفعَّ 19. عىل كل الدول األطراف أن تؤمِّ

20. إنَّ مالءمة الوسائل التي ستطبقها دولة طرف محددة يجب أن تحددها الدولة املعنية نفسها، وأن تخضع للمراجعة من قبل 
املجلس االقتصادي-االجتامعي التابع لألمم املتحدة، مبساعدة من اللجنة. وإنَّ مثل هذه املراجعة يجب أن تُجرى من دون أي أذى 

أو إجحاف ينزل بأهلية الهيئات األخرى املؤسسة املولجة متابعة رشعة األمم املتحدة.
»إحقاق متتال لكامل الحقوق«

21. يتطلَّب موجب »اإلحقاق املتتايل لكامل الحقوق« من الدول األطراف التحرك بالرسعة املمكنة نحو إحقاقها. ومهام يكن من 
ظروف قد تدفع إىل قطع سريورة هذا العمل، ينبغي عىل الدول أال توفر بذل أي جهد لضامن اإلحقاق الكامل؛ بل عىل العكس، إذ 

يقع عىل عاتقها واجب البدء فوًرا باتخاذ الخطوات اآليلة إىل تلبية موجباتها املنصوص عليها يف االتفاقية. 
22. يتطلَّب بعض املوجبات يف العهد تنفيًذا فوريًّا بالكامل من قبل الدول األطراف، كحظر التمييز الوارد يف املادة 2 )2( من العهد.

ال. 23. يوجد موجب اإلحقاق املتتايل مستقالً عن الزيادة يف املوارد؛ فهو يتطلب استخدام املوارد املتوفرة عىل نحو فعَّ
24. إنَّ اإلحقاق املتتايل ميكن أال يتأثر بتزايد املوارد وحسب، بل أيًضا بتنمية املوارد املجتمعية الرضورية ليحقق كل شخص الحقوق 

املنصوص عليها يف العهد.
»حتى الحد األقىص من املوارد املتوفرة«

25. إنَّ الدول األطراف ملزمة –بغض النظر عن مستوى التنمية االقتصادية- بضامن احرتام الحد األدىن من الحقوق املادية للجميع.
26. يُقصد بـ »مواردها املتوفرة« كال نوعي املوارد ضمن الدولة، وأيًضا تلك املوارد املتوفرة من املجتمع الدويل من خالل التعاون 

واملساعدة الدوليني.
27. يف تحديد ما إذا كانت اإلجراءات املتخذة إلحقاق الحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية مناسبة، ينبغي االنتباه إىل الوصول إىل 

ال. املوارد املتوفرة ]أو املتاحة[ واستخدامها عىل نحو متكافئ وفعَّ
28. تُعطى األولوية يف استخدام املوارد املتوفرة إلحقاق الحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، مع التنبه لرضورة ضامن إشباع كل 
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ii ماهية التزامات الدولة: 

التزامات باحرتام وحامية وإشباع الحقوق.أ( 

االقتصادية 	(  الحقوق  توفر  لضامن  التزامات 

واالجتامعية وإمكان الوصول إليها ونوعيتها.

التزامات لضامن مبدأ املساواة وعدم التمييز.	( 

الحقوق د(  لجنة  اىل  تقارير  برفع  التزامات 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

التزامات مرتبطة بالحق يف التنمية.ه( 

أ( التزامات باحرتام وحامية وتعزيز الحقوق

إنَّ االلتزامات التي ينبغي احرتامها وحاميتها وإشباعها 

القانوين  العمل  إطار  ثالثة ضمن  عامة  التزامات  هي 

لجنة  أصدرت  فقد  واالجتامعية.  االقتصادية  للحقوق 

تعليقات عامة عدة  االقتصادية واالجتامعية  الحقوق 

تتصل بكل حق يف االتفاقية، وأوردت يف قامئة التزامات 

احرتاما  أجل  من  بها  تقوم  أن  الدولة  عىل  يفرتض 

وحامية وإشباعا للحقوق10.

• التزامات باحرتام الحقوق: تتطلَّب من الدولة 	

اإلحجام عن أي تدّخل ال يتناسب مع التمتع 

بأي حق.

• التزامات بحامية الحقوق: تتطلَّب من الدول 	

غري  بتدّخل  ثالثة  أطراف  قيام  دون  الحؤول 

ووقف  وانتهاكه  ما  بحق  التمتع  مع  مناسب 

10 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.

htm )as i mentioned there is a chart in this link with some 

available in Arabic(.

عقوبات أو فرضها.

• التزامات بتعزيز الحقوق: تتطلَّب من الدول 	

التمتع به،  التمتع بحق ما، أو تعزيز  تسهيل 

واإلدارية  الترشيعية  التدابري  باتخاذ  وذلك 

امليزانية وغري ذلك مام  والقضائية ويف مجال 

يفرض نفسه من تدابري أخرى من أجل تأمني 

اإلعامل الكامل لحق ما من الحقوق املحددة 

يف العهد.

ب( التزامات لضامن مبدأ املساواة وعدم التمييز

يُعترب تأمني مبدأ املساواة وعدم التمييز التزاما أساسيا 

من التزامات الدولة.

الدول  »تنفذ  ييل:  ما  عىل  العهد  من   3 املادة  تنص 

واملرأة  الرجل  حق  لضامن  املعني  العهد  األطراف 

املتساوي يف التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

يُعامل  »أن  املبدآن  يتطلَّب  فيها«.  الواردة  والثقافية 

جميع الناس مبا هم وليس بوصفهم وسائل«11.

الحقوق  »لجنة  ى  تتصدَّ  16 رقم  العام  التعليق  يف 

الرجال  لحق  والثقافية«  واالجتامعية  االقتصادية 

االقتصادية  بالحقوق  التمتع  يف  املتساوي  والنساء 

أن  عىل  التعليق  ينص  حيث  والثقافية،  واالجتامعية 

ببعضهام  يرتبطان  التمييز  وعدم  املساواة  »مبدأي 

11  An Index of Economic and Social Rights Fulfillment: 

Concept and Methodology Sakiko Fukuda-Parr; Terra 

Lawson-Remer; Susan Randolph, Journal of Human Rights, 

8:195–221, 2009 p.199

شخص متطلباته املادية، فضالً عن توفري الخدمات األساسية له.
فرديًّا ومن خالل التعاون واملساعدة الدوليني، وخصوًصا عىل املستويني االقتصادي والتقني«

29. يجب أن يؤخذ التعاون واملساعدة الدوليان وفًقا لرشعة األمم املتحدة )املادتان 55 و56( وكذلك العهد بعني االعتبار بوصفهام 
شأنًا أولويًّا بالنسبة إىل إحقاق كل حقوق اإلنسان والحريات األساسية االقتصادية واالجتامعية والثقافية، فضالً عن املدنية والسياسية.
ه التعاون واملساعدة الدوليان نحو تأسيس نظام اجتامعي ودويل تقوم يف أساسه الحقوق والحريات الواردة يف  30. يجب أن يوجَّ

العهد، بحيث ميكن تحقيقها عىل نحو كامل )املادة 28، »اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان«(.
31. بغض النظر عن الفروق واالختالفات يف أنظمتها السياسية واالقتصادية واالجتامعية، عىل كل الدول أن تتعاون بعضها مع بعض 
لتعزيز التقدم الدويل واالجتامعي واالقتصادي والثقايف، وبالتحديد تعزيز النمو االقتصادي يف البلدان النامية خلًوا من التمييز القائم 

عىل اختالفات كتلك.
32. عىل الدول األطراف أن تتخذ الخطوات من خالل الوسائل الدولية للمساعدة والتعاون يف إحقاق الحقوق املنصوص عليها يف 

العهد.
نة يف العهد. 33. يجب أن يقوم التعاون واملساعدة الدوليان عىل تساوي الدول السيادي، وأن يهدفا إىل إحقاق الحقوق املضمَّ

34. يف سياق بذل التعاون واملساعدة الدوليني وفق املادة 2 )1(، ينبغي أال يُغفل دور املنظامت الدولية ومساهمة املنظامت غري 
الحكومية.
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تكامليًّا وتشاركيًّا«12.

يف  تبنِّيها  )جرى  مونرتيال«13  »مبادئ  ى  وتتصدَّ هذا، 

النساء  حقوق  معنى   )2002 ديسمرب  األول/  كانون 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية وتطبيقها. كام ترمي 

ارتكاب  بعدم  الضامنات  تفسري  ترشيد  إىل  املبادئ 

االقتصادية واالجتامعية  بالحقوق  التمتع  أي متييز يف 

تتمكن  بحيث  املتساوية،  املامرسة  ومراعاة  والثقافية 

التمتع بها عىل نحو كامل ومتساو )أنظر  النساء من 

اإلطار 5 لالطالع عىل »مبادئ مونرتيال«(.

االقتصادية  الحقوق  اتاحة  من  للتأكيد  التزامات  ج( 

واالجتامعية والثقافية وامكانية الوصول اليها وقبولها 

)التأكيد عىل النوعية( وقابليتها للتكّيف

والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  توفر  إنَّ 

وامكانية الوصول اليها وقبولها )التأكيد عىل النوعية( 

وقابليتها للتكيّف عبارة عن عوامل أساسية يؤكَّد عليها 

من أجل أعامل الحقوق بشكل كامل وضامن التمتع 

دها »لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية  بها. وتُعدِّ

والثقافية« يف كل تعليق عام مستقل، وتعتربها رشوطًا 

مهيمنة، بحيث تحتاج الدولة الطرف إىل التأكيد عىل 

الرجال  بحق   16 رقم  العام  للتعليق  الكامل  النص  12  يتوفر 

االقتصادية واالجتامعية  بالحقوق  التمتع  املتساوي يف  والنساء 

والثقافية عىل املوقع التايل:
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/

C.12/2005/4&Lang=E

13  مبادئ مونرتيال،
http://www.escr-net.org/usr_doc/Montreal_Principles_-_

ENGLISH.doc

دة للحق )أنظر اإلطار 6 الستعراض هذه  مامرسة محدَّ

العوامل يف حالة الحق يف الصحة(. ومع أنَّ الظروف 

م  د بنوع خاص لكل حق، فإن ما ييل يقدِّ املهيمنة تُحدَّ

العامة  التعليقات  يف  املحددة  للظروف  موجزًا  عرًضا 

الصادرة عن لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية14:

• اتاحة الحقوق: عىل الدول أن تؤمن ما يكفي 	

واملؤسسات  والخدمات  التحتية  البنى  من 

املتعلقة  الربامج  تأمينها  واملنشآت، فضالً عن 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية.

• إمكانية الوصول إىل الحقوق: تشمل الوصول 	

الالمتييزي واملادي )مع ضامن الوصول املادي 

قطاعات  كل  إىل  والخدمات  للسلع  اآلمن 

السكان وفئاتهم، والسيَّام الفئات األكرث تعرًُّضا 

وتهميًشا، مبن فيها األشخاص ذوو االحتياجات 

يستلزم  الذي  االقتصادي  والوصول  الخاصة(، 

بالرضورة أن تكون املنشآت والسلع والخدمات 

معروضة للجميع بأسعار معقولة.

• مقبولة 	 كونها  إىل  باإلضافة  الحقوق:  قبول 

والخدمات  السلع  تكون  أن  يجب  ثقافيًّا، 

املوفَّرة مالمئة وذات نوعية جيدة.

• التي 	 األعامل  إنَّ  للتكّيف:  الحقوق  قابلية 

تقوم بها الدولة إلحقاق الحقوق املعنية يجب 

تغري  مع  للتكيُّف  بالقابلية  متسمة  تكون  أن 

قابلية  )لُحظت  املجتمع  وحاجات  الطبيعة 

الحقوق للتكّيف خصوًصا فيام يتّعلق بالحق 

14  التعليقات العامة 4، 7، 12، 13، 14، 15، 18.

اإلطار 5: إضاءات عىل “مبادئ مونرتيال”

• بالفقر 	 كمجموعة  يتأثَّرن  ألنهن  النساء  إىل  بالنسبة  خاصة  أهمية  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق 

وبالتهميشني االقتصاديني واالجتامعيني.

• النزاعات وما بعدها عند فرض 	 النساء حيال الحرمان االجتامعي واالقتصادية أكرث فأكرث خالل  ق تعرُّضيَّة  تتعمَّ

العقوبات االقتصادية.

• والثقافية، 	 واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  املتساوي  للتمتع  النساء  بأهلية  يُعرَتَف  أنه  بوجه خاص  املهم  من 

النيوليربالية والعوملة االقتصادية. ولسياسات الخصخصة والتقشف  الراهن من  التشديد عليها يف املناخ  ويجدد 

االقتصادي والتكييف الهيكيل أثار سلبية عىل النساء.

• لتنفيذ الحقوق بصورة كاملة كام وردت يف املادة 3 و2)2( من االتفاقية حول الحقوق االقتصادية واالجتامعية 	

والتنميط  اإلخضاع  يُركِّز عىل  فهم  يُتطلَّب  األخرى،  اإلنسان  اتفاقيات حقوق  يف  املامثلة  والضامنات  والثقافية، 

والنواقص البنيوية التي تعاين منها النساء. فهو يتطلب أكرث من اعرتاف قانوين عادل وشكيل باملساواة بني الجنسني. 

فهو يتطلَّب التزام كل األطراف املسؤولني التخاذ كل الخطوات الرضورية ملعالجة النواقص املادية واالجتامعية 

الحقيقية التي تعاين منها املرأة.
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يف التعليم(.

د( التزامات برفع تقارير اىل لجنة الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية.

بتقديم  ملزمة  “العهد ”  يف  األطراف  الدول  كل  إنَّ 

الحقوق  تنفيذ  فيها  تتناول  اللجنة  إىل  دورية  تقارير 

كام نصت عليه املادتان 16 و17 منه. إذ ينبغي عليها 

قبولها  بعد  أولية -يف غضون سنتني-  تفيد بصورة  أن 

خمس  ميض  بعد  بتقاريرها  اإلدالء  ثَمَّ  ومن  العهد، 

ى  سنوات عىل ذلك. تنظر اللجنة يف كل تقرير وتتصدَّ

لكل االهتاممات التي أوردها وتقرتح التوصيات للدولة 

اإلطار 6. اتاحة الحق يف الصحة وامكانية الوصول اليه وقبوله 

ينطوي الحق يف الصحة بكل أشكاله وعىل كل املستويات عىل العنارص املرتابطة واملتداخلة واألساسية التالية. وسيعتمد 

التطبيق املحدد لهذه العنارص عىل الظروف السائدة يف دولة طرف محددة.

)أ( االتاحة: إنَّ عمل منشآت الصحة العامة والرعاية الصحية والسلع والخدمات، كام الربامج، يجب أن تكون متاحة بكمية 

دة ستتباين استناًدا إىل العديد من العوامل، مبا فيها  كافية ضمن الدولة الطرف.فطبيعة املنشآت والسلع والخدمات املحدَّ

دات الضمنية للصحة، كمياه الشفة اآلمنة والسليمة، واملنشآت  مستوى الدولة الطرف التنموي. كام ستشمل أيًضا املحدِّ

املناسبة واملستشفيات والعيادات وغري ذلك مام يرتبط من األبنية الصحية، والجهاز البرشي  )النظافة(  العامة  الصحية 

الصحي املدرب الذي يتقاىض أعضاؤه رواتب وأجوًرا تنافسية عىل الصعيد املحيل، واألدوية الرضورية األساسية عىل النحو 

فه برنامج العمل الصادر عن »منظمة الصحة العاملية« عن األدوية األساسية؛ الذي حدده ووصَّ

)ب( إمكانية الوصول: عىل املنشآت الصحية والسلع والخدمات أن تكون قابلة لوصول كل شخص إليها، وذلك من دون 

متييز وضمن ترشيعات الدولة الطرف املعمول بها يف نظامها القضايئ. ومليزة الوصولية أربعة أبعاد يتجاوز بعضها بعًضا: 

عدم التمييز، إمكانية الوصول ماديًّا )جسديًّا(، إمكانية الوصول اقتصاديًّا، إمكانية الوصول إىل املعلومات:

• عدم التمييز: يجب أن تكون املنشآت الصحية والسلعية والخدمية قابلة للوصول إليها من قبل الجميع، وخصوًصا 	

من قبل الرشائح السكانية األكرث تعرًُّضا وتهميًشا، من دون متييز، قانونًا ويف الواقع، بعيًدا من أي خلفيات حظرية 

)منعية(.

• إمكانية الوصول ماديًّا )جسديًّا(: يجب أن تكون املنشآت الصحية والسلعية والخدمية ضمن مدى بلوغ مادي 	

شة، مبا يف ذلك سكان املناطق الريفية )وغالبًا ما  تستطيعه كل رشائح السكان، والسيَّام الجامعات املعرَّضة واملهمَّ

تكون الجامعات املعرَّضة واملهمشة متنمية إىل األقليات اإلثنية والسكان األصليني والنساء واألطفال واملراهقني 

تشمل  كام   .)HIV/AIDS( املناعة  نقص  بفريوس  واملصابني  الخاصة  االحتياجات  وذوي  سنًّا  األكرب  واألشخاص 

إمكانية الوصول كذلك وصول األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة إىل املباين عىل النحو املالئم لهم؛

• ل النفقات(: يجب أن تكون املنشآت الصحية والسلعية والخدمية 	 إمكانية الوصول اقتصاديًّا )القدرة عىل تحمُّ

مقبولة السعر والنفقة بالنسبة إىل الجميع. إذ ينبغي أن يكون الدفع لقاء خدمات الرعاية الصحية، كام الخدمات 

ا  املرتبطة باملحددات الصحية الضمنية، قامئًا عىل مبدأ التكافؤ مبا يضمن هذه الخدمات، سواء أكان تقدميها عامًّ

ا، عىل أن تكون مقبولة األسعار بحيث يتمكن جميع طالبيها من تحمل نفقاتها، مبا يف ذلك الجامعات  أم خاصًّ

املعوزة اجتامعيًّا. ويتطلب التكافؤ أال تتحمل األرس األشد فقرًا األعباء عىل نحو غري متناسب من نفقات صحية 

مقارنة مبا تتحمله األرس األغنى.

• إمكانية الوصول إىل املعلومات: تشمل إمكانية الوصول حق البحث عن املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها يف ما 	

يتعلق باملسائل الصحية. عىل أنَّ إمكانية الوصول إىل املعلومات ينبغي أال تفسد الحق يف الحصول عىل البيانات 

الصحية الشخصية التي يجب أن تُعامل برسية.

)ج( القبول والجودة: يجب أن تحرتم كل املنشآت الصحية والسلعية والخدمية األخالقيات الطبية وما يتوافق معها من 

مكونات ثقافية، أي احرتام ثقافة األفراد واألقليات والجامعات واملنجمعات )communities( األهلية املحلية، والتعامل 

بحساسية مع الجنوسة ومتطلَّبات الدورة الحياتية، فضالً عن احرتام الرسية وتحسني الوضع الصحي لجميع هؤالء؛

يجب أن تكون كل املنشآت الصحية والسلعية والخدمية، أيًضا، مناسبة من الناحيتني العلمية والطبية وذات نوعية جيدة 

)جودة عالية(. وهذا يتطلَّب –من بني أمور أخرى- طاقاًم طبيًّا ماهرًا، فضالً عن توفر األدوية املعرتف بها واملقرة علميًّا 

والتجهيزات االستشفائية ومياه الشفة األمنة والسليمة والنظافة العامة.
)General Comment No.14, Paragraph 12( :املصدر
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الطرف عىل هيئة “مالحظات استنتاجية ”15.

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  “لجنة  أوردت  وكام 

من  أنَّه  اللجنة  “ترى   :1 رقم  تعليقها  يف  والثقافية ” 

مجرد  أساًسا  هو  التقارير  تقديم  أنَّ  االفرتاض  الخطأ 

مسألة إجرائية يقترص هدفها عىل وفاء كل دولة طرف 

الرصد  هيئة  إىل  التقارير  بتقديم  الرسمي  بالتزامها 

الدولية املناسبة. فعىل العكس من ذلك، ووفقاً لنص 

وتقدميها  التقارير  إعداد  عملية  فإن  وروحه،  العهد 

من جانب الدول ميكنهام، بل ينبغي، أن يكونا سبيالً 

لتحقيق مجموعة متنوعة من األهداف«16:

• مراجعة 	 تجري  الطرف  الدولة  أنَّ  من  للتأكد 

واإلجراءات  والقواعد  للترشيعات  شاملة 

ضامن  بغية  الوطنية،  اإلدارية  واملامرسات 

االنسجام األكمل املمكن مع العهد؛

• بصورة 	 تراقب  الطرف  الدولة  أن  من  للتأكد 

دورية الوضع الفعيل يف ما يتعلق بكل حق، 

جميع  عنده  يتمتَّع  الذي  املدى  تقويم  بغية 

األفراد ضمن البلد مبختلف الحقوق؛

• السياسات 	 الحكومة  تضع  يك  أساس  لتوفري 

استهدافيتها  حيث  من  الدقيقة  الواضحة 

لتنفيذ العهد؛

• لتسهيل فهم السياسات الحكومية يف ما يتعلق 	

مختلف  انخراط  ولتشجيع  العهد،  بتنفيذ 

ذات  السياسات  صياغة  يف  املجتمع  قطاعات 

الصلة وتنفيذها ومراجعتها؛

• لتوفري أساٍس ميكِّن كلتا الدولة الطرف واللجنة 	

خط  عىل  املحقَّق  للتقدم  ال  فعَّ تقويم  من 

نة يف العهد؛ تنفيذ االلتزامات املضمَّ

• لتمكني الدولة الطرف من تطوير فهم أفضل 	

عملية  تعرقل  التي  والنواقص  للمشكالت 

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  إحقاق 

والثقافية؛

• الدول 	 بني  ما  يف  املعلومات  تبادل  لتسهيل 

تقدير  تطوير  عىل  وللمساعدة  األطراف، 

املمكنة  والحلول  املشرتكة  للمشكالت  أفضل 

ن يف العهد. يف إحقاق كل حق مضمَّ

املجتمع  منظامت  ودور  اللجنة  عن  املعلومات  من  15  ملزيد 

املدين يُرجى الرجوع إىل الصفحة ... من الدليل.

16  التعليق العام رقم 1: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/)Symbol(/38e23a6ddd6c0f4

dc12563ed0051cde7?Opendocument

هـ( التزامات مرتبطة بالحق يف التنمية

ميكن أن يُستخَدم الحق يف التنمية باعتباره إطار عمل 
ملساءلة السياسات، مبا يف ذلك السياسات االقتصادية 
يشتمل  التنمية  يف  الحق  عن  واإلعالن  واالجتامعية. 
عىل 10 مواد مُتَْفِصل مختلف جوانب املسؤوليات يف 

إطار عمل الحق يف التنمية.

الحق  “للدول  أنَّ  اإلعالن  يبنيِّ   2 املادة  فتحت 
إىل  ترمي  وطنية  تنموية  سياسات  لصياغة  والواجب 
تحقيق تحسني ثابت لرفاهية مجموع السكان وجميع 

أفرادهم ”.

الدول  “يقع عىل  أنَّه  اإلعالن عىل  ينص   4 املادة  ويف 
واجب اتخاذ الخطوات لصياغة سياسات تنموية دولية 
أكان  التنمية،  يف  للحق  الكامل  اإلحقاق  منطلق  من 

ذلك فرديًّا أم جامعيًّا ”.

فمن  التنمية،  يف  الحق  تنفيذ  الحًقا  يتسنَّى  وكيام 
مهمة  يف  املدين  املجتمع  منظامت  تشرتك  أن  املهم 
تطوير األدوات العملية، مبا يف ذلك وضع التوجيهات 
يف  تساعد  أن  شأنها  من  التي  املوضوعية  واملؤرشات 
معايري  إىل  ومبادئها  اإلنسان  حقوق  معايري  ترجمة 
املعنيني  من  وغريهم  السياسة  لصنَّاع  ميكن  بحيث 

الوصول إليها وفهمها.

مجموعة العمل الحكومية عىل الحق يف التنمية

أنشئت »لجنة عمل حكومية« للنظر يف الحق يف التنمية 
من قبل »لجنة قرار حقوق اإلنسان« )72/1998( ومن 
قبل »املجلس االقتصادي –االجتامعي« )269/1998(. 
وقد فُوِّضت »مجموعة العمل« هذه رصد تنفيذ الحق 
واقرتاح  الصلة  ذات  النشاطات  ومراجعة  التنمية  يف 
عىل  املذكور،  الحق  تنفيذ  يؤمن  الذي  الالزم  العمل 
املستويني الوطني والدويل. وهذه املجموعة مفتوحة، 
األمم  يف  الرصد  والدول  األعضاء  للدول  ميكن  حيث 
واملنظامت  الحكومية  املنظامت  وكذلك  املتحدة، 
»املجلس  يف  االستشارية  الصفة  ذات  الحكومية  غري 

ة. االقتصادي االجتامعي«، حضور اجتامعاتها العامَّ

فريق املهام رفيع املستوى الخاص بالحق يف التنمية

عىل  الحكومية  العمل  »مجموعة  طلب  عىل  بناء 
الحق يف التنمية«، فقد ُوضعت مجموعة من املعايري 
االحتكامية واملعايري واملؤرشات الفرعية لتقويم املدى 
الذي قطعته الدول –إفراديًّا أم جامعيًّا- إلرساء تدابري 
إلحقاق  متكينية  بيئة  خلق  شأنها  من  ودولية  وطنية 

الحق يف التنمية وتعزيزه وإدامته17.

17  مجلس حقوق االنسان: تقرير فرقة العمل الرفيعة املستوى 

 14-22 السادسة،  الجلسة  التنمية؛  يف  الحق  بإعامل  املعنية 
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البيئة تنطوي وتشتمل عىل  إنَّ مسؤولية إيجاد هذه 

ثالثة مستويات:

عاملية  رشاكات  يف  جامعية  بصورة  الدول  عمل  )أ( 

وإقليمية.

تتبنَّى وتنفذ  باعتبار كونها  إفراديًّا،  الدول  )ب( عمل 

القضائية  أنظمتها  خارج  أشخاص  عىل  تؤثر  سياسات 

كانون الثاين/يناير 2010

عىل نحو صارم.

)ج( عمل الدول إفراديًّا باعتبار كونها تصوغ سياسات 

وبرامج تنموية وطنية تؤثر يف أشخاص ضمن أنظمتها 

القضائية.

معايري لتقويم مسؤولية الدولة يف ضوء الحق يف التنمية1

الصفة 1: سياسة تنموية شاملة ترتكز عىل 
اإلنسان

الصفة 3: العدالة االجتامعية يف التنميةالصفة 2: عمليات حقوق إنسان تشاركية

املعييش  املستوى  ثابت يف  تعزيز تحسني 
االقتصادي-االجتامعي

للتنمية  داعم  قانوين  عمل  إطار  خلق 
مستدامة ترتكز عىل اإلنسان

والتشارك  التنمية  إىل  عادل  تأمني وصول 
يف منافعها

ومالية  اقتصادية  نظم  عىل  املحافظة 
وطنية ودولية

وضع اتفاقيات حقوق إنسان دولية ذات 
صلة عند رسم االسرتاتيجيات التنموية

تأمني تشارك عادل يف أعباء التنمية

وطنية  سياسيات  اسرتاتيجيات  تبني 
ودولية داعمة للحق يف التنمية

املعلومات  إىل  المتييزي  وصول  ضامن 
ومشاركة وتعزيزات فعالة

القضاء عىل عدم املساواة االجتامعية من 
خالل اإلصالحات االقتصادية واالجتامعية

اقتصادي  ضابط  رقايب  إرشاف  نظام  بناء 
إلدارة املخاطر ولتشجيع التنافس

تعزيز حاكمية رشيدة عىل املستوى الدويل 
ومشاركة كل الدول مشاركة فعالة يف صنع 

القرار الدويل

خلق نظام تجارة عاملية متكافئ قائم عىل 
قواعد وقابل للتكهن وغري متييزي

حكم  واحرتام  رشيدة  حاكمية  تعزيز 
القانون عىل املستوى الوطني

املالمئة  املالية  املوارد  إىل  الوصول  تعزيز 
وضامنه

العلم  تقدميات  إىل  الوصول  تعزيز 
والتكنولوجيا وضامنه

واالستخدام  البيئية  االستدامة  تعزيز 
املستدام للموارد الطبيعية وضامنهام

املساهمة يف بيئة السالم واألمن

اسرتاتيجيات  يف  دورية  مراجعة  تبنِّي 
تشاريك  أساس  عىل  الوطنية  التنمية 

وعملية شفافة

A/HRC/WG.2/TF/2/( 1  ملزيد من املعلومات عن تفاصيل املعايري واملؤرشات الفرعية يُرجى التحقق من وثيقة األمم املتحدة، الجمعية العامة
Add.2.(. وملزيد من املعلومات عن الحق يف التنمية يُرجى التحقق من الرابط التايل:

. http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/DevelopmentIndex.aspx
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يف  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  رابعا: 

امليثاق العريب لحقوق اإلنسان

تأيت فكرة اعتامد امليثاق العريب لحقوق اإلنسان يف ظل 

املبادرات التي اتخذتها عدة مجموعات دول إقليمية، 

 1950 سنة  منذ  اعتمد  الذي  األورويب  االتحاد  مثل 

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، 

اإلنسان  لحقوق  األمريكية  االتفاقية  من  كل  وتلتها 

)1969( وامليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب 

 .)1981(

لحقوق  العريب  امليثاق  اعتامد  فكرة  طُرحت  وقد 

اإلنسان منذ عام 1970 ومل تتجسد إال يف عام 1994 حني 

اعتمدت جامعة الدول العربية امليثاق العريب لحقوق 

اإلنسان يف صيغته األوىل. وقد ساد الرأي أن هذا امليثاق 

بصيغته لعام 1994 والذي وقعت عليه دولة واحدة ومل 

التصديق عليه من أية دولة عربية مل يكن يرقى  يتم 

إىل مستوى املعايري الدولية لحامية حقوق اإلنسان مام 

تأكدت معه الحاجة إلخضاعه لعملية »تحديث« قررها 

وذلك  العربية،  الدول  جامعة  مجلس   2001 عام  يف 

النجاح ولالستجابة ملختلف  املزيد من حظوظ  لتوفري 

اإلطار 7 :التزامات الدول يف أراض خارجية

التزامات حقوق اإلنسان ضمن أراض خارجية )ETO( هي التزامات تقع عىل الدول حيال األشخاص الذين هم خارج 

أراضيها. وتنبع هذه االلتزامات من طبيعة وجودنا املعومل، حيث ميكن ألفعال الدول األجنبية واملنظامت الحكومية 

أو الرشكات عابرة الحدود أو القيام بأفعال محددة أيضاً تتمخَّض عن تداعيات حادة عىل حقوق السكان يف العديد 

االقتصادية  الحقوق  املدين والسيايس، فضالً عن  الحقني  االنتهاكات تؤثر عىل كال  العامل. وهذه  أنحاء  املناطق يف  من 

واالجتامعية والثقافية، فيام تبقى انتهاكات هذه األخرية األكرث تحديًا عىل وجه التحديد.

ل تبعات تطبيق موجب التعاون من أجل تنفيذ  وتقوم التزامات حقوق اإلنسان يف أراٍض خارجية يف أن الدول تتحمَّ

كامل لحقوق اإلنسان، بغضِّ النظر عامَّ إذا كان صاحب الحق مقياًم عىل أراضيها أم خارجها1. وبعيًدا من الدول، تقع 

االتفاقيات  عن  اإللتزامات  هذه  تنتج  كام  ومامرساتها،  الحدود  عابرة  والرشكات  الدولية  املالية  املؤسسات  التزامات 

التجارية واالستثامرية بني الحكومات وتداعياتها عىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية. إنَّ إهامل الدول الحقوق خارج 

أراضيها أدَّى إىل انتهاك حقوق اإلنسان يف كثري من الحاالت.

حقوق  احرتام  واجب  الدول  عىل  بأنَّ  منسجاًم  موقًفا  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  لجنة  اتَّخذت  لقد 

أما  الفقرة 53(.  الفقرة 31، 15  الفقرة 39، 15  الفقرة 36، 14  التالية: 12  العامة  التعليقات  )أنظر  اإلنسان خارجها 

“مبادئ ماسرتيخت ” املتعلقة بااللتزامات يف أرايض الخارج يف مجال الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية فقد 

صدرت يف عام 2011 وتضم 44 مبدأ. وكان قد طورها مؤمتر خرباء من الجامعات واملنظامت من كل أنحاء العامل.

إنَّ تنظيم الحمالت بشأن الحقوق خارج أرايض الدول ميكن أن يشمل الجهود التالية:

• مراجعة القانون التجاري واتفاقيات التجارة واالستثامر وإعادة النظر فيها عىل أساس حقوق اإلنسان.	

• حامية األفراد من اإلساءات التي ترتكبها الرشكات عابرة الحدود، مبا يف ذلك الطلب من الدول التابعة لها هذه 	

الرشكات أن تفتح أنظمتها القانونية ومحاكمها لتلقي دعاوى من الضحايا املقيمني يف الخارج.

• تحميل املنظامت الحكومية املسؤولية عن التزامات حقوق اإلنسان حيال أصحاب الحقوق، مبا يف ذلك إمكانية 	

مساءلة الدول عن فشلها يف رصد تلك املنظامت وضبطها.

)الرجاء العودة إىل القسم الخاص باتفاقيات التجارة وتداعيتها عىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية(.

ETOs For a Rights-Based World Order; Reflections on Extraterritorial Human Rights Obligations 
and the Role of the ETO Consortium3

1  ”Human Rights Need ETOs“; by FIAN available at http://www.fian.org/resources/documents/others/human-
right-need-etos
2  http://www.fian.org/programs-and-campaigns/projects/the-eto-consortium
3  http://www.fian.org/programs-and-campaigns/projects/the-eto-consortium
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االنتقادات التي أبدتها بعض الدول العربية فضالً عن 

مختلف املنظامت غري الحكومية العربية أو الدولية.

وقد تم تنقيح النص بصيغته لعام 1994، والذي مل يكن 

يرقى إىل مستوى املعايري الدولية لحامية حقوق اإلنسان، 

من قبل ممثيل الدول األعضاء يف اللجنة العربية الدامئة 

لحقوق اإلنسان خالل دورتيها االستثنائيتني املعقودتني 

يف جوان وأكتوبر 2003 املكرستني »لتحديث« امليثاق 

العريب لحقوق اإلنسان. 

بيد أن دراسة التنقيحات املزمعة لعام 2003 كشفت أنها 

تشكو هي األخرى من نواحي قصور معيارية ومؤسسية 

واضحة، مام حدا باألمني العام لجامعة الدول العربية إىل 

تكليف فريق من الخرباء العرب الدوليني، من مقررين 

خاصني معينني من قبل لجنة حقوق اإلنسان وأعضاء يف 

عدة لجان تعاهدية تابعة ملنظمة األمم املتحدة، مبهمة 

امليثاق يف صيغة جديدة،  أوىل ملرشوع  صياغة  إعداد 

الدامئة  العربية  اللجنة  قبل  من  إقرارها  بعد  فيام  تم 

لحقوق اإلنسان، مع إدخال بعض التعديالت عليها، ثم 

العربية  الدول  جامعة  مجلس  قبل  من  اعتامدها  تم 

عىل مستوى القمة يف تونس سنة 2004.

 2004 لعام  بصيغته  اإلنسان  لحقوق  العريب  امليثاق 

نص متناسق، بوجه عام، مع مقتضيات الرشعة الدولية 

لحقوق اإلنسان وإضافة نوعية ملنظومة حقوق اإلنسان

بصيغته  اإلنسان  لحقوق  العريب  امليثاق  عن  متخض 

مقتضيات  مع  عام،  بوجه  متناسق،  نص   2004 لعام 

الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان، يشكل من دون ريب 

إضافة نوعية ملنظومة حقوق اإلنسان، ليس فقط عىل 

الدويل، وهو  أيضا عىل مستوى  العريب، وإمنا  املستوى 

يعكس بحق حرص الدول العربية عىل مواكبة أحدث 

بحقوق  املتعلقة  القضايا  أهم  ومعالجة  التصورات 

اإلنسان.

لحقوق  والشاملة  الكونية  املقاربة  إقراره  عن  وفضال 

بها  واملشهود  امليثاق  هذا  مميزات  من  فإن  اإلنسان، 

الدولية  الرشعة  يف  املتضمنة  الحقوق  جملة  تكريس 

واالقتصادية  واملدنية  السياسية  أبعادها  ومبختلف 

تكريس  عن  اإلغفال  دون  والثقافية،  واالجتامعية 

مثل  املجتمع،  من  الخاصة  للفئات  األساسية  الحقوق 

من  أو  اإلعاقات  حاميل  واألشخاص  واألطفال  النساء 

ذوي االحتياجات الخاصة.

بصيغته  اإلنسان  لحقوق  العريب  امليثاق  يتميز  كام 

االقتصادية  للحقوق  بإعطاء مكانة خاصة  لعام 2004 

واالجتامعية والثقافية، مثل الحق يف العمل ويف التمتع 

يف  والحق   )34 )املادة  ومرضية  عادلة  عمل  برشوط 

حرية تكوين الجمعيات أو النقابات املهنية واالنضامم 

إليها وحرية مامرسة العمل النقايب )املادة 35( والحق 

االجتامعي  التأمني  ذلك  يف  مبا  االجتامعي،  الضامن  يف 

كل  وحق   )37 )املادة  التنمية  يف  والحق   )36 )املادة 

شخص يف مستوى معييش كاف له وألرسته )املادة 38(، 

والحق يف الصحة )املادة 39(. 

يف  الحرص،  ال  الذكر  وجه  عىل  لذلك،  مثاال  ونجد 

بعدها  وما   34 فاملواد  امليثاق  مقتضيات  تناولته  ما 

عمل  برشوط  التمتع  ويف  العمل  يف  الحق  بخصوص 

تكوين  حرية  يف  والحق   )34 )املادة  ومرضية  عادلة 

الجمعيات أو النقابات املهنية واالنضامم إليها وحرية 

الضامن  والحق يف  )املادة 35(  النقايب  العمل  مامرسة 

االجتامعي، مبا يف ذلك التأمني االجتامعي، وفيها اختزال 

من  كل  يف  املقررة  والضامنات  والقيم  املعاين  لجملة 

بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  يف  لها  املقابلة  املواد 

منظمة  واتفاقيات  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 

العمل الدولية ذات الصلة.

العريب لحقوق اإلنسان بصيغته  امليثاق  ومن مميزات 

لعام 2004 أيضا إقرار حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات 

لها  كان  الدقة  من  عالية  بدرجة  والجسدية  النفسية 

السبق دوليا وإقليميا. وتقيض املادة 40 من امليثاق يف 

هذا املجال بأنه: » أ- تلتزم الدول األطراف بتوفري الحياة 

الكرمية لذوي اإلعاقات النفسية والجسدية والتي تكفل 

لهم كرامتهم مع تعزيز اعتامدهم عىل أنفسهم وتيسري 

مشاركتهم الفعلية يف املجتمع.

االجتامعية  الخدمات  األطراف  الدول  توفر   -	

املادي  الدعم  توفر  اإلعاقات كام  مجانا لجميع ذوي 

التي  لألرس  أو  وأرسهم  األشخاص  لهؤالء  للمحتاجني 

يف  إيوائهم  لتجنب  يلزم  ما  بكل  تقوم  كام  ترعاهم، 

املصلحة  تراعى  األحوال  الرعاية ويف جميع  مؤسسات 

الُفضىل للشخص املعاق.

	- تتخذ الدول األطراف كل التدابري الالزمة للحد من 

اإلعاقات بكل السبل املمكنة، مبا يف ذلك برامج الصحة 

الوقائية ونرش الوعي والتثقيف. 

التعليمية  الخدمات  كامل  األطراف  الدول  توفر  د- 

املناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقات، آخذة بعني االعتبار 

التدريب،  وأهمية  التعليمي،  النظام  يف  الدمج  أهمية 
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والتأهيل املهني، واإلعداد ملامرسة العمل، وتوفري العمل 

املناسب يف القطاع الحكومي أو الخاص.

الصحية  الخدمات  كامل  األطراف  الدول  توفر  هـ-   

إعادة  ذلك  يف  مبا  اإلعاقات  ذوي  لألشخاص  املناسبة 

التأهيل لدمجهم يف املجتمع.

 و- تقوم الدول األطراف بتمكني األشخاص ذوي اإلعاقات 

من استخدام كافة مرافق الخدمة العامة والخاصة”. 

لحقوق  العريب  امليثاق  يف  القامئة  النقائص  بعض  يف 

اإلنسان بصيغته لعام 2004

حامية  بخصوص  النافذة  الترشيعات  إىل  اإلحالة 

»العامل الوافدين« 

)ه(:  ”عىل  باملادة 34  النقص يف ما ورد  ويتمثل وجه 

للعامل  الرضورية  الحامية  تضمن  أن  طرف  دولة  كل 

ويشكل  النافذة“.  للترشيعات  طبقاً  عليها  الوافدين 

للحقوق  الدويل  العهد  من   7 املادة  مع  تناقضا  ذلك 

األدوات  وباقي  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 

الدولية ذات الصلة، وبخاصة أحكام االتفاقية الدولية 

الخاصة بحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد 

عائالتهم )18 ديسمرب 1990( 

حرص جملة من الحقوق عىل املواطنني دون سواهم 

ويتمثل وجه النقص يف ما ورد باملادة 41 )ب(: »تضمن 

الدول األطراف ملواطنيها مجانية التعليم عىل األقل يف 

مرحلتيه االبتدائية واألساسية ويكون التعليم االبتدايئ 

الزامياً ومتاحا مبختلف مراحله وأنواعه للجميع بدون 

متييز“. وإن حرص كفالة الدولة للحق يف مجانية التعليم 

مواطنيها  ”   « عىل  واألساسية  االبتدائية  مرحلتيه  يف 

الطفل،  حقوق  مقتضيات  مع  بينة  بصفة  يتناقض 

وبخاصة مبدأ عدم التمييز بني األطفال املنصوص عليه 

باملادة 2 من االتفاقية املذكورة.

اإلحالة إىل الترشيعات النافذة بخصوص أركان الزواج 

والعالقات األرسية

»األرسة  ييل:  ما  عىل  امليثاق  من  )أ(   33 املادة  نصت 

هي الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع والزوا	 بني 

الرجل واملرأة أساس تكوينها وللرجل واملرأة ابتداء من 

بلوغ سن الزوا	 حق التزو	 وتأسيس أرسة وفق رشوط 

الطرفني  برضاء  اال  الزوا	  ينعقد  وال   ، الزوا	  وأركان 

رضاء كامال ال إكراه فيه كام ينظم الترشيع النافذ حقوق 

وواجبات الرجل واملرأة عند انعقاد الزوا	 وخالل قيامه 

ولدى انحالله.”.

ترتك  املادة  هذه  صياغة  أن  يف  النقص  وجه  ويكمن 

التي من  التأويالت  لكل  الباب مفتوحا عىل مرصاعيه 

شأنها اإلبقاء عىل عدم املساواة بني الزوجني يف العديد 

من القوانني الداخلية. كام أن هذه املادة ترتك املجال 

مفتوحا للزواج يف سن مبكرة وهو أمر خطري للغاية كان 

من الجدير تالفيه يف نص امليثاق العريب بالنظر للتقاليد 

السائدة يف هذا املجال يف أكرث من دولة.



37 دليل مرجعي لتعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتنفيذ  مبتابعة  املعنية  الدولية  الهيئات  أبرز  أوال: 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  يتضمن  مل 

الخاص  الدويل  للعهد  خالفا   – والثقافية  واالجتامعية 

هيئة  إنشاء  يفيد  ما   – والسياسية  املدنية  بالحقوق 

تعاهدية لإلرشاف واملتابعة مؤلفة من خرباء مستقلني 

األطراف  الدول  احرتام  رصد  عىل  بالسهر  ومكلفة 

وتنفيذها الكامل لاللتزامات التي تعهدت بها مبوجب 

العهد املذكور.

االقتصادي  املجلس  فإن  ذلك،  من  النقيض  وعىل 

يف  يتلقى  كان  الذي  هو  املتحدة  لألمم  واالجتامعي 

الدول  تقدمها  التي  الدورية  التقارير  األوىل  املرحلة 

األطراف وينظر فيها )املادة 16 من العهد(. وفيام بعد، 

االعرتاف بقصور عملية اإلرشاف واملتابعة هذه  وإزاء 

سيايس  طابع  ذات  عمل  مجموعة  بها  تكفلت  التي 

ومؤلفة من 15 دولة طرف، أنشأ املجلس االقتصادي 

بتاريخ  الصادر   1985/17 رقم  قراره  يف  واالجتامعي 

بدأت  ذاك،  وإذ  مستقلني.  خرباء  لجنة   1985/5/28

واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  املعنية  اللجنة 

والثقافية، التي عقدت دورتها األوىل عام 1987، عمالً 

حقيقياً من حيث النهج واملوضوع من خالل املساعدة 

التي تقدمها إىل الدول ليك متكنها من الوفاء بالتزاماتها 

عىل نحو أفضل وذلك بإبداء مالحظاتها بشأن دراسة 

األطراف،  الدول  من  تتلقاها  التي  الدورية  التقارير 

جوانب  بشأن  العامة  التعليقات  إصدار  عن  فضال 

وااللتزامات  الحقوق  نطاق  بتفسري  تتعلق  مختلفة 

املرتتبة املتضمنة يف العهد.

تتألف اللجنة من 18 خبريا مستقال تدوم مدة واليتهم 

يف  مرتني  بجنيف  وتجتمع  للتجديد  قابلة  سنوات   4

السنة ملدة أسبوعني أو ثالثة. 

بالحقوق  املهتمة  األخرى  التعاهدية  الهيئات 

االقتصادية واالجتامعية 

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  »لجنة  جانب  اىل 

القضاء  )كلجنة  االتفاقية  هيئات  تتمتع  والثقافية« 

عىل كل أشكال التمييز ضد النساء CEDAW ولجنة 

حقوق الطفل CRC( بتفويض ملتابعة التزامات الدولة 

يف ما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتامعية.

منظمة العمل الدولية

أنشئت منظمة العمل الدولية مبارشة بعد نهاية الحرب 

العاملية األوىل مبوجب معاهدة فرساي، وأصبحت منذ 

األممية،  املنظومة  يف  األوىل  املتخصصة  الوكالة   1946

وعن  الحكومات،  عن  ممثلني  هيكلتها  يف  تجمع 

منظمة  تتألف  والعامل.  العمل  أصحاب  منظامت 

العمل الدولية من ثالثة هيئات رئيسية : مؤمتر العمل 

الدويل ومجلس اإلدارة ومكتب العمل الدويل.

ومنظمة العمل الدولية هي بالتأكيد املنظمة الدولية 

مجال  يف  اإلنسان  حقوق  مبتابعة  تقليدياً  املعنية 

عام  يف  إنشائها  منذ  اعتمدت  وأنها  وخاصة  العمل، 

للعمل،  دولية  اتفاقية   189 عن  يقل  ال  ما   1919

وطرائق  جوانب  مختلف  مستفيض  نحو  عىل  تبني 

إعامل الحقوق املتصلة بالعمل وبحياة العامل وأفراد 

أرسهم. ويف هذا املضامر، تجدر اإلشارة بشكل خاص 

إىل االتفاقيات الثامنية التي تتعلق باملبادئ والحقوق 

األساسية لإلنسان يف مجال العمل، عىل نحو ما اعرتف 

به يف »إعالن منظمة العمل الدولية املتعلق باملبادئ 

الذي  ومتابعته«  العمل  مجال  يف  األساسية  والحقوق 

العمل  ملؤمتر  والثامنون  السادسة  الدورة  اعتمدته 

الدويل يف 18 حزيران/يونيه 1998:

• التنظيم 	 بحق  الفعال  واالعرتاف  النقابية  الحرية 

واملفاوضة الجامعية )االتفاقيتان رقم 87 و98(؛

• أو 	 القرسي  العمل  أشكال  جميع  عىل  القضاء 

الجربي )االتفاقيتان رقم 29 و105(؛

الفصل الثاين: الفاعلون

إعداد: د. حاتم قطران - د. يرسى مصطفى
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• أسوأ 	 وحظر  األطفال  عمل  عىل  الفعال  القضاء 

 138 رقم  )االتفاقيتان  األطفال  عمل  أشكال 

و182(؛

• يف 	 التمييز  عىل  والقضاء  األجر  يف  املساواة 

االستخدام واملهنة )االتفاقيتان رقم 100 و111(.

الدولية هيئات إرشاف ورقابة تعمل  العمل  وملنظمة 

األطراف  الدول  تقيد  تأمني  عىل  منتظمة  بصفة 

بالتزاماتها املتصلة مبعايري العمل الدولية. وأهم هذه 

الهيئات:

• وتوصيات 	 اتفاقيات  تطبيق  بشأن  الخرباء  لجنة 

العمل الدولية؛

• ولجنة املؤمتر املعنية بتطبيق املعايري؛ 	

• ولجنة الحرية النقابية التابعة ملجلس اإلدارة. 	

وقد تكونت عىل مدى نصف قرن لدى لجنة الحرية 

يناهز  ما  يف  النظر  من خالل  اكتسبتها  النقابية خربة 

متّسقة  مجموعة  تطوير  من  مّكنتها  حالة،   2000

الحرية  تحكم  املبادئ،  من  ومتوازنة  متاما  وكاملة 

األحكام  أساس  عىل  الجامعي  والتفاوض  النقابية 

الواردة يف دستور منظمة العمل الدولية، واالتفاقيات 

والتوصيات والقرارات ذات الصلة. ولقد اكتسبت هذه 

سواء  الجميع  بها  يقّر  سلطة  القواعد  من  املجموعة 

يف األوساط الدولية أو يف مختلف الدول التي تعتمد 

عليها يف سّن قوانني وطنية، وذلك لصدورها عن هيئة 

دولية متخّصصة ومحايدة وذات هيبة كربى، تعمل يف 

إطار ثاليث األطراف انطالقا من وقائع حقيقية.

الدولية  العمل  منظمة  بيم  وثيق  تعاون  ويوجد 

وهيئات األمم املتحدة التعاهدية التي تعنى بحقوق 

اإلنسان، وبخاصة اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية، يتمثل خاصة يف تقديم املنظمة 

معرفتها املتخصصة ونتائج إرشافها التفصييل إىل اللجنة 

املذكورة.

والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة 

)اليونسكو(

تم إنشاء منظمة اليونسكو يف مؤمتر لندن عام 1945. 

العام  املؤمتر  وهي  رئيسية  أجهزة  ثالثة  من  وتتألف 

واملجلس التنفيذي واألمانة. ومن بني أهدافها األساسية 

»املساهمة يف صون السلم واألمن بالعمل، هن طريق 

التعاون  عرى  توثيق  عىل  والثقافة،  والعلم  الرتبية 

والقانون  للعدالة  الشامل  االحرتام  لضامن  األمم،  بني 

كافة«  للناس  األساسية  والحريات  اإلنسان  وحقوق 

)املادة األوىل فقرة 1 من امليثاق التأسييس للمنظمة(.

صكوك  بإعداد  بواليتها،  مسرتشدة  اليونسكو  وقامت 

وخصوصاً  اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  كثرية  معيارية 

الوسائل  يتيح  حقاً  يعترب  الذي  التعليم،  يف  الحق 

التمييز  عدم  مبادئ  احرتام  خاص  بشكل  تكفل  التي 

به بصورة خاصة  املعرتف  النحو  الفرص، عىل  وتكافؤ 

التعليم  مجال  يف  التمييز  مكافحة  بشأن  االتفاقية  يف 

املعتمدة يف 14 كانون األول/ديسمرب 1960. ومنذ هذا 

التاريخ، برزت صكوك أخرى ذات قيمة إلزامية لتعزز 

عمل اليونسكو، ال سيام قرارات املؤمتر العام، والصكوك 

املعتمدة يف إطار املؤمترات الحكومية الدولية، وكذلك 

املجلس  اتخذها  قرارات  شكل  يف  املعتمدة  الصكوك 

التنفيذي لليونسكو.

وغري  تعاهدية  آليات  بإنشاء  اليونسكو  قامت  وقد 

تعاهدية يف مجال حقوق اإلنسان، تتمثل خاصة يف آلية 

تقديم التقارير الدول ودراستها وآلية تقديم الشكاوى 

هيئة  بتنفيذه  وتقوم  املنظمة،  تتلقاها  التي  الفردية 

التنفيذي، وهي »اللجنة املعنية  متفرعة من املجلس 

باالتفاقيات والتوصيات« املعرتف باختصاصها من قبل 

الناحية  ومن  اليونسكو،  يف  أعضاء  أنها  ملجرد  الدول 

قبلت  اليونسكو  يف  أعضاء  غري  دوالً  فإن  العملية، 

مبحض إرادتها أن تنظر اللجنة يف أي بالغ يتعلق بها. 

بتبني  لليونسكو يف سنة 1962  العام  املؤمتر  قام  كام 

أنشأ من خالله »لجنة املصالحة واملساعي  يروتوكول 

الحميدة« التي تنظر يف البالغات الصادرة عن الدول 

يف  التمييز  مبكافحة  الخاصة  االتفاقية  تطبيق  بشأن 

التعليم.

عن  الدفاع  يف  املدين  املجتمع  منظامت  دور  ثانياً: 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

مسار الربط بني الحقوقي والتنموي

يجري  كان  واالجتامعي،  االقتصادي  املنظور  من 

يف  والخدمية  الخريية  املنظامت  بإسهام  االعرتاف 

معالجة بعض مشكالت الفقر وتلبية الحاجيات داخل 

يعد  مل  الوضع  هذا  ولكن  املجتمعات.  من  العديد 

اسهامات  أن  تبني  حيث  السابق،  يف  كان  كام  مقنعا 

إىل  ترقى  ال  ولكنها  مقبولة  تظل  املنظامت  هذه 

والتهميش.  الفقر  ملشكالت  اسرتاتيجية  حلول  تقديم 
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الحقوقية  الجديدة  املنظامت  الدفة نحو  وتم تحويل 

هيكلية  تحوالت  إحداث  إىل  تسعى  والتي  والتنموية 

والثقافية  واالجتامعية  السياسية  املستويات  عىل 

والترشيعية من أجل متكني البرش والفئات املستضعفة 

من الوصول إىل حقوقهم. 

الحقوقية  املنظامت  من  كل  تعرضت  ذلك  ومع 

نقد  مثة  أوىل،  ناحية  فمن  مزدوج.  لنقد  والتنموية 

معروف يوجه للعديد من املنظامت الحقوقية بسبب 

عىل  والسياسية  املدنية  بالحقوق  غالبيتها  اهتامم 

فبسبب  واالجتامعية.  االقتصادية  الحقوق  حساب 

ذات  بأنها  املنظامت  هذه  وصف  تم  الالتوازن  هذا 

واملهمشني.  الفقراء  بقضايا  تهتم  وال  نخبوية  طبيعة 

ومن ناحية ثانية، مثة نقد موجه للمنظامت التنموية 

الذي  األمر  وهو  الحقوقي  للجانب  تجاهلها  بسبب 

أن  عن  عوضا  الخدمية  املنظامت  من  تقرتب  يجعلها 

تكون فاعال اسرتاتيجيا يف عمليات التغيري االجتامعي.

ويف الحقيقة أن هذا النقد صحيح فيام يتعلق بتوجهات 

العديد من منظامت حقوق اإلنسان والتنمية، ولكنه 

غري صحيح إذا ما تم النظر إىل منظامت املجتمع املدين 

يف مجملها ويف تطورها أيضا. إن مجال املجتمع املدين 

ليس مجاال ساكنا ولكنه يتسم بالدينامية والتغري. فقد 

تطورات  شك،  بال  اإلنسان،  حقوق  منظامت  شهدت 

عىل مدار السنوات املاضية مبا يف ذلك ظهور منظامت 

االقتصادية  بالحقوق  مبارشة  بصورة  معنية  حقوقية 

املنظامت  من  العديد  هناك  أن  كام  واالجتامعية. 

من  عقدين  خالل  توجهاتها  طورت  والتي  التنموية 

الزمن لتدمج حقوق اإلنسان ضمن برامجها وأنشطتها، 

اإلنسان  حقوق  مجال  عن  بعيدة  ظلت  وإن  وحتى 

سواء عىل صعيد بناء التحالفات أو استخدام اآلليات 

وإىل  اإلنسان.  حقوق  عن  للدفاع  واإلقليمية  الدولية 

والسياسية  االجتامعية  الحركات  هناك  ذلك  جانب 

والعدالة  الحقوق  قضايا  أدمجت  والتي  الجديدة 

االجتامعية يف خطاباتها وبرامج عملها. 

الدينامية داخل مجال املجتمع املدين،  وملقاربة هذه 

الحقوقي  الفكر  يف  رئيسيني  تطورين  نذكر  أن  علينا 

املنظامت  عمل  مساحة  زيادة  يف  أسهام  والتنموي 

اإلقتصادية  الحقوق  يخص  فيام  والتنموية  الحقوقية 

واالجتامعية والثقافية. يتمثل التطور األول يف القاعدة 

اإلنسان عام 1993،  فيينا لحقوق  أرساها مؤمتر  التي 

والذي أكد عىل ترابط الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، 

أجل  من  عليها  اإلرتكاز  تم  التي  القاعدة  وهي 

االقتصادية  الحقوق  لدمج  عمل  اسرتاتيجيات  تطوير 

واالجتامعية والثقافية مع الحقوق املدنية والسياسية. 

ووفقا لهذه القاعدة تم إزالة التوتر والفصل التعسفي 

العمل  أن  واضحا  وبدا  الحقوق،  منظومتي  بني 

الحقوقي ميكن أن يكون أكرث تكامال ومتعدد األبعاد، 

بحرية  الكامل  للتمتع  رضوري  املالئم  »فالتعليم 

التعبري، كام أن كثريا مايساهم ضامن احرتام الحقوق 

عام  املجتمع بشكل  أفراد  والسياسية يف متتع  املدنية 

بحقوقهم االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل نحو 

التطور  أما  تنتهك.  الحقوق  تلك  كانت  لو  مام  أكرب 

الثاين فيتمثل يف عالقة التنمية بحقوق اإلنسان. فهذا 

عمليات  خالل  من  متواتر  بشكل  حدث  التقارب 

كانت  فقد  ذاته.  التنمية  مفهوم  لتطوير  مستمرة 

دون  االقتصادية  الجوانب  يف  محصورة  النمو  فكرة 

والسياسية.« ومع مرور  االجتامعية  األبعاد  إىل  النظر 

الزمن وتطور األحداث العاملية عرفت أدبيات التنمية 

تغيريات عكست إىل حد ما عمق تلك التحوالت. ففشل 

تطوير  إىل  دفع  البلدان  من  العديد  يف  النمو  مفهوم 

وشمولية،  عمقا  أكرث  أصبح  والذي  التنمية  مفهوم 

التنمية  لإلنسان يف صريورة  مكانة محورية  منح  وتم 

عوضا عن الرتكيز عىل النمو اإلقتصادي مبعناه املجرد. 

بعد   ،1986 عام  التنمية  يف  الحق  إعالن  صدر  وقد 

أهمية  ولعل  الجدل.  من  يقرب من عرش سنوات  ما 

هذا اإلعالن أنه أضفى مرشوعية عىل مفهوم التنمية 

عند  يقف  مل  املسار  ولكن  اإلنسان.  بحقوق  وربطها 

حدود اإلعالن حيث توالت الفعاليات من أجل التأكيد 

للتنمية  ملفهوم  واالنسانية  االجتامعية  األبعاد  عىل 

والتوزيع  واإلنصاف  كاملساواة  األساسية  ومكوناته 

االعتبار  أعادت  كام  الفقر.  ومقاومة  للخريات  العادل 

املجتمع  دميقراطية  من  يقتضيه  وما  السيايس  للبعد 

وضامن حقوق اإلنسان، وأيضا البعد البيئي حرصا عىل 

اإلنصاف بني متطلبات الجيل الحارض والجيل املقبل. 

ومن هنا بدأت تربز مفاهيم ومصطلحات جديدة مثل 

التنمية االبرشية والتنمية املستدامة... وبالتايل تصبح 

العالقة بني التنمية وحقوق اإلنسان عالقة جوهرية«1. 

ومفهوم  الحقوق  مفهوم  بني  الربط  أصبح  وهكذا 

تجاهلها،  ميكن  ال  التي  األساسية  األمور  من  التنمية 

ومن ثم أصبح النهج الحقوقي يف التنمية، أو التنمية 

1 د. عزام محجوب: عالقة التنمية بحقوق اإلنسان، ورقة عمل 

ىف }محسن عوض )محرر(: حقوق اإلنسان والتنمية، املنظمة 

العربية لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمناىئ، الطبعة 

الرابعة، 5002 ص 881(.
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التي  الرئيسية  املفاهيم  من  الحقوق  عىل  املرتكزة 

ويجري  الدولية،  الهيئات  قبل  من  لها  الرتويج  يجري 

استيعابها وتبنيها من قبل منظامت محلية. 

املجتمع املدين يف السياق العريب

هي  والخدمية  والدينية  الخريية  التوجهات  ظلت 

السائدة داخل قطاعات العمل األهىل العريب حتى بعد 

ظهور املنظامت غري الحكومية الجديدة، لكن ال شك 

الساحة  بروزا عىل  األكرث  الدفاعية هي  املنظامت  أن 

من  تثريه  مبا  االعالمي  واالهتامم  طبيعتها  بسبب 

قضايا2. واملقصود باملنظامت الدفاعية تلك التي تتبنى 

برامج عمل تستهدف إحداث تغيريات هيكلية سواء 

عىل مستوى السياسات أو البنى االجتامعية أو التقاليد 

املنظامت هي   وغالبية هذه  الترشيعات.  أو  الثقافية 

تلك التي  تتبنى النهج الحقوقي أو التنموي.  

وبشكل عام فإن منظامت املجتمع املدين يف املنطقة 

يف  تتفاوت  كبرية  وتحديات  قيود  من  تعاين  العربية 

القيود  وأصبحت  أخرى.  إىل  دولة  من  حدتها  درجة 

مثار  املدين  العمل  عىل  الحكومات  من  السياسية 

اهتامم املنظامت املحلية والدولية، وقد أدت كثريا إىل 

الدويل. وأصبح موضوع حرية  انتقادات من املجتمع 

ذات  األدبيات  يف  الرئيسية  املوضوعات  احد  التنظيم 

العربية.  املنطقة  يف  اإلنسان  وحقوق  بالتنمية  الصلة 

وبالطبع فإن تشدد الحكومات جاء بسبب النشاطات 

التي تقوم بها هذه املنظامت والتي ركزت عىل كشف 

االنتهاكات وإدارة الحمالت، وكذلك املطالبة بتعديالت 

ترشيعية وسياسية. فضال عن تناول قضايا تعد حساسة 

الفكر  وحرية  النساء،  حقوق  مثل  وسياسيا  ثقافيا 

ومكافحة  الشخصية  والحريات  والحقوق  واالعتقاد، 

الفساد. كام نشط بعضها عىل املستوى الدويل للضغط 

االقتصادية  والعالقات  السياسات  إصالح  أجل  من 

واملالية الدولية واملنظات الدولية التي ترعاها، والحث 

عىل االلتزام مبعايري حقوق اإلنسان يف مجال التعاون 

الدويل. 

منظامت  ان  إال  واملعوقات،  القيود  هذه  وبرغم 

املجتمع نجحت لحد ما يف تأكيد وجودها عىل الساحة 

بعضها  أن  كام  العربية،  املجتمعات  من  العديد  يف 

حقق تواصال ومشاركة ملموسة عىل املستوى الدويل 

املنظامت األهلية  2 يتضح هذا ىف دراسات حديثة نسبيا عن 

العربية. راجع ىف هذا الصدد، شهيدة الباز: املنظامت األهلية 

املتابعة  لجنة  والعرشين،  الحادى  القرن  العربية عىل مشارف 

ملؤمتر التنظيامت العربية، القاهرة

سواء من خالل املشاركة يف القمم العاملية واملؤمترات 

الدولية، أو التواصل مع آليات اآلمم املتحدة، أو القيام 

ذات  والقرارات  السياسات  يف  للتأثري  بحمالت ضغط 

الصلة باملنطقة العربية.  

يف  املدين  املجتمع  منظامت  قدرة  منظور  ومن 

املنطقة العربية عىل التعامل مع الحقوق اإلقتصادية 

الدور  هذا  إىل  يشري  ما  فثمة  والثقافية،  واالجتامعية 

بالضعف لعدد من األسباب، بعضها يتعلق بتوجهات 

وبنية منظامت املجتمع املدين، وبعضها األخر متعلق 

والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  بطبيعة 

املدنية  الحقوق  عن  بعض جوانبها  تختلف يف  والتي 

املنظامت  بني  التواصل  ضعف  وكذلك  والسياسية. 

العربية وأطراف دولية تطرح قضايا مستجدة وخاصة 

وقضايا  الدولية  التجارة  بسياسات  املتعلقة  تلك 

املساعدات وحقوق املهاجرين إلخ. 

املدنية  الحقوق  عىل  الرتكيز  جاء  أوىل  ناحية  فمن 

املنظومة  هذه  توافق  بسبب  رمبا  مبكرا  والسياسية 

حقوق  نشطاء  غالبية  توجهات  مع  الحقوق  من 

وهو  والقانونية.  السياسية  الخلفيات  ذوي  اإلنسان 

املنطقة  يف  الحقوقية  املنظامت  بحالة  يتعلق  ال  أمر 

األخرى.  البلدان  من  الكثري  يف  ولكن  فقط  العربية 

والتهميش  الفقر  شيوع  رغم  أنه  ذلك  إىل  ونضيف 

أن  إال  العربية،  البلدان  غالبية  يف  كربى  كمشكالت 

منظومات  يف  والخلل  والطائفية،  السلطات،  قمع 

كانت  املسلح  الديني  العنف  عن  فضال  العدالة، 

القضايا األكرث بروزا يف املشهد العريب، وهكذا اتجهت 

مع  التعامل  نحو  البازغة  اإلنسان  حقوق  منظامت 

بوصفها  والتهميش  الفقر  إىل  والنظر  التحديات  هذه 

عزز  وقد  واألمنية.  السياسية  األوضاع  لرتدي  أعراض 

ظهر  التي  الحديث  السياق  أن  التوجهات  هذه  من 

فيه مصطلح املجتمع املدين كان يغلب عليه النزوعات 

اإلرادة  وتحرير  الدولة  استبداد  مواجهة  أي  الليربالية 

املجتمعية من القيود السياسية والقانونية. وهذا أيضا 

التوجه العام للعديد من املنظامت الدولية والهيئات 

املانحة التي ساهمت يف صياغة املشهد الحقوقي عىل 

املبادرات  املحلية. يضاف إىل ذلك ضعف  املستويات 

بالعدالة  الصلة  ذات  بالقضايا  يتعلق  فيام  العربية 

ومنها الديون، والسياسات املاكرو-اقتصادية، وعالقات 

واملسؤولية  املساعدات،  وفعالية  واالستثامر،  التجارة 

االجتامعية للرشكات، وقطاع األعامل وحقوق اإلنسان، 

ومتابعة مقررات مؤمترات األمم املتحدة، وكذلك ما تم 
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بأهداف  يتعلق  فيام  الوطنية  املستويات  انجازه عىل 

األلفية.

أما السبب الثاين فيتعلق بطبيعة الحقوق االقتصادية 

من  كثري  يف  تختلف  والتي  والثقافية  واالجتامعية 

األكثري  والسياسية، فهي  املدنية  الحقوق  جوانبها عن 

منظور  من  كلفة  واألكرث  األسباب  حيث  من  تعقيدا 

التي تواجه إعامل  التحديات  اإللتزام. فثّمة عدد من 

هذه املنظومة من الحقوق ويشمل هذا: »التحديات 

القانونية املتعلّقة مبكانة هذه الحقوق يف الترشيعات 

الوطنية، فضال عن جدوى تطبيق مثل هذا القانون يف 

املامرسة العملية. كام أن تقييم مدى إلتزام الحكومة 

والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  بإعامل 

التحدي  لهذا  أساسيا  بعدا  يعد  بها  اإللتزام  عدم  أو 

العميل. فبسبب عدم وجود برهان عىل مدى االلتزام، 

فإنه ليس من الصعب فقط مساءلة الحكومات، لكن 

إعامل هذه  دون  يحول  ما  معرفة  أيضا  الصعب  من 

االنتهاكات  رصد  أن  الواضح  فمن  كامال«3.   الحقوق 

الرغم  وعىل  اإللتزامات،  تحديد  من  بكثري  أيرس  هو 

الجهة  وهي  الرئيىس  الحق  كافل  الدولة هي  أن  من 

امللتزمة بإحقاق الحقوق، إال أنه فيام يخص الحقوق 

تتعدد  ما  غالبا  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية 

برأي  يعد  وهذا  الحق،  كفالة  عن  املسؤولة  األطراف 

عدد من منظري حقوق اإلنسان أحد املشكالت الكربى 

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  إعامل  تواجه  التي 

تنظيمية  قوة  ذات  يبدو  ما  عىل  والتي  والثقافية، 

ال  للحقوق  انتهاك  أي  “أن  املعروف  فمن  ضعيفة، 

يعنى فقط وجود من تُنتهك حقوقه، بل من يقوم بهذا 

االنتهاك، ونؤمن كذلك بأن الحقوق هي معايري معينة، 

محددة.  بواجبات  القيام  إليها  بالقياس  علينا  تفرض 

هي  الحقوق،  من  حق  عن  الناتجة  الواجبات  وهذه 

من  يبدو  لذا  لها.  انتهاكا  تنفيذها  عدم  يُعترب  التي 

الصعوبة مبكان أن نعترب مجرد وجود الفقر نوعا من 

أنواع االنتهاك لحقوق اإلنسان. فنسبة كبرية من الفقر 

املنترش حاليا يف جميع أنحاء العامل ال ميكن أن نعزوه 

إىل قيام أفراد محددين بالتنصل من واجبات محددة 

الفقر  عىل  نظرة  وبإلقاء  اآلخرين.  حقوق  عىل  قامئة 

تحديد  يف  الصعوبة  مدى  لنا  يتبني  العامل  يف  السائد 

جناة  تسمية  او  بالحقوق،  متعلقة  محددة  انتهاكات 

3 Achieving Economic and Social Rights: The challenge of 

assessing compliance, Briefing Paper, Overseas Development 

Institute, December 2008. 

بعينهم ممن يقومون بإنتهاكها”4.  وبهذا املعنى يصف 

والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  البعض 

بأنها “سندريال الحقوق”، ألنها، من الناحية املفاهيمية 

موضع هجوم بسبب افتقارها إىل املؤهالت التي تجعل 

الحقوق  ومانحى  املستفيدين  من  فكل  حقوقا،  منها 

ليسوا معرفني بسهولة، وحتى عندما يجرى تعريفهم 

فإن العملية القانونية الميكن انفاذها بسهولة..”5. 

االقتصادية  الحقوق  إعامل  صعوبة  فإن  ذلك  ومع 

واالجتامعية والثقافية ليس قدرا ال ميكن الفكاك منه، 

والهيئات  املدين  املجتمع  منظامت  استطاعت  فقد 

تفعيل  أجل  من  واسرتاتيجيات  رؤى  تطوير  الدولية 

للتقاىض  الحقوق  هذه  قابلية  فعدم  الحقوق.  هذه 

أن  ثبت  أخرى  بكلامت  أو  صحته،  عدم  ثبت  أمر 

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  مجال  يف  التقايض 

العمل  يتسع  السياق  هذا  ويف  ممكن.  أمر  والثقافية 

التقايض االسرتاتيجي حيث نجد مناذج عىل  يف مجال 

قدرة املنظامت غري الحكومية عىل تفعيل القانون من 

االقتصادية  حقوقها  من  محرومة  فئات  إنصاف  أجل 

الحركات  دور  يأىت  ذلك  جانب  وإىل  واالجتامعية. 

املبارش يف عالقات  التأثري  والتي تستهدف  االجتامعية 

القوى بني أصحاب الحقوق وكافليها. ومن هنا أهمية 

وجود الحركات النقابية والنسوية والبيئية وغريها. 

االحقوق  عن  الدفاع  يف  املدين  املجتمع  دور  تعزيز 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية

أظهرت التطورات األخرية يف املنطقة العربية، او ما صار 

يعرف بالربيع العريب، أن مطالب العدالة االجتامعية 

وقد  املنطقة،  شعوب  أولويات  قامئة  رأس  عىل  تقع 

ظهر هذا جليا يف مرص وتونس. وال يتعلق األمر فقط 

األهم  املؤرشات  ولكن  السابقة،  النظم  عىل  بالثورة 

للمطالبة  االحتجاجية  التحركات  وتزايد  استمرار  هي 

بحياة كرمية ومستوى معيىش الئق. وتسعى منظامت 

املجتمع املدين إىل مواكبة هذه التطورات واالستجابة 

تكون  ليك  ولكن  الفقراء.  وخاصة  املواطنني  ملطالب 

حقوق  عن  الدفاع  يف  فاعال  طرفا  املنظامت  هذه 

عام،  بشكل  االقتصادية  والحقوق  واملهمشني  الفقراء 

ىف  الواجبات  وتخصيص  اإلنسان  حقوق  هينش:  فيلفريد   4

املدىن  املجتمع  )محرران(:  فورهولت  أودو  ماير،  }توماس 

والعدالة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة ص 31-21 {

5  Yash Ghai: Human Rights and Social Development, 

Toward Democratization and Social Justice, United 

Nations Research institute for Social Development, 

October 2001
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ذاتها  وتطوير  قدرات  من  متلكه  ما  تعزيز  عليها  فإن 

ملواكبة املتغريات الجديدة. 

وبداية يجب التأكيد عىل العالقة العضوية بني التنمية 

وحقوق اإلنسان، فاآلن، وأكرث من أي وقت مىض، تربز 

والتي   اإلنسان  لحقوق  فيينا  مؤمتر  توصيات  أهمية 

قابليتها  وعدم  اإلنسان  حقوق  تكاملية  عىل  تؤكد 

للتجزئة. ومن ثم فإن تبني مقاربات التنمية املرتكزة 

منظامت  لعمل  الرئيس  املدخل  تعد  الحقوق  عىل 

املجتمع املدين الهادفة إىل تحقيق العدالة االجتامعية. 

يعد  مل  أهميته،  ورغم  اإلنتهاكات،  رصد  إن  وثانيا، 

أن  عن  كشفت  الراهنة  املرحلة  وأن  وخاصة  كافيا 

متعددة  بوسائل  يتحقق  أن  ميكن  االنتهاكات  رصد 

كام  املعلومات،  تكنولوجيا  يف  الهائل  التطور  بفضل 

تتخذ مواقف سلبية  تعد  الجامعات والشعوب مل  أن 

بل أصبحت أكرث دينامية وحركة يف املطالبة بالحقوق. 

مواكبة  املدين  املجتمع  منظامت  من  هذا  ويتطلب 

الجديدة  الحركية  يف  أكرث  واإلندماج  التطورات  هذه 

التي  تشهدها املنطقة. 

وثالثا، تربز اآلن أهمية الرتكيز عىل إصالح السياسات 

ذات الصلة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، 

هذا  تحقيق  أجل  من  عمل  وبرامج  أدوات  وتطوير 

الهدف ليس فقط عىل املستويات املحلية ولكن كذلك 

عىل املستويات اإلقليمية والدولية. ويتزامن هذا مع 

زيادة الوعي والنشاط السيايس لدى قطاعات واسعة 

االعالمي   واالنفتاح  العربية،  املنطقة  املواطنني يف  من 

والترشيعيات  بالسياسات  تتعلق  قضايا  مناقشة  عىل 

والربامج. 

رابعا، مثة مؤرشات جديدة عىل انفتاح املجتمع املدين 

عىل املجتمع السيايس أكرث من السابق، ومالمح ذلك 

وائتالفات  سياسية،  وحركات  جديدة،  أحزاب  ظهور 

عىل  األثر  بالغ  له  سيكون  هذا  كل  وشبابية.  شعبية 

من  يتطلب  ما  وهو  والتنموي،  الحقوقي  العمل 

منظامت املجتمع املدين إعادة النظر يف األطر القدمية 

لبناء التحالفات والرشاكات، وإغتنام الفرص من أجل 

الحشد  عىل  قدراتها  وتطوير  عالقاتها  دوائر  توسيع 

والضغط من أجل تعديل السياسات والترشيعات. 

والحقوق  املدين  املجتمع  بني  العالقة  إن  خامسا، 

االجتامعية واالقتصادية هي عالقة دينامية ومتعددة 

األبعاد سواء من حيث املقاربات أو من حيث تعدد 

يف  القدرات  بناء  أن  املؤكد  ومن  الفاعلة.  األطراف 

هذا املجال يعد من األمور الهامة ليس فقط باملعنى 

بني  الفجوة  تضييق  أجل  من  كذلك  ولكن  التقني، 

الفاعلني يف املجال التنموي  واملجال الحقوقي، وحث 

املستجدات  مع  التواصل  إىل  الطرفني  من  النشطاء 

واالسرتاتيجيات  الرؤى  تطوير  أجل  من  الساحة  عىل 

الدويل  املستوى  عىل  الفاعلة  األطراف  مع  والتواصل 

ويف الدول النامية، والتي  تقدم رؤى وإبداعات ميكن 

أن تسهم يف تطوير العمل عىل املستوى العريب. 

لبناء  ماسة  حاجة  فثمة  األهداف،  هذه  ولتحقيق 

قدرات منظامت املجتمع املدين املحلية من أجل لعب 

االقتصادية  الحقوق  عن  الدفاع  مجال  يف  فاعل  دور 

املنظامت  من  العديد  الفتقار  ونظرا  واالجتامعية. 

واملهارية  املعرفية  للجوانب  والحقوقية  التنموية 

ذات الصلة برصد وتوثيق االنتهاكات أو تلك املتعلقة 

املحلية  اآلليات  إىل  استنادا  منارصة  حمالت  بتنظيم 

واإلقليمية والدولية، فإن بناء قدرات منظامت املجتمع 

املدين وتوفري األدوات لسد الفجوة املعرفية واملهارية 

املهارية  الجوانب  كانت  وإذا  الهامة.  األمور  من  تعد 

مع  والتفاعل  التحرك  عىل  املنظامت  بقدرة  ترتبط 

االقتصادية  الحقوق  عن  الدفاع  فإن  املتاحة،  اآلليات 

واالجتامعية ال ميكن أن يتحقق بدون معرفة املنظامت 

التي تدافع  باألوضاع االقتصادية واالجتامعية للفئات 

عن حقوقها. ومن ثم فإن قدرة املنظامت عىل الوصول 

للمعلومات ومعالجتها من منظور حقوقي يعد كذلك 

من األمور الحاسمة يف فعالية دورها.
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بعد  العربية  املنطقة  يف  املدين  املجتمع  دور  يتنامى 

أن افتتحت االنتفاضات الشعبية ذات االبعاد الثورية 

فيها عرصاً جديدا من العالقات بني الدولة واملواطنني. 

العالقة  حكمت  التي  وامللتبسة  الرصاعية  فالطبيعة 

املجتمع  متكن  عندما  تبدلت  والدولة  املجتمع  بني 

املدين من تغيري املعادلة فكرّس وجوَده كالعب أسايس 

املصريية.  الخيارات  صناعة  ويف  الوطنية  املعادلة  يف 

اىل  بعد  يؤد  مل  التحوالت  مسار  أن  من  الرغم  وعىل 

انتزاع االعرتاف الرسمي بدور املجتمع املدين بالشكل 

املنظومة  عىل  بعد  ينعكس  مل  وأنه  كام  املطلوب 

التمتع بالحرية  الترشيعية التي تتيح للمجتمع املدين 

واالستقاللية، ومتكّنه من التحول اىل رشيك قوي وفاعل 

يف صنع السياسات العامة ويف العملية التنموية، اال ان 

الثقة بالنفس التي تولدت نتيجة التحوالت التي طرأت 

عىل املشهد السيايس العام للمنطقة ولّدت إرصارا لدى 

املواطنني عىل االستمرار يف الحراك الشعبي إىل أن يصار 

إىل بناء الدولة املدنية والدميقراطية.

أوالً: منظامت املجتمع املدين: الدور والعوامل  املؤثرة 

املجتمع املدين هو الفضاء الذي يقع بني الدولة وبني 

االفكار  وتتصارع  تتواجد  الفضاء  هذا  ويف  السوق. 

ترتاوح  مختلفة  أشكاالً  فيه  الرصاع  ويتخذ  واملصالح. 

واالعتصام  بالتظاهر  مروراً  السلمية،  التحركات  بني 

العنيفة.  النزاعات  اىل  وصوال  الشعبية  واالحتجاجات 

واالدارة  الضبط  اطار  خارج  االمور  تصبح  وعندما 

السلمية لالختالفات، تتحول اىل نزاعات مسلحة حيث 

يسعى كل طرف فيها إىل إلغاء اآلخر أو اىل فرض رأيه 

مبعزل عن الرأي اآلخر. وبقدر ما تكون الظروف مالمئة 

ومساعدة، بقدر ما تتكون ضمن هذا الفضاء مؤسسات 

غري  واملنظامت  االجتامعية  الحركات  بينها  من  وأطر 

الحكومية والنقابات العاملية واملهنية ووسائل االعالم 

املتنوعة، املقروءة واملسموعة واملرئية، ووسائل االعالم 

واالحزاب  والدراسات  االبحاث  ومراكز  االجتامعي، 

الخريية.  والجمعيات  السياسية  والتيارات  والحركات 

وعالقاتها  الدولة  بطبيعة  الفضاء  هذا  يتأثر  ما  وكثريا 

القامئة، وبطبيعة السوق والعالقات االقتصادية يف آن.

اىل  تسعى  ما  غالباً  التسلطية  الطبيعة  ذات  فالدولة 

فرض املزيد من القيود عىل املجتمع املدين واىل الحد 

إعاقة  بالتايل  وتحاول  والخاصة.  العامة  الحريات  من 

امكانية تشكل االطر واملؤسسات املستقلة فيه. بينام 

أكرب  فسحة  العام  املناخ  يتيح  الدميقراطية  الدولة  يف 

للحريات وللعمل املستقل. 

بطبيعة  أيضاً  املدين  الفضاء/املجتمع  هذا  ويتأثر  كام 

ففي  واالجتامعية،  االقتصادية  العالقات  وظروف 

التعليم  مستويات  تكون  حيث  امليسور  املجتمع 

والرعاية  الصحية  الخدمات  عىل  والحصول  مقبولة 

االجتامعية متوفر والوصول اىل املعلومات متاح تكون 

الرشوط التي يعمل بها املجتمع املدين افضل منها يف 

ويكون  االمية  معدالت  ترتفع  حيث  الفقري  املجتمع 

حضور التكنولوجيا واالتصاالت أقل.

العالقات  بطبيعة  املدين  الفضاء/املجتمع  ويتأثر 

الثقافية السائدة كذلك والتي تؤثر بدورها عىل طبيعة 

العالقات  تهيمن  عندما  إذ  تنشأ.  التي  املؤسسات 

األولية والتقليدية عىل الفضاء والتي تقوم عىل أساس 

اإلنتامء إىل العائلة أو اىل الدين أو اىل املنطقة تتكون 

بالتايل  وتسمى  االهيل  الطابع  ذات  مؤسسات  عندها 

»املؤسسات االهلية« وهي غالبا ما تقوم بأعامل يغلب 

يتكون  الحالة  هذه  ويف  واالحسان.  الرب  طابع  عليها 

»املجتمع االهيل«. 

وحني تطغى عىل الفضاء املؤسسات ذات الطابع املدين 

أي ما يسمى بـ«املنظامت والجمعيات املدنية«، والتي 

تقوم عىل أساس مدين وعلامين أو عىل أساس االنتامء 

السيايس أو االجتامعي أو االقتصادي، يتشكل ساعتئذن 

»املجتمع املدين«. 

وال يجوز الفصل بني املجتمعني املدين واالهيل إذ ميكن 

لهام أن يتعايشا وأن يحمال الهموم واالفكار املشرتكة. 

للمجتمع  االهلية  الطبيعة  من  ينتقص  ال  ما  وغالبا 

قدرته عىل أن يقوم مبهام املدافعة واملنارصة عن قضايا 

تقليدية  تكون  أن  بالرضورة  وليس  ومتنوعة  عديدة 

متاما كام يفعل املجتمع املدين.

الفصل الثالث: أهمية مساءلة السياسات
من قبل منظامت املجتمع املدين

إعداد: زياد عبد الصمد
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مصالح  لحامية  املدين  املجتمع  منظامت  عادة  وتنشأ 

واجتامعية  سياسية  من  املجتمع  يف  الفئات  مختلف 

العامة  السلطات  جنوح  أّن  اذ  وثقافية.  واقتصادية 

مكتسباتها  وتعظيم  الحكم  يف  استمراريتها  تأمني  اىل 

حركيته  يف  والتأثري  املجتمع  عىل  الهيمنة  يتطلب 

واالعتامد عىل اساليب ومامرسات مثل قمع الحريات 

السياسية  الحقوق  السيام  االنسان  حقوق  وانتهاك 

تسعى  التي  السوق  آليات  تحرير  وأن  كام  واملدنية. 

اىل تعظيم  أرباح ومكاسب فئة محدودة من الرشكات 

يأيت غالباً عىل حساب حقوق االنسان السيام الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية.

ثانياً: املجتمع املدين والتأثري بالسياسات العامة

املجتمع  بها  يطلع  التي  واملهام  االدوار  أبرز  من 

مبختلف  املواطنني  حقوق  عن  الدفاع  هي  املدين 

فئاتهم ومبعزل عن انتامءاتهم. وقد نشط العديد من 

من  االنسان  حقوق  عن  الدفاع  مجال  يف  املنظامت 

خالل رصد االنتهاكات والكشف عنها مستخدمة بذلك 

والعهود  االتفاقيات  اىل  تستند  التي  لدولية  املعايري 

هذه  تتيحها  التي  واالليات  االنسان  لحقوق  الدولية 

االليات  هذه  استخدام  بنتيجة  ويتم  االتفاقيات. 

معنية  دولية  جهات  قبل  من  الحكومات  مساءلة 

مبا  الترشيعية  البيئة  لتعديل  توصيات  عنها  فتصدر 

ينسجم واملعايري الدولية.

البيئة  خالل  من  فقط  تتم  ال  االنتهاكات  ان  اال 

الترشيعية ال بل من خالل السياسات العامة املعتمدة، 

فيقع بالتايل عىل عاتق منظامت املجتمع املدين التأكد 

الدولية  واملعايري  تتامىش  املعتمدة  السياسات  ان  من 

لحقوق االنسان وال تؤدي اىل انتهاكها، وكذلك بالنسبة 

القرارات،  صنع  آليات  تتخذها  التي  املسارات  إىل 

وطبيعة الجهات املنوط بها إعدادها ومن هي الجهات 

املسؤولة عن إقرارها. 

بينها شبكة  املدنية ومن  لذلك تقوم بعض املنظامت 

برصد  للتنمية  الحكومية  غري  العربية  املنظامت 

السياسات العامة، وتقييمها وتقييم أثرها عىل حقوق 

االنسان استنادا اىل املعايري الدولية وبناء املوقف منها 

عىل هذا االساس.

مع  انسجاما  املعتمدة  السياسات  تأيت  ما  وغالباً 

مستلزمات ورشوط دولية متليها التزامات االنضامم اىل 

الدولية املنوط  العاملي أو املؤسسات  التجاري  النظام 

بها تسليم القروض او املساعدات، وال تراعي االولويات 

واالستجابة اىل االحتياجات الوطنية بالرضورة. ما يعني 

يتأثر  العامة  القرارات  صناعة  من  اساسيا  جانبا  ان 

بالعوامل الخارجية. ما يلقي عىل عاتق املجتمع املدين 

مهمة رصد هذه العوامل واملؤسسات الدولية املعنية 

قبل  والتعهدات  االتفاقيات  اثر  تقييم  عىل  والعمل 

اقرارها من قبل السلطة الترشيعية وتنفيذها. 

ثالثاً: ما هي استهدافات املجتمع املدين يف مهام رصد 

السياسات العامة:

يتوجه  واملراقبة  الرصد  مجال  يف  النشطات  إطار  يف 

املجتمع املدين نحو مراقبة البيئة الترشيعية والقانونية، 

والسياسات العامة، واملفاوضات الدولة، واليات اعداد 

واقرار املوازنات العامة:

البيئة القانونية والترشيعيةأ. 

تقوم منظامت املجتمع املدين مبهام متعددة من بينها 

مراقبة البيئة القانونية والترشيعية ومدى مالمئتها مع 

مواكبة  فان  وبالتايل  االنسان.  حقوق  ومعايري  مبادئ 

املجلس  يف  الحقا  وإقرارها  القوانني  صياغة  آليات 

تأيت  هنا  من  االولويات.  سلّم  يف  تدخل  الترشيعي 

ومع  املنتخبة  الترشيعية  باملجالس  العالقات  أهمية 

الكتل السياسية التي تتشكل منها ومع الجهات ذات 

املصالح املبارشة يف القوانني املنوي اصدارها. 

للمنظامت  بد  ال  القوانني،  واقرار  اعداد  مسار  ففي 

املدنية من االطالع عىل كيفية اعداد مشاريع القوانني 

وأين يتم ذلك، قبل أن تحال اىل املجالس الترشيعية 

القرارها. علام أن مرحلة إعداد القوانني تتخذ أشكاال 

التنفيذية  السلطة  اليه  تبادر  ما  فمنها  مختلفة. 

املجلس  اىل  تحيله  قانون  مرشوع  فتعد  املعنية 

تنتمي  معنية  مطلبية  به حركة  تتقدم  أو  الترشيعي، 

فتتحول  اجتامعية،  حركات  أو  مدنية  منظامت  اىل  

وفق  الترشيعي  املجلس  اىل  يحال  قانون  اقرتاح  إىل 

تعرض  الدول  معظم  ويف  دستورياً.  املعتمدة  االقنية 

به  تقدمت  حال  يف  الترشيعي  املجلس  عىل  القوانني 

ويف  الربملان.  أعضاء  خالل  من  أو  التنفيذية،  السلطة 

كل االحوال، عىل منظامت املجتمع املدين فهم آليات 

التي  واملسارات  القوانني  اقرتاحات  او  مشاريع  احالة 

تتخذها قبل ان تصل اىل السلطة الترشيعية، وما هي 

القوانني  اقرتاحات  او  مشاريع  بها  متر  التي  االقنية 

عمل  يف  وتحديدا  نفسها،  الترشيعية  السلطة  داخل 
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وكيفية  املشرتكة  اللجان  او  املختصة  النيابية  اللجان 

الوصول اليها والتأثري يف مداوالتها.  

السياسات العامة 	. 

رشائح  نحو  تتجه  بكونها  العامة  السياسات  تتميز 

واسعة من املجتمع، وهي تهدف اىل تحسني ظروفهم 

املعيشية والتخفيف من معاناتهم. ما يحتم االهتامم 

االهداف  وتحقيق  نجاحها  فرص  يضمن  مبا  بصياغتها 

املرجوة منها وتقليل احتامالت الفشل. وذلك يتطلب 

االعتامد عىل املعلومات الدقيقة والدراسات واالبحاث 

الحديثة التي يفرتض ان تصاغ بشكل دقيق باالعتامد 

عىل معلومات ومعطيات صادقة وصحيحة، ما يجنب 

املجتمع الكثري من التضحيات واالالم واالحباط الذي 

يصاحب تنفيذ السياسات العامة الفاشلة أو املرسومة 

اعداد  مهمة  تناط  ما  وغالبا  صحيح.  غري  بشكل 

السياسات العامة مبجالس قطاعية أو فئوية متخصصة 

من  بد  ال  حيث  التنفيذية،  للسلطة  مبستشارين  أو 

معرفة من هي هذه الجهة أو تلك وفهم كيفية قيامها 

بعملها، والحقا متابعة مسار مناقشتها واقرارها. 

وعىل منظامت املجتمع املدين االطالع عىل كيفية اعداد 

السياسات العامة ومن هي الجهات املنوط بها اقرارها 

وما هي املسارات التي تتخذها قبل االقرار. كام يفرتض 

التحليلية  الدراسات،  اعداد  املدين  املجتمع  مبنظامت 

ودراسات الجدوى ودراسات املقارنة القناع املواطنني 

وصانعي القرار بوجهة نظر ما. واذا كان املطلوب من 

الوطنية  الخيارات  مع  تنسجم  أن  العامة  السياسات 

لرشائح  الفئوية  املصالح  تراعي  وأن  العامة  واملصالح 

التي  للتحديات  وتستجيب  املواطنني  من  واسعة 

يواجهها املواطنون، فيقع عىل عاتق منظامت املجتمع 

والجهات  املعنية  التنفيذية  السلطات  مواكبة  املدين 

املنبثقة عنها واملنوط بها اعداد السياسات العامة قبل 

اقرتاحها عىل الجهات التقريرية.

املفاوضات الخارجبة	. 

يف ظل توسع انساق العوملة ومؤسساتها بحيث باتت 

االمناط  عىل  وتؤثر  الحياة،  جوانب  مختلف  تطال 

العربية،  البلدان  معظم  يف  واالستهالكية  االنتاجية 

ام  متعددة  كانت  ثنائية  الدولية،  العالقات  اصبحت 

االطراف ذات أهمية قصوى. فاالتفاقيات التي تصادق 

تتفاوض عليها هي ترجمة  التي  تلك  او  الدول  عليها 

مليزان القوى يف النظام العاملي. ويف ظل النظام العاملي 

حيث تتفاقم يف االزمات ذات الطبيعة املختلفة، من 

تتأثر  وغذاء،  طاقة  وازمة  ومناخية  ومالية  اقتصادية 

البلدان ببعضها. فقد شاهد العامل كيف هزت االزمة 

املالية يف روسيا النظام العاملي وكذلك مثلث ازمة منور 

اىل  وصوالً  املايض  القرن  من  التسعينات  اواسط  آسيا 

ازمة االسواق املالية يف الواليات املتحدة والتي انتقلت 

اىل اوروبا وأثرت يف االقتصاد العاملي.

ويف تقرير صدر عن الشبكة عام 2009 بعنوان: »تقييم 

مقاربة  العربية؛  املنطقة  يف  االمنائية  االهداف  مسار 

لقضايا االساسية«جاء ما مفاده ان االقتصادات العربية 

الريعية والخدماتية مبجملها، السيام يف مجال الخدمات 

املجتمعات  حولت  والسياحية  واملرصفية  املالية 

وهذا  منتجة.  غري  استهالكية  مجتمعات  اىل  العربية 

ما يجعلها ترتبط باالستثامرات الخارجية واملساعدات 

باالقتصاد  االرتباط  فان  اذن  اسايس.  والقروض بشكل 

العاملي ليس ارتباطا تفاعليا امنا هو ارتباط تابع يزيد 

من هشاشة االوضاع السيام يف مراحل االزمات الدولية. 

تعري  ال  الوطنية  السياسات  ان  التقرير  الحظ  كام 

الجوانب االجتامعية االهمية املطلوبة السيام يف مجال 

املتابعة والتطبيق. يف حني تغري الرؤية املتكاملة التي 

منظور  من  واالجتامعية  االقتصادية  النواحي  تقارب 

حقوقي شامل1.

يتابع  ان  املدين  باملجتمع  يفرتض  سبق،  ما  عىل  بناء 

ان هذه  الدولية، السيام  االتفاقيات  املفاوضات حول 

قوانني  اعتامد  منها  ويندرج  ملزمة  تصبح  االتفاقيات 

قرارات  واصدار  قامئة  قوانني  تعديل  او  جديدة 

العامة  السياسات  عىل  تأثري  لها  وتنفيذية  ترشيعية 

وعىل حقوق املواطنني. لذلك ال بد من معرفة من هي 

الجهة املعنية باعداد امللفات ومتابعة عمل املفاوضني. 

املرحلة  مراحل:  اربع  يف  نظريا  املفاوضات  ومتر 

السياسية حيث يتم تحديد اهداف التفاوض والنتائج 

التقنية حيث يتم اعداد  املرجوة واملتوقعة، واملرحلة 

يف  الخوض  مرحلة  وثالثا  والدراسات  التقنية  امللفات 

واملرحلة  املعنية،  والجهات  االطراف  مع  املفاوضات 

الرابعة هي مرحلة اقرار االتفاقيات، وهي مسألة غالبا 

ما تكون منوطة بالسلطة الترشيعية. 

للمراجعة  اليات  تعتمد  ان  يفرتض  اتفاقية  كل  ويف 

التأكد من صالحياتها وبالتايل يقع عىل  والتقييم بعد 

واملتابعة  بالرصد  املعنية  املدنية  املنظامت  عاتق 

واملراقبة ان تتابع هذه املسارات وبالتايل ان تعي من 

لأللفية  اإلمنائية  األهداف  مسار  »تقييم  الصمد،  عبد  زياد    1

يف املنطقة العربية، مقاربة للقضايا األساسية«، بريوت، 2010، 

شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية.



مساءلة السياسات46

هي االطراف والجهات املنوط بها االعداد لكل مرحلة 

من املراحل االربع ومواكبتها للتأكد من تطابق املسار 

مبادئ  ومع  عليها  املتوافق  الوطنية  االهداف  مع 

حقوق االنسان. 

إن رصد املفاوضات حول االتفاقيات الخارجية، 

وعىل  الترشيعية  املنظومة  عىل  اثرها  تقييم  يتناول 

الدول  والربامج. وقد درجت بعض  العامة  السياسات 

املدين  املجتمع  منظامت  عن  ممثلني  اعتامد  عىل 

للمساهمة يف تحديد  فئات معنية  التي متثل مصالح 

او  املتوافق  البنود  واالطالع عىل  واالهداف  الخيارات 

استشارية.  بصفة  وان  االثر،  لتحديد  عليها  املختلف 

قطاع  من  ممثلني  الرسمية  الجهات  تختار  كام  متاما 

االعامل للمشاركة يف الوفود املفاوضة.

املانحة  الجهات  مع  مفاوضات  تتم  ما  وغالبا 

دولية  أكانت مع مؤسسات  املقرضة،  الجهات  مع  او 

املدين  املجتمع  عىل  فيتوجب  نفسها،  الدول  مع  او 

املفاوضات واالطالع عىل االسس  ان يطالب بشفافية 

واالهداف وعىل الرشوط وتقييم انعكاسها عىل اليات 

صنع القرار الحقا وعىل حقوق املواطنني.

املوازنات العامة	. 

إعداد  مسار  الدولة، هي  حياة  مرحلة يف  اهم  ولعل 

املوازنات العامة والتي يفرتض ان تشارك فيها مختلف 

الحكومية  ومؤسساتها  التنفيذية  السلطة  اطراف 

والعامة قبل ان تصبح مرشوع قانون يحال اىل املجلس 

مسارا  الترشيعي  املجلس  يعتمد  وبدوره  الترشيعي. 

مير خالله عرب اللجان النيابية لدراسته قبل احالته اىل 

الهيئة العامة القراره. ومبا أن املوازنة العامة هي أبرز 

فهي  لذلك  العامة  والتوجهات  السياسات  عن  تعبري 

بالنسبة للمجتمع املدين اداة مهمة ال بد من متابعة 

مساراتها يف مختلف مراحلها وصوال اىل اقرارها.

عندما  املوازنة  رصد  عملية  تبدأ  ان  يفرتض  وبالتايل 

يصدر الكتاب من وزارة املالية اىل الوزارات والهيئات 

من  فئة  كل  فتنرصف  موازناتها.  باعداد  املعنية 

منظامت املجتمع املدين ملراقبة ومواكبة مسار اعداد 

موازنة الجهة التي تعنيها.

الصحية  املؤسسات  تعنى  فمثال 

مبتابعة املسار يف وزارة الصحة العامة 

كالصندوق  لها  التابعة  واملؤسسات 

املثال  سبيل  عىل  للصحة  الوطني 

تعنى  التي  واملؤسسات  الحرص،  ال 

موازنة  اعداد  مسار  تراقب  بالرتبية 

ومراكز  والجامعات  الرتبية  وزارة 

البحوث التابعة لها وهكذا دواليك

االساس  الحقوقية هي  املقاربة  فان  االحوال،  ويف كل 

يف تحديد املوقف من القوانني او السياسات العامة او 

واملوازنات العامة أو االتفاقيات الدولية التي تعقد مع 

الرشكاء التجاريني او املؤسسات الدولية.

املنطقة  يف  القائم  االقتصا	ي  النموذ	  رابعاً: 

للحقوق  انتهاكها  ومدى  املتبعة  العامة  والسياسات 

االقتصا	ية واالجتامعية.

ان التحوالت الدميقراطية التي تشهدها املنطقة اضاءت 

عىل التحديات التي كانت تعيشها دولها. فالنقص يف 

الحريات العامة والخاصة وتفيش ظاهرة الفساد ترافقا 

غري  واالجتامعية  االقتصادية  السياسات  اعتامد  مع 

والعاطلني  الفقراء  عدد  تزايد  اىل  ذلك  أدى  املالمئة.  

عن العمل واىل املزيد من االقصاء االجتامعي ذلك عىل 

الرغم من بعض املؤرشات االيجابية التي كنت تظهر 

أحيانا السيام عىل مستوى معدالت النمو االقتصادي. 

بعض  عن  التغايض  أن  العربية  الثورات  اثبتت  لقد 

الحقائق ال تخفيها املؤرشات والتقارير االيجابية، وخري 

دليل عىل ذلك هو ان الثورة التونسية التي انطلقت 

واىل  العاصمة  اىل  لتنتقل  بوزيد وتطاوين  من سيدي 

أشهر  بعد  جاءت  النظام،  رأس  وتقلب  املدن  سائر 

بعد ثورة يناير 2011 يف مرص جرت املفاوضات مع صندوق النقد الدويل حول قرض كانت 
الدولة تحتاج اىل الحصول عليه ليك تتمكن من مواجهة التحديات الناجمة عن صعوبات 
مالية. استمرت املفاوضات طيلة عامني، وتغري خاللها ثالثة وزراء مالية. حيث مل يتوصل 

الوزيران يف البداية اىل اتفاقية مع الصندوق بسبب الرشوط التي كان يطالب بتطبيقها. 

ترسب الحقا بان الرشوط تتلخص بازالة الدعم عن بعض السلع االساسية كالسوالر وتحرير 
سعر رصف العملة، بهدف تخفيف االعباء عىل القطاع العام واضافة رضائب عىل االستهالك 

لزيادة وارداته. 

mترسب الحقا انه تم التوصل اىل اتفاق مع الوزير الثالث عىل هذه الرشوط رغم معارضة 
املواطنني ومجموعات من املجتمع املدين عىل ذلك. متت املفاوضات يف ظل تكتم شديد 
حيث مل تفصح عن الرشوط خالل السنتني ومل يتمكن املجتمع املدين من رصد التفاصيل 
التي  الوقائع  من  ويبدو  للتفاوض.  اعتمدت  التي  املسارات  عن  الشفافية  غياب  بسبب 
رسبت ان الصندوق والجهات املقرضة خلفه مل تراع أثناء املفاوضات الضغوط االقتصادية 
التي تعاين منها مرص نتيجة االوضاع السياسية وانعكاسها عىل االداء االقتصادي والقطاعات 

املنتجة السيام السياحة والصناعة والزراعة.
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معدودة من اطالق تقرير لصندوق النقد الدويل اعدته 

بعثة جاءت لتقييم الوضع يف البالد، فأفاد التقرير ان 

الوضع يف تونس هو االفضل مقارنة بباقي دول افريقيا 

خاصة عىل مستوى االداء االقتصادي. 

غري  العربية  املنظامت  شبكة  أعدته  كتيب  ويف 

االهداف  مسار  »تقييم  بعنوان:  للتنمية  الحكومية 

حالة  )دراسات  العربية  املنطقة  يف  لاللفية  االمنائية 

الخاص  التقرير  مقدمة  يف  جاء  وطنية(«)2010(، 

بتونس )ص22(:

إنجاز  من  متكنت  التي  الدول  بني  من  تونس  تعترب 

تقدم ملحوظ يف مسار تحقيق معظم أهداف االلفية. 

وقد أقرت بذلك عديد االطراف الدولية، من بينها عىل 

سبيل املثال مدير البنك االفريقي الذي أكد بأن »تونس 

عىل  القادرة  القارة  يف  الخمس  الدول  إحدى  هي 

تحقيق أهداف األلفية«. لكن يف املقابل تواجه تونس 

مبارش  بشكل  يؤثرا  أن  شأنهام  من  رئيسيني  تحديني 

القادمة.  املرحلة  التنمية يف  نسق  مبارش عىل  أو غري 

التحدي االول يف استمرار وجود فوارق أحيانا  يتمثل 

هامة بني الجهات خاصة تلك الواقعة بالشامل الغريب 

من البالد التونسية مثل واليات )القرصين وسيدي ابو 

الثاين  التحدي  أما  وسليانة(.  والقريوان  وتطاوين  زيد 

تطويق  عىل  التونيس  االقتصاد  قدرة  مبدى  فيتعلق 

التي  العاملية،  واالقتصادية  املالية  االزمة  تداعيات 

ميكنها أن تؤثر سلبيا عىل نسق التنمية وتعيق تحقيق 

بعض اهداف االلفية2.

أن  ميكن  ال  التنمية  تحقيق  أن  الثورات  اثبتت  كام 

املجتمع  يساعد  دميقراطي  نظام  قيام  غري  من  يتم 

املساءلة  آليات  وتفعيل  الشفافية  تعزيز  عىل  املدين 

واملحاسبة. هذا بالتأكيد يتطلب دورا فاعال ملنظامت 

وتقييم  العامة  السياسات  مراقبة  يف  املدين  املجتمع 

أثرها والرتافع عن الحقوق عندما يتم انتهاكها.

اىل  الرأي  وأصحاب  النشطاء  من  العديد  ذهب  وقد 

أن السياسات التي تم تطبيقها خالل العقود املاضية 

االقتصادية  للحقوق  االنتهاكات  من  املزيد  اىل  أدت 

بالطرق  بدءا  للمواطنني.  والثقافية  واالجتامعية 

فيها خصخصة بعض مؤسسات  التي متت  واالساليب 

القطاع العام من غري أن تتوفر آليات مهنية ومستقلة 

فأّدى  الخاص وملساءلته.  القطاع  اداء  وشفافة ملراقبة 

اإلمنائية  األهداف  مسار  »تقييم  الجوريش،  الدين  صالح    2

لأللفية يف املنطقة العربية، مقاربة للقضايا األساسية«، بريوت، 

2010، شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية.

املصالح  وسيطرة  الفساد  ظاهرة  تفيش  اىل  ذلك 

التي  العامة  الخدمات  الفردية عىل حساب  واألطامع 

تنامي  اىل  ادى هذا  املواطنني، وقد  تعترب من حقوق 

التفاوت بني مختلف الفئات االجتامعية وبني املناطق 

يف البلد الواحد، حيث تقلص عدد امليسورين ومتركزت 

الرثوات لديهم كام متركزت الخدمات العامة يف املدن 

االساسية وهمشت االطراف. 

فعىل سبيل املثال، يف العام 2005 ال 20 باملئة االغنى 

الدخل  ارباع  ثالثة  عىل  حصلت  العامل  سكان  من 

العاملي. يف حني ان أفقر 40 باملئة من السكان مل تتعد 

حصتهم من الدخل العاملي 5 باملئة. 

يف  جاء  ما  اىل  العودة  من  بد  ال  السياق،  هذا  ويف 

التي  املراحل  يف  الشبكة  اطلقتها  التي  االدبيات 

نجاح  بعد  عليها  اكدت  ثم  ومن  الثورات  سبقت 

اكدت  اذ  الحكم.  من  دكتاتوريات  إزالة  يف  الثورات 

مؤرش  عىل  يعتمد  الذي  التنموي  النموذج  ان  عىل 

مالمئا  ليس  التقدم  لقياس  كأساس  االقتصادي  النمو 

التنمية  بني  العالقة  ان  اذ  املنطقة.  لتطلعات شعوب 

عوامل  عدة  اىل  تحتاج  وهي  آلية،  ليست  والنمو 

يتحقق  ان  فاملطلوب  سببية  عالقة  لتصبح  وسياسات 

يكون  ليك  الريعية  غري  املنتجة  القطاعات  من  النمو 

املقاربة  يتطلب  استدامة. وذلك  واكرث  للعاملة  مولدا 

الشاملة والتي تستهدف اوال  االقتصادية واالجتامعية 

واخريا تحسني املستوى املعييش للسكان. 

توفري  يتطلب  االنتاج  عىل  يقوم  الذي  النموذج  ان 

العديد من العوامل املؤثرة من بينها اعتامد سياسات 

الوطنية  االنتاجية  القدرات  بناء  يف  تساهم  لالستثامر 

تتخذ  التي  املرافقة  التدابري  من  جملة  اىل  باالضافة 

بدءا بتحديد التعرفة الجمركية املالمئة واسعار الفائدة 

امللكية  حامية  اىل  باالضافة  العمالت  رصف  واسعار 

هذه  رأس  عىل  ويأيت  التكنولوجيا.  ونقل  الفكرية 

حق  للدولة  تعطي  مالية  سياسات  اعتامد  التدابري 

تنظيم االسواق املالية وضبط حركة رؤوس االموال التي 

باتت تتنقل بحرية يف ظل النظام العاملي القائم. عىل 

ان يرتافق ذلك باعتامد سياسة العادة التوزيع العادل 

للرثوات تقوم عىل اساس سياسة رضيبية عادلة وتوفري 

خدمات تقدم للمواطنني عىل اساس انها حقوق واتباع 

سياسة لالجور تساهم يف تعزيز القدرات االستهالكية 

الظروف  تحسني  يف  يساهم  ذلك  كل  للمواطنني. 

املضافة  القيمة  ذو  الوطني  االنتاج  ويدعم  املعيشية 

املطلوبة  التدابري  هذه  املحيل.  السوق  اىل  واملوجه 
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اىل  يؤدي  والذي  املنشود  التنموي  النموذج  ظل  يف 

حدة  من  ويخفف  واالجتامعي  االقتصادي  االستقرار 

التوتر االجتامعي.

 ولتمكني املجتمع املدين من التقييم السليم والصائب 

االقتصادي  املستويني  عىل  املطبقة  للسياسات 

الدولية  املعايري  اىل  االعتامد  من  بد  ال  واالجتامعي، 

والتي ميكن استنباطها من االتفاقيات والعهود الدولية 

لحقوق االنسان، وتحديدا من العهد الدويل للحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية باالضافة اىل اتفاقية 

واالتفاقيتني  املرأة  ضد  التمييز  اشكال  كافة  الغاء 

الدولتني لحقوق الطفل ولحقوق االشخاص املعوقني. 

حقوق  ان  تعترب  التي  واالتفاقيات  العهود  هذه  ان 

اىل  باالضافة  للتجزئة  قابلة  وغري  شاملة  االنسان هي 

كون تطبيقها ال يجب ان يطال فئة دون اخرى، من 

يقول  الذي  املبدأ  تطبيق  املطلوب  فإن  املنطلق  هذا 

عن  النظر  بغض  املواطنني  لكل  الحقوق هي  كل  اّن 

انتامءاتهم االجتامعية والعرقية والدينية.

لجهة  املدين  املجتمع  تواجه  التي  التحديات  خامساً: 

القيام بهذا الدور وسبل املواجهة.

ليك يقوم املجتمع املدين بادواره الرضورية والطبيعية، 

السيام يف مجال التأثري بالسياسات العامة، ال بد من أن 

التي تساهم يف  االساسية  العوامل  العديد من  تتوافر 

تذليل الصعوبات ومواجهة التحديات القامئة. 

بداية ال بد من تقّر الجهات الرسمية وتعرتف بأحقية 

يف  وفاعل  تنموي  كرشيك  بالوجود  املدين  املجتمع 

مجال الدفاع عن حقوق املواطنني عموماً وعن مصالح 

مختلف الفئات يف املجتمع. إن القبول بهذا الدور يعترب 

خطوة أساسية وهامة جداً باتجاه تعزيز الدميقراطية 

لتعزيز  ناجعة  آليات  اعتامد  بوجوب  االقرار  وبالتايل 

املعلومات من جهة  اىل  الوصول  والحق يف  الشفافية 

واىل صيانة الحق يف التعبري واالختالف من جهة ثانية. 

التي  املمكنة  البيئة  توفر  اىل  املدين  املجتمع  يحتاج 

القوانني  تتضمن  والتي  بدوره  القيام  عىل  تساعده 

عىل  تقوم  والتي  والعمل،  التأسيس  سيام  ال  الراعية، 

الجمعيات  تكوين  ويف  التجمع  يف  الحق  أساس 

واالحزاب واالنخراط فيها. كام تشمل البيئة السياسية 

والتي تتعلق مبستوى الحريات املتاحة لتنفيذ الربامج 

عن  والتعبري  االعالم  وسائل  واستخدام  واالنشطة 

الحقوق  وأصحاب  القرار  صناع  مع  والتواصل  الرأي 

الدور  بهذا  الدولة  تعرتف  أن  املهم  ومن  املعنيني، 

والتبادل واملشاركة.  للتعاون  الفرص  توفر  ان  وبالتايل 

الحكومات  قبل  من  اعرتاف  هناك  يكون  ما  وبقدر 

باملجتمع املدين بقدر ما تكون آليات التشاور متاحة 

وناجعة. إن آليات التشاور تتضمن، عىل سبيل املثال 

النيابية  اللجان  اجتامعات  يف  املشاركة  الحرص،  ال 

القوانني معروضة للنقاش، أو من خالل  عندما تكون 

تشكيل املجالس والهيئات الوطنية العامة واملتخصصة 

االمر  يتعلق  عندما  القطاعات  مختلف  بني  املشرتكة 

مجلس  تشكيل  مثال  وتنفيذها.  السياسات  برسم 

اقتصادي واجتامعي تتمثل فيه مختلف فئات املجتمع 

املدين والقطاع الخاص تكون صفته استشارية ويبدي 

مجالس  تشكيل  ميكن  كام  العامة.  بالسياسات  رأيه 

وطنية قطاعية للصحة العامة أو للتعليم أو للحامية 

او  للنساء  او  للمعوقني  فئوية  مجالس  او  االجتامعية 

لالطفال مثال. 

وليك يتمكن املجتمع املدين من القيام بدروه بفاعلية 

والتأثري يف رسم السياسات العامة ال بد من أن يتوفر 

له الحق يف الوصول اىل املعلومات بحيث يكون املجال 

للحصول عىل كافة املعلومات الرضورية  أمامه متاحاً 

التي تساهم يف فهم أعمق للتحديات وبالتايل اقرتاح 

اعتامد  من  بد  ال  لذلك  ملواجتها.  املساعدة  البدائل 

سياسة واضحة لالفصاح واليات فعالة لتعزيز الشفافية 

تعترب  الرأي  عن  التعبري  وأن حرية  كام  كامل.  بشكل 

من الرشوط االساسية التي تساعد عىل إيصال االفكار 

مبعزل عن موقعها من اصحاب القرار وموقفها منهم 

ومهام كان هذا الرأي.

من  هو  واملادية  البرشية  املوارد  اىل  الوصول  ان 

من  التمويل  فيعترب  كذلك،  االساسية  التحديات 

املحددات االساسية الستقاللية املجتمع املدين ولتعزيز 

قدرته عىل الحركة بشكل مستقل عن اي طرف اكان 

جهة رسمية او جهة مانحة. وغالبا ما تتهم املنظامت 

خارجية،  جهات  من  التمويل  عىل  بالحصول  املدنية 

صيانة  فان  خارجي،  أعامل  جدول  بامتالكها  وبالتايل 

قادر  قطاع  بناء  يف  يساهم  املدنية  املنظامت  حقوق 

ومتمكن يعزز قدراته عىل االستقاللية وعىل االختيار 

الوطنية.  التحديات  وبني  املرشوطة  املساعدات  بني 

من هنا باتت حرية الحصول عىل املال الالزم لتمويل 

التي  التحديات  من  ومهني  مستقل  وبشكل  الربامج 

العوامل  من  بل  ال  املدين،  املجتمع  منظامت  تواجه 

بشكل  به  املنوطة  لالدوار  وبتنفيذه  بقيامه  املؤثرة 

موضوعي وبحس من املسؤولية الوطنية.
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اداء  عىل  تؤثر  ذاتية  وعوامل  معيقات  توجد  كام 

التي  النمطية  الصورة  تبديل  وعىل  املدين  املجتمع 

هذه  تبدأ  لها.  للرتويج  الحاكمة  الجهات  تسعى 

التي  العامة  املبادئ  واقرار  املفهوم  بتحديد  العوامل 

محددات،  اىل  تتحول  ان  يفرتض  والتي  عمله  تحكم 

يف  الشفافية  واليات  السليم  الحكم  اسس  كتطبيق 

صناعة القرار ويف االدارة املالية واعتامد اليات ملراجعة 

االهداف والربامج. واعتناق املرجعية الدولية لحقوق 

االنسان كمنطلق لتقييم السياسات العامة. 

بالقدرة  بدءا  الذاتية  القدرات  وتعزيز  تنمية  أن  كام 

عىل التخطيط والتعبئة وعىل القيام بحمالت املرافعة 

الناجعة  واالدوات  املعرفية  املوارد  واعداد  واملدافعة 

املجتمع  يواجهها  التي  املستمرة  التحديات  من  هي 

االبعاد  تتضمن  ان  يجب  االمكانيات  ان  اذ  املدين، 

من  والتمكن  املتوفرة  البرشية  والقدرات  التنظيمية 

التخطيط االسرتاتيجي والربمجة وبالتايل اقناع الرشكاء 

التنمويني باهمية االقرار بالدور والحق بالوجود بشكل 

مستقل وموضوعي.

بدوره  القيام  من  املدين  املجتع  يتمكن  وليك  واخرياً، 

مبادئ  وارساء  الرشاكات  تطوير  من  بد  ال  بفاعلية، 

ذلك  يؤثر  ان  دون  القطاعات  مختلف  مع  التعاون 

استقاللية  عىل  الحفاظ  عىل  وقدرته  استقالليته  عىل 

قراراته وهذا يؤدي بنا اىل طرح موضوع التشبيك او 

بناء الشبكات والتحالفات.

تقوم  التي  االساسية  االدوات  من  التشبيك  يعترب 

التي  سيام  ال  املدين  املجتخع  منظامت  باستخدامها 

واملنارصة  املدافعة  يف  دورها  تعزيز  اىل  تسعى 

التأثري  قوة  من  تضاعف  التي  الوسيلة  هو  فالتشبيك 

وتساهم يف تبادل املعرفة واملعلومات وتداول االفكار 

واملواقف، ولها الدور الكبري يف تقريب وجهات النظر.

ويف اطار االسرتايتجيات التي ترسمها منظامت املجتمع 

االولويات  كإحدى  التشبيك  مسألة  تدخل  املدين، 

تُعار اهتامماً. ومن ثم صياغة آليات  التي يفرتض ان 

من  االخرى،  االطراف  مختلف  مع  للعالقات  ومبادئ 

بينها الجهات الرسمية والحكومية مبختلف مستوياتها، 

والقطاع الخاص واالعامل، والجهات املانحة، واالحزاب 

السياسية.

فهذه االطراف مؤثرة يف صناعة السياسة العامة والعمل 

معها او التأثري فيها هو خطوة هامة للتأثري بالسياسات 

العامة، وبالتايل للدفاع عن حقوق املواطنني.
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القسم 

الثاين
رصد الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية
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أوال: أهمية الرصد من قبل منظامت املجتمع املدين

تعزيز  بغرض  املدين،  املجتمع  ملنظامت  الرصد  يتيح 

ما  اإلنسان،  حقوق  التزامات  حيال  الدولة  مسؤولية 

ييل:

· والوقائية، 	 االنتقالية  التدابري  تنفيذ  مدى  تقييم 

الدول،  تتخذها  التي  الرتاجعية  َالتدابري  ورصد 

وتحديد القوانني والسياسات والربامج واملامرسات 

التمييزية؛

· والثغرات 	 اإلخفاقات  ورصد  املنجزات،  قياس 

يتعلق  فيام  األولويات  وتحديد  واالنتهاكات، 

باتخاذ التدابري والحلول؛

· فيام 	 اإلنسان  القامئة عىل حقوق  املقاربة  تعزيز 

يتعلق بصنع السياسات وتنفيذها.

يُتوقَّع من منظامت املجتمع املدين املنخرطة يف الرصد 

ال  احرتام مبادئه األساسية، يك يكون التقييم كفؤ وفعَّ

ملسؤويل  أوالً  املبادئ  هذه  د  وتُحدَّ  .)6 اإلطار  )أنظر 

يف  )مبا  عملهم  خالل  يطبقوها  يك  اإلنسان  حقوق 

املقابالت،  وإجراء  املعلومات،  جمع  أثناء  أيًضا  ذلك 

رين –النازحني  وزيارة املعتقلني واملوقوفني و/أو املهجَّ

عودتهم،  ورصد  املخيامت،  يف  والالجئني  الداخل-  يف 

ومعاينة املحاكامت أو االنتخابات، ورصد التظاهرات، 

والرصد خالل فرتات النزاعات املسلَّحة، والتحقُّق من 

عة وتقوميها واستخدامها(1. املعلومات املجمَّ

سريكَّز هذا الدليل عىل ثالث مقاربات لرصد الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية، وهي بالتحديد:

· رصد إطار العمل الترشيعي واملعياري	

· رصد إعامل الحقوق االقتصادية واالجتامعية	

· رصد انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتامعية	

ويعتمد اختيار املقاربات عىل قدرة كل منظمة وعىل 

املقاربات  فتجمع  الشاملة  الرصد  مقاربة  ا  أمَّ خربتها. 

1   الدليل التدريبي حول مراقبة حقوق االنسان، مفوضية األمم 

املتحدة لحقوق األنسان، الفصل الخامس.

التقاط  أمام  املجال  يتيح  مام  أعاله،  املذكورة  الثالث 

لجهة  الدولة  بالتزامات  يتعلق  ما  يف  أوسع  صورة 

احرتام، وحامية وتعزيز الحقوق.

ثانياً: رصد الترشيع وأطر العمل املعيارية

تبنِّي  إىل رضورة  بوضوح  »العهد«  من   2 املادة  تشري 

اإلجراءات الترشيعية بوصفها وسيلة إلحقاق الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية بصورة كاملة ومتتالية.

ييل:  ما  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  تقرير  أورد 

من  واحد  عنرص  مجرَّد  القانونية  الحامية  »تعترب 

االقتصادية  الحقوق  لتعزيز  اسرتاتيجية  أي  عنارص 

عنرًصا  يكن  وإن  وحاميتها  والثقافية  واالجتامعية 

تحقيق  إىل  ترمي  التي  االسرتاتيجيات  إنَّ  أساسيًّا. 

حامية أكرب للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

مروحة  تشمل  وأن  األبعاد  متعددة  تكون  أن  يجب 

واملوازناتية  واملالية  واإلدارية  القانونية  اإلجراءات  من 

والتعليمية واالجتامعية«2.

املعيارية  العمل  أطر  رصد  يف  األوىل  الخطوة  تشمل 

ما  وفهم  للقوانني  مصادر  قامئة  تصنيف  والترشيعية 

 ،2006 اإلنسان،  لحقوق  املتحدة  األمم  مفوض  2  تقرير 

.86/E/2006

الفصل األول: مقاربات الرصد

املقاربة  االعتامد عىل  إىل رضورة  للمسح   )respondents( املستجيبني  أشار معظم 

املقاربة  أنَّ  حني  يف  واالجتامعية،  االقتصادية  الحقوق  حيال  الحقوق  عىل  القامئة 

القانونية-القضائية نالت تنويًها أقل.

املادة 2

تتعه كل دولة طرف يف هذا العهد بأن تتَّخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون 

الدوليني، والسيَّام عىل الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقىص ما تسمح به مواردها 

املتاحة، ما يلزم من خطوات لضامن التمتُّع الفعيل التدريجي بالحقوق املعرتف بها 

يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك جميع السبل املناسبة، وخصوًصا سبيل اعتامد تدابري 

ترشيعية.

إعداد: بهرت موسكيني
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يختلف  قد  أمر  وأولوية، وهو  تراتبية  يربطها من 

من بلد لبلد.

ومن املهم املالحظة أنَّ اإلجراءات املعيارية تُشتقُّ 

التي  والربامج  والسياسات  العمل  من خطط  أيًضا 

د التزامات الدولة، وبالتايل التزاماتها. »«3. تحدِّ

يجب أن يشتمل رصد أطر العمل املعيارية التحقُّق 

مامَّ ييل:

املعيارية: 	· العمل  أطر  وجود  مدى  من  التحقق 

السؤال  عىل  البسيطة  اإلجابة  هذا  يستلزم  وقد 

عىل  املعياري،  العمل  إطار  بناء  بغية  »نعم/ال« 

نحو ما يأيت:

o هل الدولة طرف يف »العهد«؟

o  هل الحق يف العمل حظي مبَْفَصلٍَة يف

الدستور؟

التحقق من مدى توافقية وُمالَءمة أطر العمل: 	·

مع معايري حقوق اإلنسان الدولية ومبادئها. فقد 

ينشأ نوعان من النواقص: )1( التوافقية الترشيع 

واإلجراءات املعيارية املحلية مع ]معايري الحقوق 

الدولية[ تلك؛ و)2( المالءمة الترشيع واإلجراءات 

املعيارية األخرى«4.

الدولة طرفًا يف »العهد«، فهي تشكِّل جزًءا  أن تكون 

3  Report Of Asian Sub-Regional Workshop, 

Using Indicators To Promote And Monitor The 

Implementation Of Human Rights, page 36.

4   E/200990/ UN Human Rights Commissioner 

Report.

مثَّة  ليس  أنه  بيد  املعياري.  العمل  إطار  من  مهامًّ 

فقرة محددة يف العهد لتنفيذها عىل النظام القانوين 

االقتصادية  الحقوق  »لجنة  تفرسه  أمر  الوطني. وهو 

 :8 )اإلطار  العام  تعليقها  يف  والثقافية«  واالجتامعية 

التعليق العام رقم 9، تطبيق العهد محليًّا(.

وهكذا، ترتاوح آليات التنفيذ بني الدول املختلفة. كام 

االتفاقيات  عىل  ظاتها  تحفُّ تُشِهر  البلدان  معظم  أنَّ 

عندما يحني أوان التصديق. فالتحفُّظات تسمح للدولة 

ة من العهد5. من  بأن تُعفي من التزامات معيَّنة مشتقَّ

االعتبار خالل  بعني  دات  املحدِّ أخذ هذه  هنا رضورة 

رصد أطر العمل الترشيعية واملعيارية.

الرجوع إىل الدساتري

يُعدُّ الرجوع إىل الدساتري جانبًا أساسيًّا من رصد إطار 

إذ  واالجتامعية.  االقتصادية  للحقوق  املعياري  العمل 

بوجه  املذكورة  للحقوق  انعكاًسا  الرصد  اعتبار  ميكن 

وإطار  معنيَّ  حق  عىل  تركِّز  قد  أو  الدستور،  يف  عام 

5 reservations by arab countries on ICESRs http://treaties.

un.org/pages/viewdetails.aspx?chapter=4&lang=en&mtdsg_

no=iv-3&src=treaty.

ماذا ميكن مراقبته؟
)قامئة ألبرز املصادر القانونية(

· الدستور	
· القوانني الوطنية	
· املراسيم الوزارية	
· البيانات الوزارية	
· الطوعية 	 العهود 

األلفية،  التنمية  )أهداف 
لحقوق  الدورية  املراجعة 

اإلنسان...(
· تصديق االتفاقيات الدولية	
· التحفظات عىل االتفاقيات 	

إلطار  دات  )محدِّ الدولية 
العمل املعياري(

· غري 	 دولية  اتفاقات 
كإعالن  مثالً،  )اإلعالنات  ملزمة 

األلفية: 
http://www.un.org/
millennium/declaration/
ares552e.htm/(

الوجود   

التوافقية مراقبة 

املالءمة   

اإلطار 8: التعليق العام رقم 9، تطبيق العهد محليًّا

ينص التعليق عىل أنَّه »ليس مثة فقرة تنص عىل سبل محددة لتنفيذ العهد 

يف النظام القانوين الوطني. وال يوجد أي حكم يُلزم بإدماجه التام أو ينص 

عىل إعطائه نوعاً من املكانة املحددة يف القانون الوطني«.

وبالتايل، يجب أن يأخذ تطبيق العهد يف النظام القانوين املحيل بعني االعتبار 

مبدأين من مبادئ القانون الدويل:

)1( املبدأ األول، املنصوص عنه يف املادة 27 من »معاهدة فيينَّا« املتعلقة 

الطرًف أن تتمسك  للدولة  أنَّ »ال ميكن  اتفاقيات عام 1969، هو  بقانون 

عن  الناتجة  بالتزاماتها  الوفاء  يف  ًغ إلخفاقها  كمسوِّ الوطني  قانونها  ببنود 

اتفاقية ما«.

تأثريًا  تُعطي  حتى  املحيل  قانونها  نظام  ل  تعدِّ أن  الدول  عىل  آخر،  بكالم 

ملوجبات اتفاقياتها )وهذه املسألة خصتها اللجنة بالتعليق العام رقم 12 

لعام 1998(.

)2( املبدأ الثاين ينعكس يف املادة 18 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، 

الذي ينص عىل أنه »لكل شخص الحق يف معالجة فعالة من قبل محاكم 

التي  األساسية  الحقوق  تطال  انتهاكات  للفصل يف  )قادرة(  وطنية مؤهلة 

منحه إياها الدستور«.

ن مادة نظرية مقابلة للامدة 3.2 )ب( من العهد الدويل  إنَّ »العهد« ال يتضمَّ

بني  –من  األطراف  الدول  تلزم  التي  والسياسية،  املدنية  بالحقوق  الخاص 

أمور أخرى- بـ »تطوير إمكانيات املعالجة القضائية«. بيد أنَّ دولًة طرفًا ما 

تسعى إىل تسويغ فشلها يف توفري أي معالجات قانونية محلية يف مواجهة 

تبيان  الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافيةـ قد تحتاج إىل  انتهاكات 

إما عدم مالءمة هذه املعالجات كوسائل ضمن حدود املادة 1.2 من العهد، 

أو عدم رضورتها من وجهة نظر الوسائل األخرى املستخَدمة. وتأخذ اللجنة 

بعني االعتبار أنه يف حاالت عديدة قد تكون »الوسائل« األخرى املستخَدمة 

ل مبعالجات قضائية. غري فعالة إذا مل تُعزَّز أو تُكمَّ
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عمله املعياري6.

الحقوق  وضع  حول  كمية  معلومات  مت  قدَّ ولقد 

أنحاء  يف  البلدان  من  عدد  يف  الدستور  يف  املذكورة 

العامل، مبا فيها البلدان العربية7.

6 monitoring normative framework right to education http://

www.right-to-education.org/node/966

7  http://www.tiesr.org/index.html

االقتصادية  الحقوق  إحقاق  مدى  رصد  ثالثاً: 

واالجتامعية

بالرغم من أنَّ أطر العمل الترشيعية واملعيارية تضع 

بنية للحقوق االقتصادية واالجتامعية، إال أنه ال ميكنها 

ضامن إحقاقها بصورة كاملة. 

ة من العهد هي نفسها  ويف حني أنَّ االلتزامات املشتقَّ

حالة  يكون يف  ما  )باستثناء  املختلفة  األطراف  للدول 

تحفظات هذه الدول(، فإنَّ عوامل متنوعة شتَّى تؤثّر 

املبادرة املرصية  الصحة،  الحق يف  الدواء من منظور   قضية تسعري 

للحقوق الشخصية

الحق يف الصحة والدواء: حق معياري قابل للقياس مبوجب مؤرشات 

محددة )التوافر، اإلتاحة املادية والجغرافية، الجودة واملقبولية، عدم 

مبوجب  والتنفيذ  والحامية  االحرتام  واجب  وهو  واملساواة(،  التمييز 

الدستور والقوانني املحلية والدولية يف مرص.

)رقم  القرار  الصحة  وزير  اصدر   2009 سبتمرب سنة   8 املشكلة: يف 

373 لسنة 2009( والذي ينشأ نظاماً جديداً لتسعري األدوية يف مرص، 

رأت دراسة املبادرة  له انه سيؤدي إىل ارتفاع أسعار الدواء ويحرم 

قطاع واسع من املواطنني األكرث احتياجاً من اإلتاحة املادية للدواء. 

واعتربت املبادرة املرصية أن  تبني الدولة ملثل هذا النظام لتسعري 

األدوية هو مبثابة تنصل فعيل للدولة عن مسؤوليتها تجاه املواطنني، 

عىل  الحصول  يف  الحق  بكفالة  الدولة  تلزم  التي  املسؤولية  وهي 

رفعت  قد  تكون  النظام  هذا  تبنيها  بعد  الدولة  وأن  خاصة  الدواء 

يدها عن عملية التسعري وتركت تحديد السعر لقوى األسواق خاصة 

األجنبية منها. وبناء عليه، أقامت املبادرة املرصية للحقوق الشخصية 

القضاء  محكمة  أمام  قضائية(   2457 لسنة  )رقم64  قضائية  دعوى 

اإلداري للمطالبة فيها مبطلبني األول وقف تنفيذ هذا القرار بصورة 

عاجلة إىل أن يتم يف الطلب الفصل يف الطلب الثاين أال وهو إلغاء 

القرار كليا.

مقاربات الرصد

• لسنة 	  373 رقم  الوزاري  القرار  يف  صدر  الذي  الترشيع  دراسة 

2009 ومقارنته بالنظام السابق للتسعري ومراقبة تنفيذه وأثاره.

• رصد آثار القرار عىل أسعار الدواء يف األسواق باالستناد إىل بعض 	

والذي  الغربية  محافظة  يف  الصيادلة  لنقابة  امليدانية  املسوح 

من  )الجنيسة( يف مرص  املثيلة  األدوية  أسعار  ارتفعت  مبوجبه 

أكتوبر 2009. 

• لحق املواطنني يف إتاحة 	 انتهاكاً  التي تعترب  رصدت بعض اآلثار 

وتوافر الدواء األصيل واملثيل.

آليات الرصد

• »دعوى 	 اإلداري  القضاء  أمام  القضائية  الدعوة  املبادرة  تبنت 

للمطالبة بوقف  قضائية عاجلة )رقم 64 لسنة 2457 قضائية( 

تنفيذ قرار وزير الصحة.

نتائج الدعوة والتقايض

• أثناء نظر الدعوى القضائية ومع تواصل الحشد ضد القرار صدر 	

أكرث من قرار لوزير الصحة بتخفيض أسعار العديد من األدوية.  

• صدر حكم من محكمة القضاء اإلداري يف الشق املستعجل من 	

حتى  مؤقتا  الجديد  التسعري  نظام  قرار  تنفيذ  بوقف  الدعوى 

إعالمية  بتغطية  الحكم  حظي  القرار،  إلغاء  طلب  يف  الفصل 

رئيس  توجهات  حول  النقاش  من  حالة  وخلق  النطاق  واسعة 

عىل  الحصول  يف  الحق  مراعاة  ورضورة  الصحة  ووزير  الوزراء 

الدواء يف أي عملية تسعري له. 

• اإلدارية 	 املحكمة  أمام  املستعجل  الحكم  الحكومة عىل  طعنت 

القرار،  تنفيذ  يف  واالستمرار  الحكم  تنفيذ  وقف  وطلبت  العليا 

قررت املحكمة اإلدارية العليا إلغاء حكم محكمة القضاء اإلداري. 

• محكمة 	 أمام  الصحة  وزير  قرار  إلغاء  اآلن طلب  حتى  يزال  ال 

القضاء اإلداري ومل تفصل فيه املحكمة بعد.

• اصدر وزير الصحة الجديد القرار رقم 842 لسنة 2011 بإعادة 	

أعداد  اللجنة  تختص  أن  فيه  جاء  الدواء  تسعري  لجنة  تشكل 

ضوء  يف  الغذائية  واملكمالت  األدوية  لتسعري  أالزمة  الدراسات 

التكلفة االقتصادية طبقا للقواعد املنظمة للتسعري.

دراسة حالة: مراقبة إطار العمل الترشيعي واملعياري
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يف مستوى إحقاق كل موجب من االلتزامات. ويف حني 

إحقاق  يف  تؤثّر  البلدان  بني  املُتاحة  املوارد  تبايُن  أنَّ 

يات أخرى رئيسية تواجه عملية  الحقوق، فإنَّ مثَّة تحدِّ

تأيت  ما  غالبًا  يات  التحدِّ الحقوق. وهذه  إحقاق هذه 

نتيجًة لسياق سيايس.

لشؤون  الخاص  املتحدة  األمم  مقرِّر  لخَّص  وقد 

1986-( والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق 

عىل  يات8  التحدِّ هذه  تورك”  “دانيلو  السيد   ،)1992

النحو التايل:

· التكييف الهيكيل؛	

· الدين؛	

· توزيع الدخل؛	

· معتقدات الدولة الخاطئة؛	

· النمو االقتصادي باعتباره العالج الشامل؛	

· تخصيص حقوق اإلنسان؛	

· رؤى مضلِّلة حيال التنمية؛	

· إرادة سياسية غري كافية؛	

· التفاقم البيئي؛	

· اإلنفاق العسكري والنزاعات املسلَّحة؛	

· آراء مزدوجة عن حقوق اإلنسان.	

وطرحها  االعتبار  يف  العوامل  هذه  أخذ  يتعنيَّ 

للمساءلة يف عملية تقصِّ إحقاق الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية.

)أ( التكييف الهيكيل

كبرية  آثاٌر  تزال-  –وما  الهيكيل  التكييف  لربامج  كان 

عىل إحقاق الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، 

والصحة  والسكن  والغذاء  العمل  الحقوق يف  والسيَّام 

والتعليم والتنمية.

والسيطرة  الوطنية  للسيادة  النسبي  التدهور  “إنَّ 

املحلية  واملوارد  االقتصادية  العمليات  عىل  املحلية 

والنمو املقابل عىل املستوى الذي تؤثر فيه املؤسسات 

8   Realization of Economic, Social and Cultural 

Rights Final Report submitted by Danilo Turk, 

Special Rapporteur 1992. Mr. Turk is currently 

)2012( the President of Slovenia )assumed office in 

2007(.

بصورة  املحلية  السياسة  قرارات  عىل  الدولية  املالية 

مبارشة، وهذه كلها جوانب واضحة لعملية التكييف 

التي ترتك آثارها عىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية”9. يف هذا الصدد، وفيام يجري رصد إحقاق 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، مع األخذ 

بعني االعتبار تأثريات برامج التكييف الهيكيل، ينبغي 

تبنيُّ ما ييل10:

o أثر عملية التكييف يف السيادة الوطنية؛

o  برامج تطوير  يف  الشعبية  املشاركة  مسألة 

بفعالية  التكييفية  الرُّزَم  التكييف، وكيفية عرض 

عىل التدقيق العام قبل تنفيذها؛

o  معادلة أي  يف  ومعايريها  اإلنسان  حقوق  دمج 

بالنسبة  اإلنجاز  مستويات  تقيس  أن  ميكنها 

لربامج التكييف؛

o تبنيُّ البدائل الحيوية لعملية التكييف؛

o  التزامات وبني  السياسية  املرشوطية  بني  العالقة 

حقوق اإلنسان؛

o  دة لتوظيفها يف حامية كل الفئات إجراءات محدَّ

انطالقًا  السلبي،  التكييف  أثر  من  االجتامعية 

القامئة،  الحامئية  اإلجراءات  نطاق  توسيع  من 

كشبكات األمن االجتامعي؛

o  من كلٍّ  بني  القامئة  التناقضات  تصحيح  وسائل 

عملية التكييف والهدف املعلن للمؤسسات التي 

تدعم التكييف؛

o  الحرة والتجارة  املحرَّرة  االقتصادات  تأثريات 

وتدويل االقتصاد العاملي عىل حقوق اإلنسان؛

o  إنَّ للسبل والوسائل لضامن الخطاب حول حامية

االجتامعي  األمن  شبكات  واستخدام  الفقراء، 

واإلضافات الجديدة األخرى عىل رزمة التكييف، 

أثرًا إيجابيًّا وماديًّا.

o  التناقضات معالجة  ضامن  إىل  اآليلة  السبل 

“البنك  من  كلٍّ  قبل  من  املتبعة  السياسات  يف 

يحقق  مبا  الدويل”،  النقد  و“صندوق  الدويل” 

االقتصادية  الحقوق  لتعزيز  الحقيقية  املصالح 

واالجتامعية والثقافية.

9  املرجع السابق

10  املرجع السابق
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ين )ب( الدَّ

ما  عىل   1992 عام  يف  اإلنسان”  “لجنة حقوق  نصت 

أكرث  من  واحدة  الخارجي  الدين  مشكلة  “تظلُّ  ييل: 

ًة من حيث تأثريها السلبي عىل التنميتني  العوامل حدَّ

السكان  معيشة  ومستويات  واالجتامعية  االقتصادية 

تأثري خطري  النامية، فضالً عن  البلدان  من  العديد  يف 

املالية  األزمة  دفعت  لقد  اجتامعية”11.  طبيعة  ذي 

واالقتصادية العاملية بالبلدان النامية، فضالً عن البلدان 

املتقدمة، إىل شفري أزمة ديون أخرى. والواقع أنَّ أزمة 

االقتصادية  األزمة  جوهر  شكَّلت  السيادي  الدين 

الشاملة التي واجهتها عدة بلدان أوروبية منذ اندالع 

األزمة املالية العاملية وما تالها من ركود اقتصادي يف 

عام 2008.

مبعظمها  –النابعة  السلبية  الدين  آثار  م  وتتقدَّ هذا، 

11  املرجع السابق

املواطنني  حقوق  عىل  الدين-  مستحقات  اعباء  من 

اإلنسان،  بحقوق  الكامل  التمتع  وتهدد  األساسية، 

واالجتامعية.  االقتصادية  الحقوق  واألهم  وبالتحديد 

يتعلق  ما  يف  املستقل  الخبري  خلُص   2008 عام  ففي 

الدول  التزامات  من  وغريه  الخارجي  الدين  بتأثريات 

اإلنسانية  الحقوق  بكامل  التمتع  عىل  الدولية  املالية 

إىل  واالجتامعية-  االقتصادية  الحقوق  –والسيَّام 

وحقوق  الخارجي  بالدين  تتعلق  عامة  توجيهات 

ه  اإلنسان. وتقرتح هذه التوجيهات أنه “يجب أال توجِّ

مبادئ حقوق اإلنسان األهداف واملُخرَجات وحسب، 

بل كذلك عمليتي القرار والتنفيذ يف ما يتصل بسياسة 

الجديدة  والتدابري  الديون  إلغاء  فاتفاقيات  الدين. 

شفافة،  بطريقة  تُصاغ  أن  يجب  الجديدة  للقروض 

دورية،  بصورة  توفَّر  الصلة  وثيقة  مبعلومات  معززًة 

العامة وتعريفهم، وأن تكون معززة  بتنوير  ومدعَّمة 

الجدول 1: دليل التنمية البرشية لعدم املساواة

رتبة

HDI

الدليل

HDI

دليل عدم املساواة املعدل دليل التنمية البرشية )HDI( املعدل

يف متوسط الحياة املتوقعة 

عند الوالدة

عدم املساواة يف دليل 

التعليم املعدل

دليل عدم املساواة املعدل 

يف الدخل

ُمعاِمًل 

“جيني” 

للدخل

التغريُّ يف اإلجاميل )%(القيمةالقيمة

الرتبة

الخسارة القيمة

)%(

الخسارة القيمة

)%(

الخسارة )%(القيمة

201020102010201020102010201020102010201020102000-2010

الدول 

لعربية

0,58

8

0,42627,6...0,619210,28943,40,43217,7...

840,67 الجزائر

7

.........0,68817,9............35,5

810,68 تونس

3

0,51125,2-60,75112,70,37838,70,46921,840,8

820,68 األردن

1

0,55019,270,72913,30,50825,10,45018,737,7

1010,62 مرص

0

0,44927,5-70,64119,80,30443,60,46515,932,1

1140,56 املغرب

7

0,40728,120,67118,30,24642,70,40920,740,9

املصدر: http://hdr.undp.org/en/statistics/ihdi/ ]زيارة املوقع بتاريخ األول من حزيران/ يونيو 2011[.
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وآليات  مؤسسية  وتدابري  ترشيعية  عمٍل  بأطر  أيًضا 

تشاورية ومساءلة”12.

)ج( توزيع الدخل

يًا وواقًعا  لطاملا كان عدم املساواة يف توزيع الدخل تحدِّ

باعتبار كون  العربية،  البلدان  العديد من  مشرتكًا بني 

معظمها بلدانًا نامية )أنظر الجدول 1 لـ “دليل التنمية 

فالتفاوتات  املساواة(.  عدم  عن  ل”  املعدَّ البرشية 

، ومن  املتنامية بني الدخول ناجمة من منوذج منو معنيَّ

االقتصادية  السياسات  مستوى  عىل  دة  محدَّ خيارات 

من  ومساءلته  طرحه  ينبغي  ما  وهو  واالجتامعية، 

وجهة نظر حقوقية.

عليه  يُطلق  ما  مع  برتافقها  الدخل،  تفاوتات  “توفِّر 

والحرمان  للتهميش  خطريًا  أساًسا  املرتاجعة”  “الدولة 

وتغليب املصالح الذاتية، األمر الذي ميكن أن يفيض إىل 

تدهور يف العالقات نفسها التي تكوِّن املجتمع املدين. 

إىل  بالنسبة  حاسمة  مسألة  يشكِّل  الدخل  فتوزيع 

الزمن  املقولة تعود يف  أنَّ هذه  الدميقراطية«13. ومع 

إىل العام 1992، إال أنها تعكس واقًعا ما زال قامئًا بعد 

تلقي  فهي  الدليل(.  هذا  أنجز  )عندما  سنة  عرشين 

واالجتامعي  االقتصادي  التحلُّل  جوانب  عىل  الضوء 

يف  الشعوب  ثورات  انفجار  يف  بدور  اضطلعت  التي 

املنطقة العربية.

البرشية” )HDI( معدالً  التنمية  “دليل  ميثِّل  خلفيَّة: 

أبعاد  يف  البرشية  التنمية  ملنجزات  وطنيًّا  وسطيًّا 

وككل  والدخل.  والتعليم  الصحة  منها:  يتشكَّل  ثالثة 

الت الوسطيَّة يحجب الدليل املذكور التفاوتات يف  املعدَّ

التنمية البرشية يف أوساط السكان ضمن البلد نفسه. 

إال  املنجزات  توزيعات  بلدان من حيث  فقد يختلف 

أنهام قد يحظيان بقيمة املعدل الوسطي نفسها لدليل 

الدويل”  البرشية  التنمية  “دليل  ا  أمَّ البرشية.  التنمية 

الوسطي  املعدل  االعتبار  بعني  يأخذ  فال   )IHDI(

ملنجزات الصحة والتعليم والدخل يف بلد ما فحسب، 

السياسية  املدنية،  االنسان:  حقوق  وحامية  تعزيز    12

يف  الحق  ضمنها  ومن  والثقافية  واالجتامعية  واالقتصادية 

التنمية. الخبري املستقل يف ما يتعلق بتأثريات الدين الخارجي 

بكامل  التمتع  عىل  الدولية  املالية  الدول  التزامات  من  وغريه 

الحقوق اإلنسانية، مسودة التوجهيات العامة،

A/HRC/7/CRP.2, 4 March 2008

13    اعامل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التقرير 

النهايئ املقدم من املقرر الخاص، 1992.

أيًضا،  املواطنني  بني  املنجزات  تلك  توزُّع  كيفية  بل 

بُعد  لكل  الوسطي  املعدل  قيمة  “إنقاص”  بـ  وذلك 

بحسب مستوى المساواته. ويف حني أنَّه ميكن أن يُرى 

التنمية  مؤرش  باعتباره  البرشية”  التنمية  “دليل  إىل 

البرشية “املحتملة” ]أو الكامنة[ التي ميكن الحصول 

“دليل  فإنَّ  بالتساوي،  املنجزات  ُوزِّعت  ما  إذا  عليها 

املستوى  عن  يعربِّ   )IHDI( الدويل”  البرشية  التنمية 

الحسبان  يف  يأخذ  )حيث  البرشية  للتنمية  الحقيقي 

الناس  أوساط  يف  املنجزات  توزيع  يف  املساواة  عدم 

مبجتمع ما(.

البرشية  التنمية  “دليل  يتساوى  األدلَّة:  تُقرأ  كيف 

 )HDI( ”مع “دليل التنمية البرشية )IHDI( ”الدويل

املنجزات  توزيع  يف  المساواة  مثَّة  يكون  ال  عندما 

التنمية  “دليل  عن  يقل  أنه  إال  املجتمع،  أعضاء  بني 

يف  االنخفاض  وهذا  الالمساواة.  ارتفاع  مع  البرشية” 

هو  الالمساواة  إىل  املعزو  املحتملة  البرشية  التنمية 

التنمية  و”دليل  البرشية”  التنمية  “دليل  بني  الفرق 

ًا عنه بالنسبة املئوية. البرشية الدويل” معربَّ

للحقوق  معياري  عمل  إطار  يضع  العهد  أنَّ  حني  يف 

الواقعة  االلتزامات  ومُيْفِصُل  واالجتامعية  االقتصادية 

عىل عاتق الدولة يف ما يتعلق بإحقاق هذه الحقوق، 

إال أنه ال يصف ماهية دور الدولة. فإحقاق الحقوق 

بدولة  بالرضورة  يرتبط  ال  واالجتامعية  االقتصادية 

قوية، بل بدولة قادرة عىل مفصلة السياسات، مبا فيها 

السياسات االقتصادية واالجتامعية القامئة عىل مقاربة 

س عىل الحقوق. أما يف الوقت الراهن، فاملالحظ  تتأسَّ

د أكرث فأكرث بالعوامل النابعة من  أن دور الدولة يتحدَّ

فسحة  يطال  تحديد  ذلك  يف  مبا  االقتصادية،  العوملة 

صنع السياسة الوطنية نتيجة برامج التكييف الهيكيل 

والتزامات تحرير التجارة واالستثامر غري املتوازنة تحت 

عىل  األخرى  االنفتاح  وأشكال  الدويل  القانون  رعاية 

املؤسسات  دور  توسع  من  الناجمة  السياسة  رشوط 

من خالل  الدول  انتهاك  يكن  مل  وإذا  الدولية.  املالية 

فإن   ،)acts of commission( الدولة”  “مامرسات 

وضامن  شعوبها  لحاجات  االستجابة  عن  الدول  عجز 

“الحد األدىن” يف ما يتعلق باحرتام الحقوق االقتصادية 

إثارة هذه  انتهاك. وإنَّ  ذاته  واالجتامعية هو يف حد 

املسائل أمر أسايس لدراسة إحقاق الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية.

ما من ريب يف أنَّ النمو االقتصادي مهم بالنسبة لرفاهية 

واالجتامعية،  االقتصادية  الحقوق  وإحقاق  املواطنني 
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أنَّ  بيد  بدور حاسم.  املوارد”  “متاحية  حيث تضطلع 

فقد  أهميتها.  لذلك من حيث  النمو مساوية  طبيعة 

كشفت األزمات العاملية بوضوح أن النمو االقتصادي 

وحده –مدفوًعا بالرتكيز عىل التحرير وجذب االستثامر 

توزيًعا  الرثوات  توزيع  ال  يضمن  ال  املبارش-  األجنبي 

وقد  الدميقراطية.  العمليات  يف  التقدم  وال  متساويًا، 

االقتصادي  النمو  أنَّ  العربية  البلدان  تجربة  بيَّنت 

إعادة  بسياسات  السليم  االهتامم  من  مجرًَّدا  وحده 

االجتامعية،  والحامية  اإلنتاجية  وبالقدرات  التوزيع 

ميكن أن يعمق التفاوتات والثغرات يف جبهات العاملة 

واألجر والفقر والالمساواة. فالنمو االقتصادي ال ميكن 

الحقوق  إلحقاق  كافيًا  مسبًقا  الزًما  رشطًا  يُعترب  أن 

والسياسات  النمو  فنوع  واالجتامعية.  االقتصادية 

املعتمدة وسبل تحقيقها جوانب مهمة ينبغي أن يُرى 

إليها انطالقًا من مقاربة قامئة عىل الحقوق.

اتَّسع دور القطاع الخاص يف تأدية الخدمات االجتامعية 

بني خدمات  واملياه، من  والتعليم  كالصحة  األساسية، 

واإلطار   2 الجدول  )أنظر  النامية  البلدان  عرب  أخرى، 

تنطوي  رقابية،  ومؤسسات  عمل  أطر  دون  فمن   .)8

العامة  الخدمات  تأمني  نقل  مخاطر  عىل  الخصخصة 

عىل  تركِّز  مقاربة  إىل  الحقوق  عىل  تركِّز  مقاربة  من 

الربح. ففي سياق مقاربة تحقيق الربح يسقط تعزيز 

دائرة  يف  وجودتها  وقبولها  الخدمات  وتوفري  املساواة 

برامج  من خالل  ُروِّجت  الخصخصة  أنَّ  ذلك  الخطر. 

مؤسسات  عدة  قبل  من  والتمويل  الهيكيل  التكييف 

واالستثامر  التجارة  اتفاقيات  عن  فضالً  دولية،  متويل 

حركات  ناضلت  ولطاملا  العامة-الخاصة.  والرشاكات 

خصخصة  ضد  االجتامعية  والحركات  اإلنسان  حقوق 

الخدمات العامة.

وبالتزامن، فإنَّ مثة حاجة لألخذ بعني االعتبار الالمساواة 

النابعة من جوانب ثقافية وتقليدية. ولعل  املستمرة 

التعليم  إىل  الوصول  انعدام  تشمل  ذلك  عىل  األمثلة 

البنى  بسبب  املجتمعات  بعض  يف  البنات  أوساط  يف 

الثقافية والتقليدية املنترشة.

األوسط  الرشق  بلدان  يف  الخصخصة   .2 الجدول 

وشامل أفريقيا

]إضاءات 2000-2008[

12عدد بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 1

136إجاميل عدد عمليات التحويل2

30,142القيمة اإلجاملية )مليون دوالر أمرييك(3

التفاصيل

200020012002200320042005200620072008االقتصاد

الرشق 

األوسط 

وشامل 

أفريقيا 

3,2436663392,0843,3384,15511,0473,3901,880

...161...360421223...7369الجزائر

522,1717,582310926......308207مرص

56820112173255319556104األردن

.........236...............لبنان

...1,5512,616147650847......2,110املغرب

.....................70...سورية

2471212,28261480...227...230تونس

......214...............20اليمن

World Bank Database :املصدر

)ز( رؤى مضلِّلة عن التنمية

ورد يف “تقرير التنمية البرشية” )2000( أنَّ “التنمية 

الصلة مبا فيه  اإلنسان طرفان وثيقا  البرشية وحقوق 

متوافقني  ليكونا  واالهتامم  الدافع  حيث  من  الكفاية 

يف  الكفاية  فيه  مبا  مختلفان  وهام  ومتطابقني، 

االسرتاتيجيا والتصميم ليعزز أحدهام اآلخر بنجاح”14.

الناس  رفاهية  تعزيز  تستجرُّ  التنمية  أنَّ  حني  ويف 

امليل  يؤدِّي  أن  املعييش وحرياتهم، ميكن  ومستواهم 

تهميش  إىل  أولوية  االقتصادية  التنمية  جعل  نحو 

14  UNDP, Human Development Report 2000, 

Human Rights and Human Development, p19, 

available on: http://hdr.undp.org/en/media/

HDR_2000_EN.pdf
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القامئة  املقاربة  فإنَّ  ولذا،  األساسية.  الحريات  إحقاق 

إلحقاق  رضورية  التنمية  حيال  اإلنسان  حقوق  عىل 

“الفرق  أنَّ  ِصْن”  “أمارتيا  ويوضح  اإلنسان.  حقوق 

حقوق  وإشباع  التنمية  تقدم  بني  األسايس  املفهومي 

اإلنسان يف أنَّ هذا األخري ال يستجرُّ وراءه متتع األفراد 

بحق ما وحسب، بل يرتابط مع التزام من يقع املوجب 

عىل عاتقه”15.

بالرضورة  التنموي  التعاون  يقتيض  السياق،  هذا  يف 

م  وجود مقاربة قامئة عىل حقوق اإلنسان، حيث تُصمَّ

الخطط والسياسات والربامج ضمن نظام من الحقوق 

ة من قانون حقوق اإلنسان  واحرتام االلتزامات املشتقَّ

الدويل. وإنَّ مقاربًة كهذه ستسهم يف تحقيق التنمية 

املستدامة وتسمح بتمكني الناس )أنظر اإلطار 9(.

)ح( إرادة سياسية منتقصة

أن تكون دولة ما طرفًا يف االتفاقيات الدولية األساسية، مبا 

فيها العهد، فإنَّ املؤرش األويل يف هذا األمر إرادتها السياسية 

االقتصادية واالجتامعية. ولكن،  الحقوق  والتزامها إحقاق 

الكايف.  باألمر  ليس  فهو  موقًِّعا  طرفًا  الدولة  تكون  أن 

ولكن  الرضوري،  املعياري  العمل  إطار  يشكِّل  فالترشيع 

الواجبات  من  مزيًدا  بالرضورة  يستدعي  الحقوق  إحقاق 

15   Quoted as SEN, A. )2004( Elements of a theory 
of human rights. Philosophy and Public Affairs, 
34)4(, 315–356. In An Index of Economic and Social 
Rights Fulfillment: Concept and Methodology.

االلتزام  غياب  أنَّ  توضيحه  ينبغي  ا  ومَّ الدولة.  عاتق  عىل 

السيايس والعمل املواكب الالزم من قبل الدولة هو مسألة 

إشكالية كإشكالية انعدام املوارد املناسبة إلحقاق الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية.

)ط( التحديات البيئية

 12 املادة  تغطي 

“متتع  العهد  من 

الصحة  معايري  بأعىل 

والجسدية  النفسية 

التوصل  ميكن  التي 

إليها”، فضالً عن الحق 

الصحية  “النظافة  يف 

بني  ما  يف  للعالقة  تؤسس  فهي  البيئية”.  العامة 

املاثلة يف وجه إحقاق  التحديات  البيئي وكل  التفاقم 

البيئية  فالسياسات  واالجتامعية.  االقتصادية  الحقوق 

واالقتصادية غري املوثوقة تسند إساءة استخدام املوارد 

للتصدي  املتاحة  الدولة  موارد  يف  وتؤثر  الطبيعية 

سياق  يف  الدويل.  اإلنسان  حقوق  قانون  اللتزامات 

ي التغريُّ املناخي ومتطلَّبات السياسات االقتصادية  تحدِّ

ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار، كام  التي  واالجتامعية 

قدرات األرض وتوزيع املوارد وإعادة توزيعها عىل نحو 

متكافئ ومتوازن يف كل أنحائها. عالوة عىل ذلك، فإنَّ 

سوء استخدام املوارد الطبيعية يرتابط عىل نحو وثيق 

مع الرفاهية االقتصادية العائدة للدولة، وهي تؤثر يف 

الدخول الوطنية وتخصيص املوارد للحقوق االقتصادية 

واالجتامعية.

)ي( اإلتفاق العسكري والنزاعات املسلحة

»االنتهاك  أنَّ  عىل   56 رقم  »ليمبورغ«  مبدأ  ينص 

والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  املنهجي 

الحقيقي، كام قد يعرض األمن  الوطني  يقوِّض األمن 

والسالم الدوليني للخطر. فالدولة املسؤولة عن انتهاك 

الوطني  األمن  تحقيق  إىل  تسعى  أال  يجب  كهذا 

معارضة  قمع  إىل  الرامية  اإلجراءات  تربير  بذريعة 

قمعية  مامرسات  ارتكاب  إىل  أو  املذكور  االنتهاك 

فيها  مبا  الدول،  من  العديد  أنَّ  غري  السكان«.  حيال 

رأس  يف  تضع  ما  دامئًا  كانت  العربية،  املنطقة  دول 

األولويات سياسات ترتكز إىل األمن، بحيث ترتافق مع 

تهميش السياسات القامئة عىل الحقوق عىل الجبهتني 

اإلطار 10. املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان حيال التعاون التنموي

املستندة  البرشية  التنمية  لعملية  مفهومي  عمل  إطار  الحقوق هي  عىل  القامئة  املقاربة 
هة عمالنيًّا نحو تعزيز حقوق اإلنسان  معياريًّا عىل معايري حقوق اإلنسان الدولية، وهي موجَّ
وحاميتها. فهي تسعى إىل تحليل الالمساواة، الراسخة يف قلب مشكالت التنمية، كام أنها 
تقدم  تعرقل  التي  والسلطة  للنفوذ  العادلة  غري  والتوزيعات  التمييزية  املامرسات  تصحح 

التنمية.

ينجم عن املقاربة القامئة عىل الحقوق حيال التعاون التنموي ما ييل:

التقنية . 1 املساعدات  وكذلك  وسياساته  التنموي  التعاون  برامج  كل  تتقدم  أن  يجب 
ويف  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  يف  ورد  كام  اإلنسان  حقوق  إحقاق  بعملية 

االتفاقيات الدولية األخرى بشأن حقوق اإلنسان.

نة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملبادئ املشتقة . 2 إنَّ معايري حقوق اإلنسان املضمَّ
كل  يف  وبرامجه  التنموي  التعاون  كل  توجه  األخرى  الدولية  االتفاقيات  ومن  منه 

القطاعات ويف كل مراحل عملية الربمجة.

التنموي يف تطوير قدرات األطراف التي تقع عىل عاتقها املوجبات . 3 يساهم التعاون 
كيام تتمكن من تحقيقها، وتنمي قدرات أصحاب الحقوق مبا ميكِّنهم من املطالبة بها.
UN Fact Sheet

عىل  املستجيبون  سلط 
تأثري  الضوء عىل  االستبيان 
عىل  املسلحة  النزاعات 
إحقاق الحقوق االقتصادية 
نوع  وعىل  واالجتامعية، 
التي  والحمالت  العمل 

أجريت يف هذا املجال.
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االقتصادية واالجتامعية. وقد انعكس ذلك يف تضخيم 

بالنسبة  األمنية  والقطاعات  العسكرية  النفقات 

الناتج املحيل القائم )GDP(، مقارنة مع  املئوية من 

كهذه  سياسات  وإنَّ  األخرى.  االجتامعية  القطاعات 

ينبغي أن تكون قيد املساءلة والبحث يف عملية تقصِّ 

إحقاق الحقوق االقتصادية واالجتامعية.

قابلة  وغري  شاملة  اإلنسان  حقوق  كون  من  بالرغم 

للتحويل وال للتجزئة، تحظى الحقوق املدنية والسياسية 

باهتامم أكرب مقارنة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية. ووجهة النظر املزدوجة هذه تؤثر يف إحقاق 

اهتامم  إىل  وتؤدِّي  واالجتامعية،  االقتصادية  الحقوق 

التي  الصلة  ذات  واإلجراءات  االلتزامات  بهذه  أقل 

ينبغي عىل الدولة اتخاذها. وبالرغم من أنَّ الحقوق 

معها  رُشِّعت  بطريقة  استُخدمت  والسياسية  املدنية 

انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتامعية، فإنَّ أولوية 

هذه الحقوق األخرية كانت دامئًا تُستخَدم عىل حساب 

توسيع الحقوق املدنية والسياسية وتعميقها.

رابعاً: رصد انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتامعية

انتهاكات  رصد  يشمل 

االقتصادية  الحقوق 

إطار  رصد  واالجتامعية 

ورصد  املعياري  العمل 

الحقوق،  إحقاق  مدى 

إذ  أشمل  عملية  وهي 

الخلفية  كل  رصد  تنتج 

بااللتزامات  املتعلقة 

املشتقة من إطار العمل 

وتنفيذها،  املذكور 

الجانب  وبالتايل 

اإلحقاقي.

توجيهات  وتوفر  هذا، 

بشأن  »ماسرتيخت« 

الحقوق  انتهاكات 

واالجتامعية  االقتصادية 

أداة   )1997( والثقافية 

األفعال  لرصد  واضحة 

من  تحدث  قد  االنتهاكات  أنَّ  تبنيِّ  فهي  االنتهاكية. 

خالل ما ييل:

y·عمل الدول املبارش، أو

y· إخفاقها يف اتخاذ اإلجراءات الرضورية النابعة من

الواجبات القانونية الواقعة عىل عاتقها.

العبو الدولة والالعبون الالدولتيون

يجب  الذي  االسايس  الالعب  هي  الدولة  أن  حني  يف 

أن  اال  الحقوق،  باحقاق  التزامه  ومدى  أعامله  رصد 

أعامل الهيئات الالدولتية واملنظامت الدولية ينبغي أن 

توجيهات »ماسرتيخت«  ح  أيضا. وتوضِّ بعناية  تُراقب 

هذه املسألة يف النقطتني 18 و19:

يشمل  الحامية  »موجب  أنَّ  عىل  تنص   18 فالنقطة 

الخاصة  الهيئات  أال تعمد  الدولة يف ضامن  مسؤولية 

أو األفراد –مبن فيهم الرشكات عابرة الحدود الخاضعة 

للمقاضاة- إىل حرمان األفراد من حقوقهم االقتصادية 

انتهاك  عن  مسؤولة  فالدول  والثقافية.  واالجتامعية 

الناجم من فشلها يف مامرسة جهودها  هذه الحقوق 

اآليلة إىل ضبط سلوك مثل هؤالء الالعبني الالدولتيني«.

نطاق  »يتَّسع  ييل:  ما  عىل  فتنص   19 النقطة  ا  وأمَّ

واجبات الدول املتمثلة يف حامية الحقوق االقتصادية 

يف  مشاركتها  ليشمل  أيًضا،  والثقافية،  واالجتامعية 

جامعي.  نحو  عىل  يُعَمل  حيث  الدولية،  املنظامت 

أن  الدول  إىل  بالنسبة  التحديد  وجه  املهم عىل  ومن 

تستخدم تأثريها لضامن أال تنجم االنتهاكات من برامج 

املنظامت وسياساتها التي هي أعضاء فيها. ومن بالغ 

األهمية يف صدد القضاء عىل االنتهاكات التي متارسها 

املالية  املؤسسات  ذلك  يف  –مبا  الدولية  املنظامت 

الدول  تعمل  أن  إليها،  املشار  الحقوق  الدولية- بحق 

ال  بحيث  واملامرسات،  السياسات  هذه  تصحيح  عىل 

كام  الحقوق.  أي  منها،  بالحرمان  التسبُّب  إىل  تفيض 

أن  كتلك،  منظامت  يف  األعضاء  الدول  عىل  ينبغي 

الحاكمة، فضالً  هيئاتها  أو من خالل  إفرادايًّا  ع،  تشجِّ

عن أماناتها واملنظامت غري الحكومية، ميل العديد من 

تلك املنظامت لتعيد النظر يف سياساتها وبرامجها وأن 

مه، أخًذا بعني االعتبار قضايا الحقوق االقتصادية  تعمِّ

تلك  ذ  تُنفَّ عندما  والسيَّام  والثقافية،  واالجتامعية 

السياسات والربامج يف بلدان تفتقر إىل املوارد املمكِّنة 

الدولية  املؤسسات  متارسه  الذي  الضغط  مقاومة  من 

االقتصادية  الحقوق  يف  يؤثِّر  الذي  القرار  صنع  عىل 

واالجتامعية والثقافية«.

فيها  للنظر  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  قابلية 

أمام املحاكم

املستجيبون  أضاء 
مراقبة  أن  عىل  للمسح 
الحقوق  انتهاكات 
واالجتامعية  االقتصادية 
الصلة  ذا  والتوثيق 
مع  بالتعاون  والعمل 
 / املحلية  املجتمعات 
األهلية تشكل كلها أداة 
دون  للحؤول  كفوءة 
االنتهاكات  من  املزيد 
والتأثريات  واإلساءات 
ترتكها  التي  السلبية 
عىل  القامئة  االنتهاكات 
االقتصادية  الحقوق 

واالجتامعية.
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أمام  فيه  للنظر  ما  قابلية حقٍّ  للتقايض هي  القابلية 

للمعالجة  طلبًا  االدعاء  عىل  القدرة  وهي  املحاكم، 

وقوع  عند  ومتجرِّدة  مستقلة  قضائية  هيئة  أمام 

آراء  عدة  ومثَّة  وقوعه.  إمكان  عند  أو  للحق،  انتهاك 

تعارض هذه القابلية للتقايض يف ما يتعلق بالحقوق 

االقتصادية واالجتامعية.

وإنَّ وجود عالج قانوين لهو أمر أسايس من أجل إحقاق 

ة )الضعيفة( بصورة كاملة. فغياب  هذه الحقوق الغضَّ

اإلقرار بالقابلية القضائية لحقٍّ ما يؤدِّي إىل ما ييل:

y· الحد من اآلليات املتاحة أمام الضحايا للفوز

بعالج

y·الحد من منع االنتهاكات

y·تشجيع اإلفالت من العقاب

y· حامل هي  التي  الدولة،  مساءلة  إضعاف 

الواجب يف ما يتعلق بالتمتع بحقوق اإلنسان

الحقوق  »لجنة  الحظت   ،9 رقم  العام  تعليقها  ويف 

بالحقوق  يتعلق  ما  أنه »يف  االقتصادية واالجتامعية« 

املدنية والسياسية، تعترب املعالجات القضائية النتهاك 

هذه الحقوق رضورية. ولكنَّ املؤسف أن العكس هو 

الصحيح عند الكالم عن الحقوق االقتصادية والسياسية 

غه ال  والثقافية. كام أنَّ هذا التعارض ال تكفله أو تسوِّ

طبيعة هذه الحقوق وال بنود العهد ذي الصلة«.

الدويل  بالعهد  امللحق  االختياري  الربوتوكول  وفَّر 

والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص 

)1976( آليات املعالجة وتقوية قابلية الحقوق املدنية 

والسياسية القضائية. وقد تبنَّت الجمعية العامة لألمم 

املتحدة الربوتوكول املذكور باإلجامع16 يف عام 2009، 

 )2008( اإلنسان  حقوق  مجلس  بتوصية  أخذت  إذ 

العارش  التصديق  بعد  مفعوله  وسيرسي  به؛  املتعلقة 

من  التايل  القسم  يف  ترد  املعلومات  من  )مزيد  عليه 

هذا الدليل عىل الصفحات ....(.

16   الرجاء التحقق من القسم التايل من هذا الدليل ملزيد من 

االطالع عىل الربوتوكول االختياري.

الحقوق  بقابلية  املتعلقة  الحجج  وتشمل  هذا، 

االقتصادية واالجتامعية للتقايض ما ييل:

الحقوق . 1 من  النابعة  االلتزامات  كل  أنَّ  االدعاء 

االقتصادية واالجتامعية شديدة التشابُه، مبا يشري 

إىل أنَّ الحقوق املدنية والسياسية تفرض واجبات 

سلبية فقط، يف حني تتسبَّب الحقوق االقتصادية 

بالنسبة إىل  واالجتامعية بواجبات إيجابية فقط 

الدول.

ادِّعاء اإلبهام والغموض يف التزامات الدولة يف ما . 2

يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتامعية.

انتهاك  رصد  عىل  أمثلة  ييل  ما  يف  املثال،  سبيل  عىل 

االقتصادية  الحقوق  تفرضه  الذي  احرتام  موجب 

واالجتامعية:

y  تُنظَّمها  )evictions( إخالءات  أي  ضد  الحامية 

الدولة أو تلك الناجمة من العقوبات اإلكراهية؛

y  د الصحة الحامية ضد املخاطر املبارشة التي تهدِّ

من قبل العبي الدولة؛

y  الحامية من انقطاع املستويات القامئة للمعالجة

الطبية التي تقدمها الدولة؛

y  املجال يف  للعاملة  اعتباطي  إنهاء  ضد  الحامية 

العام؛

y  الحامية من إجراءات ارتدادية أو رجعية املفعول

تُتَّخذ يف مخطَّطات األمن االجتامعي؛

y  ل الدولة يف استخدام لغِة أقليٍة الحامية من تدخُّ

أو أي يشء يُعترَبُ قيمة رمزية مهمة بالنسبة إىل 

دين17. ثقافة أو دين محدَّ

17  Courts and the Legal Enforcement of economic, 

social and cultural rights: comparative experiences 

of justiciability, International Commission of Jurists, 

Human Rights and Rule of Law Series No:2, 2008. 

The Guide clearly supports the points listed with 

case studies from all around the world:

http://www.icj.org/dwn/database/ESCR.pdf

اإلطار 11. دور منظامت املجتمع املدين

تُجَرَيا من قبل جميع  الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ومراقبتها يجب أن  انتهاكات  إنَّ توثيق 

الالعبني املعنيني، مبن فيهم املنظامت غري الحكومية والحكومات الوطنية واملنظامت الدولية.
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للحقوق  االسرتاتيجية  واملقاضاة  القانونية  املدافعة 

االقتصادية واالجتامعية

االسرتاتيجية  واملقاضاة  القانونية  املدافعة  تضطلع 

االقتصادية  للحقوق  القانوين  التنفيذ  بضامن 

نان شكالً من أشكال املعالجة يف ما  واالجتامعية، وتؤمِّ

يتعلق بانتهاكها. وتُعنى املقاضاة االسرتاتيجية بالعدالة 

االجتامعية واملصالح العامة والتغيري االجتامع األوسع 

نطاقًا.

مدين  مجتمع  منظامت  عدة  مثَّة  العربية  البلدان  يف 

االسرتاتيجية  واملقاضاة  القانونية  املدافعة  يف  تنخرط 

من أجل الحقوق املذكورة.

القانونية  املدافعة  يف  املنخرطة  املنظامت  تُجري 

واملقاضاة االسرتاتيجية:

· العمل 	 وإطار  الوطني  للترشيع  شاملة  مراجعة 

املعياري بُغية تحديد االنتهاكات والثغرات؛

· دة لتوضيح الحاجة 	 تحليل الوضع يف مسألة محدَّ

الرضورية  والتعديالت  القانوين  التنفيذ  إىل 

واملعالجات ذات الصلة.

ميكن أن ينجم عن املقاضاة االسرتاتيجية أمناط متعددة 

مختلفة من التغريات18:

الدويل  18   لُِحظَت هذه املسائل خالل االجتامع االسرتاتيجي 
ويف  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص 
الجمعية العامة التي عقدتها شبكة »لجنة الحقوق االقتصادية 
 Challenging Poverty :واالجتامعية والثقافية« تحت عنوان
 4-1 كينيا،  and Inequality through Human Rights يف 
ا تقرير االجتامع فمتوفر عىل  كانون األول )ديسمرب( 2008: أمَّ

املوقع الشبيك التايل:
http://www.escr-net.org/resources_more/resources_
more_show.htm?doc_ id=836957&parent_
id=824083

اإلطار 12: انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتامعية؛ مقتطفات من »توجيهات 

ماسرتيخت«

)http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Maastrichtguidelines_.html(

)Acts of commission( االنتهاكات من خالل مامرسات الدولة

14. انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ميكن أن تحدث من خالل عمل 

الدول املبارش أو عرب هيئات ال تضبطها الدول بصورة كافية. تشمل مثل هذه االنتهاكات 

ما ييل:

)أ( إلغاء ترشيع رضوري للتمتع املستمر بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي 

يُتمتَّع بها راهًنا، أو تعليق العمل به؛

ب( إنكار هذه الحقوق عىل نحو فعال، والسيَّام لألفراد أو الجامعات، سواٌء أكان من 

ذ؛ خالل التمييز الترشيعي أو الفعيل املنفَّ

)ج( الدعم النشيط إلجراءات تبنَّتها أطراف ثالثة ال تنسجم مع الحقوق املعنيَّة؛

)د( تبنِّي ترشيع أو سياسات غري متوافقة مع املوجبات القانونية سابقة الوجود واملتصلة 

بهذه الحقوق، ما مل يجِر ذلك بهدف زيادة تأثري املساواة وتحسني إحقاق الحقوق املعنية 

شة؛ لدى معظم الجامعات املعرَّضة واملهمَّ

فيه  تُضَمُن  الذي  املدى  من  يحد  نكوص(  )ينطوي عىل  تراجعي  إجراء  أي  تبنِّي  )هـ( 

الحقوق املعنيَّة؛

)و( عرقلة محسوبة إلحقاق حقٍّ محمي بالعهد عىل نحو متتال، أو وقفه، ما مل تكن 

الدولة تترصف ضمن الحدود التي يسمح بها العهد، أو ما مل يكن ذلك مبنيًّا عىل االفتقار 

إىل املوارد املتاحة أو بسبب القوة القاهرة )force majeure(؛

دة أو تنويعها، أي عندما يسبب هذان الخفض  )ز( ... أو خفض النفقات العامة املحدَّ

والتنويع عدم متتع بتلك الحقوق املعنيَّة، وبحيث ال ترتافق مع إجراءات مالمئة لضامن 

الحد األدىن من متتع كل فرد بها )أي الحقوق(.

)Acts of ommission( »انتهاكات من خالل »امتناع الدولة

15. ميكن أن تحدث انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، أيًضا، من خالل 

امتناع الدول أو إخفاقها يف اتخاذها اإلجراءات الرضورية النابعة من موجباٍت قانونية. 

تشمل األمثلة عىل مثل تلك االنتهاكات:

)أ( اإلخفاق يف اتخاذ الخطوات املناسبة كام هو منصوص عليه يف العهد؛

)ب( اإلخفاق يف إصالح ترشيع أو إلغائه يبدو يف الظاهر أنه غري منسجم مع موجٍب ما 

من موجبات العهد؛

مة لتنفيذ بنود  )ج( اإلخفاق يف تنفيذ ترشيع، أو يف وضع سياسات موضع التنفيذ، مصمَّ

العهد؛

)د( اإلخفاق يف السيطرة عىل أنشطة األفراد والجامعات مبا يحول دون حدوث انتهاك 

للحقوق املعنيَّة؛

)هـ( اإلخفاق يف اإلفادة القصوى من املوارد املتاحة باتجاه تحقيق كامل للعهد؛

واملؤرشات  املعايري  تطوير  ذلك  مبا يف  املعنية،  الحقوق  إحقاق  مراقبة  اإلخفاق يف  )و( 

الالزمة لتقويم املطاَوعة )أي اإلذعان واملراعاة compliance( وتطبيقها؛

)ز( اإلخفاق يف إقالة العرثات بفعالية، وهي أمر واجب مبا يسمح بإحقاق كامل فوري 

لحقٍّ ما يضمنه العهد؛

)ح( اإلخفاق يف تنفيذ حقٍّ ما دومنا تأخر، وهو ما ينص العهد عىل توفريه فوًرا؛

)ط( اإلخفاق يف تحقيق معيار الحد األدىن الدويل املقبول اإلنجاز، فيام يقع تحقيقه يف 

سلطة الدولة وقدرتها؛

)ي( إخفاق دولٍة ما يف أن تأخذ بالحسبان املوجبات القانونية الدولية الواقعة عىل عاتقها 

يف مجال الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عند دخولها طرفًا يف اتفاقيات ثنائية 

أو متعددة األطراف مع دول أخرى أو منظامت دولية أو رشكات متعددة الجنسية.

اإلطار 13: املقاضاة/ املقاضاة االسرتاتيجية يف حمالت املدافعة

عندما تُعترب املقاضاة/ املقاضاة االسرتاتيجية اسرتاتيجيًة تًتَّبَع يف حمالت املدافعة، 

ينبغي عىل منظامت املجتمع املدين أن تأخذ يف اعتبارها ما ييل:

• املسائل القانونية للمقاضاة/ للمقاضاة االسرتاتيجية	

• أهداف املقاضاة/ املقاضاة االسرتاتيجية	

• املنتديات القانونية املتوفرة	

• أفضل حاالت املقاضاة	

لة من الوثيقة التالية: املصدر: معدَّ
”Trainers Guide to the session on  ”is litigation the strategy to follow?“

متوفرة عىل املوقع التايل:

 http://www.docstoc.com/docs/3469082/Trainers-guide-to-the-session-on-

Is-litigation-the-right
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ميكن تغيري قانون قائم ما إذا قبل القضاء الحجج . 1

الدستور  يكفلها  التي  الحقوق  بانتهاك  املتعلقة 

أو القوانني الوطنية األخرى أو القوانني الدولية؛

عىل . 2 تحديدها  إعادة  أو  الحقوق  إنشاء  ميكن 

أساس تفسريات واجتهادات جديدة للدستور أو 

االتفاقيات أو القوانني األخرى؛

مل . 3 وإن  لتوِّه،  أُنِشَئ  حق  أو  قانون  تنفيذ  ميكن 

يكونا نافذين.

أوال - الخربة املكتسبة عىل الصعيد الوطني 
1. الحكم الخاص بإلزام الحكومة املرصية بوضع حد أدىن لالجور 

)املصدر: املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية(
الوقائع وطلبات املدعي

 368 مقداره  أساسيا  أجراً  ويتقاىض  مطاحن  يعمل برشكة  املدعي   	
جنيه ولديه أرسه من زوجة وخمسة أبناء ويدفع 220 جنيها شهريا 

إيجارا ملسكنه. 
الوزراء  مجلس  ورئيس  بصفته،  الجمهورية  رئيس  عليهم:  •املدعى 

بصفته، وزير التخطيط بصفته 
• أرسل املدعي إنذارا إىل املدعي عليه الثالث بتاريخ 2008/12/30 
يطالبه بوضع حد أدين لألجور عىل املستوي القومي مبراعاة نفقات 
بني  التوازن  تحقيق  تكفل  التى  والتداير  الوسائل  وبإيجاد  املعيشة 

األجور واألسعار، اإل أن املدعي عليه الثالث مل يحرك ساكنا.
• أعترب املدعي أن موقف املدعى عليه يشكل قراراً سلبيا باإلمتناع عن 

وضع حد أدين لألجور.
حكم املحكمة: حكمت املحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس 

القومي لألجور باإلمتناع عن وضع الحد األدىن لألجور.
السند القانوين الذي بني عليه الحكم

القومي وفقاً  اإلقتصاد  املادة )23(: ”ينظم  الدستور املرصي وخاصة 
التوزيع  وعدالة  القومي  الدخل  زيادة  تكفل  شاملة  تنمية  لخطة 
العمل  فرص  وزيادة  البطالة  عىل  والقضاء  املعيشة  مستوي  ورفع 
وربط األجر باإلنتاج وضامن حد أدين لألجور ووضع حد أعىل يكفل 
قريب الفروق بني الدخول“.قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي 
التخطيط،  وزير  برئاسة  لالجور  قومي  مجلس  :”ينشأ  أن  عىل  ينص 
يختص بوضع الحد االدىن لالجور عىل املستوى القومي مبراعاة نفقات 
بني  التوازن  تحقيق  تكفل  التى  والتدابري  الوسائل  وبإيجاد  املعيشة 

االجور واالسعار.«
املعايري الدولية التي »كفلت حق العامل يف الحصول عىل أجر عادل 
بداية  بالعمل  الخاصة  الدولية  وضامن حد أدين لألجور كاإلتفاقيات 
من اإلتفاقية رقم )26( التى اعتمدها مؤمتر العمل الدوىل عام 1928 
اإلقتصادية  للحقوق  الدولية  اإلتفاقية  كذلك  الالحقة،  واالتفاقيات 
بتاريخ  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أقرتها  التى  واإلجتامعية 
رقم 537  الجمهورية  رئيس  بقرار  عليها  املوافقة  وتم   1966/12/16
بتاريخ 1982/4/8 ولها قوة  الرسمية  بالجريدة  لسنة 1981 ونرشت 

االتفاقية يف  تضمنت هذه  وقد  املرصي،  القانوين  البنيان  يف  القانون 
العامل يف رشوط عمل صالحة  بكفالة حق  الدولة  التزام   )7( املادة 

وعادلة تكفل لهم أجوراً عادلة ومعيشة رشيفة لهم ولعائالتهم.” 
ثانيا - الخربة املكتسبة عىل الصعيد اإلقليمي

1. املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
 )Gustafsson( قضية غوستافسون *

 ،1996 نيسان/أبريل   25 إىل  تاريخها  يعود  التي  القضية  هذه  يف 
من   11 املادة  من  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  اللجنة  استنتجت 
يف  االجتامعيني  للرشكاء  حقاً  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  االتفاقية 
التفاوض. واملحكمة إذ قبلت باالعرتاف بوجود حٍق اجتامعي أسايس 
مستمد من الحقوق املدنية والسياسية، هو يف هذه الحالة الحق يف 
حرية تكوين الجمعيات - حتى وإن كانت الحرية النقابية املعرتف 
بها يف هذه املادة امتداداً لهذا الحق - فقد كرست بدون شك وحدة 
حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة، سواء اندرجت يف املجال املدين 

أو السيايس أو يف املجال االقتصادي واالجتامعي.
2. الهيئة األوروبية للحقوق االجتامعية

* القضية عدد 1 ) الربتغال(
أشارت الهيئة األوروبية الجديدة للحقوق االجتامعية، يف قرارها األول 
املؤرخ يف 9 أيلول/سبتمرب 1999، املتعلق بحظر عمل األطفال والصادر 
األورويب  االجتامعي  امليثاق  من  الهدف  بأن  بالربتغال،  يتعلق  فيام 
املنقح - الذي حّل محل امليثاق االجتامعي األورويب بإدخال حقوق 
اجتامعية جديدة - ليس حامية حقوق »نظرية« وأن »التطبيق املُريْض 
]ألحكامه[ ال ميكن أن يتحقق مبجرد مفعول الترشيع«. واحرتام هذه 
جانب  من  بدقة«  تطبيقها  »رصد  ذلك  عكس  عىل  يفرتض  الحقوق 

الدول املوقعة عىل امليثاق.
3. اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

* قضية ممثيل شعب األونجوين ضد حكومة نيجرييا 
قضية  إطار  يف  والشعوب،  اإلنسان  لحقوق  األفريقية  اللجنة  نظرت 
ممثيل شعب األونجوين ضد حكومة نيجرييا التي عرضت عليها مؤّخرا، 
حقوقهم  من  البعض  أن  األونجوين  شعب  ممثلو  فيه  يؤكّد  بالغ  يف 
األساسية قد تعرّض لالنتهاك جرّاء ترصف الحكومة النيجريية، وذلك 
من خالل رشكة النفط الوطنية التي متلك أغلبية الحصص يف إطار اتحاد 
رشكات مع شيل بيرتولوم. وقد اعتربت املحكمة تقصري الحكومة يف 
اتخاذ التدابري الالزمة لحامية السكان املحليني وكذلك تفادي األعامل 

دراسة حالة: الخربة املكتسبة وطنيا وإقليميا ودوليا
يف مجال تقديم الشكاوى يف قضايا

تتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
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العسكرية غري املتبرّصة واملدّمرة، واألرضار التي تلحق بالبيئة، انتهاكا 
للعديد من حقوق اإلنسان، وبخاصة الحق يف الصحة، والحق يف بيئة 
سليمة، وحق الشعوب يف الترصف يف ثرواتها ومواردها الطبيعية بكل 
حرية، والحق يف امللكية، وحق األرسة يف التمتع بالحامية، والحق يف 

السكن، والحق يف الغذاء، والحق يف الحياة والسالمة الشخصية.
ثالثا - الخربة املكتسبة عىل الصعيد الدويل 

1. اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان
* البالغ رقم 1984/182 )هولندا(

ترى اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أن االستناد إىل أي انتهاك للامدة 
)املساواة  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من   26
أمام القانون( أمر جائز، حتى وإن مل يتعلق االنتهاك مبسألة ذات صلة 
العهد  عليها  ينّص  التي  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق 
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. ويف ذلك 
السياق، كان األمر متعلقا بالحق يف الضامن االجتامعي املنصوص عليه 

يف املادة 9 من العهد.
2. لجنة الحرية النقابية التابعة ملجلس إدارة مكتب العمل الدويل

التابعة  النقابية  الحرية  لجنة  لدى  قرن  نصف  مدى  عىل  تكونت 
ملجلس إدارة مكتب العمل الدويل خربة اكتسبتها من خالل النظر يف ما 
يناهز  000 2 حالة، مّكنتها من تطوير مجموعة متّسقة وكاملة متاما 
ومتوازنة من املبادئ، تحكم الحرية النقابية والتفاوض الجامعي عىل 
أساس األحكام الواردة يف دستور منظمة العمل الدولية، واالتفاقيات 
والتوصيات والقرارات ذات الصلة. ولقد اكتسبت هذه املجموعة من 
القواعد سلطة يقّر بها الجميع سواء يف األوساط الدولية أو يف مختلف 
الدول التي تعتمد عليها يف سّن قوانني وطنية، وذلك لصدورها عن 
إطار  يف  تعمل  كربى،  هيبة  وذات  ومحايدة  متخّصصة  دولية  هيئة 
ثاليث األطراف انطالقا من وقائع حقيقية. ويقترص يف هذا القسم عىل 
النقابية  الحرية  لجنة  فيها  نظرت  التي  الحاالت  عن  ملّخص  تقديم 
واملبادئ والقرارات، مع تسليط الضوء عىل إسهامها القيّم فيام يتعلق 
بتعريف طبيعة ونطاق الحقوق النقابية يف العامل وإمكانية التمسك 

بها أمام العدالة.
* القضية رقم 1480

يف هذه القضية، لجأت لجنة الحرية النقابية إىل إعالن املبادئ الثاليث 
الذي  االجتامعية،  والسياسة  الجنسيات  املتعددة  املؤسسات  بشأن 
الثاين/نوفمرب  الدويل يف ترشين  العمل  مكتب  إدارة  اعتمده مجلس 

حكومات  تقدم  »حيثام  أنه  عىل   45 الفقرة  يف  ينص  والذي   ،1977
البلدان املضيفة حوافز خاصة الجتذاب االستثامر األجنبي، ال تشمل 
هذه الحوافز أي تقييد للحرية النقابية للعامل أو حقهم يف التنظيم 

أو املفاوضة الجامعية«.
* القضية رقم 1512

يف هذه القضية، اعتربت لجنة الحرية النقابية الوقائع التي تعزى إىل 
العناية  التزامها ببذل  الدولة املسؤولية بحكم  األفراد أساسا لتحميل 

والتدخل بغية التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان.
* القضية رقم 1590

يف هذه القضية، رأت لجنة الحرية النقابية أن املسائل التي تنظر فيها 
الحرية  وتعزيز  العمل  بظروف  يتعلق  فيام  الدولية  العمل  منظمة 
ذات  لدولة  الداخلية  الشؤون  يف  تدّخال  اعتبارها  ميكن  ال  النقابية 
سيادة، ألنها تندرج يف سياق الوالية التي أنيطت بهذه املنظمة من 
التي  األهداف  بلوغ  سبيل  يف  بالتعاون  تعهدوا  الذين  أعضائها  قبل 

أسند إليها تحقيقها.
التنفيذي  املجلس  يف  والتوصيات  باالتفاقيات  املعنية  اللجنة   .3

ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
)اليونسكو(،  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  قامت 
مجال حقوق  عديدة يف  معيارية  بإعداد صكوك  بواليتها،  مسرتشدة 
الوسائل  يتيح  يعترب حقا  الذي  التعليم،  الحق يف  اإلنسان، وخصوصا 
التمييز وتكافؤ الفرص،  التي تكفل بشكل خاص احرتام مبادئ عدم 
التمييز يف مجال  النحو املعرتف به، يف االتفاقية بشأن مكافحة  عىل 
التعليم املعتمدة يف 14 كانون األول/ديسمرب 1960. ومنذ ذلك التاريخ، 
برزت صكوك أخرى ذات قيمة إلزامية لتعزز عمل اليونسكو، ال سيام 
قرارات املؤمتر العام، والصكوك املعتمدة يف إطار املؤمترات الحكومية 
الدولية، وكذلك الصكوك املعتمدة يف شكل قرارات اتخذها املجلس 
التي  الشكاوى  بالنظر يف  الخاص  لليونسكو. وميثل اإلجراء  التنفيذي 
اإلنسان  لحقوق  مزعومة  انتهاكات  بشأن  اليونسكو  منظمة  تتلقاها 
يف مجاالت اختصاصها، أي التعليم والعلم والثقافة، واإلعالم، منوذجا 
 ،EX/3.3 104 يقتدى به، إذ يرد تعريف له يف قرار املجلس التنفيذي
املعنية  اللجنة  وهي  املجلس،  عن  متفّرعة  هيئة  بتنفيذه  وتقوم 
باالتفاقيات والتوصيات املعرتف باختصاصها من قبل الدول ملجرد أنها 
أعضاء يف اليونسكو. ومن الناحية العملية، قبلت دول غري أعضاء يف 

اليونسكو مبحض إرادتها أن تنظر اللجنة يف أي بالغ يتعلق بها.
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الحامية غري املبارشة للحقوق االقتصادية واالجتامعية 

من خالل الحقوق املدنية والسياسية

ميكن أن تُستخَدم الحقوق املدنية والسياسية لتعزيز 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية. ومن املؤكَّد أنَّ تفسري 

الحقوق املدنية والسياسية يف املحاكم يضمن عىل نحٍو 

مبارش الحقوق االقتصادية واالجتامعية. ولهذه اآللية 

داٌت معيَّنة، أال أنه ميكن، أيًضا، اعتامدها بنجاح  محدِّ

)أنظر اإلطار 14(.

داُت مامرسٍة كتلك ما ييل19: هذا، وتشمل محدِّ

· فشلت الحقوق املدنية والسياسية بصورة متواترة 	

يف تأمني حامية لكل جوانب الحقوق االقتصادية 

تفرضها  التي  وااللتزامات  والثقافية  واالجتامعية 

)أي االلتزامات اإليجابية(.

19   وضعت هذه املحددات أثناء انعقاد االجتامع االسرتاتيجي 

الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، ويف 

الجمعية العامة التي عقدتها شبكة »لجنة الحقوق االقتصادية 

)ديسمرب(  األول  كانون   4-1 كينيا،  يف  والثقافية«  واالجتامعية 

.2008

اإلطار 14. حامية غري مبارشة للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية من خالل الحقوق املدنية والسياسية

الحقوق االقتصادية واالجتامعية املحميَّةالحقوق املدنية والسياسية

الحقوق يف الصحة والغذاء واملياه والتعليمالحق يف الحياة

الحق يف الصحة والسكنالحرية من التعذيب واملعاملة املهينة

الحق يف الصحة والسكنالحق يف حياة خاصة ومسكن عائيل

الحق يف األمن االجتامعي واإلسكاينالحق يف امللكية

الحق يف الصحة والغذاء والتعليمحامية الطفل

الحق يف السكنحرية الحركة/ اإلقامة

الحق يف تشكيل النقابات واالنتساب إليهاحرية االجتامع والتنظيم

الحق يف العمل ويف ظروف عمل عادلةالحرية من العمل إلجباري/ اإلكراهي

املصدر:

 ”Courts and Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights: Comparative Experiences of Justiciability“, 

International Commission of Jurists, 2008, p.72.

· قد تعمل الحقوق املدنية والسياسية فقط لحامية 	

واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  محدود  متتعٍ 

والثقافية )التجربة األوروبية(.

· تعمل الحقوق املدنية والسياسية عىل نحو أفعل 	

القضاة مستعدين لالستشهاد ضمنيًّا  يكون  حني 

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  باهتاممات 

املدنية  الحقوق  تفسري  يف  ومعايريها  والثقافية 

والسياسية.

· املدنية 	 الحقوق  د  تتهدَّ التي  املخاطر  أكرب  لعلَّ 

والسياسية –وخصوًصا عندما يكون هناك اختيار 

حة لالستخدام- يكمن يف أنَّ حجج  للحقوق املرشِّ

ال  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق 

تُعرَُض أمام املحكمة، حيث لن يتحقَّق االجتهاد 

القانوين )والقضاة لن يقوموا بذلك بأنفسهم(.
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األهداف: ناقش الفصل السابق كيف ميكن ملنظامت 

الحقوق  رصد  عملية  يف  تنخرط  أن  املدين  املجتمع 

ومقاربات  طرائق  باتباعها  واالجتامعية  االقتصادية 

القنوات حيث  ويناقش  الفصل  مختلفة. وسيبني هذا 

أدواٍت  باعتبارها  الرصد  نتائج  تُستخَدم  أن  ميكن 

أو  السياسة  يف  محددة  تغيريات  إلحداث  للمدافعة 

القنوات عىل  املامرسة. هذا، وتتوفر هذه  أو  القانون 

املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

االقتصادية  الحقوق  عن  باملدافعة  القيام  ميكن 

واالجتامعية من خالل آليات متنوعة عىل املستويات 

األقنية  هذه  من  ولكل  والدولية.  واإلقليمية  الوطنية 

دة(. مثالً  دات )أي العوامل املحدِّ درجٌة معيَّنة من املحدِّ

يسهل أكرث يف بعض األحيان االفرتاض أنَّ أقنية الرصد 

حيث  من  أسهل  يكون  قد  املستوى  عىل  واملدافعة 

العربية،  البلدان  يف  ا  أمَّ فيه.  واالنخراط  إليه  الوصول 

فينعدم حتى مجرَّد وجود أقنية كهذه وما يرتبط بها 

أقنية  تتَّسم  أخرى،  ناحية  ومن  مؤسسية.  آليات  من 

األمم املتحدة وآلياتها –كتلك املرتبطة مبكتب املفوض 

خة ومهيكلة عىل  السامي لحقوق اإلنسان- بكونها مرسَّ

نحو جيد متاًما. عىل أنَّ استخدام هذه األقنية عىل نحو 

الخربة  من  معيًَّنا  مستوى  بالرضورة  يستدعي  ال  فعَّ

واالنخراط التقني من جانب منظامت املجتمع املدين.

أوال-عىل املستوى الوطني

ية التي تكتنف العمليات التي  بالرغم من البيئة املتحدِّ

املنطقة  املدين يف  املجتمع  منظامت  تواجهها  ما  غالبًا 

عن  املدافعة  أنَّ  إال  الوطني،  املستوى  عىل  العربية 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية عىل املستوى الوطني 

مهمة رضورية. وسيناقش هذا القسم أهمية انخراط 

واملؤسسات  الربملان  مع  املدين  املجتمع  منظامت 

العمل  بخطط  وانخراطها  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

الوطنية بشأن حقوق اإلنسان وكذلك بعمليات وضع 

املوازنة الوطنية.

)أ( الربملان

الحقوق  عن  املدافعة  جهود  يف  املشاركة  تتَّسم 

املستوى  عىل  واالجتامعية  االقتصادية  والسياسات 

الربملاين بأهمية بالغة يف عملية السعي إىل إصالحات 

للحقوق  الوطني  املعياري  العمل  إطار  يف  ذ  تُنفَّ

االقتصادية واالجتامعية وتعزيز إحقاقها.

فعىل منظامت املجتمع املدين أن تُجري رصد الربملان 

وعملية  القوانني  كتابة  رصد  ذلك  يف  مبا  كثب،  عن 

الترشيعات  إعداد  الربملانية يف  اللجان  ودور  إصدارها 

والنظر فيها وسنِّها.

تتفاعل   أن  أيًضا،  املدين،  املجتمع  ملنظامت  كام ميكن 

مع اللجان الربملانية، وخصوًصا تلك العاملة عىل حقوق 

اإلنسان أو ما يرتبط بها من قضايا ومسائل، مبا يف ذلك 

فاللجان  األقليات.  أو  الالجئني  وحقوق  املرأة  حقوق 

الربملانية تؤمن عمل الربملان األسايس. وقد يقتيض ذلك 

كله تواصالً مع اللجان الربملانية والتفاعل مع أعضائها 

للقيام باملدافعة من أجل إحداث تغيريات محددة يف 

السياسات.

وقد يُدَعم هذا العمل مبا ييل:

y إجراء ُمُسوح؛

y عقد اجتامعات ولقاءات مع الربملانيني؛

y  ومتثيليته ومساءلته  الربملان  شفافية  تحليل 

وقابليته للوصول إليه وفعاليته؛

y  العادية، وعن الربملان  تقارير عن جلسات  إنتاج 

جلسات مناقشته املوازنة وإقرارها، وعن جلساته 

االستثنائية أو أنشطته السنوية.

)ب( مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية

بكونها  الوطنية   اإلنسان  حقوق  مؤسسات  تتميَّز 

ا بالنسبة إىل املدافعة من أجل تعزيز  أقنية مهمة جدًّ

عىل  وحاميتها  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق 

التي  باريس”  “مبادئ  ى  وتتصدَّ الوطني.  املستوى 

طُوِّرت يف عام 1993 ألوضاع هذه املؤسسات وتحدد 

قدراتها ومسؤولياتها وتركيبها وطرائق عملها. ويف حني 

الفصل الثاين: القنوات املتاحة أمام املجتمع املدين
للمدافعة عن الحقوق

إعداد: بهرت موسكيني
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أنها قد تحمل تسميات مختلفة )أنظر اإلطار 12(، إل 

أنها كلها مفوَّضة حامية حقوق اإلنسان وتعزيزها.

املدين  املجتمع  منظامت  عالقة  تتخذ  أن  ميكن 

مبؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ومشاركتها أشكاالً 

متنوعة كام ييل:

y رفع التقارير الدورية للمؤسسات؛

y  خربتها مجاالت  يف  ونوعية  كمية  بيانات  توفري 

وتجربتها بلفت انتباه مؤسسات حقوق اإلنسان 

الوطنية إىل حاالت االنتهاك؛

y  الترصف باعتبارها مصدًرا للمعلومات بالنسبة إىل

مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية؛

منظامت  انخراط  تواجه  قد  التي  يات  التحدِّ ا  أمَّ  

الوطنية  اإلنسان  حقوق  ومؤسسات  املدين  املجتمع 

فقد تنبع مامَّ ييل:

y  افتقار املنظامت غري الحكومية إىل القدرات )أي

الشفافية  بينها، ضعف  ما  الضعيف يف  التنسيق 

واإلدارة، إلخ...(؛

y  إىل الوطنية  اإلنسان  حقوق  مؤسسات  افتقار 

القدرات )أي وجودها املحيل املحدود(؛

y  َّبأن الوطنية  اإلنسان  إحساس مؤسسات حقوق 

ة  مسريَّ كانت  الحكومية  غري  املنظامت  بعض 

لديها مقاربات  أو كانت  إيديولوجيًّا،  أو  سياسيًّا 

خالفية؛

y  بأن الحكومية  غري  املنظامت  بعض  إحساس 

مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية هي جزء من 

الحكومة، أو ألنها تتمتَّع مبصدٍر متوييل وحيد1.

كفاءة مؤسسات حقوق  تزال  ما  العربية،  املنطقة  يف 

أثريت  وقد  ي.  التحدِّ قيد  وفعاليتها  الوطنية  اإلنسان 

الحقوق  »لجنة  قبل  من  مرات  عدة  اإلشكالية  هذه 

 ،)CESCRs( والثقافية«  واالجتامعية  االقتصادية 

دت  وخالل عمليات املراجعة الدورية الشاملة. وقد شدَّ

توصيات معظم الدول العربية عىل ما ييل: )1( أهمية 

إنشاء مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية بغرض تعزيز 

مؤسسات  تتالقى  أن   )2( وحاميتها؛  اإلنسان  حقوق 

حقوق اإلنسان الوطنية مع “مبادئ باريس” من أجل 

ال2. عمٍل كفؤ وفعَّ

)ج( خطط العمل الوطنية الخاصة بحقوق اإلنسان

اإلنسان  بحقوق  الخاصة  الوطنية  العمل  متثِّل خطط 

قناة أخرى من األقنية التي تتمكَّن منظامت املجتمع 

املدين من خاللها رصد الحقوق االقتصادية واالجتامعية. 

كام ميكن أن يكون انخراط املجتمع املدين إبَّان املرحلة 

التحضريية، مبا يسمح له بالقيام بالعمل من أجل إطار 

عمل معياري، علاًم أن خطط العمل الوطنية الخاصة 

د التزامات الدولة. وإنَّ  بحقوق اإلنسان هي التي تحدِّ

االنخراط يف تنفيذ هذه الخطط ورصد تنفيذها يشكِّل 

من ناحية أخرى فسحة للمدافعة عن اتنهاك الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية وإحقاقها.

دت يف التقرير التايل:    1 هذه التحديات ُعدِّ

 ”Report on the findings and recommendations of

 a questionnaire addressed to NHRIs worldwide“

2009, OHCHR.

متوفر عىل املوقع التايل:
http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Questionnaire%20-%20

 Complete%20Report%20FINAL-edited.pdf )last visited on

June 20, 2011(.

2 4. http://www.oecd.org/dac/effectiveness/36856666.pdf

اإلطار 12: املبادئ املرتبطة بأوضاع املؤسسات الوطنية )مبادئ باريس(

جرى تبنِّيها يف الجمعية العامة بالقرار ذي الرقم 134/48 بتاريخ 20 كانون األول )ديسمرب( 

1993

الكفاءة واملسؤوليات

تُعطى الكفاءة )أو األهلية، الجدارة( لتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها.. 1

تعطى تفويًضا واسع النطاق يُنصُّ عليه يف الدستور ويف القوانني األخرى؛. 2

ل املسؤوليات التالية:. 3 تتحمَّ

تقدم للحكومة والربملان وأي هيئة أخرى ذات أهلية، وعىل أساس استشاري، أ. 

يتعلق  أي موضوع  املتمحورة حول  والتقارير  واملقرتحات  والتوصيات  اآلراء 

بتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها؛

تعزِّز انسجام الترشيعات والتنظيامت واملامرسات الوطنية وتؤكد عليها مع 	. 

اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية التي تشكِّل فيها الدولة املعنية طرفًا، فضالً 

ال؛ عن تنفيذها الفعَّ

الدولة طرفًا فيها ت.  أو دخل  املذكورة أعاله  االتفاقيات  التصديق عىل  تشجيع 

وضامن ُحسن تنفيذها؛

األمم ث.  إىل هيئات  تقدميها  الدولة  يُطلب من  التي  التقارير  تساهم يف وضع 

االتفاقية  موجبات  إىل  استناًدا  اإلقليمية،  املؤسسات  وإىل  ولجانها  املتحدة 

الواقعة عىل عاتقها؛

التمييز، وخصوًصا ج.  اإلنسان وجهودها يف مكافحة كل أشكال  تعميم حقوق 

عرب  والسيَّام  العام،  الوعي  مستوى  رفع  خالل  من  وذلك  العنرصي،  التمييز 

املعلومات والتثقيف واالستفادة من كل الوسائل اإلعالمية.

 .)http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm( 
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اإلطار 8: أمثلة عىل مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف املنطقة العربية

y اللجنة الوطنية الجزائرية لحقوق اإلنسان

y املؤسسة الوطنية البحرانية لحقوق اإلنسان

y املجلس الوطني املرصي لحقوق اإلنسان

y املجلس االستشاري املغريب لحقوق اإلنسان

y املركز الوطني األردين لحقوق اإلنسان

y اللجنة الفلسطينية املستقلة لحقوق اإلنسان

y اللجنة الوطنية القطرية لحقوق اإلنسان

y اللجنة التونسية العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية
http://nhri.ohchr.org  :املصدر

»إنَّ أهمية الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية وعدم تجزُّؤ حقوق اإلنسان موضوعان مهامن ينبغي أن 

يُعالَجا بصورة كاملة يف أيِّ خطة تُطَرح. وال بد أن يؤدِّي ُمخَرٌج قيِّم إىل تزايُد الوعي يف أوساط أولئك العاملني 

والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  يتعلق  ما  يف  العامة،  أوساط  يف  وكذلك  الصلة،  ذات  امليادين  يف 

كالحقوق يف الصحة والسكن والتعليم والحق يف التنمية. فهذا مامَّ يعزِّز املقاربة القامئة عىل الحقوق، ويركِّز عىل 

اإلطار 9: عملية خطة عمل الوطنية لحقوق اإلنسان: 
)سلسلة األمم املتحدة للتدريب املهني رقم 10. دليل خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان(

عملية الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

مرحلة الرصدمرحلة الرصد \مرحلة التنفيذ [ \مرحلة التطوير \ املرحلة التحضريية \

XXXXX

التشاور ضمن الحكومة

التشاور مع املنظامت غري 
الحكومية واملجموعات املهتمة 

األخرى

تعيني مركز يُعني بالتنسيق

كتابة مسودة مبادئ

موافقة الحكومة

اإلعالن عىل العموم

تنظيم اجتامع أويل مع 
املجموعات املهتمة

إنشاء لجنة تنسيق

اجتامعات متواترة للجنة التنسيق

أفهمة الخطة )جعلها مفهومية(

إنشاء أمانة )سكريتاريا(

إنشاء مجموعات عمل قطاعية

التشاور مع املنظامت غري 
الحكومية واملجموعات املهتمة 

األخرى

اجتامعات عامة وجلسات استامع 
عامة

إعداد دراسة القاعدة األساسية

تحديد أولويات، مسائل تحتاج إىل 
تركيز خاص، حاجات الجامعات 

املعرَّضة الضعيفة

إقامة روابط وعالقات مع أنشطة 
وطنية أخرى

مسودة خطة

االهتامم باألطر الزمنية

االهتامم بالوضع القانوين.

إطالق الخطة

اجتامعات دورية منتظمة 
للجنة التنسيق

العمل مع رشكاء التنفيذ

العمل الذي سيقوم به الرشكاء 
والوكاالت

تشاور وتشبيك

اسرتاتيجية إعالمية للتعميم 
والنرش

تثقيف بحقوق اإلنسان

الوضع القانوين: تصديق 
الربملان 

وضع مناذج لإلفادة 
بالتقارير

تقوميات نصف سنوية 
تجريها لجنة التنسيق

ُمدخالت للمجتمع املدين

تشاور وتشبيك

تغذية ارتجاعية للوكاالت 
املنفذة

تقارير موجهة إىل الربملان 
والعامة

أخذ التقارير السنوية بعني 
االعتبار.

تعيني مسار مراجعة

تقارير موجهة إىل الربملان 
والعامة

توصيات تتعلق بالخطة 
التالية
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مطالب األفراد والجامعات، بإزاء املقاربة التي تستند 

التي  املقاربة  تلك  أي  شيوًعا،  األكرث  الخدمة  أداء  إىل 

السياسية  االعتبارات  األسايس عىل  التشديد  تكمن يف 

املسائل  والبريوقراطية واملوازناتية. والعمل عىل هذه 

تطوير  يف  سيساعد  وطنيٍة  خطٍة  عمل  إطار  ضمن 

أخرى،  سياقات  يف  تُستخَدم  أن  ميكن  التي  املعامل 

اتفاقيات  تحت  يندرج  ما  وفق  بالتقارير  كاإلدالء 

حقوق اإلنسان«3.

)د( رصد عمليات وضع املوازنة الوطنية

من أهم األقنية املوجودة قناة رصد الحقوق االقتصادية 

عملية  خالل  من  الوطني  املستوى  عىل  واالجتامعية 

وضع املوازنة الوطنية.

تعكس  أولية  بيانات  وثائق/  عن  عبارة  فاملوازنات 

كونها  أولوياتها،  لتقويم  وأداة  الحكومة،  التزامات 

أولويات  بني  وتوزيعها  املوارد  تخصيصات  تعكس 

متنافسة.

ويالحظ مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان 

أنَّ “املوازنة تشكِّل األداة التي تعيِّ حجم موارد الدولة 

3  UN Handbook on National Human Rights Action 

Plans, Professional Training Series No.10, 2002, 

page 52. )www.ohchr.org/Documents/Publications/

training10en.pdf(.

الصلة  وثيقة  وهي  املرتقبة،  والنفقات  وتخصيصاتها 

والثقافية.  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  بإحقاق 

أيِّ  لتقويم  للمعلومات  مفيد  مصدر  أيًضا،  واملوازنة، 

االلتزامات والتعهدات املعيارية تعاطت معها الدولة 

نفسها  الدولة  لتفضيالت  عرًضا  م  تقدِّ ألنها  بجدية، 

وأولوياتها وإنفاقها”4 )أنظر اإلطار 10(.

منظامت  النخراط  األهمية  بالغ  من  إذن،   \
كل  يف  واملدافعة  املتابعة  عمليتي  املدين يف  املجتمع 

املراحل يف دورة املوازنة ورصد العملية يف ما يتعلق 

رأس  يف  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  بجعل 

أولويات املسائل االقتصادية واالجتامعية.

ضمن هذا السياق، ميكن ملنظامت املجتمع املدين أن:

y  اإلنفاق يُخصص  وأين  النفقات  تراقب 

إحقاق  عىل  تأثرياته  هو  وما  الحكومي 

حقوق اإلنسان.

y  ارتباطها ومدى  املوازنة  حصص  تحلِّل 

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  بإحقاق 

)كالقطاع الصحي وقطاع التعليم(.

y  الحكومة اها  تتلقَّ التي  العائدات  تراقب 

إلخ...(،  األجنبية،  املساعدات  )الرضائب، 

معيَّنة  عائدات  عىل  اعتامها  يؤثر  حيث 

بالحقوق  الخاصة  السياسات  صياغة  يف 

وإحقاقها.

y  تراقب التنفيذ والتقدم واملحقَّق أو الرتاجع

الحاصل خالل فرتة زمنية محددة.

من  العديد  يف  أنه  الحسبان  يف  يؤخذ  أن  املهم  ومن 

الحاالت ال تكون بنود املوازنة مصنَّفة بوضوح يسمح 

الة وبالوصول إىل وثائق املوازنة، فيكون  بإجراء رصد فعَّ

ذلك محدوًدا.

4  UN Report E/2009/90

اإلطار 10: مراقبة املوازنة

املوازنة عبارة عن عملية سياسية واقتصادية وإدارية، ولها استخدامات عديدة:

العائدان والنفقات  بوصفها أداة رقابية – لتحميل املؤسسات املسؤولية ومحاسبتها عىل 

املختطَّة؛

بوصفها أداة مالية – لتوفري االستقرار االقتصادي ولتحفيز النمو؛

بوصفها أداة سياسية – لتسهيل وضع سلم أولويات لألنشطة التنموية، ولتخصيص املوارد 

املناسبة ملختلف األنشطة؛

بوصفها أداة تخطيط – لوضع األهداف والتكاليف واملُخرَجات املتوقَّعة لإلنفاق.

كام أنَّ املوازنة هي أداة لتحقيق حقوق اإلنسان.

ما الذي ميكننا تعلُّمه من خالل النظر يف موازنٍة ما؟

املالءمة )أقىص املوارد املتاحة، معايري حقوق اإلنسان(	 

األولوية )معايري حقوق اإلنسان، مضمون الحقوق األسايس(	 

التقدم واإلنجاز )اإلحقاق املتتايل(	 

املساواة والتكافؤ )الالمتييز(	 

مأخوذة من:

Human Rights and Budget Monitoring A Tool to Track Human Rights Real-

ization, OHCHR http://fra.europa.eu/.../roma-housing-conference-PEspini-

ella-ppt.pdf
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ثانيا- عىل املستوى اإلقليمي

أ جامعة 	( العربية-العربية/  بالعالقات  مرتبطة  آليات 

من  األوراق  من  مجموعة  املصدر  العربية  الدول 

اعداد: مرفت رشاموي

النخراط  ة  مهمَّ آلية  العربية  الدول  جامعة  تشكل 

منظامت املجتمع املدين عىل املستوى االقليمي.

وآلياتها  العربية  الجامعة  يف  املدين  املجتمع  مشاركة 

ذات الصلة

إىل  املدين  املجتمع  وصول  كان  ر،  متأخِّ وقت  حتى 

جرى  أنَّه  فمع  محدود.  جد  العربية  الدول  جامعة 

املجلس  استشارية لدى  تبني عملية تؤسس لوضعية 

االقتصادي واالجتامعي )من قبل املجلس االقتصادي-

يف   2005 يناير  الثاين/  كانون   6 يف  العريب  االجتامعي 

املجتمع  منظامت  لحضور  »معايري   1540 رقم  قراره 

االقتصادي-االجتامعي  املجلس  اجتامعات  املدين 

وهيئاته« ]بتاريخ 6 كانون الثاين/ يناير 2005[(، كان 

نسبيًّا.  صغريًا  بالحضور  شاركت  التي  املنظامت  عدد 

الوضعية  عىل  الحصول  معايري  أن  هو  هذا  ومرد 

البلد  يف  املنظمة  تسجيل  وجو	  تشمل  االستشارية 

البلد  حكومة  موافقة  رضورة  مع  فيه،  تقيم  الذي 

املعني عىل طلبها )أي املنظمة( الوضعية االستشارية. 

والتعبري  االجتامع  حرية  ومامرسة  القوانني  وألنَّ 

صارمة يف العديد من البلدان العربية، فقد ُمنع عىل 

العديد من املنظامت تسجيلها أو جرى التحفظ عىل 

طلبات تسجيلها. إذن، فقد رُفضت طلبات العديد من 

املنظامت لنيل الوضعية االستشارية. ومن املمكن، مع 

العربية  الدول  جامعة  بني  ما  العالقة  تتغري  أن  ذلك، 

السامي  املفوض  منصب  إنشاء  مع  املدين  واملجتمع 

لشؤون الجتمع املدين.

وهي  أال  الجامعة،  عمل  يف  أخرى  كبرية  مشكلة  مثَّة 

اًم وال معلًنا، إذ يجري ُجلُّه خلف  أن عملها ليس معمَّ

وزراء  مجلس  حال  هي  هي  فهذه  مغلقة.  أبوا	 

الداخلية العر	 الذي يعقد جلساته يف تونس، حيث 

حال  هي  كام  مرص  يف  وليس  العامة،  أمانته  تتمركز 

هيئات الجامعة األخرى. وهناك كذلك واقع أنَّ وثائق 

الجامعة تصدر بالعربية، إال أنه ال ميكن الوصول إليها 

أو يف مكاتبها، فضالً عن واقع  الشبكية  عىل مواقعها 

أنَّ عدًدا صغريًا من وثائقها الرسمية يُتاح الوصول إليه 

الصعب عىل  الذي يجعل من  األمر  باللغات األخرى، 

املجتمع املدين يف البلدان األعضاء بالجامعة وخارجها 

من الدول األجنبية متابعة التطورات الجارية، ويجعل 

من الصعب املشاركة فيها.

آليات حقوق اإلنسان األفريقية	(أ

)Faten Aggad-Clerx( 5اعداد: فاتن آغاد-كلريْكس

ُمدَخل

بـ “رشعة  تسرتشد “عامرة” حقوق اإلنسان األفريقية 

التي  األفريقية”  الشعوب  وحقوق  اإلنسان  حقوق 

 .)Banjul Charter( بانجول”6  “ميثاق  بـ  تُعرف 

وقد أصبحت الرشعة سارية املفعول يف ترشين األول 

)أكتوبر( 1986، وقد شملت معظم مساهمتها قوننة 

“أجيال” الحقوق الثالثة. وقد أنشئت مبوجبها “اللجنة 

التي  الشعوب”  وحقوق  اإلنسان  لحقوق  األفريقية 

تهدف إىل مراقبة مراعاة حقوق اإلنسان عرب القارة.

 )OAU( األفريقي  االتحاد  قمة  تبنَّت   1998 عام  يف 

الذي  األفريقية  بالرشعة  امللحق  ل  املكمِّ الربوتوكول 

وحقوق  اإلنسان  لحقوق  األفريقية  املحكمة  أنشأ 

تُكمل  أن  أفريقيا  محكمة  من  أُريَد  وقد  الشعو	7. 

“اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان وحقوق الشعو	”. 

ت  ضمَّ التي  األفريقي  االتحاد  قمة  قرار  ومبوجب 

متوز  يف  حكوماتها  ورؤساء  األفريقية  الدول  رؤساء 

املحكمة  ُدمجت  فقد  الشيخ،  يف رشم   2008 )يوليو( 

األفريقية وحقوق اإلنسان وحقوق الشعو	 األفريقية 

“محكمة  مًعا  ليشكِّال  األفريقية،  العدل  مبحكمة 

شباط  ويف  اإلنسان”8.  وحقوق  األفريقية  العدل 

)فرباير( 2012 صارت “الرشعة األفريقية للدميقراطية 

واالنتخابات والحكم”9 سارية املفعول، بحيث شكَّلت 

إضافتها رشعة أخرى قوية إىل اتفاقيات حقوق اإلنسان 

يف أفريقيا.

تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  تعزيز  يبقى 

السياسات  إلدارة  األورويب  املركز  يف  إفريقيا  برنامج  مديرة   5

التنموية يف هولندا.

  6 ميكن العثور عىل نص الرشعة الكامل عىل الرابط التايل:

http://www.achpr.org/instruments/achpr/

  7 ميكن العثور عىل نص الربوتوكول الكامل عىل الرابط التايل:

http://www.achpr.org/instruments/court-

establishment/

8 http://www.african-court.org/en/

9 http://www.achpr.org/instruments/charter-

democracy/
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إىل  بالنسبة  أفريقيا حتى  يف  شائكة  مسألة  والثقافية 

التي  ناتها  ومكوِّ بانجول”  “رشعة  عىل  املوقَّعة  الدول 

ُعِمَد  فقد  والسياسية. وإذن،  املدنية  الحقوق  تتجاوز 

“املبادئ  إصدار  إىل   2011 )نوفمرب(  الثاين  ترشين  يف 

االقتصادية  الحقوق  بتنفيذ  الخاصة  والتوجيهات 

والسياسية والثقافية يف الرشعة األفريقية” )توجيهات 

الدول  التزامات  تفسري  بهدف  وذلك  نريويب(10، 

األطراف الواردة يف الرشعة األفريقية لحقوق اإلنسان 

احرتام  بغية  ل،  مفصَّ نحو  عىل  الشعو	”  وحقوق 

وحاميتها  والثقافية  والسياسية  االقتصادية  الحقوق 

وإحقاقها. يف هذا الصدد تنص التوجيهات عىل ما ييل: 

“تشرتط الرشعة عىل الدول األطراف اإلقرار بالحقوق 

“تبنِّي  وكذلك  فيها”؛  نة  املضمَّ والحريات  والواجبات 

اإلجراءات القانونية وغري القانونية األخرى كب يتسنَّى 

تحقيق ذلك”. و”تشمل إجراءات كتلك توفري حامية 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية وإحقاقها، من خالل 

الحقوق واملؤسسات الدستورية واإلجراءات الترشيعية 

اإلجراءات  خالل  من  وكذلك  واملوازناتية،  والسياسية 

التعليمية والتثقيفية والتوعوية وعرب األعامل اإلدارية، 

املالمئة  والقضائية  اإلدارية  الجوانب  تعزيز  فضالً عن 

الكفيلة مبجابهة انتهاكات الحقوق املذكورة”11.

 ويُفرض عىل الدول األطراف املوقِّعة عىل الرشعة إفادة

قة يف املحقَّ املنجزات  بالتقارير كل سنتني عن   اللجنة 

ا يف املامرسة فيبدو أنَّ تقارير  تنفيذ بنود الرشعة12. أمَّ

 الدول األعضاء تتَّسم بضحالة مضمونها نسبيًّا. وإلصالح

يتعلق ما  يف  األعضاء  الدول  وإلرشاد  الوضع   هذا 

مرتافًقا نريويب”  “إعالن  جاء  فقد  تقاريرها،   بوضع 

األفريقية الرشعة  يف  األعضاء  للدول  “توجيهات   مع 

صدد يف  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية   للحقوق 

 كتابة التقارير” )توجيهات تونس املتعلقة بكيفية كتابة

 التقارير13(. والتوجيهات عبارة عن وثيقة مكوَّنة من

 مثاين صفحات تشمل عناوينها واجب اإلفادة بالتقارير

 عن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. فهي،

 إذن، وثيقة توجيهية توفر إرشاًدا يف ما يتعلق بوضع

  10 ميكن العثور عىل نسخة التوجيهات الكاملة عىل الرابط 

التايل:

http://caselaw.ihrda.org/doc/ecosoc_g/view/

11  Art. 2 of the Nairobi Guidelines

12  Art. 62 of the Banjul Charter

  13 النص الكامل متوفر عىل الرابط التايل:

http://www.peopletoparliament.org.za/focus-

areas/socio-economic-rights/resources/african-

commission/TunisReportingGuidelines2010.pdf

فضالً واإلدارية،  الترشيعية  اإلجراءات  عن   التقارير 

 عن اإلجراءات التنفيذية. ويجب أن تُرفع التقارير إىل

 “اللجنة األفريقية” التي يُتوقَّع أن تضطلع بدور بارز

أنَّ دورها إال  األعضاء.  الدول  مراعاة  مراقبة مدى   يف 

استجابة بعيدة عىل مدى  إىل درجة   سيكون مستنًدا 

الدول األطراف حيال التوجيهات الجديدة.

دور املجتمع املدين

عملية  ضمن  املدين  املجتمع  مع  مشاورات  أجريت 

 .201114 عام  تبنيها يف  التي جرى  التوجيهات  تطوير 

وعىل اإلجامل، تفتح الوثائق الجديدة املرافقة فسحة 

فتوجيهات  املدين.  املجتمع  مشاركة  من  املزيد  أمام 

نريويب تشري إىل أنَّ لدى “املجتمع املدي دوًرا رئيسيًّا 

والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  تنفيذ  يف 

يف أفريقيا”؛ وهو يدعو الدول إىل “مشاركتها املجتمع 

الحقوق. فعىل  تلك  إحقاق  ال يف  فعَّ املدين عىل نحو 

املدين  املجتمع  فاعيل  حقوق  تحرتم  أن  أيًضا  الدول 

عىل  تحميها”15.  وأن  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني 

تلبيتها  إىل  ستحتاج  اإلجرائية  التعديالت  بعض  أنَّ 

بدور  االضطالع  من  املدين  املجتمع  يتمكَّن  أن  قبل 

أفعل. إذ يُسمح ملنظامت املجتمع املدين بإصدار بيان 

اجتامع  أعامل  جدول  عىل  تُطرح  أجندة  لكل  واحد 

اللجنة، مبا ال يتجاوز الخمس دقائق. ويف سياق ذلك 

العامة  األمانة  تُعلم  أن  املنظامت  هذه  عىل  ينبغي 

مستهلِكًة  العملية  يجعل  مام  الكفاية،  فيه  مبا  باكرًا 

إىل  ُدعيَت  التي  املنظامت  إىل  بالنسبة  نسبيًّا  للوقت 

تفرض  ذلك،  عىل  عالوًة  متأخرة.  بصورة  االجتامع 

اإلدالء  يف  الراغبة  املنظامت  عىل  البريوقراطية  األعباء 

ببيان أو ترصيح إحباطًا يجعل العديد منها مستنكًفا 

عن املشاركة وطلب اإلدالء ببياناتها. ويتطلَّب اإلجراء 

املدين  املجتمع  منظامت  من  اللجنة  يف  به  املعمول 

الراغبة بالحصول عىل وضعية عضو مراقب يف إحدى 

عن  فضالً  بذلك،  إرسال طلب  إىل  تعمد  أن  جلساتها 

أنه يطلب من املنظامت أيًضا التقدم بطلبها قبل ثالثة 

طلباتها،  ومع  الجلسة.  انعقاد  عىل  األقل  عىل  أشهر 

مجموعة  العملية  يف  والفاعلة  الناشطة  املنظامت  تضمُّ     14

االقتصادية  بالحقوق  املتخصصة  الحكومية  غري  املنظامت  من 

واالجتامعية والثقافية. يف ما ييل بعض هذه املنظامت:

Amnesty International Netherlands, Association 

Justice Peace and Democracy, East and Horn of 

Africa Human Rights Defenders Project, Cairo 

Institute for Human Rights Studies, Legal Resources 

Centre, Open Society Initiative of Southern Africa, 

West African human Rights Defenders Network.

15  Art. 48 of the Nairobi Guidelines.
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القانونية  أنظمتها  تقديم  أيًضا  املنظامت  من  يُطلب 

الدالَّة عىل أوضاعها، فضالً عن إثباتات تبنيِّ وجودها 

القانوين باإلضافة إىل قامئة بأعضائها وهيئاتها املكوِّنة 

ومصادر متويلها وكشف ماليتها األخري وبيان أنشطتها. 

وبالتايل، فإنَّ مثَّة رضورة إلدخال املرونة إىل هذا اإلجراء 

بقصد السامح للمجتمع املدين بأن يضطلع مبساهمة 

أكرب وعىل أساس أكرث انتظاًما. 

ج( آليات مرتبطة بالعالقات العربية-األوروبية

األخرى-  العامل  –كمناطق  العربية  البلدان  أقامت 

مثاين  عقدت  وقد  األورويب.  االتحاد  مع  وثيًقا  تعاونًا 

دول منها اتفاقيات مع االتحاد األورويب ضمن الرشاكة 

التي نشأت تحت عنوان عملية  األوروبية-املتوسطية 

حتى  نطاقًا  األوسع  العالقات  طُوِّرت  وقد  برشلونة16. 

مع  العربية،  الجنوبية  املتوسطية  البلدان  مع  اآلن 

نشوء عملية برشلونة، فيام طُوِّرت أيًضا سياسة الجوار 

األورويب )ENP( واالتحاد من أجل املتوسط17.

السيايس  التعاون  األورويب  الجوار  سياسة  تدعم 

والبلدان  األورويب  االتحاد  بني  ما  يف  واالقتصادي 

املالية  للمساعدات  عمل  إطار  يشكِّل  كام  الرشيكة، 

أثبتت  وقد  لبنان.  إىل  األورويب  االتحاد  من  هة  املوجَّ

إىل   3 من  عادة  متتد  عمل  االتفاقية يف خطة  رشوط 

5 سنوات )مزيد من املعلومات عن خطة العمل ترد 

بصورة  تحدد  اتفاقية رشاكة  ويف  التالية(،  األقسام  يف 

خطة  وتعترب  الطرفني.  بني  التجارة  قواعد  رئيسية 

العمل واتفاقية الرشاكة اتفاقيتني خاضعتني للتفاوض، 

الطرفني. ومثل  قانونية لكال  التزامات  نان  وهام يتضمَّ

تؤثر  ما  غالبًا  هذه  واالتفاقيات  التعاوين  العمل  أطر 

يف عملية صنع السياسة عىل املستوى الوطني، وهام 

االقتصادية  الحقوق  إحقاق  يف  تؤثران  وبالتايل  أيًضا 

واالجتامعية.

\ مثة دور بالغ تضطلع به منظامت املجتمع 
املدين يف:

الحقوق . 1 عىل  االتفاقيات  هذه  تداعيات  رصد 

عىل املستوى الوطني؛

16  أنشأت اتفاقيات الرشاكة قواعد ورشوطًا ترتبط بالعالقات 

التجارية يف ما بني االتحاد األورويب والبلدان الرشيكة، من وجهة 

نظر إنشاء مناطق ثنائية للتجارة الحرة.

17  للمزيد من املعلومات عن عملية برشلونة وسياسة الجوار 

األورويب واالتحاد من أجل املتوسط، يُرجى زيارة املوقع التايل:

http://www.eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm

استخدام اآلليات املوجودة لتعزيز مقاربة قامئة . 2

الحقوق حيال السياسات والربامج املتبنَّاة وفتًقا 

لهذه االتفاقيات.

تحت  واردة  أقنية  عدة  التايل  القسم  ويعرض  هذا، 

الرشاكة األوروبية-املتوسطية وسياسة الجوار األورويب، 

املدين  املجتمع  منظامت  تستخدمها  أن  ميكن  التي 

لتعزيز الحقوق االقتصادية واالجتامعية.

سياسة  قته  حقَّ الذي  التقدم  تقارير  عملية  يف  االنخراط 

الجوار األورويب

يخضع تنفيذ سياسة الجوار األورويب وتنفيذ التعهدات 

التي أعلنت يف خطط عمل هذه السياسة لتدقيق نظر 

من خالل تقارير مقدمة من قبل املفوضيَّة األوروبية 

الدولة  توافق  التي  والتعهدات  املحقَّق.  التقدم  عن 

عليها يف خطة عمٍل ما تضع أساًسا معياريًّا للرصد.

يف  اإلصالح  أولويات  العمل  خطط  د  تحدِّ ما  عادًة 

ستُمنح  التي  األورويب،  لالتحاد  الرشيكة  البلدان 

تكون  ما  وغالبًا  األورويب.  االتحاد  من  ًدا  محدَّ متويالً 

السيايس،  اإلصالح   )1( بني:  ما  منقسمة يف  األولويات 

اإلنسان  وحقوق  القانون  وحكم  الدميقراطية  فيه  مبا 

يف  والتعاون  األمني  القطاع  وإصالح  والحريفات 

مسائل السياسة الخارجية؛ )2( اإلصالحات االقتصادية 

كلية  اقتصادية  إجراءات  تشمل  التي  واالجتامعية، 

)ماكروية( أصالحية معيَّنة، وخطوات مرتبطة بالتجارة 

العدل؛  حقل  يف  التعاون   )3( تنظيمية؛  وإجراءات 

 )5( والبيئة؛  والطاقة  النقل  تغيريات يف قطاعات   )4(

هذا،  املعلومات.  مجتمع  وشؤون  اإلعالم  يف  التعاون 

وتتفاوت خطط العمل من حيث وضع األولويات عرب 

البلدان. وعىل اإلجامل، غالبًا ما تفتقر خطط العمل إىل 

مقاربة قوية قامئة عىل الحقوق يف مختلف القطاعات 

أيًضا  الغالب  يف  تفتقر  أنها  كام  للمعالجة.  الخاضعة 

األهداف  وبني  التنموية  األهداف  بني  االنسجام  إىل 

االقتصادية التي تضعها.

وتظهر التقارير التقدم املحقق واملجاالت التي تحتاج 

التقوميات  االعتبار  بعني  أخًذا  الجهود،  من  مزيد  إىل 

التي تقوم بها السلطات يف البلد الرشيك. ويف النتيجة، 

ميكن تعديل خطط العمل و/ أو تحديثها يك تعكس 

عندما سئل املستجيبون عن مشاركتهم وانخراطهم يف آليات املراقبة، اختار جميعهم آليات 
سئل  وعندما  اختياًرا.  أقل  والدويل  األورويب  املستويي  عىل  اآلليات  ظلَّت  فيام  وطنية، 

املستجيبون أنفسهم عن الدعم الذي قد يحتاجون إليه، ذكروا هاتي القناتي األخريتي.
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التقوميات الواردة يف التقارير عن التقدم املحقَّق.

يف  للمساهمة  مدعوة  املدين  املجتمع  منظامت  وإنَّ 

ما  التقوميات يف  إجراء  أو  التقرير  وإعداد  املعلومات 

يتعلق بتنفيذ التعهدات املعلنة يف خطط العمل.

إنَّ املشاركة يف رصد عمليات خطط العمل ومراجعتها 

ميكن أن تركِّز عىل )1( التدقيق يف األولويات واألعامل 

املحددة يف خطط العمل انطالقًا من مقاربة قامئة عىل 

حقوق اإلنسان؛ و)2( تعزيز توافق خطط العمل مع 

التعهدات املعلنة يف العهد الدويل للحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية )أنظر اإلطار 11(.

االنخراط يف عملية املراجعة النصفية

تُجرى املراجعة النصفية وفاقًا للامدة 1.7 من تنظيم 

مبادرة سياسة الجوار األورويب. وتأخذ املراجعة النصفية 

بعني االعتبار الجانب املايل من سياسة الجوار األورويب 

يف  املحددة  والربامج  للقطاعات  األموال  وتخصيص 

خطة العمل. وتقود عملية املراجعة االنتصافية مقار 

املفوضية الرئيسية )DG EEAS( وتستغرق أكرث من 

مع  تُجرى  مشاورات  العملية  وتشمل  لتُنَجز.  سنة 

لالتحاد  الرشيكة  البلدان  يف  املدين  املجتمع  منظامت 

األورويب، األمر الذي قد يتخذ شكل حوار مع البعثات 

قد  أو  الربمجة،  خالل  خاصة  واجتامعات  األوروبية 

املبارش ومع  الخط  تُجرى عىل  األمر مشاورات  يكون 

فعاليات محددة ممكنة18.

يف  املدين  املجتمع  مساهمة  تؤثر  أن  وميكن  هذا، 

 18 للتشاور عىل الخط املبارش، أنشئت صفحات شبكية خاصة 

بت عليها مذكرات مفهومية للربامج الجديدة حيث توضع  نصًّ

التعليقات خالل خمسة عرش يوَم عمٍل من شهر نيسان )إبريل( 

)http://ec.europa.eu/world/enp/mid_ :من عام 2009 وما يليه

 )term_review/index_en.htm. كام تحتوي هذه الصفحة أيًضا 

معلومات عامة عن عملية املراجعة االنتصافية.

الجوار  سياسة  عمل  خطة  إعداد  يف  املدين  املجتمع  انخراط   :11 اإلطار 

األورويب وتنفيذها ومراقبتها – مثال عىل انخراط »شبكة املنظامت العربية 

غري الحكومية للتنمية.

األورويب  الجوار  سياسة  عمل  خطة  إعداد  يف  املدين  املجتمع  انخراط  إنَّ 

وتنفيذها ومراقبتها يتفاوت من بلد إىل بلد. غري أنه مل يكن هناك، أساًسا، 

رشطًا إجرائيًّا من قبل املفوضيَّة األوروبيَّة النخراط املجتمع املدين يف إعداد 

خطط العمل، ولذا فإنَّ التجار	 تتفاوت عىل نحو كبري.

إعداد  يف  املدين  املجتمع  منظامت  دور  تعاظم   2004 عام  ومنذ  ولكن، 

بعيد.  حدٍّ  إىل  ومراقبتها  وتنفيذها  األورويب  الجوار  سياسة  عمل  خطط 

فقد بات إدالء منظامت املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية –أكانت 

وطنية أم دولية- بالتقارير واحًدا من املصادر الرئيسية التي يعتمد عليها 

إجراءات  مثَّة  ليس  وألنَّه  سنويًّا.  املحقق  التقدم  لتقويم  األورويب  االتحاد 

إىل  األوروبية  الوطنية  البعثات  تعمد  املُدَخالت،  لتلقِّي  مكتوبة  دة  موحَّ

منظامت  ممثيل  مع  االجتامعات  عقد  فيها  مبا  األدوات،  مختلف  تطبيق 

املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية، وجلسات االستامع العامة، إلخ... 

املهتمة  األطراف  من   2008 عام  منذ  املفوضية  تطلب  ذلك،  إىل  إضافة 

تقديم تعليقاتها، مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية وغريها من املنظامت 

املعلومات  لتأمني  وذلك  العمل،  تغطيها خطط  التي  الحقول  يف  الناشطة 

والتقارير والتقوميات، مع رشوعها يف إعداد رزم من تقارير سياسة الجوار 

األورويب عن التقدم املحقق، التي تغطي تنفيذ خطة عمل السياسة املذكورة 

يف السنوات املعنيَّة. ومن بالغ األهمية أن تستخدم منظامت املجتمع املدين 

وتقومياتها  بتقاريرها  لإلفادة  اإلنسان  القامئة عىل حقوق  واملعامل  املقاربة 

عن التقدم املنجز يف ما يتعلق بسياسة الجوار األورويب.

ا املهلة الزمنية لتقديم التقارير فمحددة بنحو شهر ونصف. ميكن عىل  أمَّ

العثور عىل مزيد من املعلومات حول هذا املوضوع يف املوقعني التاليني: 

http://ec.europa.eu/world/enp ; http://www.enpi-info.eu

املصدر:

http://bankwatch.org/ENP-guide/index.php?title=Civil_soci-

ety_involvement_in_the_preparation,_implementation_and_

monitoring_of_ENP_Action_Plans

تساهم “شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية” مع رشكائها من 

منظامت املجتمع املدين العاملة يف عدة بلدان عربية، منذ عام 2010 يف 

عملية مراجعة خطط عمل سياسة الجوار األورويب من خالل تقارير دورية 

عن التقدم املحقق. ولهذا الغرض، تتخذ “الشبكة” الخطوات التالية:

y متابعة املهل الزمنية للمراجعة عىل املستوى األورويب

y  إجراء تحليل لخطة العمل وجمع املعلومات املتعلقة بالتقدم

يف  أولوية  بوصفها  املحددة  القطاعات  مختلف  يف  الرتاجع  أو 

خطة العمل

y  ٍد ما مذكور يف خطة العمل اإلفادة عن تقدٍم ما يف قطاٍع محدَّ

من خالل عدسة حقوق اإلنسان )مقارِنًة بذلك التقدم باملعامل 

والتعهدات املندرجة تحت اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية(.

y  والقطاعات املعني  البلد  عىل  املالية  التدفقات  تقصِّ  محاولة 

املعنية وتحليلها لتبيان أي تفاوت يف التخصيص بني القطاعات 

أو لتبيان طبيعة التخصيصات املالية.

y  يف املحددة  القطاعية  األولويات  بني  تفاوت  أي  تبيان  محاولة 

خطة العمل، كمستوى االلتزام باألولويات املحددة تحت القطاع 

االقتصادي مع تلك ذات الطبيعة االجتامعية أو التنموية.

عىل  العمل  بخطة  املتعلقة  املحقق  التقدم  عن  التقرير  تركِّز  مالحظة: 

األهداف الحقيقية الواردة يف خطة العمل، يف حني أنَّ مراجعة هذه األخرية 

نفسها تتضمن مناقشة تطال طبيعة أهداف التعاون بني االتحاد األورويب 

وبني الرشيك املعني وسلم أولوياته. 
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عملية املراجعة النصفية عىل أولوية متويل القطاعات 

والربامج املشمولة بخطط العمل.

يف  األورويب   لالتحاد  التشاورية  اآلليات  يف  االنخراط 

مواضيع محددة

تغطي  تشاورية  عمليات  األورويب  االتحاد  يجري 

مروحة واسعة من املواضيع املتعلقة بالسياسات التي 

ينتهجها )كاالتصاالت والتجارة والصحة العامة والنقل 

والبيئة، إلخ...(. وعادًة ما تنتهي عملية التشاور بوثيقة 

عىل  الحصول  برسم  وتوضع  العملية  مجمل  تلخص 

التعليقات من مختلف املعنيني ، األمر الذي تستفيد 

منه عملية صنع السياسة يف االتحاد األورويب من حيث 

عالقاته مع البلدان الرشيكة.

هذه  يف  تساهم  أن  املدين  املجتمع  ملنظامت  وميكن 

املشاورات )غالبًا من خالل املساهامت عرب االنرتنت، 

عىل  اإلضاءة  بغية  موجز(  رأي  تقديم  خالل  من  أو 

أهمية  االقتصادية واالجتامعية وعىل  الحقوق  أولوية 

مسائل  مختلف  حيال  الحقوق  عىل  القامئة  املقاربة 

أنَّ املشاركة يف هذه  السياسات. ومن املهم املالحظة 

القناة تستدعي متابعة عمليات االتحاد األورويب عن 

جدول  وفق  تسري  تشاور  عملية  كل  أنَّ  ذلك  كثب، 

. زمني معنيَّ

االنخراط يف لجان حقوق اإلنسان الفرعية املشكَّلة تحت 

لواء سياسة الجوار األورويب

تحتل حقوق اإلنسان موقًعا مركزيًّا يف عملية برشلونة 

واتفاقيات الرشاكة مع االتحاد األورويب. وبالتايل، فقد 

أنشئت لجان حقوق اإلنسان الفرعية ضمن إطار عمل 

تنفيذ خطط عمل  اتفاقية رشاكة، وفُوِّضت رصد  كل 

أجريت   2010 عام  وخالل  األورويب.  الجوار  سياسة 

الحوارات حول حقوق اإلنسان يف هذه اللجان الفرعية 

والسلطة  واملغر	  ولبنان  واألردن  مرص  من:  كل  يف 

أجندتها  فرعية  لجنة  ولكل  وتونس19.  الفلسطينية 

واملرتبطة  البلد  يف  العمل  بخطة  املرتبطة  املستقلة 

كذلك بأولويات حقوق اإلنسان.

19  تقرير االتحاد األورويب السنوي حول حقوق اإلنسان لعام 

السياسية:  “الشؤون  الفرعية:  لجنة مرص  2010، ص 106-88. 

الفرعية: “حقوق  األردن  لجنة  اإلنسان والدميقراطية”؛  حقوق 

الفرعية: “حقوق  لبنان  لجنة  والدميقراطية”؛  والحكم  اإلنسان 

اإلنسان والحكم والدميقراطية”؛ لجنة تونس الفرعية: “حقوق 

اإلنسان والديقراطية”؛ لجنة املغر	 الفرعية: “حقوق اإلنسان 

والدمقرطة والحكم”؛ لجنة الجزائر الفرعية: “الحوار السيايس 

واألمن وحقوق اإلنسان”.

دات االنخراط يف عملية املراجعة النصفية وعملية مراجعة خطة العمل: اإلطار 12. محدِّ

ميكن أن يكون انخراط منظامت املجتمع املدين عىل مستويات من تحديد األولويات الحكومية الوطنية يف خط العمل، ومراقبة 

التقدم املحقق، ووضع متارين برمجية سنوية. وانخراط املجتمع املدين يف هذه العمليات ما يزال محدوًدا، والسيَّام بني منظامت 

الة واملامرسة التشاركية  املجتمع املدين يف املنطقة العربية. عالوًة عىل ذلك، ما تزال اآلليات نفسها قارصة تنقصها الشفافية الفعَّ

والدميقراطية. يف ما ييل نقاط أثارتها منظامت املجتمع املدين يف ما يتعلق بتحسني هذه اآلليات1:

y  متاحية البيانات وإمكانية الوصول إليها يف ما يتصل بهذه اآلليات، وهو ما ميكن تحسينه. ذلك أنَّ دور بعثات االتحاد

األورويب عىل املستوى الوطني دور بالغ األهمية لتحسني هذا الجانب. وينبغي أن تأخذ هذه العملية يف عني االعتبار 

العملية  وتحليل  الرضورية  املعلومات  إىل  بالوصول  املدين  املجتمع  يسمح ملجموعات  مبا  املناسب  الرضوري  الوقت 

املرتبطة بالوثائق.

y  تبقى قدرات منظامت املجتمع املدين ومواردها إلجراء مراقبة هذه العمليات محدودة. فمجموعات املجتمع املدين

ال تضع يف أولوياتها عادة تخصيص املوارد لهذه العمليات. وميكن أن يساعد العمل الجامعي من خالل بناء ائتالفات 

وتحالفات، وكذلك من خالل التشبيك، يف مساعدة املجموعات بأن تحقق مزيًدا من العمل يف هذا الصدد. كام قد 

 tapping into يسهم ذلك أيًضا يف التغلب عىل حقيقة أنَّه فيام يستفيد العبو املجتمع املدين الكبار جيدو التنظيم من

يف البنى واملوارد األوروبية، يُستبَعُد الالعبون الصغار عىل نحو متزايد، أو بحيث يصبح شمولهم ذا طابع رمزي2. 
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ثالثا-عىل املستوى الدويل

متوفرة  اإلنسان  لرصد حقوق  عدة  وأقنية  آليات  مثَّة 

مشاركة  يشجع  الذي  املتحدة  األمم  نظام  ضمن 

عام،  بوجه  اإلنسان  حقوق  رصد  يف  املدين  املجتمع 

والحقوق االقتصادية واالجتامعية بوجه خاص. سريكِّز 

»الحقوق  بلجنة  املرتبطة  اآلليات  عىل  القسم  هذا 

»املراجعة  وآلية  والثقافية«،  واالجتامعية  االقتصادية 

الخاصة،  اإلجراءات  وآلية  الشاملة«،  الدورية 

الخاص  الدويل  بالعهد  امللحق  االختياري  والربوتوكول 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية20أ- 

تم يف طور سابق من هذا الدليل ويف سياق الفصل 

االقتصادية  الحقوق  »لجنة  تقديم  التمهيدي  األول 

واالجتامعية والثقافية« )CESCRs( والتي متثِّل متثِّل 

البوابة  هيئة العهد املسؤولة عن رصد تنفيذه. وهي 

رصد  يف  املنخرطة  املدين  املجتمع  ملنظامت  الرئيسية 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية.

مشاركة  أمام  املفتوحة  الرئيسية  أنشطتها  ا  أمَّ

تقارير  االعتبار  بعني  األخذ   )i( فهي:  املدين  املجتمع 

كتابة   )iii( العامة؛  املناقشة  أيام   )ii( الطرف؛  الدولة 

التعليقات العامة.

ق دولٌة ما العهد وتصبح طرفًا فيه، تعلن  فام إن تصدِّ

 20 ملعلومات مفصلة يُرجى زيارة املوقع التايل:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/NGOs.htm

ما  يف  اللجنة  إىل  دورية  تقارير  تقديم  التزامها  أيًضا 

ا يف ما يخص البلدان العربية  يتعلق بتنفيذ العهد. أمَّ

الحقوق  “لجنة  فيها  العهد –مبا  مع هيئات  وتعاونها 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية”- فإن هذا التعاون 

االً وال منسجاًم )أنظر اإلطار 13(. ال يُعترب فعَّ

عىل أنَّ انخراط منظامت املجتمع املدين يف اآلليات 

املرتبطة باللجنة يتَّسم بأهمية بالغة.

خطوات وأشكال متنوعة ميكن من خاللها ملنظامت 

املجتمع املدين أن تساهم يف آليات »اللجنة«:

y  إىل الصلة  ذات  املعلومات  من  نوٍع  أي  تقديم 

األخرى  املعلومات  مع  لتُضمَّ  “اللجنة”21،  أمانة 

الواردة من مصادر متاحة )كهيئات األمم املتحدة 

مبا  األكادميية(  واملنشورات  واإلعالم  الصلة  ذات 

وثيقة  )كتقديم  املعني  البلد  جوانب  يعكس 

فيها واستكاملها  والنظر  لدراستها  واقعه  تعكس 

من  م  املقدَّ التقرير  يف  الواردة  باملعلومات 

الدولة(. وستكمل هذه املعلومات قامئة املسائل 

التي ستطرح عىل البلد.

y  تعقده الذي  التمهيدي  االجتامع  يف  املشاركة 

وتقديم  الجلسة  قبل  العمل22  مجموعة 

إىل  أو  البلد  مقرر  مع  االجتامع  قبل  املعلومات 

مجمل أعضاء مجموعة العمل.

21  مقتطفات صحافية، نرشات إعالمية صادرة عن املنظامت 

أكادميية،  منشورات  تقارير،  فيديو،  رشائط  الحكومية،  غري 

دراسات، بيانات مشرتكة.

عملية  ملتابعة  ومقرِّر  عمل  مبجموعة  بلد  كل  ص  يُخصَّ   22

مراجعته.

االطار 13 اإلدالء بالتقارير أمام »لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية«

مة البلد املقدَّ التقارير  آخر 

املدروسة

التي  الختامية  املالحظات  آخر 

توصلت إليها “اللجنة”

فعل  ردة 

املتابعة

حالة اإلدالء بالتقارير

الدوري الجزائر )التقرير   2009

الثالث والرابع مجتمعني(

-حزيران )يونيو( 2010

ة -أيار )مايو( 19961999تونس التقارير الثالث والرابع والخامس مستَحقَّ

عىل  و2010  و2005   2000 األعوام  منذ 

التوايل

التقرير الرابع مستحق منذ عام 2009-أيار )مايو( 20042006املغر	

التقرير الثاين مستحق منذ عام 1995-أيار )مايو( 19901993لبنان

الثاين 2009اليمن ترشين  يف  األول  التقرير 

)نوفمرب( 2003

-
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y  العمل يف بيانات شفهية خالل مجموعة  تقديم 

يركِّز عىل  أن  الذي يجب  التمهيدي23،  اجتامعها 

نظر  وجهة  من  إلحاًحا  الضاغطة  املسائل  أكرث 

يشمل  أن  يجب  كام  املدين،  املجتمع  منظامت 

أيًضا اقرتاحات ملسائل محددة ميكن أن تأخذها 

فتضمها  باالعتبار،  اجتامعها  يف  العمل  مجموعة 

إىل قامئة املسائل.

y  االستامع جلسة  أثناء  مكتوبة  بيانات  تقديم 

ملنظامت  يُسمح  ال  )ملحوظة:  الدولة  تقرير  إىل 

املجتمع املدين بتقديم بيانات شفهية خالل هذه 

الجلسة( )أنظر اإلطار 19(.

مداخلة  تقدميها  عىل  الحكومية  غري  املنظامت  ع  تُشجَّ   23

مجموعة  تعقده  الذي  التمهيدي  األول  االجتامع  يف  شفهية 

العارشة  الساعة  بني  اثنني  يوم  عادة  يتعقد  والذي  العمل، 

والنصف والواحدة بعد الظهر. 

اإلطار 15: أثناء تقدميها بياناتها الشفهية أو املكتوبة، 
تُدعى منظامت املجتمع املدين إىل القيام مبا ييل:

y التعبري عن رأيها يف تقرير الحكومة؛

y  اإلشارة إىل ما إذا كانت هناك مشاورات أو تعاون
بني الحكومة املحلية وبني املنظمة غري الحكومية 

أثناء عملية وضع التقرير؛

y  يف الواردة  الرئيسية  االنتقادية  النقاط  مناقشة 
التقرير املوازي؛

y  تحديد االتجاهات الغالبة عىل الحقوق االقتصادية
واالجتامعية يف البلد؛

y  بعد متوفرة  باتت  جديدة  معلومات  أي  تقديم 
تقديم املنظمة غري الحكومية بيانها املكتو	؛

y  اقرتاح حلول للمشكالت التي رُصدت خالل تنفيذ
العهد؛

y  اإلفادة عن أي أمثلة إيجابية تتعلق بحل املشكالت
من قبل الحكومة يف تنفيذ العهد.

y  تقديم معلومات مكتوبة، يف ما يُعرف بـ »التقرير

املوازي« أو »تقرير الظل«، بتوفري تفسري استكاميل 

أو بديل، أو بتوفري رأٍي آخر يف ما يتعلق بوضعية 

تنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

نة يف العهد يف ذلك البلد. املضمَّ

y  االستامع خالل  آرائها  وعن  يقلقها  عامَّ  اإلفصاح 

يُجرى خالل  الذي  الحكومية،  املنظامت غري  إىل 

اليوم األول من كل جلسة استعراض التقارير.

y  الدولة بتقرير  اإلدالء  بعد  ما  فرتة  يف  املشاركة 

الختامية  املالحظات  اللجنة  وإعالن  الطرف 

)االستنتاجية( عىل املأل. وميكن ملنظامت املجتمع 

املتابعة  إجراءات  عن  وتفيد  تراقب  أن  املدين 

الحكومة  قبل  من  املتَّخذة(  غري  )أو  املتَّخذة 

استجابة للتوصيات الصادرة عن اللجنة.

y  مساهمة تصبح  الطرف،  الدولة  تقرير  تأخر  إذا 

منظامت املجتمع املدين أمام اللجنة أهم وأبلغ.

y  بعني يؤخذ  حيث  اللجنة  جلسات  يف  املساهمة 

بغية  العهد  دين يف  أو جانب محدَّ االعتبار حق 

تطوير فهم املسألة املعنية وتعميقه.

y  الشفهية البيانات  أو  الوثائق  بتقديم  املشاركة 

كتابة  عىل  اللجنة  عمل  خالل  الصلة  ذات 

استخدام  وميكن  وتبنيها.  العامة  التعليقات 

املتعلقة  التفسريات  وتقديم  العامة  التعليقات 

اإلطار 14: بيان منظامت املجتمع املدين املكتوب

بوضعية  املتمتعة  الحكومية  غري  للمنظامت  يُسمح 

استشارية لدى املجلس االقتصادي-االجتامعي بتقديم 

بالتقارير.  أثناء جلسة اإلدالء  اللجنة  بيان مكتو	 إىل 

عىل أنَّ املنظمة غري الحكومية التي ال تتمتع بوضعية 

بيانًا  م  تقدِّ أن  ميكنها  املذكور  املجلس  لدى  استشارية 

وضع  ذات  حكومية  غري  منظمة  تعهدته  إذا  مكتوبًا 

عدد  يتجاوز  أال  ويجب  املجلس.  لدى  استشاري 

الحكومية  غري  للمنظامت  كلمة   2000 البيان  كلامت 

ذات الوضعية االستشارية لدى املجلس، و1500 كلمة 

للمنظامت غري املتمتعة بها.
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وثيقة  بوصفها  العهد،  يف  واملفاهيم  بالحقوق 

داعمة مهمة.

بالحقوق االقتصادية ب-  العهد األخرى املهتمة  هيئات 

واالجتامعية

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  »لجنة  من  بعيًدا 

والثقافية« تغطي تفويضات هيئات االتفاقية )كلجنة 

 CEDAW القضاء عىل كل أشكال التمييز ضد النساء

ما  يف  الدولة  التزامات   CRC الطفل  حقوق  ولجنة 

يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتامعية(.

كل  عىل  القضاء  معاهدة  –وفق  األطراف  الدول  فعىل 

أن  الدورية  تقاريرها  يف  النساء-  ضد  التمييز  أشكال 

ناشئة  أو  متبقية  عرثات  أي  حول  “معلومات  تشمل 

األساسية  وحرياتهنَّ  اإلنسانية  النساء حقوقهن  ملامرسة 

واالقتصادي  والسيايس  املدين  الحقل  يف  بها  ومتعتهنَّ 

واالجتامعي والثقايف أو يف أي حقل عىل أساس التساوي 

الرجال، فضالً عن تضمينها معلومات عن إجراءات  مع 

تُتَّخذ للتغلُّب عىل العقبات«. ووفق املادة 4 من اتفاقية 

حقوق الطفل ، ينبغي عىل الدول األطراف »أن تتخذ كل 

التدابري الترشيعية واإلدارية وغريها من التدابري املالمئة 

وفيام  اإلتفاقية.   هذه  يف  بها  املعرتف  الحقوق  إلعامل 

يتعلق بالحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية، تتخذ 

دراسة حالة حول تقارير الظل يف إطار السيداو 

اعداد: التجمع النسايئ الدميقراطي اللبناين 

تم إعتامد إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة عام 1979 

بغرض القضاء عىل جميع أشكال التمييز والتفرقة التي متارس بوجه النساء 

عىل أساس النوع اإلجتامعي وبهدف تحقيق املساواة بني الجنسني يف جميع 

نواحي الحياة العامة والخاصة من خالل املساواة يف الفرص والنتائج. وقد 

أبرم لبنان عددا من املواثيق واإلتفاقيات الدولية ومنها إتفاقية إلغاء جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة مبوجب القانون رقم 572 تاريخ 1996-7-24  مع 

إبداء تحفظه عىل الفقرة 2 من املادة 9 املتعلقة بالجنسية، وعىل الفقرة 

ج ، د، و، ز من املادة 16 من االتفاقية املتعلقة بقضايا األحوال الشخصية، 

والفقرة األوىل من املادة 29 املتعلقة بحل النزاعات .. 

عرض  بهدف  سيداو  لجنة  إىل  الثالثة  تقاريرها  اللبنانية  الدولة  قدمت 

التدابري التي إتخذتها لتفعيل اإلتفاقية أي اإلجراءات الترشيعية والقضائية 

سبيل  يف  تعرتضها  التي  والصعوبات  وللعقبات  املحرز  والتقدم  واإلدارية، 

ذلك. باملقابل أظهرت تقارير الظل والتي شارك التجمع النسايئ الدميقراطي 

تقتضيه  ما  دون  يزال  ال  لبنان  يف  النساء  واقع  بأن  إعدادها  يف  اللبناين 

املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان ال سيام السيداو، وعىل صعيد الحقوق 

تواجه  لبنان  يف  املرأة  إن  التقارير  هذه  أظهرت  واإلجتامعية  اإلقتصادية 

يف  بالحق  يتعلق  مبا  الترشيعية،  وغري  الترشيعية  التحديات  من  جملة 

الصحة، الحق يف التعليم، قوانني الضامن اإلجتامعي .. وتتعدد أسبا	 هذا 

الواقع لتشمل بطء املسار الترشيعي، وضعف تبلور إرادة سياسية حقيقية 

بإتجاه التمتع واإلعامل الفعيل لهذه الحقوق التي تحتاج بال شك إىل وضع 

السكان  جميع  لرفاهية  املستمر  التحسني  هدفها  مالمئة  وطنية  سياسات 

واألفراد عىل أساس مشاركتهم النشطة والحرة يف التنمية والتوزيع العادل 

إىل  الوصول  إمكانية  للجميع يف  الفرص  تكافؤ  مبدأ  تكريس  للرثوات عرب 

والعمل  واإلسكان  والغذاء  الصحية  والخدمات  والتعليم  األساسية  املوارد 

والتوزيع العادل للدخل .

التقارير ليس بتمرين رسمي أو مسألة إجرائية فقط، فهو قد  إن تقديم 

للجنة مبراقبة  بإلتزاماتها، كام وإنه سمح  اللبنانية  الدولة  يبني مدى وفاء 

وتقييم  وتحديد  اإلتفاقية  لتنفيذ  إجراءات  من  أتخذ  ما  وتقييم  وتحديد 

مبراجعة  سمح  إنه  إىل  باإلضافة  واإلحصائيات،  والخطط  اإلسرتاتيجيات 

القوانني والسياسات واملامرسات بهدف تحديد مدى اإللتزام باملعايري التي 

تنص عليها اإلتفاقية. 

إن آلية تقديم تقارير الظل ساعدت يف عملية الضغط عىل الدولة اللبنانية 

من خالل تنظيم حمالت الضغط واملدافعة التي هدفت إىل حشد الرأي 

العام اللبناين ملنارصة قضايا النساء وحمالت الضغط عىل الجهات الحكومية 

تحليل  يف  تساعد  اآللية  هذه  إن  الترشيعية.  والتدابري  القوانني  لتعديل 

اإلنتهاكات عىل ضوء مبادىء اإلتفاقية، وهي  شكلت إطارا سمح  ملنظامت 

ومطالبها  وتوصياتها  النساء  لقضايا  رؤيتها  عن  التعبري  يف  املدين  املجتمع 

وإن لجنة سيداو وبنتيجة نقاشها ملعطيات هذه التقارير صدر عنها عدة 

التي  الظل  تقارير  عليها  أكدت  توصيات  وهي  بلبنان،  خاصة  توصيات 

قدمتها املنظامت اللبنانية والتي شارك التجمع النسايئ الدميقراطي اللبناين  

يف إعدادها وأبرزها: 

y  .حث الدولة اللبنانية عىل رفع كل التحفظات عن إتفاقية السيداو

y  حث الدولة اللبنانية عىل وضع اإلتفاقية حيز النفاذ من خالل تنزيه

القوانني والدستور والترشيعات الوطنية من كل النصوص التي متيز 

اإلنسان،  إتفاقيات حقوق  وأحكام  بنود  مع  يتالءم  ومبا  النساء  ضد 

والتمييز  العنف  من  النساء  تحمي  قوانني  إستحداث  إىل  باإلضافة 

املامرس ضدهم. 

y  تنزيه قوانني العمل والضامن اإلجتامعي من األحكام التي متيز ضد

حامية  نظام  وضع  الجنسني،  بني  التامة  املساواة  يشمل  مبا  النساء 

املتساوية  لألجور  واضحة  آليات  واملزارعات، وضع  العامالت  لفئات 

تكريس  املخالفة،  عند  الرادعة  العقوبات  وتشديد  الجنسني  بني 

يتعلق  مبا  العائيل  التنزيل  من  اإلستفادة  يف  الجنسني  بني  املساواة 

ووضع  التدابري  ،إتخاذ  األمومة  إجازة  تدابري  تعزيز  الدخل،  برضيبة 

السياسات الكفيلة بتعزيز الصحة اإلنجابية إىل غريها من التوصيات.

y  بالحقوق الجنسني  كال  متتع  هدفها  مالمئة  وطنية  سياسات  وضع 

يتجسد  أن  ذلك ال ميكن  وإن  متساو  بشكل  اإلجتامعية  اإلقتصادية 

عىل أرض الواقع إال إذا أدرجت ضمن منط تنموي يجعل منها أهدافا 

فعلية يجب العمل من أجل تحقيقها.  

y  حث الدولة اللبنانية عىل التصديق عىل الربوتوكول اإلختياري امللحق

بإتفاقية السيداو. 
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مواردها  أقىص حدود  إىل  التدابري  األطراف هذه  الدول 

ووفق  الدويل«.  التعاون  إطار  يف  يلزم،  وحيثام  املتاحة، 

بحق  األطراف  الدول  تعرتف   « االتفاقية  من   27 املادة 

كل طفل يف مستوى معييش مالئم لنموه البدين والعقيل 

الدول  تتخذ  )و(  واإلجتامعي...  واملعنوي  والروحي 

إمكانياتها،  حدود  ويف  الوطنية  لظروفها  وفقاً  األطراف، 

التدابري املالمئة من أجل مساعدة الوالدين وغريهام من 

الحق  الطفل، عىل إعامل هذا  األشخاص املسؤولني عن 

وتقدم عند الرضورة املساعدة املادية وبرامج الدعم، وال 

سيام فيام يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان«.

اإلطار 16: انخراط املجتمع املدين يف عملية املراجعة الدورية الشاملة

I. اإلعداد التمهيدي قبل التقديم

زيارة املوقع الشبيك العائد ملكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان . 1

الحكومية يف  املنظمة غري  املتعلقة مبشاركة  املعلومات  لالطالع عىل 

عملية املراجعة الدورية الشاملة وملشاهدة البلدان الخاضعة للرصد، 

وكذلك معرفة املهل الزمنية الخاصة بجلسات املراجعة.

باملراجعة . 2 املتعلقة  بالبحوث  ليقوم  منظمتك  ضمن  فريق  تشكيل 

الدورية الشاملة.

قد يتَّخذ التقديم إىل املراجعة الدورية الشاملة شكل تقديم منفرد . 3

و/أو مشرتك مع منظامت غري حكومية أخرى، األمر الذي قد يكون 

مفيًدا.

II. إعداد التقديم

قرَّرت . 1 التي  املجاالت  يف  متاحة  ثة  محدَّ معلومات  أي  من  التحقق 

تغطيتها يف تقريرك.

ثة وموثوقة وممثِّلة ملروحة كاملة من املتغريات . 2 امتالك بيانات محدَّ

ات. واملؤرشِّ

ظغىل . 3 باإلضافة  ومواردها،  الرسمية  الحكومة  مصادر  من  التحقق 

مصادر األمم املتحدة وبحوث املنظامت غري الحكومية.

للتأكد . 4 محددة  مبُْنَجَمعات  املتعلقة  الحالة  دراسات  لشمول  السعي 

من متتع األفراد بالحقوق أو عدمه.

عة، وكذلك يف ما . 5 كن انتقائيًّا يف ما يتعلق باملعلومات اإلحصائية املجمَّ

يتعلق بوثاقة املعلومات.

الحظ أنَّ اإلفادة بالتقارير يحتاج إىل تغطية التزامات الدولة، ففضالً عن 

التمتع الفردي بالحقوق، كام ينبغي أن يلتقط الظروف املتعلقة مبوضوع 

أن  ميكن  اإلجامل،  وعىل  املتاحة.  واملوارد  املتتايل  اإلنسان  حقوق  إحقاق 

وقد  محددة،  مؤسسية  مصادر  ليتجاوز  البيانات  مصادر  نطاق  يتوسع 

يشمل طرائق املسح.

III. املدافعة واملتابعة

التقديم إىل املراجعة الدورية الشاملة  تشمل املدافعة خالل فرتة متابعة 

إعداًدا ناشطًا لجلسات املراجعة للبلد املعني الخاضع لها، فضالً عن رصد 

الخطوات املتخذة من الحكومة عىل أساس التوصيات الناجمة من مراجعة 

عملية املراجعة الدورية الشاملة. عالوة عىل ذلك، تشتمل املدافعة أيًضا 

املدافعة  عن  فضالً  املراجعة،  تيل  التي  الفرتة  خالل  الحكومة  عمل  عىل 

مسؤولياتها  الحكومة  وتحميل  محددة  توصيات  توضيح  بغرض  والضغط 

املتعلقة بالتعهدات التي قطعتها.

الحظ ما ييل:

يُتعرب . 1 ما  وهو  التقدميات،  تعميم  عرب  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعة 

أولوية.

ميكن أن تحقق التحالفات املنتجة للتقدميات املشرتكة قيمة ُمضافة . 2

من خالل العمل مًعا أثناء عمليتي املدافعة واملتابعة.

حقوق . 3 مجلس  إىل  م  املقدَّ الرسمي  الحكومي  التقرير  يُطلق  عندما 

اإلنسان، فإنه ملن القيمة املُضافة أن يُراجع مضمون التقرير، وإعداد 

مقارنة بني النقاط التي أثارتها الحكومة يف تقريرها الرسمي وبني تلك 

تها منظمتك أو أعدها تحالف املجتمع املدين الذي تشارك  التي أعدَّ

فيه منظمتك.

ميكن ملجموعات املجتمع املدين –ذات الوضعية االستشارية املعتمدة . 4

املراجعة  عملية  يف  اإلنسان  لحقوق  املتحدة  األمم  مجلس  قبل  من 

الدورية الشاملة- أن تشارك يف الجلسة األولة ملجموعة العمل، حيث 

جلسات  تحرض  أن  ميكنها  أنَّه  غري  للدول.  حقيقية  مراجعة  تجري 

in- )مجموعة العمل من دون أن تكون جزًءا من العملية التآثُِريَّة 

.)teractive process

املراجعة . 5 التي تجريها مجموعة عمل  املراجعة  أثناء اإلعداد لجلسة 

عن  ملخص  عىل  يشتمل  ملف  إعداد  املهم  من  الشاملة،  الدورية 

تقديم املنظمة غري الحكومية، ووضع األسئلة التي تعتربها منظمتك 

ه إىل الدولة الخاضعة للمراجعة. مهمة كيام توجَّ

بوضعية . 6 املتمتعة  الحكومية  غري  املنظامت  اعتامد  يجري  إن  ما 

استشارية لدى مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، لحضور جلسة 

معلومات  جلسات  لعقد  ترتب  أن  عندئٍذ  ميكنها  العمل،  مجموعة 

موازية أثناء انعقاد تلك الجلسة.

التآثُِريَّة خالل . 7 الجلسات  الصادرة عن  التقارير  تبني  يجري  ما  عادًة 

مجموعات  وتُعطى  هذا،  اإلنسان.  حقوق  ملجلس  التالية  الجلسة 

املجتمع املدين حق إبداء التعليقات العامة خالل الجلسات املذكورة.

إن عملية املراجعة الدورية الشاملة عبارة عن عملية دورية تستغرق . 8

أربع سنوات. وبالتايل، تحتاج املجموعات املنخرطة يف تقديم التقديم 

الحاصل  الرتاجع  أو  املحقق  التقدم  رصد  آليات  ملتابعة  تخطَّط  ألن 

خالل تلك السنوات األربع وتقوميهام.

بعد . 9 املراجعة  قيد  الحكومة  مع  تنظيمية  جلسة  تُعقد  ما  عادًة 

الحكومية  غري  للمنظامت  وميكن  املتابعة.  آليات  ملناقشة  املراجعة 

حضور هذه الجلسة، وعليها أن تحاول تحديد الزمان واملكان اللذين 

ستنظم الجلسة فيهام.

تتمتع التوصيات التي تبنَّتها حكومة البلد الذي خضع للمراجعة . 10

التزاماتها  تعهدات  عن  عبارة  فهي  القانونيَّني.  والثقل  باألهمية 

اتخاذ  عىل  مبوجبها  ستعمل  الدويل،  املجتمع  أمام  الحكومة 

الحقوق  انتهاكات  ملعالجة  الالزمة  السياسة  وإجراءات  الخطوات 

عىل املستوى الوطني. وبالتايل، يُفرتَُض مبجموعات املجتمع املدين 

كانت  إذا  ما  ملعاينة  وكفؤة  فعالة  ومتابعة  رصد  آليات  إنشاء 

ما  لتحقيق  اإلجراءات  اتخاذ  أخفقت يف  أو  نجحت  قد  الحكومة 

تعهدته.
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ج. آلية املراجعة الدورية الشاملة

بقرار  املنشأة  الشاملة،  الدورية  املراجعة  تُعترب 

ومراجعة  رصد  آلية   251/60 رقم  العامة  الجمعية 

الدورية تسمح  فاملراجعات  اإلنسان.  جديدة لحقوق 

األمم  الدول األعضاء يف  بتقويم درجة إشباع كل من 

اإلنسان  بحقوق  يتعلق  ما  يف  اللتزاماتها  املتحدة 

آلية  الشاملة  الدورية  املراجعة  تعترب  والتزاماتها. كام 

حقوق  اتفاقية  هيئات  تكمل  أن  منها  يراد  تعاونية، 

اإلنسان وليس تكرارها.

ذوي  املعنيني  جميع  مشاركة  عىل   1/5 القرار  وينص 

من  كل  مشاركة  فإنَّ  وبالتايل،  العملية.  يف  الصلة 

املنظامت غري الحكومية اإلقليمية ومؤسسات حقوق 

املدين،  املجتمع  ممثيل  عن  فضالً  الوطنية،  اإلنسان 

حقوق  عن  واملدافعني  الحكومية  غري  واملنظامت 

البحوث،  ومعاهد  األكادميية  واملؤسسات  اإلنسان 

واجبة يف كل املراحل ذات الصلة.

يحدثها  التي  الكامنة  املُضافة  القيمة  وتتجاوز  هذا، 

الدورية  املاجعة  عملية  يف  املدين  املجتمع  انخراط 

الشاملة مسألة إعداد تقرير أو وضعه بشأن التزامات 

أن  ميكن  كهذا  انخراطًا  أن  ذلك  والتزاماتها.  الدولة 

يسهم يف ما ييل:

ظروف  رصد  يف  املدين  املجتمع  منظامت  دور  تعزيز 

الحقوق وتقوميها، تلك املرتبطة بصنع السياسة العامة 

العمل  إطار  ضمن  الحكومية.  املساءلة  ومبستويات 

باملشاركة  ة  املهتمَّ املجمعات  تسعى  أن  ميكن  هذا، 

مثل  تحقيق  إىل  الشاملة  الدورية  املراجعة  يف عملية 

التحالفات  بناء  تعزيز  املُضافة من خالل  القيمة  تلك 

واالئتالفات حول عملية إعداد التقرير، وإىل العمل مع 

مة  وسائل اإلعالم، فضالً عن التعبئة بشأن النتائج املقدَّ

الناجمة عن عملية املراجعة الدورية.

دراسة حالة: آلية املراجعة الدورية الشاملة أداة من أجل رصد حقوق 

اإلنسان 

تجربة: شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية

تُعدُّ املراجعة الدورية الشاملة آلية جديدة يف األمم املتحدة ملراقبة حقوق 

اإلنسان. فهي عملية خاصة بكل الدول األعضاء يف املنظمة الدولية تشمل 

أربع  كل  واحدة  ملرة  وذلك  اإلنسان،  بحقوق  املتعلقة  لسجالتها  مراجعة 

العملية من  سنوات. وميكن ملنظامت املجتمع املدين أن تساهم يف هذه 

خالل خطوات متنوعة تشمل ما ييل: أ( التقدم بتقارير؛ 	( حضور جلسة 

الشاملة/ مجلس حقوق  الدورية  املراجعة  اجتامع مجموعة عمل  افتتاح 

اإلنسان؛ ج( التقدم ببيانات مكتوبة/ شفهية؛ د( متابعة تنفيذ التوصيات 

املحصول عليها عىل املستوى الوطني.

وتشارك »شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية« )ANND( يف 

عملية املراجعة الدورية الشاملة منذ انطالق دورتها األوىل يف عام 2008 

وتدرك القيمة املضافة التي يضعها املجتمع املدين من خالل مشاركته يف 

العملية املذكورة التي تتجاوز إعداد تقرير يتناول ظروف حقوق اإلنسان 

منظامت  دور  تعزيز  يف  تسهم  أن  ميكنها  املشاركة  هذه  فمثل  ووضعه. 

املجتمع املدين يف مراقبة الظروف التي تكتنف حقوق اإلنسان وتقوميها، 

الحكومات.  ومساءلة  العامة  السياسة  بصنع  ترتبط  التي  الحقوق  تلك 

وبالفعل، فقد استخدمت “شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية”، 

مع مجموعات أخرى من املجتمع املدين يف لبنان، عملية املراجعة الدورية 

اإلنسان  حقوق  ملراقبة  وأداًة  شاملة،  تشاركية  عملية  باعتبارها  الشاملة 

ونرصتها، وبالتحديد الحقوق االقتصادية واالجتامعية.

عدة  مع  بلبنان  الخاصة  الشاملة  الدورية  املراجعة  يف  املشاركة  بدأت 

أمكن  مبا  املدين،  املجتمع  مجموعات  مع  ُعقدت  تنسيقية  اجتامعات 

واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  يتعلق  تقديم مشرتك  إليه من  ل  التوصُّ

وبتوصيات السياسة ذات الصلة. وقد جرى تبنِّي التقديم األخري باإلجامع، 

التي  مبا عكس ملكيته لدى كل منظمة من املنظامت االثنتني والعرشين 

عملت مع بعضها. وما إن ُعرض التقديم، بارشت املجموعات بذل ضغوطها 

مع  املبارشة  املدافعة  ذلك  شمل  وقد  الوطني.  املستوى  عىل  ونرصتها 

الوزارات ذات الصلة والعمل مًعا مع وسائل اإلعالم لرفع مستوى الوعي 

املراقبة  تواصلت  وقد  اإلنسان.  حقوق  وظروف  املراجعة  عملية  حيال 

واملدافعة املشرتكتان بعد تبنِّى الوثيقة-املُخَرج من خالل متابعة التوصيات 

التي قبلها الوفد اللبناين أو رفضها. كام أصدرت املجموعة أيًضا بيانًا مشرتكًا 

مة وإرسالها إىل رئيس وزراء لبنان بُغية  يقوم عىل توصيات السياسة املقدَّ

مع  املتبنَّاة  التشاركية  املقاربة  قت  ُعمِّ ولقد  الوزاري.  البيان  يف  املساهمة 

الشاملة  الدورية  املراجعة  عملية  باستخدام  املستمرة،  املراقبة  مامرسة 

أداًة، فضالً عن موافقة املجموعة عىل إعداد تقرير تقوميي فصيل، يغطِّي 

اها لبنان. ويف هذا الصدد أُجري اتصال فعال أيًضا مع  التوصيات التي تلقَّ

مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان )مكتب بريوت( ومع 

وزارة الخارجية واملغرتبني.

املبذولني  والضغط  املدافعة  كل  أجل  من  أنَّه  هنا  نالحظ  أن  املهم  ومن 

التقديم  يف  نة  املضمَّ التوصيات  شملت  فقد  اإلنسان،  حقوق  مجال  يف 

أساًسا  يشكِّل  بات  ما  الجميع  قبل  من  عليها  أُجمع  التي  وتلك  املشرتك 

والنقاشات  واالجتامعات  فاملشاورات  اإلجامعي.  املجموعات  لوقف 

املفتوحة حولل املعلومات والبيانات املستخدمة يف التقرير كانت أساسية 

هذا  يف  التالية.  املراحل  وملتابعة  النهايئ  للتقرير  مشرتكة  ملكية  لبناء 

للتنمية”  الحكومية  غري  العربية  املنظامت  “شبكة  بيَّنت مشاركة  الصدد، 

كيف  الشاملة  الدورية  املراجعة  عملية  يف  املدين  املجتمع  معمجموعات 

العملية استخدمت عىل إجاملها للتعاون والجهد املشرتك مع مجموعات 

أداة  آلية ملشاركة املجتمع املدين، بل  املجتمع املدين. فهي مل تكن مجرَّد 

للمدافعة من أجل السياسات االقتصادية واالجتامعية.
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مساءلة السياسات82

آلية اإلجراءات الخاصةأ. 

عام-  اسم  –وهو  الخاصة«  »اإلجراءات  تعبري  يطلق 

ا  عىل آليات أنشأها مجلس حقوق اإلنسان ملعالجة إمَّ

د أو مسائل موضوعاتية يف كل أنحاء  أوضاع بلٍد محدَّ

بلدان  و8  موضوعاتيًّا  تفويًضا   33 راهًنا  مثة  العامل. 

)أنظر اإلطار 20(.

ا حاملو تفويض اإلجراءات الخاصة فهم عادة أفراد  أمَّ

أو مجموعات عمل مكوَّنة من خمسة أشخاص. وهم 

يُعيَّنون باعتبارهم خرباء مستقلني أو مقررين خاصني، 

ويتمتعون بالوظائف الرئيسية التالية:

y  تحليل مسألة موضوعاتية ذات صلة أو وضع بلد

ما، مبا يف ذلك إجراء مهامت عىل أرض الواقع؛

y  إسداء النصح يف ما يتعلق باإلجراءات التي ينبغي

والالعبني  املعنية،  )الحكومات(  الحكومة  عىل 

اآلخرين ذوي الصلة اتخاذها؛

y  إخطار هيئات األمم املتحدة ووكاالتها، وبالتحديد

الدويل  املجتمع  وكذلك  اإلنسان،  مجلس حقوق 

ومسائل  أوضاع  ملعالجة  بالحاجة  عام،  بوجه 

دة. ويف هذا الصدد، يقع عىل عاتقهم دور  محدَّ

اتخاذ  عىل  والتشجيع  مبكر«  »إنذار  توفري  يف 

إجراءات وقائية استباقية؛

y  خالل من  االنتهاكات  ضحايا  باسم  املدافعة 

إجراءات كالطلب إىل الدول ذات الصلة بالقيام 

الحكومات لالستجابة حيال  بعمل عاجل، وعوة 

لحقوق  بانتهاكات  تتعلق  محددة  ادعاءات 

اإلنسان وإصالح األمور؛

y  ،الوطنية واملجتمعات  الدويل  املجتمع  تفعيل 

ى  تتصدَّ يك  وتعبئتها  اإلنسان  حقوق  ومجلس 

باملعالجة ملسائل محددة تتعلق بحقوق اإلنسان، 

الحكومات  بني  ما  يف  العاون  عىل  وتشجيعها 

واملجتمع املدين واملنظامت الحكومية؛

y .توصيات للمتابعة

اإلطار 17: أمثلة عىل إجراءات خاصة تتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتامعية

y .مقرِّر خاص للسكن املالئم والحق يف مستوى معييش الئق

y .مقرر خاص لشؤون بيع األطفال واستغاللهم يف الدعارة والسينام الخالعية

y .مجموعة عمل خاصة مبسألة التمييز ضد النساء يف القانون واملامرسة

y .مقرر خاص للحق يف التعليم

y .خبري مستقل يف مسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع

y  خبري مستقل يف تأثريات الدين الخارجي وغري ذلك من التزامات الدول املالية الدولية األخرى عىل التمتع

الكامل بحقوق اإلنسان، وبالتحديد الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

y .مقرر خاص بحق كل فرد يف التمتع بأعىل معايري الصحة النفسية والجسدية ميكن الوصول إليها

y .مقرر خاص لحقوق املهاجرين

y .1967 مقرر خاص لوضع حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة عام

y .خبري مستقل يف وضع حقوق اإلنسان يف الصومال

y .خبري مستقل يف وضع حقوق اإلنسان يف السودان

y  مقرر خاص لشؤون التأثريات السلبية الناجمة عن تحريك املنتجات والنفايات السامة والخطرة وإغراقها

عىل التمتع بحقوق اإلنسان.

y  من وغريها  الحدود  عابرة  والرشكات  اإلنسان  حقوق  لشؤون  املتحدة  األمم  عام  ألمني  خاص  ممثل 

مؤسسات األعامل األخرى.

y .مقرر خاص للعنف ضد النساء وأسبابه وعواقبه

y .مقرر خاص لحق الناس يف مياه شفة آمنة ويف الصحة )النظافة( العامة
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تعاون املجتمع املدين مع اإلجراءات الخاصة

تسلط اإلجراءات الخاصة الضوء عىل الهموم املتعلقة 

فإنَّ  وبالتايل  انتهاكها.  أو  اإلنسانية  الحقوق  بإحقاق 

التآثُر يف ما بني منظامت املجتمع املدين واإلجراءات 

ويدعمها  اإلنسان  حقوق  رصد  عمل  يقوي  الخاصة 

الحظ  لسوء  مثَّة  أنه  إال  متبادل.  نحو  عىل  ويعززها 

يف  املدين  املجتمع  منظامت  بني  نسبيًّا  محدود  تآثُر 

)أنظر  الخاصة  اإلجراءات  آلية  بني  العربية  املنطقة 

الرسم البياين 1(.

 ميكن أن يشتمل التعاون عىل ما ييل:

االتصاالت: تعترب منظامت املجتمع املدين مصدًرا أ. 

بادعاءات  املتعلقة  االتصاالت  ملعلومات  رئيسيًّا 

انتهاكات حقوق اإلنسان؛

منظامت ب.  تتعاون  أن  ميكن  البلدان:  زيارات 

البلدان  زيارات  إعداد  يف  املدين  املجتمع 

زيارتها،  تنبغي  التي  البلدان  تحدد  )اقرتاحات 

تقديم  الزيارات،  بهذه  للقيام  املنظامت  دعم 

املعلومات أثناء الزيارات، متابعة للتوصيات(؛

ملننظامت ت.  ميكن  موضوعاتية:  وتقارير  دراسات 

املجتمع املدين أن تقدم معلومات تتعلق بإعداد 

تقارير، أو تقديم اقرتاحات وخربات موضوعاتية 

إلجراء دراسات؛

املدين 	.  املجتمع  ملنظامت  ميكن  توعوية:  أنشطة 

عمل  لتعميم  ومؤمترات  سمينارات  تنظم  أن 

اإلجراءات الخاصة ونرشه. كام ميكنها أن تشارك 

يف األنشطة التدريبية مبجال آليات األمم املتحدة 

لحقوق اإلنسان، مبا فيها اإلجراءات الخاصة.

الرسم البياين 1: التعاون يف ما بني اإلجراءات الخاصة واملجتمع املدين

www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/annual.../summary.doc

الدويل24:  بالعهد  امللحق  االختياري  الربوتوكول  د. 

رصد  نظام  بوضوح  اختياري  بروتوكول  “سيعزِّز 

عىل  سيساعد  أنه  املهم  ومن  الراهن.  االتفاقية 

املطلوب،  غري  وما هو  املطلوب،  ما هو  توضيح 

الة  من الدولة حي توفر العالجات التعزيزية الفعَّ

إىل األفراد املحرومي البائسي. ويف نهاية املطاف، 

خطوة  سيكون  االختياري  الربوتوكول  أنَّ  آمل 

حازم،  نحو  عىل  الحقوق  من  مزيد  نرش  نحو 

دة إىل الحقوق املدنية والثقافية  ونحو رؤية موحَّ

)لويز  واالجتامعية”25  والسياسية  واالقتصادية 

لحقوق  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  آربور، 

اإلنسان(.

إنَّ الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص 

“يرفع  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادي  بالحقوق 

عىل  الحقوق،  هذه  حامية  بإحياء  األمل  مستوى 

ال  الوضع،  هذا  ويستمر  والدويل.  الوطني  الصعيدين 

الحقوق  إنكار  مع  بالتحديد  ويتكثَّف  يزداد  إنه  بل 

املذكورة، يف البلدان الغنية كام يف البلدان الفقرية”26. 

)وثيقة صادرة عن األمم املتحدة(.

كام أنَّ الربوتوكول االختياري عبارة عن ملحق لالتفاقية 

 24 إنَّ املعلومات املستخدمة يف هذا القسم مشتقة من الكراس 

عن  الحكومية  غري  للمنظامت  الدويل  التحالف  أصدره  الذي 

 )Toolkit ”الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد: “دليل للعمل

)foe Action. عىل مجموعات املجتمع املدين املهتمة باملدافعة 

الكراس  من  التحقق  املذكور  االختياري  الربوتوكول  إبرام  عن 

املذكور، ص 3-4.

25 http://www.un.org/disabilities/default.

asp?id=229

26 UN Factsheet: www.ohchr.org/Documents/

Publications/FactSheet33en.pdf
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عليها  املوافقة  األطراف  الدول  عىل  يتوجب  الدولية، 

ل نص االتفاقية األصيل؛ بل  بصور مستقلة. فهو ال يعدِّ

د بعض االلتزامات أو يُنشئ آليات إضافية لرصد  يحدِّ

كل  عىل  القضاء  لجهة  االتفاقية  بنود  تطبيق  مراعاة 

حيث   )OP-CEDAW( النساء  ضد  التمييز  أشكال 

أنشأت إجراًء ادعائيًّا فرديًّا وإجراء تحقيقيًّا.

الربوتوكول  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  تبنَّت 

بالحقوق  الخاص  الدويل  بالعهد  امللحق  االختياري 

 )OP-ICESCRs( والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 

التوقيع والتصديق عليه يف  يف عام 2008؛ وفتح با	 

24 أيلول )سبتمرب( 2009. ويف آ	 )أغسطس( 2012 

هي:  دول  مثاين  وصدقته  دولة   40 الربوتوكول  وقع 

واإلكوادور،  وبوليفيا،  والهرسك،  البوسنة  األرجنتني، 

والسلفادور، ومنغوليا، وسلوفاكيا وإسبانيا27. وسيدخل 

حيز رسيان املفعول حال توقيه أو تصديقه من دولة 

املجتمع  منظامت  تنظمه  ومثة عمل حملوي  تاسعة. 

املدين من كل أنحاء العامل مدافعًة من أجل توقيعه.

وما أن يصبح ساري املفعول، فسيفتح الربوتوكول أمام 

لرفع  قناة  واالجتامعية  االقتصادية  حقوقهم  املنتهكة 

مظاملهم. وسيكون يف إمكان املدعني تقديم شكاواهم 

“لجنة  بـ  أنيطت  أنشئت  جديدة  آليات  ثالث  وفق 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية”28، وهي تشمل:

y إجراء االدعاء الفردي؛

y اإلجراء التحقيقي؛

y .اإلجراء االدعايئ يف ما بني الدول

عاء الفرديأ.  إجراء االدِّ

أو  لفرد  مبكن  الفردي،  االدعاء  إجراء  خالل  من 

انتهاكات  حدوث  بادعاء  دعوى  رفع  أفراد  مجموعة 

للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية املتضّمنة يف 

العهد املعني. وكام نصت املادة 6 من الربوتوكول –ما 

املرفوعة مذكرة غري مسموح  املذكرة  اللجنة  تعترب  مل 

بها من دون الرجوع إىل الدولة الطرف املعنية- تنظر 

م إليها باعتبارها رسية وفق  اللجنة يف أي مذكرة تُقدَّ

الربوتوكول أمام الدولة الطرف املعنية. ويف غضون ستة 

بيانًا  للجنة  تقدم  أن  الدولة  يتوجب عىل هذه  أشهر 

 27 ميكن االطالع عىل قامئة الدول املوقعة/ املصدقة عىل هذا 

الربوتوكول االختياري يف املوقع التايل:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.

aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en

الربووتوكول االختياري يصبح االدعاء ممكًنا  آلية  28  بحسب 

حاملا تُستَنزَف كل االدعاءات املحلية املتاحة.

هي  وما  املوضوع،  فيهام  توضح  مكتوبني  تفسريًا  أو 

املدعني  املدعي/  إجابة  التي ميكن  املتاحة  املعالجات 

بها. وقد تدعو اللجنة الدولَة الطرف إىل تقديم مزيد 

تتخذها  أن  ميكن  إجراءات  أي  بشأن  املعلومات  من 

استجابة آلرائها وتوصياتها )أنظر اإلطار عىل الصفحة 

التالية(.

اإلجراء التحقيقيب. 

الرشوع  اإلجراء عىل  وفق هذا  قادرة  اللجنة  ستكون 

حدوث  عىل  الدالة  واالستقصاءات  بالتحقيقات 

وهذا  واالجتامعية.  االقتصادية  للحقوق  انتهاكات 

اإلجراء مهم ألنه ميكِّن من التحرك بصورة مبكرة حيال 

أمام  الطريق  يفتح  اللجنة. كام  انتهاكات رصدتها  أي 

يف  االنتشار  وساعة  أو  املمنهجة  لالنتهاكات  التصدي 

مناسبة  الفردية  االدعاءات  فيها  يكون  التي  الحاالت 

لتعكس حجم الوضع. إال أنَّ الجانب األهم يف اإلجراء 

عندما  حتى  يًا  تحرِّ يؤسس  أن  ميكنه  أنه  التحقيقي 

بأي  التقدم  ميكنهم  ال  بحيث  مقيدين  األفراد  يكون 

شكوى أو ادعاء، بسبب نقص املعلومات، أو ألسبا	 

ي  تحدِّ يخشون  ألنَّهم  ببساطة  أو  عملية،  أو  إجرائية 

سلطة الدولة. 

عايئ املعمول به يف ما بني الدولت.  اإلجراء االدِّ

املعمول  الشكاوى  رفع  إجراء  أي   ،opt-in إجراء  هو 

اآللية  هذه  وتخضع  األطراف.  الدول  بني  ما  يف  به 

يف  مطلًقا  مُتارس  مل  أنها  إال  االختيارية،  للربوتوكوالت 

الواقع.

  دور منظامت املجتمع املدين

عندما يرسي مفعول الربوتوكول االختياري، فسيصبح 

ملنظامت  وميكن  االنتهاكات،  رصد  لتقوية  إجراء 

أداة  بوصفه  استخدامه  مجموعاته  املدين  املجتمع 

فيام يُعَمُل عىل رفع مستوى الوعي يف املجتمع وتثقيفه 
يف ما يتعلق مبسائل الحقوق االقتصادية واالجتامعية، 
أنَّ ذلك كله يشكِّل أهدافًا مشرتكة لحمالت  ثنب  فقد 
ترمي  كلها  وهي  بتنظيمها،  املستجيبون  قام  مختلفة 
الربوتوكول  تصديق  إىل  وليس  العهد،  تنفيذ  إىل 
وهذا  هدفًا.  باعتباره  ذُكر  ما  نادًرا  الذي  االختياري، 
يعكس غيا	 الفسحات التشاركية املتاحة يف عمليات 
االقتصادية  بالحقوق  يتعلق  ما  يف  السياسات  صنع 
واالجتامعية. مع هذا السياق، تدعى منظامت املجتمع 
البحوث،  )الوقت،  وطاقاتها  قدراتها  توجيه  إىل  املدين 
املوارد البرشية واملالية، إلخ...( من أجل زيادة توعية 
املواطنني وتثقيفهم بحقوقهم االقتصادية واالجتامعية.
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الة، بحيث ميكنها: فعَّ

y  االنخراط يف رصد الحقوق االقتصادية واالجتامعية

من خالل الربوتوكول االختياري.

y  طلب تطبيق املعالجات تصديًّا النتهاكات حقوق

اإلنسان.

y  تأمني معلومات لإلجراء التحقيقي والتواصل مع

“لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية”.

y  تقديم الشكاوى واالدعاءات باسم األفراد ومعهم

يف إجراء االدعاء الفردي.

y  من مزيًدا  بإسدائهم  عني  املدَّ املشتكني/  دعم 

املعلومات املناسبة.

y  الجذرية 	املدافعة من أجل القضاء عىل األسبا

ملثل تلك االنتهاكات عرب السياسات املالمئة.

اإلطار 22: آلية االدعاء الفردي.

من ميكنه التقدم بادعاء أو شكوى؟

y  م تُقدَّ أن  ميكن  الشكاوى  أنَّ  عىل   2 املادة  تنص 
باسمهم،   أو  أفراد  مجموعات  أو  أفراد  قبل  من 
الربوتوكول  إىل  الطرف  الدولة  سلطة  نطاق  ضمن 
االختياري، ادِّعاًء بأنه ضحية/ بأنهم ضحايا انتهاك 
الدويل  العهد  يف  نة  املتضمَّ الحقوق  من  حق  ألي 
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، 

من قبل الدولة الطرف.

y  م شكوى ما باسم أفراد أو مجموعة أفراد حني تُقدَّ
يجب الحصول عىل موافقتهم، إال إذا كان يف إمكان 
املشتكني تربير ترصفهم باسمهم دون موافقة كتلك.

يف أيِّ مرحلة ميكن تقديم الشكوى؟

يف . 1 النظر  ميكنها  اللجنة  أنَّ  عىل   1.3 املادة  تنص 
املحلية  املعالجات  كل  “استنزاف  بعد  ما  شكوى 
عني أن  املتاحة”. وهذا يعني أن عىل املشتكني/ املدَّ
بلدانهم  يف  املتاحة  القانونية  العمليات  كل  يتبعوا 
وأن يخفقوا يف الحصول عىل معالجة فعالة تصديًّا 
عندما  تطبَّق  ال  القاعدة  هذه  أنَّ  بيد  لالنتهاك. 
باإلضافة  طويالً.  وقتًا  املحلية  املعالجات  تستغرق 
ح أن تطلب “لجنة الحقوق  إىل ذلك، فمن غري املرجَّ
اللجوء  املشتكني  من  واالجتامعية”  االقتصادية 
برفع  إليها  اللجوء  قبل  املحلية،  املعالجة  إىل طرق 
دعوى أمامها، حيث يثبت عدم فعالية املعالجات 

املحلية.

م الشكوى؟ متى تُقدَّ

يجب تقديم الشكوى يف غضون سنة بعد استنزاف . 2
إال  2.3.أ(.  )املادة  املتاحة  املحلية  املعالجات  كل 
إذا  تقديم شكوى  أو مجموعة  فرد  مقدور  أنَّه يف 
متكن )هو أو هي( من تبيان استحالة تقديم شكوى 

ضمن املهلة الزمنية املحددة.

أيُّ انتهاكات ميكن معالجتها يف الشكوى؟

العهد . 3 يف  ن  مضمَّ حق  ألي  انتهاكات  تقديم  ميكن 
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية.

بعد . 4 حصلت  وقائع  إىل  الشكوى  تستند  أن  يجب 
رسيان الربوتوكول االختياري حيز مفعوله بالنسبة 
تلك  استمرت  إذا  إال  املعنية،  الطرف  الدولة  إىل 

الوقائع بعد ذاك التاريخ )املادة 2.3.	(.

عدم تكرارية اإلجراءات

االقتصادية أ.  الحقوق  “لجنة  تكون  أال  يجب 
واالجتامعية والثقافية” أو أي هيئة دولية أخرى قد 
نظرت يف الشكوى )املادة 2.3.ج(. عىل سبيل املثال، 
أغلقت  الدولة  أنَّ  ادَّعت منظمة غري حكومية  إذا 
إىل  بشكواها  وتقدمت  املرشَّدين  وجه  يف  مالجئها 
الرشعة االجتامعية األوروبية املعدلة، لن يكون يف 
االقتصادية  الحقوق  “لجنة  إىل  بها  التقدم  إمكانها 
شكواها  كانت  ولو  حتى  والثقافية”،  واالجتامعية 

األوىل غري موفقة.

األساس والشكل

مبنية 	.  أو  الشكوى ضعيفة ظاهرًا  تكون  أال  ينبغي 
عىل تقارير إعالمية فقط؛ بل يجب أن تكون متينة 

مبا فيه الكفاية )املادة 2.3. هـ(.

الدويل ت.  العهد  بنود  مع  متوافقة  تكون  أن  يجب 
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

)املادة 2.3.ج(.

شكوى ث.  تقديم  يف  الحق  استخدام  تيسء  أال  يجب 
)املادة 2.3.و(.

يجب أن تكون متكوبة )املادة 2.3.ز(.ج. 

يجب أال تكون مغفلة )املادة 2.3.ز(.ح. 
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ملموسة  أداة  م  يقدِّ أن  القسم  هذا  يحاول  األهداف: 

الحقوق  مجال  يف  العاملة  املدين  املجتمع  ملنظامت 

االقتصادية واالجتامعية. وهو يقوم عىل قراءة متقاطعة 

للتعليقات العامة املتعلقة بالحق يف العمل وباملؤرشات 

التي  واملُخرَجات(،  بالعملية  الخاصة  وتلك  )البنيوية، 

طورتها OHCHR بإزاء الحق نفسه )أنظر اإلطار 23(. 

التي استُخِدَمت يف اإلدالء  القسم املسائل  كام يشمل 

بالتقارير أمام »لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية«، التي ينبغي عىل الدول األطراف االستجابة 

لها بغية تقديم تقارير عن التنفيذ الفعيل للعهد.

قبل البدء

فيجب  الحقوق  من  أيٍّ  لرصد  أوىل  من خطوة  بدَّ  ال 

التالية وتوثيقها1، مامَّ ينطبق عىل  البنود  التحقق من 

كل عهد. باإلضافة إىل توثيق البنود املذكورة، ميكن أن 

من  مزيد  الحقيقيني موضوع  والكفاءة  التنفيذ  يكون 

دة أدناه. البحث باستخدام املؤرشات واألسئلة املعدَّ

وطنيًّا  عمل  إطار  تبنَّت  الطرف  الدولة  كانت  إذا  ما 

بتنفيذ  املتعلقة  واالسرتاتيجيات  والسياسات  للقانون 

قد  كانت  إذا  وما  الرصد؛  قيد  العهد  تحت  الحقوق 

األفعل  والسبل  الغرض  لذاك  املتاحة  املوارد  دت  حدَّ

الستخدامها؛

التقدم نحو إلحقاق كامل  ُتارَس لرصد  آليات  أيَّ  إنَّ 

املؤرشات  تحديد  تشمل  العهد،  يف  الوارد  للحقوق 

حق  بكل  يتعلق  ما  يف  بها،  املتصلة  الوطنية  واملعامل 

وارد يف العهد، باإلضافة إىل املعلومات املنصوص عليها 

األخذ يف  املنسجمة، مع  التوجيهات  3 من  امللحق  يف 

وجداولها  التوضيحية  املؤرشات  عمل  إطار  الحسبان 

التي بيَّنها مكتب املفوض السامي لدى األمم املتحدة 

1   أوردت هذه البنود »لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

دة  واالجتامعية« يف التوجيهات املتعلقة بوثائق االتفاقية املحدَّ

م من قبل الدول األطراف تحت املادتني 16 و17  ة، يك تُقدَّ الخاصَّ

يف العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

لحقوق اإلنسانOHCHR( )HRI/MC/2008/3( 2(؛

ضامن  إىل  اآليلة  املعتمدة  اآلليات  أنَّ  من  التأكد 

قيام دولة طرف ما مبوجباتها وفق العهد مأخوذة يف 

الحسبان يف أعاملها باعتبارها عضًوا يف املنظامت الدولية 

واملؤسسات املالية الدولية، وكذلك عند التفاوض بشأن 

االتفاقيات الدولية والتصديق عليها، بُغية ضامن عدم 

والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  اإلرضار 

شة واألكرث تعرًَّضا؛ والسيَّام حقوق الجامعات املهمَّ

دمج الحق العهدي وقابليته للتطبيق املبارش يف النظام 

قانون  أمثلة محددة عىل  استناًدا إىل  القانوين املحيل، 

الحالة ذات الصلة؛

إنَّ املعالجات القضائية وغريها من املعالجات املالمئة 

قيد اإلجراء تكِّن الضحايا من الحصول عىل التصحيح 

إذا ما كانت حقوقهم العهدية قد انتُهكت؛

العقبات البنيوية )الهيكلية( أو العقبات الكربى األخرى 

التي  الطرف،  الدولة  النابعة من عوامل تتجاوز رقابة 

ميكن أن تعرقل إحقاق الحقوق العهدية بصورة كاملة؛

البيانات اإلحصائية املتعلقة بالتمتع بكل حق عهدي، 

اإلتني  العمر والجنوسة واألصل  الكتلية بحسب  وغري 

وأوضاع سكان الريف/ الحرض وغري ذلك من األوضاع 

امتداد  عىل  تقارين  سنوي  أساس  عىل  الصلة،  ذات 

السنوات الخمس املاضية«.

عملية الرصد

مثال: الحق يف العمل

تواجه  التي  يات  التحدِّ أكرب  من  واحًدا  البطالة  تبقى 

عن  فضالً  العربية،  املنطقة  يف  والحكومات  الشعوب 

مقاربًة  القسم  هذا  يعرض  األخرى.  العامل  مناطق 

منقوًصا  القسم  هذا  يبقى  العمل«.  يف  »الحق  لرصد 

املنسجمة  التوجيهات  مسوَّدة  العامة  العهد  أمانة  ت  أعدَّ    2

ذلك  يف  مبا  اإلنسان،  حقوق  اتفاقيات  وفق  باإلفادة  املتعلقة 

اتفاقية  وتقارير  عة  موسَّ أساسية  بوثيقة  املتصلة  التوجيهات 

محددة استهدافية، ضمن عملية تعاون تشمل مفوضية األمم 

.)DAW( املتحدة لحقوق اإلنسان وقسم تقدم املرأة

ات الفصل الثالث: الرصد من خالل استخدام املؤشِّ

إعداد: بهرت موسكيني
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غري مشَبع. ومثَّة أدلة/ موارد إضافية مكرَّسة خصيًصا 

املواقع  قسم  يف  دة  معدَّ وهي  العمل«،  يف  »الحق  لـ 

الشبكية/ الوثائق املفيدة ملزيد من املعلومات.

مسائل مثرية لالهتامم

يف عملية رصد »الحق يف العمل«، تنبغي اإلضاءة عىل 

وتحليالت  معلومات  جمع  خالل  من  التالية  املسائل 

وتقوميات أساسية:

• سياسة العاملة الوطنية	

• األجور والتقدميات	

• ساعات العمل	

• الصحة والسالمة	

• عاملة األطفال	

• األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة	

• حقوق النساء	

• العامل الوافدون )املهاجرون(	

• العمل اإلكراهي	

• التمييز	

• التعليم املهني والتقني	

موجبات الدولة واملؤشات من أجل الرصد

الدولة  موجبات  تضم  )رسم(  لوحة  أدناه  ييل  ما  يف 

العمل«  يف  »الحق  بـ  يتعلق  ما  يف  العهد  يف  الوارد 

واملؤرشات ذات الصلة املتعلقة برصد هذه املوجبات. 

والتحقق املتقاطع من كل موجب وطرح األسئلة عىل 

املؤرشات قد ميكَّنان الرصد من رسم صورة عن التمتع 

بـ »الحق يف العمل« يف البلد املعني.

بني  متقاطعة  قراءة  نتيجة  عن  عبارة  اللوحة  وهذه 

»لجنة  عن  الصادرة  الصلة  ذات  العامة  التعلقات 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية« عن »الحق 

مفوضية  وثيقة  أوردتها  التي  واملؤرشات  العمل«  يف 

األمم املتحدة لحقوق اإلنسان عن املؤرشات البنيوية 

حني  ويف  واملُخرَجات.  بالعملية  املتعلقة  واملؤرشات 

أضيفت املؤرشات األخرى ذات الصلة حيث استدعت 

الرضورة لجعل اللوحة أشمل، من املهم املالحظة أنَّ 

الكاملة.  القامئة  ليست  املؤرشات  أو  املوجبات  قامئة 

إذا ميكن ملنظامت املجتمع املدين أو الجهات املعنية 

األخرى، أن تستخدم هذه اللوحة لتسهيل رصد »الحق 

يف العمل« وإتامها استناًدا إىل خرباتها وقدررتها عىل 

الوصول إىل املعلومات ذات الصلة.
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مؤشات للتحقُّقموجبات ينبغي احرتامها

ُمخرجاتعمليةبنيوية

عادلة . 1 عمل  ظروف  يف  الحق 

وسالمة  الئق(-  )عمل  ومؤاتية 

يف  والعقلية  الجسدية  العاملني 

مامرستهم عملهم.

• رسيان 	 والتدابري  التنظيامت  دخول  تاريخ 

املفعول لضامن ظروف عمل آمنة وصحية،

• األسبوع 	 يف  العمل  لساعات  األقىص  العدد 

املنصوص عليها يف القانون،

• مدة إجازة األمومة وترك العمل الوالدي واملعلَّل 	

بتقارير طبية ونسبة األجر املدفوع خالل الفرتة 

املغطاة،

• سن الحد األدىن للعمل بحسب نوعه	

• •إنشاء هيئة رقابة مستقلة	 أمراض 	 أو  عمل  حادث  وجود 

مرتبطة به.

قبوله . 1 أو  العمل  اختيار  الحق يف 

اإلكراهية  العاملة  ومنع  بحرية، 

أو الحرمان منها من دون إنصاف

• للقضاء 	 السياسة  تغطية  ومدى  زمني  إطار 

عمل  ذلك  يف  مبا  اإلكراهي،  العمل  عىل 

)املهاجرين( وعامل  الوافدين  األطفال والعامل 

)عامالت( املنازل

• املتعلقة 	 عنها  أفيد  التي  الحاالت 

وأسوأ  والتمييز  اإلكراهي  بالعمل 

والعمل  األطفال  عاملة  أشكال 

التعسفي  والرصف  املنزيل 

الذين  الضحايا  ونسبة  الالقانوين 

تقاضوا تعويضات مناسبة.

• مبن 	 املوظفني،  األشخاص  نسبة 

الذين  املنزليون  العامل  فيهم 

الترشيع  وفق  أجرًا  يتقاضون 

لألجور(،  األدىن  الحد  )أي  املرعي 

التي  األجر  وضع  إجراءات  أو  و/ 

االجتامعيني  الرشكاء  تشمل 

)النقابات(

• وجود عمل إكراهي، مبا يف ذلك 	

األطفال  تشغيل  أشكال  أسوأ 

والعمل املنزيل.

•منع كل أشكال التمييز. 2 تاريخ دخول التنظيامت رسيان مفعولها لضامن 	

العاملة  عىل  والقضاء  للجميع  متساوية  فرص 

الخاصة  اإلجراءات  فضالً عن  بالتمييز،  املتصلة 

)كالنساء  املجموعات  الستهداف  )املؤقتة( 

السكان  من  الداخل  يف  والنازحني  واألطفال 

األصليني(

•منع أي إجراءات ارتجاعية3.  ملواصلة 	 الرضوريان  الترشيع  تعليق  أو  إلغاء 

التمتع بـ »الحق يف العمل«

• تاريخ دخول رسيان املفعول بالنسبة إىل تبني 	

الظاهر  يف  تبدو  ال  سياسات  أو  ترشيعات 

متوافقة مع املوجبات القانونية سابقة الوجود 

املتعلقة بـ »الحق يف العمل«

• من 	 العامل  يحمي  ترشيع  تبني  دخول  تاريخ 

الرصف التعسفي رسيان املفعول.

• التي 	 لإلجراء  ناشط  دعم  حدوث 

تبنتها أطراف ثالثة ال تتوافق مع 

موجبات الحق يف العمل،

• حدوث خفض أو تحويل لنفقات 	

ذلك  عن  ينتج  مبا  محددة،  عامة 

وال  العمل  يف  بالحق  متتع  عدم 

مناسبة  إجراءات  مع  يرتافق 

لضامن الحدود الدنيا لحقوق كل 

شخص.

• يف 	 للحق  فعال  إنكار  وجود 

العمل حيال أشخاص محددين 

ذلك  أكان  أو جامعات معينة، 

أو  ع  مرشَّ متييز  خالل  من 

إكراهي.

•الحق يف إنشاء النقابات. 4 النقابات 	 تشكيل  يف  الحق  دخول  تاريخ 

املفعول  رسيان  الصلة  ذات  املحلية  والقوانني 

القيود عن مامرسة  لتنفيذها، مبا يف ذلك رفع 

هذا الحق وضامن استقاللية النقابات لتنظيم 

إمكان  عن  فضالً  تدخل،  دون  من  أنشطتها 

واالتحادات  النقابية  االتحادات  إىل  انضاممها 

الدولية األخرى.

• آليات مساومة جامعية يف 	 إنشاء 

الدولة الطرف وأثرها عىل حقوق 

العامل.

• الحكومية 	 غري  املنظامت  عدد 

)عىل  الناشطة  و/أو  املسجلة 

مبا  شخص(،   100,000 كل 

املنخرطة  النقابات  ذلك  يف 

العمل  يف  الحق  تعزيز  يف 

وحاميته.

املعلومات . 5 إىل  السعي  يف  الحق 

ما  يف  عليها  والحصول  املظهرة 

يتعلق بالوصول إىل العاملة

• تعزيز استهداف السكان الذين 	

سوق  لدخولهم  دعاًم  يتلقون 

العمل أو إعادة إدخالهم إليها.
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•منع انتهاكات “الحق يف العمل”. 6 املرشعة 	 القوانني  مفعول  رسيان  دخول  تاريخ 

للحد األدىن لألجر وتوصيف فئات العامل التي 

تنطبق عليهم، فضالً عن عدد األشخاص الذين 

يندرجون تحت كل فئة.

• تاريخ دخول رسيان مفعول القوانني التي تجرِّم 	

املضايقة يف أماكن العمل

• والفقرات 	 البنود  مفعول  رسيان  دخول  تاريخ 

لضامن  اتُّخذ  مام  وغريها  واإلدارية  القانونية 

أماكن  يف  والصحة  واألمان  السالمة  ظروف 

العمل وتطبيقها يف الواقع.

• بالحق 	 املتعلقة  الشكاوى  نسبة 

ظروف  ذلك  يف  مبا  العمل،  يف 

تها  تقصَّ التي  وآمنة  منصفة  عمل 

لحقوق  الوطنية  املؤسسة 

شكاوى  يف  ومحقق  اإلنسان 

آليات  آي  أو  اإلنسان  حقوق 

أخرى )كإجراءات “منظمة العمل 

الدولية، والنقابات(، ونسبة هؤالء 

قبل  من  بفعالية  استجابوا  الذي 

الحكومة.

• العقوبات 	 املسجلة،  الحاالت  عدد 

املرتكبني  عىل  املفروضة 

واإلجراءات املتخذة للتعويض عىل 

ضحايا التحرش الجنيس ودعمهم.

لجميع . 7 املساواة  ضامن 

املجموعات )الجامعات(

لتنفيذ  املحلية  القوانني  مفعول  رسيان  دخول  تاريخ 

الحق يف العمل، مبا يف ذلك التنظيامت لضامن الفرص 

املتعلقة  العاملة  عىل  والقضاء  للجميع  املتساوية 

)املؤقتة(  الخاصة  اإلجراءات  عن  فضالً  بالتمييز، 

الستهداف املجموعات )الجامعات(، كالنساء واألطفال 

والسكان األصليني والوافيدين أو املهاجرين.

• )باستخدام 	 التعويضية  املستويات 

املعنى والتحديد األوسع للتعويض 

حيث  املتساوية  القيمة  ومعيار 

أمكن(.

• 	positive/( إيجابية  عمل  برامج 

أن  ينبغي  ]وهذه   )affirmative

يُسعى إليها بتحقيق املساواة وأال 

تعترب تييزية[.

• وطنية 	 آلية/مؤسسة  وجود 

املساواة  لتعزيز  مستقلة 

الجنوسية.

• حلول 	 السكاوى،  املظامل،  عدد 

الشكاوى املتعلقة بالحق يف العمل 

)جنوسة،  التمييز  أساس  عىل 

قومي،  أصل  لون،  عرق،  جنس، 

تقصيها  جرى  التي  إلخ...(  دين، 

مؤسسة  قبل  )من  وتحديدها 

حقوق اإلنسان، أو من قبل محقق 

من  أو  اإلنسان  بحقوق  خاص 

]كإجراءات  أخرى(  آلية  أي  قبل 

الدولية”،  العمل  “منظمة 

املستجيبني  ونسبة  النقابات[؛ 

بفعالية من الحكومة.

• وجود آلية لرفع الشكوى ملعالجة 	

معها  والتعامل  التمييز  شكاوى 

الشكاوى  عدد  استخدام،  )موارد، 

التمييزية  بالعاملة  املتعلقة 

والقرارات املتصلة بها(.

بُغية . 8 والدعم  املساعدة  ضامن 

تكني األفراد من تحديد العاملة 

املتاحة والعثور عليها

• ذات 	 اإلدارية  املناطق  نسبة 

املتخصصة  العامة  الوكاالت 

عىل  العثور  عىل  األفراد  مبساعدة 

عاملة.

• واملهني 	 التقني  التدريب  برامج 

وأثرها  الطرف  الدولة  يف  القامئة 

عىل تكني القوى العاملة.

مؤشات للتحقُّقموجبات ينبغي احرتامها

ُمخرجاتعمليةبنيوية
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ضامن الوصول املادي إىل العاملة . 9

ذوي  األشخاص  يعني  ما  يف 

االحتياجات الخاصة

• العجز 	 أساس  عىل  التمييز  وجود 

التي  الشؤون  بكل  يتعلق  ما  يف 

مبا  العاملة،  أشكال  كل  تعني 

االستخدام  ظروف  ذلك  يف 

العاملة  واستمرار  )التوظيف( 

الوظيفة  يف  واالرتقاء  والتقدم 

وظروف العمل اآلمن والصحي.

• االقتصادي 	 النشاط  معدالت 

االحتياجات  ذوي  لألشخاص 

الخاصة.

االستغالل . 10 من  األطفال  حامية 

االقتصادي

• الحد األدىن لألجر للعمل وفق نوعه	

• إطار زمني وتغطية السياسة للقضاء عىل العمل 	

والعامل  األطفال  عمل  ذلك  يف  مبا  اإلكراهي، 

املهاجرين والعمل املنزيل

• الناشطني 	 األطفال  نسبة 

اقتصاديًّا.

إجراءات . 11 تقوِّض  أال  ضامن 

الخصخصة حقوق العامل

• فُحصت 	 التي  املؤسسات  نسبة 

مع  انسجامها  لجهة  وفُتِّشت 

معايري العمل ومواصفاته ووتريتها، 

وكذلك نسبة التفتيشات التي نجم 

عنها عمل إداري أو ادِّعاء.

• فُتِّشت 	 التي  املؤسسات  نسبة 

معايري  مع  ووتنسجم  وتتوافق 

العمل.

السكان . 12 حق  حامية  ضامن 

مع  التفاوض  أثناء  العمل  يف 

وأال  الدولية،  املالية  املؤسسات 

والربامج  االسرتاتيجيات  تتداخل 

الدولة  تتبنَّاها  التي  والسياسات 

التكيف  برامج  مندرجات  وفق 

الرئيسية  موجباتها  مع  الهيكيل 

وأال  العمل،  يف  بالحق  املتعلقة 

النساء  عىل حق  سلبًا  ذلك  يؤثر 

شني يف  والشباب واملعوَّقني واملهمَّ

العمل، أفراًدا وجامعات

• واالتفاقيات 	 املفاوضات  شفافية 

املالية  املؤسسات  مع  املعقودة 

العامل  جامعات  وشمول  الدولية 

عملية  يف  الربملانيني  عن  فضالً 

املؤسسات  مع  املفاوضات 

املذكورة1 .

• السياسات 	 ملعالجة  مقاربة 

يف  والعاملة  بالعمل  املرتبطة 

أي أشكال  أو يف  تفاهم  مذكرة 

التي  االتفاقيات  من  أخرى 

املالية  املؤسسات  مع  تُعقد 

الدولية.

• شمول( 	 عدم  )أو  شمول 

يف  بالحق  املرتبطة  املؤرشات 

العمل يف آليات تقويم القروض 

مع  التعاون  اتفاقيات  أو 

املؤسسات املالية الدولية.

إلغاء وحظر ومكافحة كل أشكال . 13

العمل اإلكراهي

• إطار زمني وتغطية السياسة للقضاء عىل العمل 	

والعامل  األطفال  عمل  ذلك  يف  مبا  اإلكراهي، 

املهاجرين والعمل املنزيل

• حاالت من انتهاك الحق يف العمل 	

العمل  ذلك  يف  مبا  عنها،  مبلَّغ 

أشكال  أسوأ  التمييز،  اإلكراهي، 

املنزيل  والعمل  األطفال  عمل 

العمل  من  التعسفي  والرصف 

تقاضوا  الذين  الضحايا  ونسبة 

تعويضات مناسبة.

• وجود عمل إكراهي، مبا يف ذلك 	

األطفال  تشغيل  أشكال  أسوأ 

والعمل املنزيل.

مكافحة البطالة املرتفعة وانعدام . 14

)املضمونة(  اآلمنة  العاملة 

يدفعان  سببني  باعتبارهام 

العاملة  عن  البحث  إىل  العاملني 

غري  االقتصادية  القطاعات  يف 

الرسمية

• يف 	 العمل  عن  متوفرة  معلومات 

الدولة  يف  الرسمي  غري  االقتصاد 

الطرف، مبا يف ذلك مداه وحجمه 

فيها  توجد  التي  والقطاعات 

العامل  من  كبرية  مئوية  نسبة 

املتخذة  الرسميني واإلجراءات  غري 

لتمكينهم.

• العاطلني 	 األشخاص  نسبة 

الذي  املستهدفني  العمل  عن 

الضامن  تقدميات  تغطيهم 

االجتامعي وتعويضات البطالة.

• املدى 	 عىل  البطالة  معدالت 

أكرث(،  إىل  سنة  )من  البعيد 

أو  والجامعات  الجنس  بحسب 

املناطق املستهدفة.

• بحسب 	 البطالة  معدالت 

الجنس واملجموعات املستهدفة 

LFS/regis- )ومستوى التعليم 

.)tered

• )معدالت 	 السنوي  العاملة  منو 

بحسب  العمل(،  فرص  خلق 

مستوى التعليم.

مؤشات للتحقُّقموجبات ينبغي احرتامها

ُمخرجاتعمليةبنيوية
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والزراعي . 15 املنزيل  العمل  تنظيم 

وطني  ترشيع  سنِّ  خالل  من 

املنزليني  للعامل  يضمن 

باملستوى  التمتع  والزراعيني 

يتمتع  التي  الحاميات  نفسه من 

بها العاملون اآلخرون.

• العامل 	 استبعاد  أو  شمول 

الوصول  يف  والزراعية  املنزليني 

الضامن  إىل  الوصول  عدم  أو 

تشكيل  يف  والحق  االجتامعي 

النقابات بالقانون.

وتنفيذها . 16 عاملة  سياسة  صياغة 

تحفيز  نظر  وجهة  من  انطالقًا 

االقتصاديني،  والتنمية  النمو 

وإشباع  املعييش،  املستوى  ورفع 

والتغلب  العاملة  القوى  حاجات 

عىل البطالة ونقص العاملة، وبناء 

عىل واستناًدا إىل التصدي لهموم 

جميع العامل عىل أساس عملية 

تشاركية وشفافة تشمل منظامت 

أرباب العمل ومنظامت العامل

• ما 	 يف  الوطنية  السياسة  وتغطية  زمني  إطار 

يتعلق بالتعليم املهني ورفع مستوى املهارات

• إطار زمني وتغطية السياسة الوطنية من أجل 	

عاملة كاملة ومنتجة

• والفقرات 	 البنود  مفعول  رسيان  دخول  تاريخ 

لضامن  اتُّخذ  مام  وغريها  واإلدارية  القانونية 

أماكن  يف  والصحة  واألمان  السالمة  ظروف 

العمل، مبا يف ذلك تحقيق بيئة عمل خالية من 

املضايقات والتحرشات الجنسية.

• وجود هيئة وآليات رقابية مستقلة 	

العمل  أسواق  لتقويم  وفعالة 

الوطني  االقتصاد  عاملة  وقدرات 

وظروف العاملة.

• تخضع 	 التي  العمل  قوة  نسبة 

لبعض التدريب أثناء عاملتها.

• عن 	 العاطلني  األشخاص  نسبة 

برامج  يف  املنخرطني  العمل 

برامج  من  وغريها  التأهيل 

الوظائف  التدريب، مبا يف ذلك 

ا. املموَّلة تويالً عامًّ

• بعد 	 املوظفني  العامل  نسبة 

تأهيلهم وتدريبهم ضمن برامج 

ذلك  يف  مبا  لذلك،  مخصصة 

ا. الوظائف املموَّلة تويالً عامًّ

املتكافئة . 17 الوصول  فرص  تعزيز 

املتساوية

• املحلية 	 القوانني  مفعول  رسيان  دخول  تاريخ 

التنظيامت  العمل، مبا يف ذلك  لتنفيذ الحق يف 

فرص  ولضامن  الصحيح  للتنظيم  الضامنة 

متساوية صحيحة للجميع وللقضاء عىل العاملة 

املتسمة بالتمييز، فضالً عن اإلجراءات الخاصة 

)الجامعات(،  املجموعات  الستهداف  )املؤقتة( 

كالنساء واألطفال والسكان األصليني والوافيدين 

أو املهاجرين.

o  تتصدى التي  والتنظيامت  القوانني 

الفجوان  للجنوسة واألشكال األخرى من 

األجور  ويف  العمل  إىل  الوصول  يف 

واألشكال األخرى للحامية االجتامعية.

• الرجال، 	 إىل  النساء  أجور  نسبة 

وبحسب  القطاع  بحسب 

الجامعات املستهدفة.

• )أي 	 املحددة  املناصب  نسبة 

املناصب  الكبرية،  املناصب 

الخدمات  قطاع  يف  اإلدارية 

تحتلها  التي  والخاصة  العامة 

النساء واملجموعات املستهدفة 

األخرى(.

• العاملة 	 يف  النساء  حصة 

املأجورة يف القطاع غري الزراعي.

• الوسطي 	 الزمن  معدل 

الرعايئ  العمل  يف  املستغرَق 

العائيل املنزيل، فضالً عن العمل 

غري املأجور يف األعامل العائلية 

والرجال  النساء  بها  تقوم  التي 

واألطفال.

• السكان 	 عىل  العاملة  نسب 

واملجموعة  الجنس  بحسب 

املستهدفة واملستوى التعليمي.

o  العمل قوة  توزيع 

املستوى  بحسب 

التعليمي.

عن . 18 البيانات  من  شبكات  بناء 

املستويات  عىل  العمل  سوق 

والوطنية  واإلقليمية  املحلية 

والدولية

تتعلق  وطنية  وإحصاءات  بيانات  وجود 

بالعاملة عىل مستوى غري كتيل )مفكَّك( 

ذلك  وغري  املنطقة،  الجنوسة،  ]بحسب 

من االعتبارات[، مبا يف ذلك ظروف عمل 

العمل  اإلضايف،  )الوقت  العامل  جميع 

والرتك،  األجر  مدفوع  وغري  املأجور 

لتسوية  املتخذة  اإلجراءات  عن  وكذلك 

الجياة املهنية والعائلية والشخصية(. 

• املعنيني 	 مختلف  وصول  قدرة 

إىل مثل تلك املعلومات.

مؤشات للتحقُّقموجبات ينبغي احرتامها
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حالة . 19 يف  تعويض  آلية  إنشاء 

)أكانت  العاملة  خدمات  فقدان 

املستويني  عىل  خاصة(  أم  عامة 

الوطني واملحيل.

• قابلية الوصول إىل تلك اآلليات 	

وفعاليتها.

وتثقيفية . 20 تعليمية  برامج  إجراء 

لرفع مستوى الوعي يف ما يتعلق 

بـ “الحق يف العمل”

• املتعلقة 	 للربامج  الزمني  اإلطار 

تغطيتها  ومدى  العمل  مبعايري 

إليها  الوصول  عىل  والقدرة 

ومستواها التوعوي.

توفري إرشاد وتوجيه تقني ومهني . 21

وبرامج تدريب
• اإلطار الزمني للسياسة الوطنية 	

املهارات  بتأهيل  املتعلقة 

ومدى  املهني  والتعليم 

تغطيتها.

التقدم . 22 لرصد  آليات  تطوير 

املحقق عىل طريق إحقاق الحق 

العمل  باختيار  يتعلق  ما  يف 

والقبول به بصورة حرة ، وتحديد 

العوامل واملصاعب التي تؤثر يف 

درجة مراعاة املوجبات ولتسهيل 

التصحيحية  اإلجراءات  تبني 

واإلدارية

• عدد الهيئات القضائية الوطنية 	

الهيئات  عدد  وكذلك  واملحلية 

قبول  بها  يُناط  التي  األخرى 

الشكاوى املرتبطة بالعمل.

املحلية . 23 املعالجات  تكني 

والتطبيق املحيل للقانون الدويل

• العمل 	 يف  الحق  انتهاك  حاالت 

العمل  ذلك  يف  مبا  عنها،  املبلَّغ 

اإلكراهي والتمييز وأسوأ أشكال 

تشغيل األطفال والعمل املنزيل 

العمل  من  التعسفي  والرصف 

تقاضوا  الذين  الضحايا  ونسبة 

التعويضات املناسبة.

مؤشات للتحقُّقموجبات ينبغي احرتامها

ُمخرجاتعمليةبنيوية
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يف  الهامة  القضايا  أحد  الدليل  من  الجزء  هذا  يتناول 

عاملنا املعارص وهي  مسألة املعلومات واملعرفة ودورها 

مقدمتها  ويف  اإلنسانية،  التنمية  الجهود  تعزيز  يف 

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  وإعامل  حامية 

للفقراء واملجموعات املهمشة. وقد بات من املعروف 

أن توافر املعلومات وتوافر السبل والضامنات الالزمة 

يعد  عالية  للحصول عىل معلومات عامة ذات جودة 

الحقوق  وحامية  التنمية  لدعم  الحيوية  األمور  من 

وتعزيزها سواء تعلق األمر برصد االنتهاكات أو اقرتاح 

سياسات أو بناء الرشاكات. وتشكل العالقة بني املعرفة 

الكربى،  التحديات  أحد  العربية  املنطقة  يف  والحقوق 

حيث تفتقر البلدان العربية إىل ما يعرف باسم “البيئة 

ترشيعية  عدة  عوامل  بسبب  للمعرفة”  التمكينية 

وسياسية ومؤسساتية وثقافية، األمر الذي  يؤثر سلبا 

الحياة  يف  بفاعلية  املشاركة  عىل  املواطنني  قدرة  عىل 

التنمية  منظامت  وقدرة  السياسات  وصنع  العامة 

وحقوق اإلنسان عىل أداء دورها الحقوقي  والتنموي  

بفاعلية. وهو األمر الذي  يتطلب إيالء اهتامما كبريا 

املساءلة  تعزيز  أجل  من  واملعرفة  املعلومات  بقضايا 

يف  املعنية  املنظامت  أداء  تحسني  وكذلك  والشفافية 

مجال إدارة املعرفة. 

ويف مجال الدفاع عن الحقوق االقتصادية واالجتامعية، 

فللمعلومات أهمية كبريى يف عمل املنظامت املعنية 

بالدفاع عن هذه الحقوق. فهذه الحقوق تتطلب أن 

ولكن  متاحة،  الصلة  ذات  واملعارف  املعلومات  تكون 

أيضا وبنفس الدرجة من األهمية أن تكون مؤسسات 

عىل  عىل  قادرة  األخرى  املعنية  واملؤسسات  الدولة 

الحصول  الحق يف  انتاج معلومات ذات جودة. ويعد 

املدنية  الحقوق  بني  للربط  محوريا  املعلومات  عىل 

والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

والتنمية. 

االهتامم  تعاظم  عىل  التأكيد  القول  نافل  من  وأصبح 

املعنية  ببيئة املعرفة عامليا ومحليا من كافة األطراف 

بالدميقراطية والتنمية. وهذا ما بدا جليا يف العديد من 

األدبيات ذات الصلة والتي  تربط املعرفة بدرجة تطور 

ففي  والدميقراطية،  بالحرية  أفراده  ومتتع  املجتمع 

خضم هذا الحراك العاملي، برزت قضايا وتساؤال تهم 

البلدان النامية يف املقام األول، ومنها البلدان العربية. 

ولعل أبرز هذه القضايا تتمثل يف التساؤل حول عالقة 

املعرفة  كانت  إذا  ما  وحول  بالحرية.  املعريف  األداء 

“سلعة” عامة. وإىل أي مدى ميكن جعل املعرفة أكرث 

الجدل  انترش  للجميع. كام  إتاحتها  دميقراطية، مبعنى 

االحتكار  مبامرسات  وارتباطها  الفكرية  امللكية  حول 

البدائل  ومرشوعية  للقارات  العابرة  الرشكات  من 

املتاحة للدول النامية. وبرز الخالف الحاد حول قيود 

التعرفة عىل الصادرات ااملعرفية ودور اإلعالم الحر يف 

الرقمى.  واالعالم  واإلنرتنت  املفتوحة  الفضاءات  عامل 

وهذه مجرد أمثلة عىل قضايا وتساؤالت مطروحة يف 

والجدل  التقنى،  والنشاط  املعريف،  بالحراك  يعج  عامل 

الفكرى الذي  يعكس توترات وتناقضات جديدة من 

نوعها، ولكنها ميكن أن تشكل ما ميكن وصفه بوقود 

التي  تصب يف اتجاه قيام مجتمع  التمكينية  البيئات 

واملعرفة  املعرفة”1.  “مجتمع  العريض  عنوانه  جديد 

بهذا املعنى ليست هدفا يف حدا ذاتها، بل هي  أداة 

ومؤرش: أداة من أجل تحقيق التنمية اإلنسانية، ومؤرش 

 1 برنامج األمم املتحدة اإلمناىئ، مؤسسة فهد بن راشد املكتوم: 

تقرير املعرفة العرىب لعام 2009: نحو تواصل معرىف منتج، ص 
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الفصل الرابع: الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
التمكني باملعرفة

يتضمن مصطلح املعرفة ما ييل: 
1- محتويات مثل املوسيقى، األفالم، الكتب

2- بيانات أى كانت علمية، تاريخية، جغرافية، أو غريها
3- املعلومات الحكومية واإلدارية

ملزيد من التعريفات ااملرتبطة باملعرفة ميكن زيارة املوقع التايل:
www. opendefinition.org/okd

“... إن الفجوة الرقمية هى “فجوة الفجوات” أو “الفجوة األم” التى تحمل ىف رحمها كل 
بذور التخلف املجتمعي، وكل ما نجم عن فشل مشاريع إمنائية سابقة، ومن شبه املؤكد 
أن الفجوة بني األغنياء والفقراء - إن استمرت الحال عىل ما هى عليه - ستزداد اتساعا 
ومبعدالت متصاعدة بفعل التغري املعلومايت، ويا لبشاعة الحياة البائسة عىل الجانب املظلم 

من تلك الفجوة الرقمية....”
د. نبيل عىل، د.نادية حجازي.  الفجوة الرقمية: رؤية عربية ملجتمع املعرفة

إعداد: د. يرسي مصطفى
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عىل مدى متتع املواطنني بالحرية والدميقراطية.

إليها  والنفاذ  املعرفة  عىل  الحصول  أصبح  حني  ويف 

مطلبا حيويا يف عاملنا املعارص، إال ان املنطقة العربية 

سواء عىل صعيد  ملحوظ  من ضعف  تعاين   مازالت 

املواطنني  حق  إقرار  صعيد  عىل  أو  املعرفة  انتاج 

واألطراف املعنية يف الوصول إليها وتطوير اآلليات التي  

متكن من ذلك. ويرتبط ذلك بغياب الدميقراطية ومن 

الشفافية  تعزيز  العربية عىل  األنظمة  قدرة  عدم  ثم 

ترشيعيا  ذلك  وارتبط  للمساءلة.  الخضوع  من  خوفا 

ومؤسساتيا بإضعاف البنى واملؤسسات املعنية بإنتاج 

املعرفة إما من خالل فرض القيود عليها، أو من خالل 

ملواكبة  دعمها  يف  الرغبة  وعدم  بها  اإلهتامم  عدم 

التطورات الهائلة يف مجاالت انتاج املعرفة وتكنولوجيا 

املعلومات. 

العربية  املنطقة  فإن  التقارير  من  العديد  تشري  وكام 

املعلومات،  إتاحة  مجال  يف  متأخرة  مواقع  تحتل 

بالنزعة  العموم  املنطقة  مل تشارك عىل وجه  فبلدان 

عىل  الحصول  يف  الحق  نحو  الجديدة  العاملية 

النزاهة  معهد  أجراها  دراسة  أفادت  وقد  املعلومات. 

هذه  بأن   2008 سنة  يف   Global Integrity الدولية 

التي   املعلومات  يف  النقص  ضعفي  “تعاين   املنطقة 

تعاين  منها أي منطقة أخرى من العامل. وبالفعل، يفيد 

املعلومات  الحصول عىل  النقص يف  بأن  أيضا  التقرير 

املتعلقة بالحكومة من قبل العامة هي  أخطر مسألة 

وتتفاوت  املنطقة”2.  منها  تعاين   بالشفافية  متعلقة 

املعلومات  يف  الحق  احرتام  درجة  يف  العربية  الدول 

ولكن اجامال فإن املوقف العام ال يشكل مناخا مواتيا 

كافة  يؤثر بشكل كبري عىل  الذي   الحق  إلعامل هذا 

حقوق اإلنسان سواء املدنية والسياسية أو االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية.

هي   املعلومات  عىل  الحصول  لحق  العامة  والقاعدة 

“اإلتاحة املطلقة”، “... ويرتبط بذلك التحديد الواضح 

للمجاالت التي  ميكن أن يسمح فيها بحظر املعلومات 

كليا أو جزئيا، والتي  يجب أن تكون يف أضيق نطاق 

تتسم  وتنظيمية  قانونية  قواعد  إىل  وتستند  ممكن 

بالوضوح والشفافية..... وفيام يخص عالقة اإلرتباط بني 

توافر املعلومات ومدى شفافيتها، وبني مستوى األداء 

الدميقراطى فقد خلصت دراسة إحصائية أجريت عىل 

عناينة مختارة من بعض دول العامل إىل تدىن مستوى 

التعتيم  بسبب  العربية،  الدول  بعض  يف  األداء  هذا 

ألجهزة  التامة،  شبه  أو  التامة،  والسيطرة  املعلوماىت 

والرتبوية  واإلعالمية  الرمزية   القوى  عىل  الحكم 

والدينية. مع العلم أن تحقيق الدميقراطية ال يتوقف 

فقط عىل توافر املعلومات، ولكن هناك عوامل أخرى 

من  الدميقراطية  لتحقيق  بعضها  مع  تتداخل  كثرية 

بينها بالطبع موضوع إتاحة املعلومات”3.    

ورمبا تدفع مقتضيات املرحلة الحالية يف ظل التطورات 

يف  تقدم  تحقيق  إىل  العربية  املنطقة  تشهدها  التي  

املعلومات، ولكن حتى  الحصول عىل  الحق يف  مجال 

اآلن مل يحدث تقدم إال يف دولة واحدة من دول الربيع 

العريب ، وهذا البلد هو تونس ففي شهر يوليو 2011, 

و كجزء من جملة اإلصالحات التي بدأت بها الحكومة 

التونسية املؤقتة، تبنت تونس مرسوم خاص بالحصول 

عىل الوثائق اإلدارية مام يعترب خطوة تقدمية مهمة 

عىل  الحصول  بحق  اإلعرتاف  إىل  الداعية  الحملة  يف 

زخام  يكسب  املعلومات:  عىل  الحصول  رينيك:  آن  سارة    2

العرىب:  اإلصالح  مبادرة  العرىب،  العامل  ]ىف  يتعرث  يزال  ال  ولكنه 

حالة اإلصالح ىف العامل العرىب 2010-2009، مقياس الدميقراطية 

العرىب ص 78-84[ 

رساج  اسامعيل  مرص/تقديم  ىف  املعلومات  تداول  حرية    3

الدين، إعداد وتحرير أحمد درويش ]وآخ[، مكتبة اإلسكندرية، 

مرص 2009 ص 20

»حق الجمهـور يف املعـرفة«

مبادئ للترشيعات املتعلّقة بحّرية اإلطالع

املبدأ األول: الكشف املطلق عن املعلومات: عىل مبادئ الكشف املطلق أن ترشد الترشيع 
املتعلّق بحّرية اإلطاّلع

املبدأ الثاين: وجوب النرش: عىل الهيئات العاّمة التـزام نرش املعلومات األساسية

حكومة  لسياسة  الرتويج  العامة  الهيئات  االنفتاح:عىل  لحكومة  الرتويج  الثالث:  املبدأ 
االنفتاح

املبدأ الخامس: إجراءات تسهيل الوصول إىل املعلومات: يجب أن تعالج طلبات املعلومات 
برسعة، وبطريقة مالمئة، كام يجب أن يتاح للمواطنني إجراء مراجعة فردية ألي رفض.

املبدأ السادس: التكاليف: يجب أن تكون التكاليف معقولة بحيث تسمح لألفراد تقديم 
طلبات للحصول عىل املعلومات.

العامة  الهيئات  اجتامعات  تكون  أن  يجب  للعاّمة:  املفتوحة  االجتامعات  السابع:  املبدأ 
مفتوحة للجمهور

املبدأ الثامن: أسبقية الكشف: يجب تعديل أو إلغاء القوانني التي تتعارض ومبدأ الكشف 
املطلق.

أية  حول  معلومات  يفشون  الذين  املخربين  حامية  يجب  املخرب:  حامية  التاسع:  املبدأ 
مخالفات.

منظمة املـــاّدة 19
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املعلومات. و بهذا املرسوم تصبح تونس ثاين دولة يف 

مملكة  بعد  إفريقيا  شامل  و  األوسط  الرشق  منطقة 

الحصول  بحرية  خاصة  ترشيعات  تبنت  التي  األردن 

عىل املعلومات4. 

املعرفة حق 

يأىت االعرتاف بأهمية املعلوماتية واملعرفة ضمن سياقات 

عامة تشمل كل مناحي الحياة، وقد شهدت السنوات 

يف  واملعرفة  املعلومات  بقضايا  كبريا  اهتامما  األخرية 

السيايس  وباملعنى  والتنمية.  اإلنسان  بحقوق  عالقتها 

واملؤسيس فثمة عالقة بني املعرفة والدميقراطية، وهي  

دميقراطية،  هي   املعرفة  فمجتمعات  تبادلية،  عالقة 

كام  املعرفة،  مجتمعات  لبناء  أساسية  األخرية  وهذه 

أن الحقوق أساسية لتفعيل املعرفة، واملعرفة أساسية 

رابط  فثمة  املعنى  وبهذا  واحرتامها.  الحقوق  إلعامل 

بني املعرفة والحرية والدميقراطية، وهذا ما تؤكد عليه 

األدبيات الحديثة ذات الصلة. 

ويف هذا السياق، فإن الحق يف الحصول عىل املعلومات 

التي   األساسية  الحقوق  من  والتعبري  الرأي  وحرية 

والتي   اإلنسان  لحقوق  الدولية  املواثيق  عليها  نصت 

موضع،  من  أكرث  يف  الحق  هذا  عىل  وأكدت  نصت 

بوصفه حق أساىس. فمنذ ميالد منظمة األمم املتحدة 

كان هذا الحق حارضا بوصفه حق أساىس، ففي عام 

الجمعية  تبنت  األوىل،  جلستها  انعقاد  أثناء   1946

العامة لألمم املتحدة القرار 59 )1( الذي  نص عىل: 

“أن حرية الحصول عىل املعلومات حق إنساىن أساىس 

و.... معيار كافة الحريات التي  من أجلها تم تكريس 

األمم املتحدة”5.

وجاء االعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف مادة التاسعة 

والتعبري،  الرأي  حرية  يف  الحق  شخص  “لكل  عرش: 

ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، 

بأية وسيلة  األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها  واستقاء 

كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.  كام ينص العهد 

الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف البند الثاين  من 

املادة التاسعة عرش: “لكل إنسان حق يف حرية التعبري. 

ويشمل هذا الحق حريته يف التامس مختلف رضوب 

دومنا  آخرين  إىل  ونقلها  وتلقيها  واألفكار  املعلومات 

اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو 

يف قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.  

4  منظمة املادة 19

5  توىب مندل: حرية املعلومات، مسح قانوىن مقارن، اليونسكو. 

2003

املعلومات  عىل  بالحصول  املرتبطة  الحقوق  وتعترب 

املحورية  الحقوق  من  بحرية  وتداولها  إليها  والنفاذ 

الالزمة إلعامل الحقوق األخرى. ومن ثم فهي  تؤكد 

ماذهب إليه إعالن فيينا فيام يتعلق بتكاملية حقوق 

من  الرغم  فعىل  للتجزئة.  قابليتها  وعدم  اإلنسان 

عىل  الحصول  يف  للحق  واملدنية  السياسية  الطبيعة 

األساسية  الرشوط  أحد  يشكل  أنه  إال  املعلومات، 

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  إلعامل  الالزمة 

اإلنسان ربطا وثيقا  أدبيات حقوق  والثقافية. وتربط 

والدميقراطية  املعلومات  عىل  الحصول  يف  الحق  بني 

بإعتباره أحد الركائز األساسية للمشاركة الدميقراطية، 

ثم  ومن  التنمية.  ودعم  الفساد  ومكافحة  واملساءلة 

هي   الحق  هذا  إعامل  يف  الدولة  مسئولية  فإن  فإن 

كافة  اتخاذ  الدولة  عىل  أن  مبعنى  إيجابية  مسئولية 

احرتام  تضمن  التي   واملؤسساتية  الترشيعية  التدابري 

الحق وإعامله6. 

بتعزيز  املعني  الخاص  الخاص  املقرر  أكده  ما  وهذا 

وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري، السيد فرانك ال 

اإلنسان7،  املقدم ملجلس حقوق  األول  تقريره  رو، يف 

والذي  أوىص باآلىت: »ينبغي تشجيع الحق يف الوصول 

عىل  والتعبري  الرأي  حرية  يف  والحق  املعلومات  إىل 

6  See in this regard, Article 19: Access 
to information: An instrumental Right 
for Empowerment, July 2007 
اإلنسان،  حقوق  جميع  وحامية  تعزيز  العامة:  الجمعية     7

يف  مبا  والثقافية،  واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية 

بتعزيز  املعني  الخاص  املقرر  تقرير  التنمية،  يف  الحق  ذلك 

A/ ،وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري، السيد فرانك ال رو

HRC/11/4، 30 أبريل 2009

حق األشخاص ذوى اإلعاقة ىف الوصول للمعلومات

يف  كامل  بشكل  واملشاركة  استقاللية  يف  العيش  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لتمكني 
جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة التي تكفل إمكانية وصول 
األشخاص ذوي اإلعاقة، عىل قدم املساواة مع غريهم، إىل البيئة املادية املحيطة ووسائل 
واالتصال،  املعلومات  ونظم  تكنولوجيات  ذلك  يف  مبا  واالتصاالت،  واملعلومات  النقل 
واملرافق والخدمات األخرى املتاحة لعامة الجمهور أو املقدمة إليه، يف املناطق الحرضية 
والريفية عىل السواء. وهذه التدابري، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات واملعوقات 

أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق بوجه خاص عىل ما ييل:
البيوت وخارجها، مبا يف )أ(  النقل واملرافق األخرى داخل  املباين والطرق ووسائل 

ذلك املدارس واملساكن واملرافق الطبية وأماكن العمل؛
اإللكرتونية )ب(  الخدمات  فيها  مبا  األخرى،  والخدمات  واالتصاالت  املعلومات 

وخدمات الطوارئ.
املادة 9 من إتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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الحكومات  الخاص  املقرر  ويحث  املستويات.  جميع 

للسامح  اإلعالم  ووسائط  االتصاالت  بيئة  تحرير  عىل 

وإنصاف  بحرية  املدين  املجمتع  إىل  املعلومات  بتدفق 

تعزيز  إىل  األولوية  إعطاء  وينبغي  أكرث.  وبفعالية 

أشد  تدعم  هادفة  بتدخالت  والقيام  التدفقات  هذه 

كام  عموماً”.  املجمتع  داخل  وتهميشاً  ضعفاً  الفئات 

شجع الدول عىل “تعزيز الحق يف حرية الرأي والتعبري 

والحق يف الوصول إىل املعلومات املنصوص عليهام يف 

املادة ١٩ من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد 

الدويل الخاص بالحقوق املدينة والسياسية . فقد تحرم 

الجمهور من الوصول إىل املعلومات  الحكومات متاماً 

الخطاب  حرية  عىل  قيوداً  الحكومات  تضع  قد  كام 

وحرية التعبري عرب قوانني وأنشطة تحرم من الحق يف 

الحكومة  .وانفتاح  وثقافية  سياسية  جمعيات  تكوين 

إطار  يف  راسخان  أمران  املعلومات  تدفق  وحرية 

الذي  املعلومات”  قدر من  أقىص  “الكشف عن  مبدأ 

أكرث  الحكومية  واملؤسسات  الحكومات  عربه  تصبح 

بفضل  املكني  املدين  واملجمتع  الجمهور.  أمام  مساءلة 

انفتاح املعلومات أقدر عىل الدفاع من أجل مزيد من 

باملشاركة  إحساساً  وأكرث  والشفافة  الرتيهة  الخدمات 

واملسؤولية يف عمليات صنع القرار.”

باملدافعني عن حقوق اإلنسان  الخاص  وينص اإلعالن 

ومنظومة  املعلومات  بني  الصلة  عىل  واضح  بشكل 

يف  تحديدا  هذا  ويأىت  شمولها.  يف  اإلنسان  حقوق 

الجميع  حق  عىل  تنص  والتي   اإلعالن  من   6 املادة 

واالحتفاظ  وتلقى  والحصول  والبحث  املعرفة  “أ.  يف: 

باملعلومات املتعلقة بكافة حقوق اإلنسان والحريات 

فيام  ااملعلومات  عىل  الحصول  ذلك  يف  مبا  األساسية، 

يف  والحريات  الحقوق  هذه  تطبيق  بكيفية  يتعلق 

الداخلية؛  واإلدارية  والقضائية  الترشيعية  األنظمة 

اإلنسان  حقوق  يف  عليه  منصوص  هو  وكام  ب. 

واالتفاقيات الدولية األخرى القابلة للتطبيق، فإنه من 

اآلراء إىل اآلخرين،  االحرية مبكان نرش ونقل وتوزيع 

اإلنسان  حقوق  بكافة  املتعلقة  واملعرفة  واملعلومات 

والحريات األساسية...”. 

اإلنسان  بحقوق  الصلة  ذات  اإلقليمية  املعايري  وتويل 

املعلومات،  عىل  الحصول  يف  بالحق  كبريا  اهتامما 

وكذلك املنظامت الدولية واإلقليمية. ومل يتوقف األمر 

عند إصدار وثائق وإعالنات، بل سعت بعض الهيئات 

إىل تبنى سياسات مكاشفة وتطوير آليات لتفعيل هذا 

الدويل  البنك  يعلنه  ما  ذلك  مقدمة  يف  ويأىت  الحق. 

التنمية اإلقليمية األخرى، وكذلك هيئات مثل  وبنوك 

الربنامج اإلمناىئ لألمم املتحدة بشأن سياسات املكاشفة.

ومن هذا املنطلق يطالب الحقوقيون بأن يتم حامية 

الحق يف الحصول عىل املعلومات دستوريا. فهذا الحق 

مهم للمشاركة السياسية والعملية الدميقراطية والتي  

يصعب أن تتحقق دون معلومات واضحة. ثانيا، يعترب 

الوصول للمعلومات أداة ورشطا ملامرسة حقوق أخرى 

عديدة. وثالثا: فإن ينبغى صيانة الحقوق يف الوصول 

فهو  للشعب،  ملك  املعلومات  هذه  ألن  للمعلومات 

الذي  يدفع مثن جمعها وحفظها، وبالتايل فمن حقه 

توافر  بني  وثيقة  عالقة  هناك  ورابعا،  إليها.  الوصول 

املعلومات والشفافية واملساءلة، وبالتايل فإن الوصول 

إىل املعلومات أساىس لضامن القدرة عىل رصد األجهزة 

الحكومية8.

املعرفة تنمية

مجتمع  “من  بـ  املعنون  اليونسكو  تقرير  يف  ورد 

قلب  يف  “فإن  املعرفة”،  مجتمع  إىل  املعلومات 

مجتمعات املعرفة هناك “القدرة عىل تحديد وإنتاج 

ومعالجة وتحويل ونرش واستعامل املعلومات من أجل 

اإلنسانية.  للتنمية  الرضورية  املعارف  وتطبيق  خلق 

عىل  تساعد  للمجتمع،  رؤية  عىل  تستند  وهي  

التعددية واالنخراط  التي  تضم مفاهيم  االستقاللية، 

اإلنسان  حقوق  أهمية  وحول  واملشاركة”.  والتعاون 

املقاربة  “عىل  التقرير  يضيف  املعرفة،  مجتمعات  يف 

و”االستقاللية”  اإلنسانية”  “التنمية  حول  املتمركزة 

بتطبيق  املعرفة، أن تسمح  وهام يف قلب مجتمعات 

وتعمل  األساسية،  والحقوق  العاملية  للحريات  أفضل 

يف الوقت نفسه عىل تطوير مكافحة الفقر وسياسات 

نسج  يتطلب  املعرفة  مجتمعات  وإزدهار  التنمية. 

روابط جديدة بني املعرفة والتنمية، ألن املعرفة أداة 

للتنمية.  أساىس  ومكون  االقتصادية  الحاجات  إلشباع 

واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  الدينامية  وتوضح 

العالقة  املعرفة،  مجتمعات  إزدهار  إىل  تدفع  التي  

املتينة التي توحد بني مكافحة الفقر وتشجيع الحريات 

املدنية والسياسية9”. 

املحامي  أعدها  نقاش  تتضمنها ورقة  املعلومات  مزيد من    8

نجاد الربعي بعنوان “الحامية الدستورية للوصول للمعلومات- 

أفكار للمناقشة لحوار خرباء عقد بالقاهرة ىف 20 أبريل 2011.  

9  اليونسكو: من مجتمع املعلومات إىل مجتمع املعرفة، 2005 

ص 29-30



99 دليل مرجعي لتعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الرتكيز  زيادة  املاضية  السنوات  خالل  واضحا  وبدا 

الفقر  عىل  القضاء  يف  واملعرفة  املعلومات  دور  عىل 

يف  جاء  فقد  والسيايس.  التقني  باملعنيني  والتهميش، 

العاملية ملجتمع  القمة  اعتمدته  الذي   املبادئ  إعالن 

هو  له  نتصدى  الذي   “والتحدى  ييل:  ما  املعلومات 

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إمكانيات  تسخري 

األلفية،  إعالن  يف  الواردة  التنمية  بأهداف  للنهوض 

وهي  استئصال الفقر املدقع والجوع؛ وتحقيق التعليم 

االبتدايئ للجميع؛ وتعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني 

املرأة؛ وخفض معدالت وفيات األطفال؛ وتحسني صحة 

البرشية/ املناعة  نقص  فريوس  ومكافحة  األمهات؛ 

اإليدز واملالريا وغريها من األمراض؛ وضامن االستدامة 

التنمية،  أجل  من  عاملية  رشاكات  وإقامة  البيئية؛ 

السلم والعدل والرخاء يف  وذلك سعيا لرتسيخ دعائم 

العامل. ونحن نؤكد من جديد إلتزامنا بتحقيق التنمية 

املستدامة وأهداف التنمية املتفق عليها ......” )الفقرة 

االحتياجات  عىل  تأكيد  املبادئ  إعالن  يف  وجاء   .)2

عىل   13 الفقرة  نصت  فقد  واالجتامعية،  االقتصادية 

ما ييل: “ولدى بناء مجتمع املعلومات فسوف نخص 

املهمشة  الفئات  لدى  الخاصة  االحتياجات  باالهتامم 

والضعيفة يف املجتمع، مبا يف ذلك املهاجرون واألشخاص 

العمل  عن  والعاطلون  والالجئون،  داخليا  املرشدون 

ولسوف  الرحل،  والجامعات  واألقليات  واملحرومون، 

نراعي أيضا االحتياجات الخاصة لدى كبار السن ولدى 

أساسية  مبادئ  االعالن عىل  ويؤكد  املعوقني”.  األفراد 

من أهمها التعاون والرشاكة بني أصحاب املصلحة أي 

واألمم  الخاص  والقطاع  املدين  واملجتمع  الحكومات 

غايته  مجتمع  بناء  “إن  الدولية.  واملنظامت  املتحدة 

الناس هو جهد مشرتك يتطلب التعاون والرشاكة بني 

جميع أصحاب املصلحة”. وثم مبدأ آخر مهم وهو بناء 
قدرة املجتمع للنفاذ إىل املعلومات.10

التقني  الطابع  عليها  يغلب  الوثيقة  كانت هذه  وإذا 

العالقة بني املعرفة والتنمية، إال أن الخطاب  بيان  يف 

املعرفة  بني  تربط  واضحة  لغة  يتضمن  الدويل 

مفاهيم  من  بذلك  يرتبط  وما  والحقوق،  واملعلومات 

أساسية مثل الشفافية واملساءلة والحكم الجيد. 

وتويل الهيئات الدولية األخرى إهتامما ملحوظا بقضايا 

10  WSIS-03/GENEVA/DOC/4
h t t p : / / w w w. i t u . i n t / d m s _ p u b / i t u - s /
m d / 0 3 / w s i s / d o c / S 0 3 -W S I S - D O C -
0009!R1!PDF-A.pdf

البيئة  حامية  مثل  املجاالت  مختلف  يف  املعلومات 

جانريو  دي  ريو  إعالن  نص  فقد  الريفية.  والتنمية 

الحق يف  البيئة والتنمية يف مادته رقم 10 عىل  حول 

الحصول عىل املعلومات لتعزيز املشاركة يف عمليات 

صنع القرار. ويف عام 1998 ويف إطار متابعة اإلعالن، 

اللجنة االقتصادية واألوربية  الدول األعضاء يف  قامت 

األورويب  واإلتحاد   )UNECE( املتحدة  لألمم  التابعة 

بالتوقيع عىل امليثاق املتعلق بالحصول عىل املعلومات 

والوصول  القرار  صنع  عملية  يف  العامة  واملشاركة 

)ميثاق  قانونيا  امللزم  البيئية  الشؤون  يف  العدل  إىل 

أراهوس(. وتوضح املقدمة التي  تحدد األساس املنطقي 

للميثاق بشكل جزيئ: “بعد دراسة األمر، وىك نتمكن 

من التأكيد عىل }الحق بالعيش يف بيئة نظيفة{ ينبغي 

أن يتمتع املواطنون بحق الحصول عىل املعلومات...... 

وباإلعرتاف بذلك يف مجال البيئة، فإن الحصول املطور 

عىل املعلومات واملشاركة العامة يف عملية صنع القرار 

يعزز نوعية القرارات وتطبيقها، ويساهم بالوعى العام 

حول القضايا البيئية، ومينح الجمهور فرصة للتعبري عن 

مخاوفه وميكن السلطات العامة من االهتامم بشكل 

مناسب بهذه املخاوف”11.  

“اإلطار  مثل  خاصة،  قضايا  يف  أخرى  مناذج  ونجد 

سد  أجل  من  والزراعة  األغذية  ملنظمة  االسرتاتيجي 

افتتاحيته  يف  ينص  والذي  الريفية،  الرقمية  الفجوة 

عىل: “يتفق الكثريون عىل أن املعرفة جوهرية للتنمية 

واملعلومات  املعارف  من  ضخمة  موارد  هناك  وأن 

التي ميكن أن تتاح ملساعدة الفقراء للتصدي بفعالية 

لألسباب الجذرية ملا يعانون من فقر. وتقانة املعلومات 

واالتصاالت الحديثة، وزيادة األولوية واملوارد املكرسة 

لتحسني  اإلمكانات  عىل  تنطوي  املعلومات،  لتبادل 

املرتاكمة  املعارف  إىل  الريف  فقراء  وصول  فرص 

واالنتفاع منها، فضال عن تهيئة بيئة للسياسات القامئة 

“ فجوة رقمية”  أن هناك  بيد  أكرب.  بقدر  العلم  عىل 

املعلومات  الحاجة عن موارد  تفصل من هم يف أشد 

واملعارف يف العامل. وميثل “برنامج سد الفجوة الرقمية 

الريفية من أجل تخفيف انعدام األمن الغذايئ وحدة 

بفضله  يتسنى  جديدا  اسرتاتيجيا  برنامجا  الفقر” 

للمنظمة أن توجه قيام رشاكة عاملية ملعالجة الفجوة 

الرقمية الريفية. وسيعزز الربنامج من القدرات البرشية 

واملؤسسية لتسخري املعلومات واملعارف بفعالية أكرب 

هذا  ويستجيب  والريفية.  الزراعية  التنمية  لخدمة 

11  راجع ىف هذا الصدد تويب مندل: حرية املعلومات، مسح 

قانوين مقارن، اليونسكو. 2003
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املقرتح لفجوة حقيقية مل تعالج بعد عىل نحو متسق 

الرقمية  والفجوة  الدويل.  التنمية  مجتمع  قبل  من 

فحسب،  والربط  األساسية  بالبنية  تعنى  ال  الريفية 

وإمنا هي مشكلة متعددة األوجه للتبادل غري الفعال 

للمعارف وإدارة محتواها، واالفتقار إىل املوارد البرشية 

الندرة  جلية  بصورة  منها  يفاقم  املؤسسية  والقدرات 

الشديدة يف املوارد املالية”12.

الحقوق االقتصادية واالجتامعية واملعرفة

بات من املسلم به أن حامية وتعزيز حقوق اإلنسان 

من  مختلفة  بأنواع  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  عام  بشكل 

املعارف واملعلومات القانونية والسياسية واالقتصادية 

واالجتامعية وغريها. وينطبق هذا أكرث ما ينطبق عىل 

والتي   والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق 

فإن  ولذا  ايجابية.  كحقوق  تقليدى  بشكل  تصنف 

العمليات  مجمل  يف  زاوية  حجر  تشكل  املعلومات 

املنظومة  هذه  وإحقاق  وحامية  باحرتام  املرتبطة 

تقترص  ال  الحالة  هذه  يف  فاملعلومات  الحقوق.  من 

املعلوماتية واملعرفية لرصد  توفري الرشوط  فقط عىل 

االنتهاكات بل هي  رضورية التخاذ مبادرات من اجل 

كفالة الحقوق. وينبع ذلك من البعد التنموي  لهذه 

وسياسات،  خطط  تطوير  يتطلب  والذي   الحقوق 

وبناء رشاكات، وتشجيع املساءلة، وجميعها أمور تقوم 

البيانات الصحيحة واملعلومات املوثقة،  باألساس عىل 

واملعرفة ذات األبعاد اإلنسانية. 

وبالطبع فإن إعامل الحقوق املدنية والسياسية يتطلب 

االنتهاكات  بشأن  املعلومات  عن  والكشف  الشفافية 

املختلفة سواء كانت من ممثىل الدولة أو من غريهم، 

إلخفاء  أساسية  معلومات  السلطات  تخفي  ما  فكثريا 

كثري  يف  املثال،  سبيل  عىل  العدالة.  ولتضليل  الجرائم 

إخفاء  إىل  السلطات  عمدت  العربية  الدول  من 

املعلومات املتعلقة بالسجون وأماكن االحتجاز. وكان 

عىل املنظامت املعنية بحقوق اإلنسان أن تسلك طرقا 

ووفقا  ونرشها.  املعلومات  بعض  إىل  للوصول  وعرة 

اإلنسان،  حقوق  منظامت  أصبحت  فقد  الوضح  لهذا 

والسياسية، مصدرا  املدنية  الحقوق  بعض جوانب  يف 

رئيسا للمعلومات. 

واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  يجعل  ما  ولكن 

ومعلومات  معرفة  يتطلب  معظمها  أن  هو  مختلفة 

12 http://www.fao.org/docrep/meeting/007/
J1460A.htm

ليس فقط لكشف االنتهاكات ولكن ملساءلة سياسات 

املعلومات  من  النوع  وهذا  الدولة،  واسرتاتيجيات 

يتطلب من الدولة ما هو أكرث من اإلتاحة، أي تعزيز 

هذه  مثل  وتوفري  انتاج  عىل  القادرة  املؤسسات 

ومن  عالية.  ومصداقية  بجودة  واملعارف  املعلومات 

العمليات  عن  معلومات  توفري  فإن  أخرى  ناحية 

االقتصادية واالجتامعية والسياسية أمر يعنى الجميع 

وليس فقط منظامت حقوق اإلنسان. إن كل عمليات 

معلومات  وجود  تتطلب  مجال  أي  يف  القرار  اتخاذ 

يتطلب  املثال،  سبيل  فعىل  جودة،  وذات  موثوقة 

توافر  السوق  يف  واملنافسة  اإلقتصادي  االستثامر 

معلومات عن البلد أو مجال اإلستثامر، و”كلام زادت 

إزدادت  كلام  املعلومات،  عىل  االعتامد  إمكان  درجة 

السياسات فيام يتخزونه من  ثقة املستثمرين وصناع 

املعلومات  أن  املستثمرين  أحد  قدر  ما  وإذا  قرارات. 

القرار  فإن  عليها،  االعتامد  ميكن  ال  أو  كافية  غري 

املحتمل نتيجة لذلك هو عدم االستثامر”13.

وبالطبع فإن املعلومات مهمة لتحقيق الربح أو ضامن 

تتعلق  فاملسألة  الحقوق  أما يف مجال  الخسارة،  عدم 

بتحقيق العدالة االجتامعية. وتشري إحدى الدراسات14، 

الحقوق  يدعم  للمعلومات  الوصول  يف  الحق  فإن 

االقتصادية واالجتامعية بثالث عمليات مرتابطة: أوال: 

الحقوق  ومضامني  بنطاق  الوعي  أي  الوعي:  توفري 

الوعي  ذلك  فبدون  بها،   التمتع  يف  اإلنسان  وأحقية 

لن يكون هناك القدرة عىل إدراك وجود وتفعيل تلك 

الحقوق ومتتعه الكامل بها؛ ثانيا الرقابة: فالحق للوصول 

للمعلومات هو حيوي يف مجال رصد أداء وإنجازات 

املجتمع....؛  تجاه  التزاماتها  يخص  فيام  الحكومات 

ثالثا: حق التقايض )املحاسبة(: فاملعلومات لها أهمية 

دعم  يخص  فيام  التقايض  إمكانية  دعم  يف  محورية 

وتعزيز الحقوق االقتصادية واالجتامعية، حيث أنه من 

التمتع  مجال  يف  التمييز  أو  االنتهاك  إثبات  الصعوبة 

أدلة محددة وواضحة، وبشكل خاص يف  بالحق بغري 

مجال الحقوق التي تستلزم التزامات إيجابية من قبل 

والحق  البيئية  كالحقوق  املختلفة  الدولة ومؤسساتها 

يف  الصحة - عىل سبيل املثال - حيث ميكن أن يكون 

واملاء  الهواء  بانبعاثات  خاصة  كمية  إحصاءات  لها 

عدالة  نحو  خطوة  املعلومات..  حرية  ماكوين:  بروس    13

CIPE www. الخاصة   الدولية  املرشوعات  مركز  االستثامر، 

cipe-arabia.org

دراسة  املعلومات،  تداول  حرية  الفكر:  حرية  مؤسسة    14

http://nwrcegypt.org ،2011 قانونية مقارنة، الطبعة األوىل
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الذي  واملحاسبة  التقايض  وحق  األفراد.  عىل  وأثرها 

األثر  أكرب  له  املعلومات  ووصول  تداول  حرية  توفره 

يف مجال الدعم والدفاع اإليجايب املبارش عن الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية .

ومن املعروف إىل أي حد يؤثر الفساد عىل منظومات 

العدالة االجتامعية، ولذا تربط املادة 13 من اتفاقية 

املجتمع  مشاركة  بني  الفساد  ملكافحة  املتحدة  األمم 

ركائز  كأحد  املعلومات  عىل  الحصول  يف  والحقوق 

مكافحة الفساد. وتنص عىل: 

حدود  ضمن  مناسبة،  تدابري  طرف  دولة  كل  تتخذ 

الداخيل،  لقانونها  األساسية  للمبادئ  ووفقا  إمكاناتها 

القطاع  إىل  ينتمون  ال  وجامعات  أفراد  لتشجيع 

العام، مثل املجتمع األهيل واملنظامت غري الحكومية 

ومنظامت املجتمع املحيل، عىل املشاركة األنشطة يف 

منع الفساد ومحاربته، وإلذكاء وعي الناس فيام يتعلق 

بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما ميثله من خطر. 

وينبغي تدعيم هذه املشاركة بتدابري مثل:

تعزيز الشفافية يف عمليات اتخاذ القرار وتشجيع أ. 

إسهام الناس فيها؛

ضامن تيرس حصول الناس فعليا عىل املعلومات؛ب. 

التسامح ج.  عدم  يف  تسهم  إعالمية  بأنشطة  القيام 

تشمل  عامة  توعية  برامج  وكذلك  الفساد،  مع 

املناهج املدرسية والجامعية؛

احرتام وتعزيز وحامية حرية التامس املعلومات د. 

وتعميمها.  ونرشها  وتلقيها  بالفساد  املتعلقة 

ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، رشيطة 

أن تقترص هذه القيود عىل ما ينص عليه القانون 

وما هو رضوري:

ملراعاة حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛ . 1

لحامية األمن الوطني أو النظام العام . 2

أو لصون صحة الناس أو أخالقهم.”

هي   واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  فإن  وهكذا، 

واملعرفة  املعلومات  من  معني  بنوع  ارتباطا  أكرث 

املرتبطة بالسياسات العامة، وبالتايل فإن اتاحتها غالبا 

أن طبيعة  العامة. كام  املؤسسات  يتم عن طريق  ما 

البحوث امليدانية ذات الصلة ال ميكن انجازها إال من 

كانت  وإذا  متخصصة.  وأكادميية  بحثية  دوائر  خالل 

الوصول  عىل  قادرة  والحقوقية  التنموية  املنظامت 

تقارير  خالل  من  بعضها  إنتاج  أو  املعلومات  لبعض 

للمعلومات  النفاذ  عىل  قدرتها  عدم  أن  إال  نوعية، 

العامة يحول فعليا دون قدرتها عىل الرصد والتوثيق 

التنموية  السياسات  صياغة  يف  واملشاركة  والضغط 

واالجتامعية ذات الصلة. 

املعرفة وتعزيز عمل منظامت املجتمع املدين

يؤكد الواقع العميل أن مثة عالقة عضوية بني املجتمع 

بني  فجوات  وجود  رغم  املعرفة  ومجتمع  املدين 

العربية. وتذهب بعض  املنطقة  املجتمعني خاصة يف 

املعرفة  املدين ومجتمع  املجتمع  إىل كل من  التقارير 

والتطورات  العوملة  سياقات  نتاج  فكالهام  يتشابهان، 

الكربى التي  شهدها العامل عىل األقل منذ التسعينيات 

األهداف  ضمن  إدراجهام  مع  ثم  املاىض،  القرن  من 

يهدف  منهام  »كال  أن  كام  الجديدة.  لأللفية  اإلمنائية 

إىل تحقيق التنمية يف قطاعات املجتمع كافة. وميكن 

الذي   الدور  تشجيع  طريق  عن  ذلك  من  االستفادة 

يقوم به املجتمع املدين من أجل الوصول إىل مجتمع 

تنموية  لديه خطط  املدين  فاملجتمع  حقيقى،  معرفة 

عىل  ويجب  املعرفة  مجتمع  مظلة  ظل  يف  بها  يقوم 

املجتمع املدين أن يضغط باتجاه جعل التنمية محور 

وهدف بناء مجتمع املعلومات، واستخدام التكنولوجيا 

لترسيع عملية التنمية يف املجتمع، من خالل تحسني 

نوعية الخدمات االجتامعية وتعزيز استدامتها وتوفري 

الفئات  ودعم  الفقر  معدالت  وتخفيض  العمل  فرص 

واملعوقني  املرأة  قضايا  عىل  الرتكيز  مع  املهمشة، 

تكنولوجيا  وجعل  بالتكنولوجيا،  عالقتهام  وتحديد 

املنال  املعلومات واالتصاالت معروفة ومتاحة وسهلة 

من قبل العامة بغض النظر عن النوع والعمر والدين 

واالنتامء العرقي والوضع االجتامعي ....«15. 

بالنظر إىل ما تقوم به منظامت املجتمع املدين سواء 

أساس  تشكل  املعلومات  فإن  التنموية  أو  الحقوقية 

معلومات(  أو  أولية  )بيانات  كمدخالت  سواء  عملها 

اسرتاتيجيات(.  أو  بيانات  )تقارير،  كمخرجات  أو 

وبهذا املعنى فإن منظامت املجتمع املدين تعد ضمن 

بحقوق  الصلة  ذات  املعلومات  ومنتجى  مستخدمى 

اإلنسان والتنمية يف آن واحد. وميكن القول أنه بالنسبة 

لعدد كبري من هذه املنظامت فإن املعلومات هي  مادة 

عملها.  وبقدر ما ميكن لها أن تحصل عىل معلومات 

رساج  اسامعيل  مرص/تقديم  ىف  املعلومات  تداول  حرية    15

الدين، إعداد وتحرير أحمد درويش ]وآخ[، مكتبة اإلسكندرية، 

مرص 2009، ص 152
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يف  كان  كلام  عالية،  جودة  ذات  و  موثوقة  وبيانات 

مقدروها أن تؤدى دورها ورسالتها بشكل فعال، وكلام 

أيضا.  موثوقة  معلومات  ونرش  إنتاج  مبقدورها  كان 

املنظامت  أساسسني يحددان قدرة هذه  ومثة عاملني 

عىل التعامل مع املعلومات بفاعلية. األول هو القدرة 

عىل الحصول عىل املعلومات املنشورة، والثانية قدرتها 

الذاتية عىل إدارة املعرفة بصورة جيدة. 

   واملعلومات املنشورة يف املجال العام منها ما هو متاح 

ووفق  سيئة.  بصورة  متاح  أو  محجوب  هو  ما  ومنها 

تقرير التنمية البرشية ملرص 2008 يشار إىل املعلومات 

املنشورة يف املجال العام بأنها »املعلومات التي  تقع 

خارج مجال حقوق امللكية الفكرية. أو خارج أشكال 

عىل  تشتمل  املعنى  بهذا  وهي   األخرى،  الحامية 

عن  تصدر  االتي   اإلدارية  وغري  اإلدارية  املعلومات 

القطاع العام. ويف تفسري ذلك يضيف التقرير: 

تشتمل املعلومات اإلدارية عىل اللوائح اإلدارية،  1-

والقواعد  لالجراءات  التفسريية  واملذكرات 

اإلدارية التي  تقوم بها املؤسسات العامة، إىل غري 

ذلك من املعلومات املتصلة بالجهاز الحكومى. 

بجمعها  2- تقوم  التي   اإلدارية  غري  املعلومات 

العامة.  املهام  إنجاز  أثناء  الحكومية  الوحدات 

وتشمل املعلومات التجارية، واالثقافية، والفنية، 

واالحصائية،  والبيئية،  والعلمية،  والطبية، 

والجغرافية، والسياحية. 

بالنسبة  للمعلومات  النفاذ  أهمية  منظور  ومن 

للمجتمع املدين، يضع التقرير مجموعة من األهداف 

االجتامعية: 

y  إتاحة املعلومات العامة للمواطنني واملجتمعات

نطاق  من  ويوسع  الحوكمة،  شفافية  من  يزيد 

املساواة والدميقراطية.

y  املعلومات بطريقة منفتحة غري املعلومات  نرش 

العامة،  للصحة  أفضل  مستوى  يضمن  مقيدة، 

ألن  االجتامعية.  والرعاية  العامة  والسالمة 

القرارات  اتخاذ  من  املواطنني  ميكن  املعلومات 

ويف  اليومية.  حياتهم  واقع  من  بصرية  عىل 

مجتمعاتهم وبيئتهم. وفيام يتعلق مبستقبلهم. 

y  ملؤسسات أيضا  ييرس  املعلومات  إىل  الوصول 

صنع  عملية  يف  املشاركة  املدين،  املجتمع 

السياسات، وزيادة مستوى مشاركة املواطنني يف 

القرارات املتعلقة بالسياسات الحكومية. 

y  يساعد أن  ميكن  أكرب  بدرجة  املعلومات  إتاحة 

أيضا عىل تنشيط دور جمعيات حامية املستهلك، 

بل إن أهم أثر لقوانني حامية املستهلك ينشأ عن 

زيادة كمية ونوعية املعلومات املتاحة للجمهور. 

عىل  املعلومات  إتاحة  تساعد  ذلك،  عن  وفضال 

الحد من حدوث مامرسات االحتكار ببني رشكات 

القطاع الخاص16.

املجتمع  ملنظامت  الكربى  املهامت  أحد  أن  شك  وال 
املدين وخاصة منظامت حقوق اإلنسان هي  النضال 
والعمل الدائم من أجل ضامن الحق يف حرية الوصول 
للمعلومات وحرية الرأي والتعبري. وهذا جزء ال يتجزأ 
وحاميتها  اإلنسان  بحقوق  لالعرتاف  العام  عملها  من 
أجل ذلك، عىل  أو من  وباملوازاة مع ذلك،  وإعاملها. 
غري  املنظامت  قدرة  تطوير  يعوا رضورة  أن  النشطاء 
الحكومية عىل إدارة املعرفة بإعتباره عامال أساسيا يف 
االستفادة من املتاح من املعلومات. ويتضمن ذلك بناء 
للوصول  املختلفة  التخصصات  وفق  العاملني  قدرات 
القدرة  وتطوير  الصلة،  ذات  املعلومات  مصادر  إىل 
عىل جمع وتوثيق ومعالجة البيانات واملعلومات وفق 
قواعد علمية وموضوعية. وقد يتطلب ذلك االستعانة 
داخل  تتوافر  ال  قد  أخرى  وتخصصات  بخربات 
املؤسسة. ويضاف إىل ذلك، التعاون وبناء رشاكات مع 
هيئات علمية وبحثية متخصصة يف املجاالت املختلفة. 
غري  املؤسسات  تلعبه  الذي   الدور  أهمية  تأىت  وهنا 
واملصادر  املوارد  وتوفري  بالتوثيق  املعنية  الحكومية 
الالزمة لعمل املنظامت الحقوقية والتنموية يف مجال 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية. 

من  العديد  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  السياق  هذا  ويف 
املنظامت الدولية واملحلية باتت وبشكل متزايد تهتم 
املعلومات  ومعالجة  املعرفة  إلدارة  مناذج  بتطوير 
داخل هذه املنظامت كجزء من اإلدارة الجيدة. ومن 
املنظور التنموي  فإن إدارة املعرفة تركز باألساس عىل 
البرش ومن أجلهم. فنحن جميعا نحتاج للمعرفة من 
أجل ان نؤدي املهام املوكلة إلينا بنجاح وابتكار. وتوفر 
البعض،  لنا إدارة املعرفة إطارا ليك نتعلم من بعضنا 
األهمية  ذات  للمعلومات  ونصل  الخربات،  نتبادل 
لنا، وليك نستخدم املعرفة بشكل صحيح عمليا. ومثة 

منوذج ألربعة عوامل نجاح إلدارة املعرفة17: 

16  تقرير التنمية البرشية ملرص: العقد االجتامعى ىف مرص: دور 

املجتمع املدىن، الربنامج االمناىئ لألمم املتحدة ص -228 229 
17 GTZ: Knowledge management for 
project managers and other decision-makers, 
learning from practice. 
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االقتصادية  الحقوق  مجال  يف  للمعرفة  مصادر 

واالجتامعية

عىل الرغم من أن املجتمعات العربية ال توفر بيئات 

املعلومات  إلنتاج  مؤاتية  ومؤسساتية  ترشيعية 

والوصول إليها، إال أن التجربة العملية تشري كذلك إىل 

ضعف قدرة العديد من املنظامت الحقوقية والتنموية 

عىل االستفادة من القدر املتاح من ااملعلومات ألسباب 

عديدة منها: ضعف البنى املؤسساتية، ضعف أو غياب 

غياب  أو  واملعرفة،  املعلومات  إلدارة  محددة  آليات 

عىل  القامئة  القيادات  لدى  املعرفة  بأهمية  الوعى 

مع  أجريت  التي   املناقشات  ووفق  املنظامت.  هذه 

عدد من ممثىل منظامت حقوق اإلنسان واملنظامت 

التنموية يف املنطقة العربية، فقد تم إلقاء الضوء عدد 

واملدافعات عن  املدافعني  لعمل  املفيدة  املصادر  من 

االحقوق االقتصادية واالجتامعية. 

أوال: املؤسسات الحكومية وشبه الحكومية

لكثري  العامة  املعلومات  إىل  الوصول  عدم  أن  ال شك 

املؤسسات الحكومية يف املنطقة العربية يشكل العائق 

أمام عمل املنظامت املعنية بالتنمية وحقوق اإلنسان. 

املعلومات  من  قليل  غري  قدر  يوجد  باملقابل  ولكن 

املتاحة والتي  ميكن االستفادة منها. ويف هذا السياق 

تلعب املؤسسات املتخصصة واملؤسسات الوطنية دورا 

مجاالت  يف  ومعارف  معلومات  ونرش  انتاج  يف  مهام 

متعددة اجتامعية وبيئية واقتصادية وثقافية. ويف بعض 

إلنشاء  محدودة  مبادرات  اتخاذ  تم  العربية  البلدان 

املعلومات  وإتاحة  إنتاج  دورها  متخصصة  مؤسسات 

ملتخذي القرار وكذلك املجتمع املدين. ويشار يف هذا 

مرتبطة  للمعلومات  أخرى  مصادر  إىل  كذلك  الصدد 

ببنية الدولة ومن ذلك التقارير الربملانية والتي  متثل 

مصدرا مهام للمعلومات، وكذلك دور منظامت حقوق 

اإلنسان يف إلزام الهيئات الحكومية عىل الكشف عن 

املعلومات من خالل عمليات التقايض، وهي  عمليات 

التقايض  مجال  يف  وخاصة  قانونية  مهارات  تتطلب 

عدد  إىل  اإلشارة  السياق  هذا  االسرتاتيجي. وميكن يف 

حكومية  أجهزة  تصدرها  التي  التقارير  من  كبري 

متخصصة، لنأخذ عىل سبيل املثال تقارير وإصدارات 

املركزى  الجهاز  مثل  باإلحصاء  املعنية  األجهزة 

الوطني  والديوان  مرص،  يف  واالحصاء  العامة  للتعبئة 

لإلحصاء  الوطني  واملعهد  بالجزائر،  لإلحصائيات 

بتونس. وجميعها توفر معلومات ذات صلة بالقضايا 

عوامل نجاح من أجل تقاسم املعرفة والتعلم

مهام إدارة املعرفةأسئلة منوذجيةعوامل النجاح

الهدف، االسرتاتيجية، 
املسارات

ما هو املهم؟
من يقوم مباذا؟

كيف ميكن أن أضع أولوياىت؟

إنشاء مسارات وبنى واضحة من أجل 
معالجة موجهة نحو الهدف واستخدام 

املعرفة

أين أجد ماذا؟السبل، االجراءات
كيف أجد طريقى بني فيض 

املعلومات؟

توفري سبل وأدوات مالمئة ملعالجة وتأمني 
املعرفة

كيف أسري قدما؟الكفاءات
هل ميكننى فعل هذا؟

ما الذي  مازال عىل أن أتعلمه؟

ربط الخربات والقدرات ذات الصلة من 
أجل معالجة املعرفة بنجاح

من قام فعليا بهذا العمل؟التعاون، التواصل
من يستطيع أن يقدم ىل مزيدا من 

املساعدة؟
هل هناك مثال؟

تنظيم تعاون وتواصل صحيح من االستفادة 
من املعرفة

بوابة معلومات مرص
بيانات  إلتاحة  القرار  اتخاذ  ودعم  املعلومات  مركز  يوفرها  التى  املعرفة  وسائل  أحد 
ومعلومات تهم املواطن املرصي وتطرح صورة لواقع الحياة يف مرص للمهتمني من املجتمع 
تعكس  التي  الرئيسية  املرجعيات  أحد  أصبحت  حيث   ،2003 يونيو  ىف  بثها  منذ  الدويل 
التطورات والواقع املرصي، كام تَُعدُّ قناة لالتصال املجتمعي للتفاعل مع املجتمع والتعرف 
دامئة  تواصل  الهامة من خالل وسيلة  والقضايا  املوضوعات  تجاه  احتياجاته ورؤيته  عىل 

التحديث ىف التوقيت املناسب.
http://www.idsc.gov.eg
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االقتصادية واالجتامعية18. كام تقدم عدد من الوزارات 

بالسياسات  تتعلق  تقارير  التخطيط  وزارات  مثل 

مطروحا  يظل  سوف  السؤال  فإن  وبالطبع  والتنمية. 

املتاح  نسبة  املقدمة، وكذلك  املعلومات  بشأن جودة 

منها. وتبقى معلومات وتقارير أخرى مهمة ولكنها غري 

متاحة مثل تقارير األمن العام يف مرص. 

ومن املالحظ أن هناك عدد من منظامت حقوق اإلنسان 

يتناول املتاح من التقارير الحكومية ويستخدمه ضمن 

واالجتامعية،  االقتصادية  بالحقوق  املتعلقة  أنشطته 

تتعلق  ألسباب  يستخدمها  ال  كبري  عدد  مثة  ولكن 

املعرفة  توظيف  أو عدم  املصادر  بهذه  الدراية  بعدم 

يف األنشطة املختلفة، أو بسبب عدم قدرة املنظامت 

تقارير  مع  التعامل  الصغرية، عىل  املنظامت  وخاصة، 

وبيانات وإحصاءات تبدو لهم معقدة لحد ما.   

الصلة  املعلومات ذات  أمثلة أخرى عىل مصادر  ومثة 

بحقوق اإلنسان وهي  تلك التي  تصدر يف صورة تقارير 

كاملجالس  الوطنية  املؤسسات  خالل  من  دراسات  أو 

أو  باملرأة  املعنية  وتلك  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

السكان أو الطفولة أو غريها. وعىل الرغم من أن هذه 

املؤسسات ليست جهات بحثية أو معلوماتية، ولكن 

وتقارير يف  بحوث  انتاج  بدعم  معنية  تكون  ما  غالبا 

مجاالت تخصصها وبالتعاون مع هيئات بحثية محلية 

وهيئات دولية أو إقليمية متخصصة. 

18  يقدم موقع الجهاز املركزى للتعبئة العامة واالحصاء مبرص 

http://www. روابط ملركز اإلحصاء األخرى ىف عدد من الدول

capmas.gov.eg/pages_ar.aspx?pageid=1407

ثانيا:املؤسسات البحثية واألكادميية

مهام  مصدرا  واألكادميية  البحثية  املؤسسات  تشكل 

عىل  املفروضة  القيود  من  الرغم  عىل  للمعلومات 

وميكن  العلمي.  البحث  وحرية  األكادميية  الحريات 

والتخصصات  األقسام  عن  الحديث  الصدد  هذا  يف 

بانتاج  املر  تعلق  سواء  الجامعات  داخل  املختلفة 

الطبيعة. ولكن  او  اإلنسانية  العلوم  املعرفة يف مجال 

امللفت للنظر هو أن العديد من الجامعات يف املنطقة 

أبحاث  مراكز  لتأسيس  املجال  أفسحت  العربية 

والنوع  اإلنسان  وحقوق  التنمية  قضايا  يف  متخصصة 

االجتامعي ، فضال عن مراكز بحوث أخرى تعالج قضايا 

يف  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الصلة  وثيقة 

مجاالت االقتصاد والبيئة والثقافة . ويتواصل عدد من 

هذه املراكز مع منظامت املجتمع املدين، بل إن بعضها 

هذا  املدين.  املجتمع  منظامت  ضمن  تصنيفه  يجرى 

باإلضافة إىل االهتاممات األكادميية الجديدة بني طالب 

الدراسات العليا والتي  تعكس اهتامما محدوداً ولكن 

متزايداً بقضايا التنمية وحقوق اإلنسان. وبالطبع فإن 

املنطقة  يف  الجامعات  يف  العلمي  االنتاج  من  العديد 

ال يواكب التغيريات وال يتسم بالجودة املطلوبة، كام 

األوساط  حبيس  يظل  العلمي  اإلنتاج  من  الكثري  أن 

مثة  باملقابل  ولكن  استخدامه.  يجري  وال  األكادميية 

مراكز أبحاث ودراسات أكادميية باتت أكرث انخراطا يف 

قضايا املجتمع وعىل تواصل مبنظامت املجتمع املدين 

والهيئات الدولية، وبالتايل فإن انتاجها العلمي واملعريف 

يكون لحد كبري وثيق الصلة بعمل منظامت املجتمع 

املدين. 

ثالثا: الهيئات الدولية

هيئات  الدويل،  البنك  مثل  الدولية  الهيئات  تلعب 

ونرش  انتاج  يف  مهام  دورا  وغريها  املتحدة  األمم 

واتاحة املعرفة وخاصة تلك املرتبطة بالتنمية وحقوق 

ونرشات  وتقارير  مواقع  خالل  من  وذلك  اإلنسان، 

يجرى اتاحتها بصورة مطبوعة أو إلكرتونية. كام تسهم 

املنظامت والهيئات الدولية من خالل آلياتها املختلفة، 

واألجهزة  الخواص،  واملقررين  اإلنسان  حقوق  كلجان 

الفنية املساعدة ، يف انتاج ونرش عدد كبري من التقارير 

والبيانات. وباإلضافة إىل ذلك فإن العديد من الهيئات 

املعرفة  ثقافة  نرش  يف  إيجابيا  دورا  يلعب  الدولية 

ومبادرات  برامج  خالل  من  املعلومات  وتكنولوجيا 

والتقني. ومن ذلك  املادي  الدعم  أخرى من  وأشكال 

DEVinfo
نظام معلومات التنمية

نظام معلومات التنمية هو نظام قاعدة بيانات قوية لرصد التنمية البرشية. بل هو أداة لتنظيم وتخزين 
الحكومية  اإلدارات  عرب  القطري  الصعيد  عىل  البيانات  لتبادل  تيسريا  موحدة  بطريقة  البيانات  وتقديم 
ووكاالت األمم املتحدة ورشكائها يف التنمية. نظام معلومات التنمية من امليزات التي تنتج الجداول والرسوم 

البيانية والخرائط إلدراجها يف العروض والتقارير واملواد الدعوة.
http://www.devinfo.org/index.html

تقدم الجامعة األمريكية بالقاهرة تقدم مثاال عىل مراكز األبحاث املتخصصة مثل

 مركز دراسات الهجرة والالجئني 

 معهد سينثيا نيلسون لدراسات شئون املرأة مركز تنمية الصحراء 

 مركز بحوث التاريخ االقتصادي والتجاري 

 مركز الخازندار للبحوث والنامذج التجارية 

 مركز جون جريهارت لألعامل الخريية واملشاركة املدنية 

 مركز األمري الوليد بن طالل بن عبد العزيز آل سعود للدراسات والبحوث األمريكية 

 مركز يوسف جميل للبحوث العلمية والتكنولوجية 
مركز البحوث االجتامعية



105 دليل مرجعي لتعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

األطراف  ملساعدة  إرشادية  أو  تدريبية  أدلة  إصدار 

الحكومية وغري الحكومية عىل تبني تدابري وإجراءات 

تضمن الشفافية يف إطار الحوكمة أو “الحكم الرشيد”. 

االمنايئ  الربنامج  من  مطبوعات  مثة  اإلطار  هذا  ويف 

القضايا  تتناول  الدويل  البنك  وكذلك  املتحدة  لألمم 

املرتبطة بالشفافية وحرية تداول املعلومات. 

رابعا: املجتمع املدين

تشكل منظامت املجتمع املدين مصدرا مهام للمعلومات 

سواء املكتوبة أو الشفهية. فهذه املنظامت هي  األكرث 

اقرتابا من القضايا املعاشة وبعضها يقوم برصد وتوثيق 

االنتهاكات أو جمع شهادات، وغالبيتها يعقد الندوات 

بالحقوق  ذات صلة  قضايا هامة  العمل حول  وورش 

الحجم  فرغم  تأكيد،  وبكل  واالجتامعية.  االقتصادية 

منظامت  تنتجها  التي   واملعارف  للمعلومات  الهائل 

معالجة  إىل  حاجة  يف  بعضها  أن  إال  املدين،  املجتمع 

املنظامت  الجودة، حيث أن كثري من  دقيقية لضامن 

تفتقر إىل املهارات الالزمة يف الرصد والتوثيق وإدارة 

منظامت  تنتجه  ما  أن  من  الرغم  وعىل  املعلومات. 

قد  تنتجه  مام  الكثري  أن  إال  متاح،  املدين  املجتمع 

أو  جيدة،  بصورة  النرش  عدم  بسبب  مرىئ  غري  يكون 

بسبب عدم قدرة العديد من ااملنظامت عىل اإلعالن 

عن منتجاتها. وتوسيع مفهوم املجتمع املدين ليشمل 

النقابات املهنية والعاملية، فإن هذه الهيئات، يف حال 

وخاصة  للمعلومات،  هاما  مصدرا  تكون  استقالليتها، 

إذا ارتبط بها مراكز لألبحاث العلمية أو املهنية. 

خامسا: القطاع الخاص

الدور  الحر،  االقتصاد  ظل  يف  الخاص،  القطاع  يلعب 

وبهذا  واالجتامعية،  االقتصادية  املجاالت  يف  الرئييس 

املعنى فإن الرشكات وجمعيات رجال األعامل والغرف 

االقتصادية  املؤسسات  من  وغريها  والبنوك  التجارية، 

تعد مصدرا مهام للمعلومات. وبالطبع فثمة معوقات 

من  الكثري  عىل  الحصول  بإمكانية  تتعلق  كربى 

إمام بسبب  الخاص،  القطاع  ينتجها  التي   املعلومات 

الشفافية،  غياب  بسبب  او  واالتاحة،  النرش  عدم 

املنظامت  بني  تواصل  قنوات  وجود  عدم  بسبب  أو 

الحقوقية والتنموية والقطاع الخاص. 

الوكاالت اإلحصائية

ومنوها  وجودها  مربر  ويكمن  خدمية.  منظمة  اإلحصائية  الوكالة  تُعترب 
توفري  عىل  قدرتها  ىف  ومجتمعها  حكومتها  شئون  ىف  امللحوظ  وإسهاها 
املعلومات لحل القضايا الهامة. إال ان األولويات ميكن أن تتغري بشكل أرسع 
الوكالة اإلحصائية عىل تعديل جهدها اإلنتاجى. ولهذا السبب،  من قدرة 
ما  والصالت  البصرية  نفاذ  لكبار موظفيها من  يتوافر  أن  املههم  فغن من 
يسمح لهم باكتشاف املشكالت الخطرية ومتييزها عام قد يتبني أنه ال يعدو 

أن يكون مجرد أمر عابر. 

لىك  اإلحصائية  للمنظامت  جدا  رضورى  أمر  القوى  االستقالىل  والوضع 
والثقة  االحرتام  من  وتنشئ صلة  املصداقية ىف صفوف مستعمليها  تثبت 
وتحليلها  اإلحصائية  املعلومات  بني جمع  دامئا  التمييز  وينبغى  املتبادلني. 
وتعميمها، من ناحية، وأنشطة صنع السياسات، من ناحية أخرى، وينبغى 
لكبري اإلحصائيني أن يلتزم الحياد عند االشتغال بجمع املعلومات أو إعالنها. 

والتبويب  الجمع  عملية  سالمة  تكفل  أن  اإلحصائية  للمنظامت  والبد 

اإلحصائيني، وسالمة عملياتها الداخلية، ولىك يتقبل الجمهور هذه السالمة 
ويتشجع موظفو الوكالة اإلحصائية، البد ممن تلبية الرشوط التالية: 

y أن تكون العملية سليمة من الناحية املنطقية؛

y أن تكون اآللية التى تنتجها متسمة باإلحكام؛

y  تخضع وأن  والعملية،  اآللية  مواصفات  عىل  التفتيش  يتاح  أن 
نتيجة التفتيش ملناقشة عامة؛ 

y  مع والتكيف  النامء  عىل  القدرة  معا  ولآللية  للعملية  تتوافر  أن 
الظروف املستجدة ومع أى بيئة جديدة. 

وما مل تكن الوكالة اإلحصائية قادرة عىل ضامن الرسية املطلقة للمعلومات 
املعلومات  بجودة  الوثوق  تكون مبقدورها  لن  املجيبني  إليها من  املقدمة 

التى تجمها، بل سنتكون مصداقية الوكالة ىف خطر. 

دليل التنظيم اإلحصاىئ، الطبعة الثالثة

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية، شعبة اإلحصاء، األمم املتحدة.
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إعالن بريسبان

حول الحق يف الوصول إىل املعلومات

تم اعتامد ’إعالن الحق يف الوصول إىل املعلومات‘ يف اختتام املؤمتر الذي نظمته اليونسكو 
وكلية الصحافة يف جامعة كوينزالند )بريسبان، أسرتاليا( بتاريخ 2 و3 أيار/مايو عام 2010 
مبناسبة اليوم العاملي لحرية الصحافة وضم أكرث من 300 مشارك بينهم 75 صحفياً من 

دول الجزر واملجتمعات األصلية يف املحيط الهادي ومن غريها من املناطق.

مستنرية،  قرارات  التخاذ  حاسم  أمر  املعلومات  يف  الحق  ضامن  أن  إىل  اإلعالن  يشري 
للمشاركة يف الحياة الدميقراطية، لرصد اإلجراءات العامة، وتعزيز الشفافية واملساءلة، 
الحق يف اإلعالم له دور فعال يف تحقيق متكني  الفساد؛ وأن  أداة قوية ملكافحة  وميثل 
الشعب، وتعزيز ثقة املجتمع املدين، وتعزيز املساواة بني جميع الفئات يف املجتمع، مبا 

يف ذلك النساء والشعوب األصلية.

ويرحب اإلعالن باالعرتاف العاملي املتزايد بالحق يف املعلومات، والذي تردد يف البيانات 
يف  الحق  قوانني  اعتامد  عرب  مؤخرا  وكذلك  القضائية،  واألحكام  الدولية  واالتفاقيات 
املعلومات عىل املستوى الوطني؛ ويشري اإلعالن إىل أن غالبية الدول يف العامل مل تعتمد 
حتى تاريخ انعقاد املؤمترترشيعات إلنفاذ هذا الحق األسايس؛ كام يبدي القلق من أن 

ذلك  يف  مبا  كبرية،  تحديات  يواجه  وتنفيذها  الصلة،  ذات  والترشيعات  القوانني  تبني 
املقاومة السياسية والبريوقراطية. 

ودعا اإلعالن الدول األعضاء الحكومات الوطنية التخاذ الترشيعات والقوانني الرضورية 
لضامن الحق يف املعلومات باعتباره حق كل فرد يف الحصول عىل املعلومات التي تحتفظ 
تنص  أن  عىل  والدولية،  والوطنية  املحلية  املستويات،  جميع  عىل  العامة  الهيئات  بها 
عىل استثناءات محدودة، عىل أن يرتافق مع التزامات مسبقة بالكشف عن املعلومات، 
وإجراءات واضحة وبسيطة لتقديم طلبات، ونظام رقابة مستقل وفعال، وتدابري ترويجية 

كافية؛

ويربز اإلعالن أهمية تعزيز الوعي العام حول الحق يف املعلومات، وتطوير قدرات كل 
فرد يف مامرسة هذا الحق، مع الرتكيز بوجه خاص عىل الفئات املحرومة والضعيفة، مبن 
فيهم النساء ومجموعات لغات األقليات والشعوب األصلية واملعوقني؛ ومتكني الوصول 
املعلومات  ذلك  يف  مبا  اإلنسان،  حقوق  بانتهاكات  الصلة  ذات  للمعلومات  املقيد  غري 
املعلومات  تكنولوجيا  قوة  وتسخري  والتاريخية؛  الحالية  املحفوظات  يف  املتوفرة  التي 

واالتصاالت إلعامل الحق يف املعلومات، وتعزيز التعددية يف تعزيز تدفق املعلومات.

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue16/righttoinformation.
aspx?articleID=1027
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القسم 

الثالث
أثر تحرير التجارة عىل 

الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية
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ُمدَخل

)كإعالن  الدولية  اإلنسان  حقوق  إعالنات  وضعت 

االقتصادية  للحقوق  الدويل  والعهد  اإلنسان،  حقوق 

يف  الحق  وإعالن  ]»العهد«[،  والثقافية  واالجتامعية 

التنمية( املعايري العاملية الخاصة بحقوق اإلنسان التي 

التزامها ومراعاتها. وكام الحظنا يف  الدول  ينبغي عىل 

اإلنسان  تشكِّل حقوق  الدليل،  األول من هذا  القسم 

ا  وأمَّ وإحقاقها.  وحاميتها  احرتامها  ينبغي  عناوين 

»العهد« فهو عبارة عن اتفاقية حقوق اإلنسان األوىل 

ست ملعالجة الحقوق االقتصادية واالجتامعية   التي أسَّ

والثقافية وتعاطي الدول األطراف مع العهد وانتظامها 

الحقوق  وترجمة  فيها  الواردة  القانونية  االلتزامات 

هذه يف سياساتها عىل املستويني الدويل والوطني. بيد 

أنَّ العديد من االلتزامات التي نصَّ عليها »العهد« غالبًا 

ما تتناقض مع االلتزامات الواردة يف االتفاقيات الدولية 

بشأن التجارة واالستثامر التي التزمتها الدول األطراف.

األولويَّة  اإلنسان  لاللتزامات يف مجال حقوق  أنَّ  عىل 

املدين  للمجتمع  وميكن  األخرى،  االلتزامات  كل  عىل 

تلك  انتهاكها  عىل  الحكومات  ملحاسبة  استخدامها 

الحقوق. فأولوية حقوق اإلنسان أُيَِّدت يف إعالن فيينا 

أكَّدت  ذلك،  عىل  عالوة   .1993 عام  يف  عمله  وخطة 

والثقافية«1  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  »لجنة 

موجب  أيِّ  عىل  األولوية  اإلنسان  لحقوق  أنَّ  عىل 

اتفاقيات  الدولية2، مبا يف ذلك  آخر يف كل االتفاقيات 

االستثامر،  واتفاقيات  العاملية«  التجارة  »منظمة 

متعددة  الرشكات  مع  املعقودة  االتفاقيات  عن  فضالً 

الجنسية.

1     كام لوحظ يف الفصول السابقة، فإنَّ اللجنة عبارة عن هيئة 
تتكون من 18 خبريًا مستقالً يراقبون تنفيذ العهد، وهي أيًضا مسؤولة عن 

www.2ohchr.org/ :تفسريه. وملزيد من املعلومات تحقق من املوقع التايل

/english/bodies/cescr

)مايو( 2001  أيار  املنعقد يف  الخامسة والعرشون  الجلسة     2
الحقوق  ولجنة  الدويل؛  للتعاون  األعىل  املجلس  مع  بالتعاون  نُظِّمت  التي 

واالجتامعية  االقتصادية  »الحقوق  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 

والثقافية يف األنشطة التنموية للمؤسسات الدولية”.

املادة 103 من رشعة األمم املتحدة )1945(:

“يف حال التنازع بني التزامات الدول األعضاء يف األمم املتحدة مبوجب هذه الرشعة وبني 
التزاماتها املنصوص عليها يف أي اتفاقية دولية أخرى، تسود التزامات هذه الرشعة”.

Vienna Convention on the Law of Treaties, Article 56 :املصدر

اإلنسان  وحقوق  التجارة  عمل  إطاري  بني  العالقة 

القانوين

يُتبنَّى تحرير التجارة عىل نحو متزايد من قبل البلدان 

املتقدمة والنامية عىل حد سواء يف أنحاء العامل كافة، 

للنمو  وسيلة  أو  أداًة  باعتباره  له  الرتويج  يجري  إذ 

عىل  ناشئ  إجامع  مثة  ولكن،  والتنمية.  االقتصادي 

تتبنَّاها  ما  غالبًا  التي  التجارة  تحرير  مخطَّطات  أنَّ 

الحكومات ال تؤدي دامئًا إىل خفض الفقر والالمساواة؛ 

أن  التجارة(  )أي تحرير  له  إذ ميكن  العكس،  بل عىل 

بطرق  الدول  األحيان فسحة سياسات  أغلب  يقيد يف 

التنموية  االسرتاتيجيات  يف  االنخراظ  من  متنعها 

ُحرِّرت  عندما  وبالفعل،  اإلنسان.  حقوق  والتزامات 

خالل  متتال  نحو  عىل  األسواق  وانفتحت  التجارة 

أو  التنمية  مؤرشات  ركود  لوحظ  األخريين،  العقدين 

ذلك،  عىل  بناء  العربية.  البلدان  معظم  يف  تدهورها 

فليس من املُفاجئ أنَّه أُجِرَي تقويٌم لتداعيات التجارة 

قبل  واالجتامعية،  االقتصادية  الظروف  عىل  وآثارها 

لجوء الحكومات إىل رسم سياساتها التجارية.

عىل  اإلنسان  حقوق  التزامات  أولوية  من  بالرغم 

بتهميش  يهدد  خطرًا  مثَّة  فإنَّ  االقتصادية،  السياسات 

مبادئ حقوق اإلنسان واتفاقياتها وآلياتها يف ما يتعلق 

بأطر العمل القانونية الدولية األخرى، كقانون التجارة 

الدولية. ولهذا السبب، بات السجال حول العالقة بني 

التجارة وقانون حقوق اإلنسان، وأثر اتفاقيات التجارة 

السنوات، وذلك  ع عىل مدى  يتوسَّ األخرية،  عىل هذه 

بني وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية األخرى، 

فضالً عن مجموعات املجتمع املدين.

عىل  التجارة  تحرير  تداعيات  تفحُّص  تعاظم  وقد 

حقوق اإلنسان نتيجة األزمات العاملية املتعددة التي 

تقوميات آثار اتفاقيات التجارة واالستثامر
)HRIAs( عىل حقوق اإلنسان

إعداد: كندة محمدية، تيفاين خان
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الغذاء واملناخ واألزمة  أزمات  العامل، مبا فيها  صدمت 

املالية االخرية. ويف املنطقة العربية، فقد عزَّزت ثورات 

األسئلة   2010 عام  أوائل  يف  اندلعت  التي  الشعوب 

يف  مبا  االقتصادية،  السياسة  خيارات  حول  املتمحورة 

اإلنسان  التجارة وتوافقيتها مع حقوق  ذلك سياسات 

والتزاماتها ومع األهداف التنموية.

يات السياق الراهن: تحدِّ

ل حكوماتنا املسؤوليات عن كلتا جبهتي . 1 بينام تتحمَّ

التجاري  القانوين  العمل  وأطر  االنسان  حقوق 

ق بني التزاماتها ومسؤولياتها. الدولية، إال أنها ال تنسِّ

املحفظتني . 2 عن  املسؤولون  يتجاهل  ما  غالبًا 

اإلنسان  حقوق  التزامات  والتجارية  االقتصادية 

التي تندرج يف مسؤوليات وزارات أخرى.

مثة غياب ملنتدى مؤسسايت حيث ميكن أن تُناقَش . 3

فيه مسائل العالقات املتبادلة بني حقوق اإلنسان 

والتجارة )عامليًّا، وعىل األغلب وطنيًّا(.

القضائية . 4 شبه  أو  القضائية  لآلليات  غياب  مثة 

ضمن النظام العاملي لفضِّ النزاعات الناشئة بني 

قواعد التجارة وقانون حقوق اإلنسان.

حقوق . 5 آليات  استخدام  البلدان  عىل  يصعب 

فيام  التجارية،  املفاوضات  يف  القانونية  اإلنسان 

يبقى العديد من البلدان يف حالة حذر من من 

نظام  ضمن  اإلنسان  حقوق  اعتبارات  استرياد 

اإلنسان  حقوق  آليات  يقوي  ال  العاملي  التجارة 

تعمد،  أن  تخاف من  البلدان  فهذه  يعزِّزها.  وال 

بدالً من ذلك، إىل فتح طرق الستعامل التزامات 

حقوق اإلنسان كذرائع العتامد إجراءات حامئية 

ضدها.

هدف هذا الفصل وحدوده:

م هذا الفصل ليكون ُمدخالً يناقش العالقة ما بني اتفاقيات التجارة التي وقَّعت عليها  ُصمِّ
البلدان العربية وبني االلتزامات القانونية الواقعة عىل عاتقها يف مجال الحقوق االقتصادية 
واالجتامعية. ال يحاول هذا الفصل تقديم أداة لرصد أثر أيِّ اتفاقية تجارة معيَّنة عىل حقوق 
اإلنسان؛ بل يحاول أن يربط بعض املعلومات والتحليالت املتوفرة عن هذا املوضوع، من 
خالل االعتامد عىل األمثلة والحاالت من البلدان العربية وغريها من البلدان النامية. فهو 
يتوجه أوالً إىل منظامت املجتمع املدين، مع أنه قد يكون مفيًدا لغريها من املعنيني غري 

الدوليني، فضالً عن املسؤولني الحكوميني.

اإلطار 23: بعض التعريفات األساسية

• اتفاقيات إطاري العمل التجاري واالستثامري )TIFAs( – عبارة عن 	
رشط الزم ومسبق التفاقية التجارة الحرة، وتساهم هذه االتفاقيات 
يف انشاء انشاء إطار عمٍل مؤسسايتٍّ ملتابعة مسائل االستثامر وتحديد 
األطر الزمنية إلطالق املفاوضات املستقبلية املتعلقة بتحرير االستثامر 

أو بالحامية«1.

• اتفاقيات االستثامر الثنائية )BITs( – هي اتفاقيات تعقد بني بلدين 	
التعزيز والحامية املتبادلني لالستثامرات عىل أرض كلٍّ  و تساهم يف 
ما يكون حجم  فيهام. وغالبًا  القامئة  الرشكات  قبل  البلدين من  من 
النطاق بحيث تغطي مسائل كاملعاملة  االتفاقيات واسع  مثل هذه 

املنصفة واملتكافئة وفض النزاعات التي تنشأ بني املستثمر والدولة2.

• بلدين 	 بني  تُعقد  اتفاقيات  هي   –  )FTAs( الحرة  التجارة  مناطق 
التجارية  غري  والحواجز  الجمركية  الرسوم  كل  مبوجبها  تُزال  أكرث  أو 
يحتفظ  أنه  »غري  فقط.  أطرافها  عىل  منافعها  وتُطبَّق  التجارة،  أمام 
كل طرف يف منطقة التجارة الحرة بجدول رسومه الجمركية املستقل 
عند االسترياد من بلدان ثالثة، مام يجعل من منطقة التجارة الحرة 
هيئة أقل اندماًجا من الناحية االقتصادية من االتحاد الجمريك«. هذا 
العامة  االتفاقية  من   XXIV للامدة  الحرة  التجارة  مناطق  وتخضع 

.3)GATT( للتعرفة والتجارة

1 International Investment Rule-making: Stocktaking, Challenges and the Way 

Forward; UNCTAD Series on International Investment Policies for Development 

2008.

2  www.unctadxi.org/templates/Page___1006.aspx
3 Public Health related TRIPs-Plus Provisions in Bilateral Trade Agreements: 

• منظمة التجارة العاملية »زائد« أو »ناقص« – يُقصد بذلك االلتزامات 	
»منظمة  يف  األعضاء  البلدان  بعض  قبل  من  بها  التعهد  جرى  التي 
ت  انضمَّ التي  النامية  البلدان  رئيسية  وبصورة  العاملية«،  التجارة 
بها  املتعهَّد  تلك  أعىل من  تُعدُّ  التي  )بعد عام 1995(،  إليها  مؤخرًا 
يف االتفاقيات )زائد( من جهة، أو تتمتع بامتيازات تجارية هي إما 
أو  االتفاقية  بها يف  املتعهَّد  تلك  من  )ناقص(  أقل  أو  أنقص  درجتها 
التجارة  »منظمة  يف  األصلية  األعضاء  البلدان  قبل  من  بها  املتمتَّع 

العاملية«.

• اتفاقيات 	 يف  بنود  وهذه   – التفاضلية  واملعاملة  الخاصة  املعاملة 
األقل  وللبلدان  النامية  للبلدان  تُعطي  العاملية«  التجارة  »منظمة 
إجراءات  ييل:  ما  البنود  هذه  تشمل  أن  وميكن  خاصة.  حقوقًا  منواً 
لزيادة فرص هذه البلدان من الناحية التجارية، بنود تتطلب من كل 
البلدان األعضاء يف »منظمة التجارة العاملية« حامية مصالح البلدان 
النامية التجارية، دعم من اجل مساعدة البلدان النامية انشاء بُناها 
عىل  املساعدة  العاملية«،  التجارة  »منظمة  عمل  أجل  من  التحتية 
لتنفيذ  أطول  زمنية  فرتات  و  تقنية  معايري  توظيف  النزاعات،  فضِّ 
والبلدان  النامية  البلدان  واجهت  وقد  هذا  والتعهدات.  االتفاقيات 
األقل منواً تحديات يف االستفادة من الحقوق التي يُفرتض من هذه 
البنود ضامنتها، األمر الذي غالبًا ما ُخفِّف فقط إىل حدود مهل زمنية 

أطول للتنفيذ.

A Policy Guide for Negotiators and Implementers in the WHO Eastern 
Mediterranean Region 2010, by Mohammed K El Said, International Center 
for Trade and Sustainable Development & World Health Organization Regional 
Office for the Eastern Mediterranean.
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التي  الرئيسية  التجارية  االتفاقيات  األول:  الفصل 

تشارك فيها البلدان العربية: اإلضاءة عىل الهموم من 

وجهة نظر حقوق اإلنسان.

م هذا القسم لبعض اتفاقيات التجارة الرئيسية  سيقدِّ

التي تشارك فيها البلدان العربية، كام سيسلِّط الضوء 

عىل التداعيات االقتصادية واالجتامعية املحتملة التي 

تنطوي عليها. وهذه ينبغي أن تخضع لرصد منظامت 

األخرى  املدين  املجتمع  ومجموعات  اإلنسان  حقوق 

ومساءلتها.

اتفاقيات »منظمة التجارة العاملية«:

تُعترب »منظمة التجارة العاملية« هيئة متعددة األطراف 

واالتفاقيات  القواعد  ووضع  املفاوضات  عىل  ترشف 

املتعلقة بالتجارة الدولية وتنفيذها يف مجاالت التجارة 

بالسلع والخدمات، فضالً عن حقوق امللكية الفكرية 

هذه  عىل  التفاوض  يتم  الناشئة.  النزاعات  وفضِّ 

فتضع  الحكومات،  قبل  من  عليها  ويُوقَّع  االتفاقيات 

للحكومات  امللزمة  الدولية  للتجارة  القانونية  القواعد 

)ملزيد من املعلومات تحقَّق من املوقع الشبيك العائد 

لـ »منظمة التجارة العاملية« (. يف الوقت الراهن، مثَّة 

157 بلًدا عضًوا يف املنظمة املذكورة )حتى شهر آب/

أغسطس 2012(، ومن بينهم دول عربية. هناك سبعة 

لبنان،  وهي:  إليها  االنضامم  إىل  تسعى  عربية  بلدان 

ليبيا، الجزائر، سورية، العراق، السودان، اليمن.

بعض  تداعيات  عىل  الضوء  القسم  هذا  سيسلط 

حقوق  عىل  العاملية«  التجارة  »منظمة  اتفاقيات 

اإلنسان من خالل أمثلة تستعرض أهمية النظر يف تلك 

حقوق  نظر  وجهة  من  بلداننا  وتعهدات  االتفاقيات 

اإلنسان.

“عدم  مبدأ  مع  التعامل  مختلفان؛  والتأثري  التفسري  ولكن  متشابهة  صياغة   :24 اإلطار 
التمييز” وفق قانوين التجارة وحقوق اإلنسان

• يُعترب مبدأ “عدم التمييز” محوريًّا بالنسبة إىل كال قانوين التجارة وحقوق اإلنسان.	

• يف قانون حقوق اإلنسان، ميثل مبدأ “عدم التمييز” رضورة اتخاذ الدولة عمالً حاساًم 	
للتأكد من حصول كل فرد عىل حقوقه املحمية واحرتامها وإحقاقها.

• يف قانون التجارة، مبدأ “عدم التمييز” يعني أنه عىل الدولة اإلحجام عن القيام بأي 	
عمٍل ميكن أن يُعترب لصالح دعم الفاعلني املهمشني أو القطاعات املهمشة، حيث أنه 
الذي تُعامل به الرشكات املحلية، مهام  النحو  يجب معاملة الرشكات األجنبية عىل 

كانت هذه الرشكات قوية أو ضعيفة من الناحية االقتصادية.

 اتفاقية الزراعة )AoA(أ. 

من مبادئ “كامبينسينا” )Campensina( السبعة املتعلقة بالسيادة الغذائية:

إعادة تنظيم تجارة الغذاء: 

يُعدُّ الغذاء مصدر االغتذاء األول والرئييس، إال أنه يف التجارة يحتل املكان الثاين. يجب أن 
يكون اإلنتاج  يف أولويات السياسات الزراعية من أجل االستخدام املحيل وتحقيق االكتفاء 

الذايت. كام يجب أال تحل املستورَدات الغذائية محل اإلنتاج املحيل، وأال تُخِفض األسعار

نظام  من  جزًءا  الزراعة  من  الزراعة  اتفاقية  جعلت 

التجارة  لواء »منظمة  القواعد تحت  تجارة قائم عىل 

العاملية«. ومن بالغ األهمية أن تفهم البلدان النامية 

والبلدان األقل منواً، من بينها بلدان املنطقة العربية، 

اصبحت  أن  منذ  والسيَّام  وتأثرياتها،  االتفاقية  هذه 

ومجتمعات  اقتصادات  يف  حاسم  دور  تلعب  الزراعة 

عىل  تعتمد  البلدان  فبعض  الدول.  هذه  وثقافات 

العائدات املتولدة من صادرات محاصيل معيَّنة )مثالً 

املحيل  ناتجها  من   20% الزراعة  متثل  التي  سورية 

القائم، و%27 من عاملتها: بيانات عام 20103(، بينام 

تعتمد بلدان أخرى عىل استرياد األغذية. هكذا، ينبغي 

عىل الحكومات والعبي املجتمع املدين االهتامم مسبًقا 

بعد  والحًقا  الزراعية  اإلجراءات  عىل  التفاوض  عند 

تنفيذها.

ما هي أهمية رصد اتفاقية »منظمة التجارة العاملية« 

3 Via Campesina first coined the term ”food 

sovereignty“ in 1996 at the Rome World Food 

Summit. Towards a Green Food System:  How Food 

Sovereignty can Save the Environment and Feed the 

World, by Corrina Steward, Maria Aguiar, Nikhil 

Aziz, Jonathan Leaning and Daniel Moss )2007(, 

available at: http://www.nwrage.org/content/

towards-green-food-system-how-food-sovereignty-

can-save-environment-and-feed-world.
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الزراعية انطالقًا من حقوق اإلنسان؟

تحرير  )كذلك  الزراعة  اتفاقية  فٍُحَصت  والدتها،  منذ 

موضع  فكانت  بدقة،  عام(  بوجه  الزراعة  يف  التجارة 

سجال. فمقرِّر األمم املتحدة الخاص لشؤون الحق يف 

Olivier De shut- )الغذاء السيد أوليفييه دي شاتِّر 

“منظمة  عمل  إطار  بني  ما  التوافق  مسألة  أثار   )ter

الغذائيني  والسيادة  األمن  تامني  و  العاملية”   التجارة 

د  شدَّ إذ  مالئم4.  غذاء  يف  اإلنسان  حق  وإحقاق 

هذه  تعزز  التي  والرشوط  املتطلَّبات  من  عدد  عىل 

التوافقية،  منها:

املستقبلية أ.  والقواعد  املعايري  أنَّ  من  التأكد 

الزراعة لن تعرقل وضع  اتفاقية  املندرجة تحت 

السياسات والربامج اآليلة إىل دعم األمن الغذايئ، 

النامية  البلدان  أحوال  قياس  عىل  لة  مفصَّ وأنَّها 

وظروفها الوطنية الخاصة؛

اجتناب تعريف إنشاء و ادارة احتياطيَّات الغذاء ب. 

تحديدها  اجتناب   وبالتايل  ًها،  مشوِّ دعاًم  بانها 

)مبعنى تقييدها(؛

تكييف بنود اتفاقية الزراعة واتفاقيات »منظمة ج. 

مع  التوافقية  لضامن  األخرى  العاملية«  التجارة 

كافة:  املستويات  عىل  الغذاء  احتياطيَّات  إنشاء 

وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

)أنظر املزيد عن عمل املقرر الخاص لشؤون الحق يف 

الغذاء الحًقا تحت القسم الثالث(

بضعة أسئلة وأعامل لتعزيز اعتبارات حقوق اإلنسان:

كم من اإلنتاج الزراعي املحيل يف بلٍد ما يتمتَّع به . 1

السكان املحليون نسبًة ملا:

ا يُصّدر؟؛ أوب.   أ( إمَّ

يُستَورَد من بلدان أخرى؟ج. 

ما هي مساهمة الزراعة يف الناتج املحيل القائم . 4

ويف توليد العاملة؟ وهل هناك اتجاه نحو زيادة 

العاملة يف الزراعة، وكم يُعوَّض ذلك بغية الحؤول 

دون حدوث انتهاكات للحق يف العمل؟

هل أجِرَي تحليل قطاعي لـ: 1( اتفاقية الزراعة . 5

يف  جديدة  تعديالت  أو  بنود  ألي  و2(  عموًما، 

االتفاقية؟

4 The World Trade Organization and the Post-

Global Food Crisis Agenda, by Olivier De Schutter 

)November 2011(, available at: http://www.srfood.

org/index.php/en/areas-of-work/chains-trade-and-

aid/trade

للغذاء«، فكيف . 6 »مستورًدا خالًصا  البلد  إذا كان 

للمواد  املالمئة«  »املخزونات  الحكومة  تضمن 

تستفيد  )مجموعات(  مجموعة  أي  الغذائية؟ 

اإلصالحات  أو  التدابري  هذه  مثل  من  الواقع  يف 

املُدَخلة عىل االتفاقيات القامئة؟

الزراعية . 7 االتفاقية  أثر  الحكومة  تدرس  كيف 

عىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية؟ هل تقوم 

الحكومة بتصميم سياسة زراعية بطريقة تحول 

تضمن  كيف  املذكورة؟  الحقوق  انتهاك  دون 

والسيادة  األمن  اعتبارات  الزراعية  السياسة 

الغذائيني والحق يف الغذاء؟

أي جهود بُذلت من قبل الحكومات لضامن أنَّ . 8

تُسلب  لن  املزارعني(  )صغار  معينة  مجموعات 

حقوقها يف العمل، أو أن املستهلكني لن يفقدوا 

بدل  النوعية  الحق يف حيازة سلع محلية جيدة 

مستورَد  غذاء  هيئة  عىل  الجودة  متدنية  سلع 

املؤسسايت  العمل  إطار  ما هو  ُمعالَج؟  أو  مجلَّد 

الذي يضمن مشاركة املعنيون املتأثِّرون يف وضع 

سياسة حيال التجارة يف الزراعة؟

والتفاضلية . 9 الخاصة  املعاملة  تُخفَّف  ما  غالبًا 

الزراعة  اتفاقية  تحت  النامية  للبلدان   )S&D(

مُتنح  إضافية  زمنية  مهلة  اضافة  خالل  من 

املرونة يف  منحها  بقصد  وليس  االتفاقية،  لتنفيذ 

حاجاتها  مع  تنسجم  تجارية  سياسة  استخدامها 

صحيحة  جهوًدا  الحكومة  تبذل  فهل  التنموية. 

لحامية حقها يف معاملة خاصة وتفاضلية تندرج 

تحت االتفاقية الزراعية؟

االتحاد . 10 مثل  النافذة  االقتصادية  الكتل  م  تقدِّ

األورويب والواليات املتحدة االمريكية إعانات دعم 

لقسم كبري من قطاعها الزراعي مام يضع مزارعي 

مواجهة  يف  منّوأ  األقل  والبلدان  النامية  البلدان 

العادل  غري  التنافس  يف  تتمثَّل  قاسية  تحديات 

أسواقهم  يف  حتى  ومدعومة  رخيصة  سلع  أمام 

السليمة  اآلليات  الحكومة  تضع  فهل  املحلية. 

السلع  تدفق  من  واملزارعني  القطاع  لحامية 

املستوردة أو من إغراق األسواق بها؟
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األورو-متوسطية 	.  الحرة  التجارة  منطقة 

)EMFTA(

لتحسني   )EMP( األورو-متوسطية  الرشاكة  مت  ُصمِّ

االستقرار عرب منطقة املتوسط، فضالً عن زيادة تعزيز 

خالل  انطلقت  فقد  االقتصاديني.  والتعاون  التكامل 

عملية برشلونة )1995( التي صدر عنها اإلعالن، والتي 

أسست لرشاكة شاملة بني االتحاد األورويب وبني اثني 

ت  تصدَّ كام  املتوسط.  جنوب  بلدان  من  بلًدا  عرش 

والتعاون  واألمن  السيايس  للحوار  برشلونة  عملية 

منطقة  ا  أمَّ والثقايف.  واالجتامعي  واملايل  االقتصادي 

فهي   )EMFTA( األورو-متوسطية  الحرة  التجارة 

ات الرشاكة املذكورة، وهي تتكون من  واحدة من مشتقَّ

اتفاقيات رشاكة )AA( مع أحد عرش بلًدا يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا )الجزائر، مرص، األردن، 

سورية،  الفلسطينية،  السلطة  املغرب،  ليبيا،  لبنان، 

بالبلدان  ستُعرف  ما  وهي  إرسائيل(5،  تركيا،  تونس، 

اتفاقيات  وتشمل   .)MPC( الرشيكة  املتوسطية 

يف  وزيادة  السلع  حركة  تحرير  اآلن،  حتى  الرشاكة، 

الرشاكة  واتفاقيات  التعاون.  مساعدات  صناديق 

إىل  الزراعية  وبالسلع  بالسلع  للتجارة  تتصدى  القامئة 

حدٍّ ما، بينام تُجرى املفاوضات ثنائيًّا يف مجال تحرير 

التجارة يف الخدمات )وفيام بعد تحرير التجارة بالسلع 

الزراعية(. عالوًة عىل ذلك، يسعى االتحاد األورويب إىل 

5 European Commission Directorate-General for 

Trade. Website: ec.europa.edu/trade/creating-

opportunities/bilateral-relations/regions/euromed/; 

Countries involved in the EMP are frequently referred 

to as the ‘Southern Mediterranean’ or ‘Mediterranean 

partner countries’.

توسيع التحرير والتقارب يف مجاالت حركة املستثمرين 

التنافس.  وقواعد  الحكومية  واملشرتيات  والحامية 

ملزيد من املعلومات تحقَّق من الرابطني التاليني:

http://www.eeas.europa.eu/euromed/index_
en.htm

http : / / e c . europa . eu/ t r ade /c reat ing-
opportunities/bilateral-relations/regions/
euromed

واتفاقيات  الحرة  املنطقة  هذه  رصد  املهم  من  ملاذا 

الرشاكة من وجهة نظر حقوق اإلنسان؟

إنَّ القواعد التي أنشأتها منطقة التجارة الحرة األورو-

متوسطية واتفاقيات الرشاكة تركت آثاًرا مبارشة وغري 

االقتصادية  الحقوق  جوانب  مختلف  عىل  مبارشة 

واالجتامعية. فاالتفاقيات تساهم يف هيكلة القطاعات 

غري  اجتامعية  بآثار  تأيت  ما  غالبًا  بطرق  االقتصادية 

.)social spillovers( مبارشة

االستدامة  آثار  تقويم  عن  دراسة  ت  تصدَّ ولقد 

الحرة  التجارة  منطقة  آلثار   2007 العام  يف  صادرة 

االجتامعية  بالجوانب  يتعلق  ما  يف  األورو-متوسطية 

قطاعات  أربعة  يف  نظرت  فقد  والبيئية.  واالقتصادية 

الصناعية  واملنتجات  والزراعة  الخدمات  اقتصادية: 

ا اآلثار الرئيسية الناجمة  والتحرير الجنويب-الجنويب. أمَّ

عن منطقة التجارة الحرة املذكورة يف ما يتعلق بحقوق 

دتها الدراسة عىل النحو التايل: اإلنسان فقد حدَّ

• عىل الدخل الفعيل:	

أن  ُمتوقعاً  كان  االقتصادية،  لآلثار  مكونًا  بوصفه 

الجمركية  الرسوم  عائدات  من  الناجم  الدخل  يعرف 

وفلسطني  لبنان  يف  أساسية  بصورة   ، مهامًّ سلبيًّا  أثرًا 

اإلطار 25: مثال حالة: غانا وتداعيات تحرير التجارة عىل الزراعة

 -)FAO( الدولية  والزراعة  األغذية  منظمة  –بحسب  غانا  واجهت 

مرات عدة تدفق مستوردات سلعة صلصة الطامطم )البندورة( ولحم 

الزراعية يف عام  أسواقها  األرز، وذلك منذ فتحها  الدجاج، فضالً عن 

جاءت  التدفقات  هذه  من  كبرية  نسبة  وإنَّ   .)FAO 2007(  1992

من االتحاد األورويب. أما يف عام 2004 –بحسب املنظمة نفسها- فقد 

للبيع لحم الدجاج بنحو 2,60 يورو للكلغ، فيام كان  كانت عرضت 

لحم الدجاج األورويب يُباع بخسارة قدرها 1,50 يورو للكلغ. وقد جاء 

تهجري املنتجني املحليني لقطاع محصول الطامطم نتيجة التنافس حول 

صلصة الطامطم. فهذه األخرية املستوردة وجدت طريقها إىل عادات 

املدن بصورة رئيسية،  الغذائية )طبًخا واغتذاء(، والسيَّام يف  الغانيني 

فصارت تنافس محصول الطامطم الطازجة املنتجة محليًّا. فاالسترياد 

وسائل  خالل  من  طامطمها  صناعة  غانا  تطوير  دون  حال  الرخيص 

املزارعني  صناعية تشكِّل رضورة من أجل مبيعات مستقرة من قبل 

محصول  مزارعي  عائالت  من  العديد  أن  النتيجة  وكانت  املحليني. 

وجباته  عدد  املحلية خفض  املجتمعات  يف  الدجاج  ومريب  الطامطم 

الغذائية حجامً ونوعاً عىل امتداد عدة أشهر، فصاروا مدينني، مامَّ أدَّى 

بهم إىل بلوغهم منطقة التعرُّض والهشاشة والفقر بإزاء ما يواجهونه 

تحت  واقًعا  الغذاء  يف  حقهم  صار  وهكذا  خارجية.  سلبية  آثار  من 

ًقا1. الخطر ومل يعد محقَّ

1 World Agricultural Trade and Human Rights: Case Studies on Violations of 

the Right to Food of Small Farmers, by Armin Paasch, in Case studies on Trade, 

Investment and the Right to Food.
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)السلطة الفلسطينية(. ميكن أن يكون ملثل هذا األثر 

تخصيص  عىل  الحكومة  قدرة  عىل  كبرية  تداعيات 

إىل  يؤدِّي  أن  ميكنه  إذ  العامة،  للخدمات  املوارد 

االقتصادية  الحقوق  إحقاق  التزاماتها حيال  قصور يف 

واالجتامعية، مبا يف ذلك ضامن الحد األقىص من املوارد 

وقابلية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  وُمتاحية 

ا التعويضات عن  الوصول إليها ومقبوليتها ونوعيتها. أمَّ

الخسائر التي مُينى بها الدخل نتيجة األنشطة األخرى 

قد تتفاوت من حيث تأثرياتها االقتصادية واالجتامعية 

بحسب سياسات التخفيف.

• عىل العاملة	

تقويم  دراسة  توقَّعت  الصناعية،  املنتجات  قطاع  يف 

يف  العاملة  يف  أوليًّا  سلبيًّا  هبوطًا  أو  تدهوًرا  األثر 

املحيل  اإلنتاج  عن  يستعاض  حيث  القطاعات،  تلك 

ز اإلنتاج. كام  باملستورَدات وبزيادة العاملة حيث يُحفَّ

الجزائر  من:  كل  يف  العاملة  عىل  سلبية  آثاًرا  دت  حدَّ

ا تأثري التحرير الزراعي عىل  ومرص وتونس واملغرب. أمَّ

العاملة، فقد توقعت الدراسة أن يكون إيجابيُّا وسلبيًّا 

يف آن، حيث بّينت دراسة تقويم األثر أنَّ االتفاقيات 

تنطوي عىل أثر كامن مرتفع عىل الحق يف العمل.

• عىل الفقر	

أشارت دراسة تقويم األثر إىل أن تحقيق أي أثٍر إيجايب 

االقتصادية  الكفايات  )نتيجًة  الفقر  مستويات  عىل 

الصناعي  التحرير  ربط  يستلزم  املتزايدة(  الكامنة 

بالسياسات التخفيفية املناسبة. ومثل هذه السياسات 

قد يكون بإمكانها التصدي لحقوق املجتمعات املتأثرة 

ومن  الهيكلة.  فرتات  خالل  واالجتامعية  االقتصادية 

عىل  الصناعي  التحرير  أثر  فإنَّ  كهذه،  سياسات  دون 

معييش  ومستوى  عمل  يف  الحق  عىل  وبالتايل  الفقر، 

الئق، قد يكون أثرًا متفاقاًم.

• عىل املساواة	

الحظت دراسة تقويم األثر أنَّه يُتوقَّع أن تتسبَّب آثار 

عىل  األورو-متوسطية  الكربى  الحرة  التجارة  منظقة 

العائدات الحكومية وعىل العاملة بتأثريات مؤذية عىل 

الجنوسية  املساواة  عىل  التحرير  فأثر  الدخل.  توزيع 

عاملة  سياسات  تعتمد  التي  البلدان  بني  يتفاوت 

املهم  فمن  وبالتايل،  الوجود.  سابقة  ثقافية  ومعايري 

الالمساواة  عىل  املذكورة  الحرة  املنطقة  أثر  مراجعة 

االقتصادية  بالحقوق  ارتباطًا  الجنوسية  والفجوات 

واالجتامعية.

بضعة مسائل وأعامل لتعزيز اعتبارات حقوق اإلنسان:

• سياسات 	 تنفذ  الحكومة  كانت  إذا  مامَّ  التحقق 

تخفيفية ملجابهة التأثريات السلبية عىل الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية.

• الدعوة إىل تشكيل لجنة سياسة عابرة للقطاعات 	

والحقوق  التجارة  بسياسة  يتعلق  ما  يف 

سياسة خاصة  لجنة  أو  واالجتامعية،  االقتصادية 

يف  كالحق  د،  محدَّ واحد  وبحق  التجارة  بسياسة 

عمل الئق. وإن لجنة كهذه من شأنها أن تكون 

مسؤولة عن مهمة َجْسِ الفجوة ما بني مسؤويل 

ووضع  اآلليات  وبناء  الرسميني  اإلنسان  حقوق 

مع  التجارة  سياسة  انسجام  لضامن  املقرتحات 

التزامات حقوق اإلنسان6.

• الدعوة إلجراء تقوميات أثر منطقة التجارة الحرة 	

اإلنسان  حقوق  عىل  األورو-متوسطية  الكربى 

الفصل  يف  التقوميات  هذه  من  املزيد  )أنظر 

الرابع(.

ج اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية يف ما بني البلدان 	.

التجارة  ومنطقة  املتحدة،  والواليات  العربية 

)MEFTA( الحرة األمريكية-الرشق أوسطية

اتفاقيات  بفعالية يف توقيع  املتحدة  الواليات  شاركت 

التجارة الحرة )FTAs( مع عدة بلدان عربية، مبا فيها: 

 .7)2006( ُعامن   ،)2006( البحرين   ،)2001( األردن 

التي تؤول  العملية  وتعترب هذه االتفاقيات جزًءا من 

األمريكية-الرشق  الحرة  التجارة  منطقة  إنشاء  إىل 

.8)MEFTA( أوسطية

األورو-متوسطية  الكربى  الحرة  التجارة  وكمنطقة 

األمريكية- الحرة  التجارة  منطقة  متثل   ،)EMFTA(

الرشق أوسطية )MEFTA( أكرث من مصلحة اقتصادية 

6  Euro-Mediterranean Free Trade Area 2010: Stakes, 

Challenges and Proposals Regarding Employment in 

the Southern Mediterranean Countries, by Kinda 

Mohamadieh, in 20 +10 30 Proposals to Develop a 

Genuine Social Dimension in the Euro-Mediterranean 

Partnership, Ed. Ivan Martin, published by Friedrich 

Ebert Stiftung and EuroMed NGO Platform.

7 www.trade.gov/press/publications/newletter/ita_048/

middle-east_0408.asp

8  Middle East Free Trade Area: Progress Report, by 

Mary Jane Bolle, 2006 CRS Report for Congress.
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تنطوي  التي  الرشوط  بني  فمن  العربية.  املنطقة  مع 

دعم  يخفضوا  أن  عليها  املوقعني  من  يُطلب  عليها 

إليه  ترى  الذي  أرسائيل،  عىل  االقتصادي  الحصار 

لتنظيامت »منظمة  انتهاكًا  باعتباره  املتحدة  الواليات 

»منظمة  ملتطلَّبات  انتهاك  )أي  العاملية«9  التجارة 

التجارة العاملية »الدولة األكرث تفضيالً« )MFN(، التي 

تنص عىل أنَّ سلع جميع البلدان األعضاء يف املنظمة 

األعضاء  مع  بالتساوي  تُعامل  أن  يجب  وخدماتها 

األخرى(.

ملاذا من املهم رصد اتفاقيات التجارة الحرة املعقودة 

مع الواليات املتحدة؟

من  أنشئت  التي  القواعد  تنطوي  سابًقا،  لوحظ  كام 

خالل اتفاقيات التجارة الحرة أثرًا مبارًشا وغري مبارش 

عىل مختلف جوانب الحقوق االقتصادية واالجتامعية. 

واتفاقيات الواليات املتحدة تحمل عىل وجه الخصوص 

نطاق  توسع  أنشأتها  التي  القواعد  ألنَّ  كبريًا  أثرًا 

تحت  عادة  تُنشأ  التي  املستويات  ليتجاوز  التحرير 

عملية التفاوض متعدد األطراف بشأن التجارة )يف ظل 

الحاالت،  بعض  ويف  مثالً(.  العاملية«  التجارة  »منظمة 

العربية،  البلدان  تعهدتها  التي  االلتزامات  تتجاوز 

الواليات  مع  املعقودة  الحرة  التجارة  اتفاقيات  وفق 

املتحدة، التزامات االتفاقيات التي ُعقدت مع البلدان 

التجارة  امللتزَم بها يف ظل »منظمة  املتقدمة األخرى، 

التجارة  التفاقية  املميزة  الخصائص  ومن  العاملية«. 

املتحدة  والواليات  املغرب  بني  ما  املعقودة  الحرة 

للبلدان  تقدمها  التي  االنتقالية  الزمنية  الفرتات  قرص 

األخرى  الحرة  التجارة  باتفاقيات  مقارنًة  الرشيكة 

املعقودة  تلك  )مثالً  املتحدة  الواليات  عقدتها  التي 

ومن  الوسطى(.  أمريكا  وبلدان   -CAFTA تشييل مع 

من  الوطنية  املعاملة  مبدأ  تطبيق  األخرى  الخصائص 

دون قيود، مبا ال يسمح للبلدان الرشيكة باستثناء أيٍّ 

من القطاعات10.

بعض  تداعيات  عىل  الضوء  التايل  القسم  وسيسلِّط 

9 Economic and Political Implications of the 

MEFTA Initiative, by Maghawri Shalabi Ali, in The 

International Politics Journal )2003(, www.mafhoum.

com/press6/165E16.htm

10 Intellectual Property Rights, by Omar Aloui, 

in Capitalizing on the Morocco-US Free Trade 

Agreement,  Eds Gary Clyde Hufbauer and Claire 

Brunel 2009, Peterson Institute for International 

Economics.

املتحدة،  الواليات  مع  الحرة  التجارة  اتفايات  جوانب 

امللكية  بحقوق  املتعلقة  التجارة  قواعد  عىل  بالرتكيز 

الفكرية عىل الحق يف الصحة.

والحق  املتحدة  الواليات  مع  الحرة  التجارة  اتفاقيات 

يف الصحة:

يتعلق  ما  يف  بالخطر  املنذرة  املقلقات  أهم  من 

األثر  هو  اإلنسان  حقوق  عىل   MEFTA بتداعيات 

امللكية  بحقوق  املتعلقة  القواعد  عن  سينجم  الذي 

املوقِّعة  العربية  البلدان  عىل  االتفاقية  يف  الفكرية 

وحاميته  فيها  الصحة  يف  الحق  احرتام  عىل  وقدرتها 

رئيسيون  العبون  القلق  هذا  أثار  وقد  وإحقاقه. 

كمنظمة الصحة العاملية وعدد من منظامت املجتمع 

دة يف اتفاقيات التجارة الثنائية11  املدين. فاملطالب املعدَّ

غالبًا ما تفرض التزامات أجحف من اتفاقيات »منظمة 

قواعد  تتجاوز  التي  االلتزامات  )أي  العاملية«  التجارة 

»منظمة التجارة العاملية« وتلك التي تعتربها اتفاقية 

»TRIPs-زائد«(.

تهدد  الفكرية  امللكية  بحقوق  املتعلقة  البنود  إنَّ 

بعرقلة قدرة الدول العربية عىل توفري الوصول العام 

إىل الطب املنقذ للحياة أو إىل التقانات الصحية. فبعض 

للقلق  املثرية  الرئيسية  الفكرية  امللكية  حقوق  بنود 

ضمن االتفاقية تشمل ما ييل: متديد صالحية االمتياز، 

املوازية  املستورَدات  عىل  قيود  البيانات،  حرصية 

املفروضة  والقيود  املرخصة،  أو  االمتياز  ذات  لألدوية 

القواعد  هذه  من  كل  فأثر  التسويق.  ترخيص  عىل 

ميكن أن يؤثر عىل الرعاية الصحية بنسب متفاوتة من 

بلد آلخر، استناًدا بصورة رئيسية إىل مستواه التنموي. 

الصحة هي  الحق يف  التداعيات عىل  فإنَّ  ذلك،  ومع 

عىل اإلجامل جدية وخطرية.

وقد لقيت هذه النقطة صدى يف عدة تقوميات ركَّزت 

عىل امللكية الفكرية وعىل الحق يف الصحة، مبا يف ذلك 

التجارية يف  القدرات  بناء  فريق  عن  الصادر  التقويم 

.)USAID( وكالة التنمية األمريكية

أنه  العاملية« فيام بعد  التجارة  كام الحظت »منظمة 

بآثار  تتَّسم  هذه  التجارة  اتفاقيات  أنَّ  من  بالرغم 

متشابهة عىل العديد من البلدان النامية يف العامل، فإنَّ 

هذه املقلقات واضحة جلية يف منطقة رشق املتوسط 

11 Assessment of Morocco’s Technical Assistance 

Needs in Negotiating and Implementing a Free Trade 

Agreement with the United States, 2003 Nathan 

Associates Inc.
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التي تضم معظم البلدان العربية12.

ولقد صدرت عن مجموعات املجتمع املدين يف املغرب 

مع  املعقودة  الحرة  التجارة  التفاقية  حادة  انتقادات 

الواليات املتحدة، وخصوًصا يف ما يتعلق بالقواعد التي 

املسألة  هذه  ولحل  الفكرية.  امللكية  بصدد  أنشأتها 

التفاهم  ومذكرات  الرسائل  البلدين  حكومتا  تبادلت 

بأن التزامات امللكية الفكرية يف االتفاقية لن تؤثر عىل 

كهذه  ومذكرات  رسائل  أنَّ  إال  العامة.  الصحة  مجال 

ليست ُملزمة، كونها مل تُشمل باالتفاقية نفسها، ولذا 

ال ميكن أن تشكِّل ضامنة من أال يصار إىل انتهاك الحق 

يف الصحة13.

املتعلقة  الثالثة  القواعد  أثر  أدناه  الجدول  يلخص 

التجارة  اتفاقيات  يف  تظهر  التي  الفكرية  بامللكية 

الحرة املعقودة مع الواليات املتحدة، والتي تُعترب من 

االلتزامات  يتجاوز  ما  )أي  »TRIPs-زائد«  التزامات 

الواردة تحت اتفاقية »منظمة التجارة العاملية«(14.

12  Public Health related TRIPs-Plus Provisions 

in Bilateral Trade Agreements: A Policy Guide for 

Negotiators and Implementers in the WHO Eastern 

Mediterranean Region 2010, by Mohammed K El 

Said, International Center for Trade and Sustainable 

Development & World Health Organization Regional 

Office for the Eastern Mediterranean.

13  Ibid. See also: Struggling to Balance Free Trade with 

Access to Medicines in the post-TRIPS Era throughout 

the Arab World, by Othoman Mellouk, Association 

de Lutte Contre le Sida )ALCS( Marrakech UNCTAD 

/ ICTSD / BA Regional Arab Dialogue. Intellectual 

Property Rights, by Omar Aloui in Capitalizing on 

the Morocco-US Free Trade Agreement, Eds. Gary 

Clyde Hufbauer and Claire Brunel, 2009 Peterson 

Institute for International Economics.

14  Public Health related TRIPs-Plus Provisions 

ة يات أخرى؛ الشفافية ومشاركة العامَّ تحدِّ

الحرة  التجارة  اتفاقيات  بشأن  التفاوض  عملية  إنَّ 

تتسم بانعدام الشفافية وبتهميش التداعيات الواقعة 

تُعطى  املثال  سبيل  أثنائها. عىل  اإلنسان  عىل حقوق 

مجموعات املجتمع املدين، عادًة، اجتامعات معلومات، 

ولكْن فقط بعد إنهاء عقد االتفاقية15.

ومثل هذا السياق ينتهك حق كل مواطن يف أن يشارك 

بالشؤون العامة، وهو ما يُقرُّه »العهد الدويل الخاص 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية« ]املادة 25)أ([، كام 

وهذا   .)3(  2 مبادته  التنمية  يف  الحق  إعالن  به  يقر 

أن  ينبغي  استثامر  أو  تجارة  اتفاقية  ال  أنه  ن  يتضمَّ

تُعقد وسط غياب النقاش العام، الذي ميكن أن تجريه 

برملانات منتَخبة بحرية16.

مساعدة  لحاجات  تقويم  أُجِرَي  املغرب،  حالة  ا يف  أمَّ

التقنية يف عام 2003 وفق ما تطلبته اتفاقية  املغرب 

التجارة الحرة املعقودة بني كل من الواليات املتحدة 

ما  التواصل  عىل  الضوء  يسلِّط  فالتقرير  واملغرب. 

الحكومية  املغريب واملنظامت غري  الخاص  القطاع  بني 

إىل  بالنسبة  حيويًّا  أمرًا  بوصفه  األكادميية،  والدوائر 

العملية  السياسة واملفاوضات. وإن مثل هذه  إصالح 

جانب  من  واإلرشاد  النصح  مع  املرتافقة  ُمول  الشَّ

in Bilateral Trade Agreements: A Policy Guide for 

Negotiators and Implementers in the WHO Eastern 

Mediterranean Region 2010.  Page 129.

15  Trade-Related Intellectual Property Rights, Access 

to Medicines and Human Rights in Morocco, 2006, by 

3D Trade, Human Rights, Equitable Economy.

16  Guiding Principles on Human Rights Impact 

Assessments of Trade and Investment Agreements, 

Report of the Special Rapporteur on the right to food, 

Olivier De Schutter, Addendum )December 2011(.

األثراملوجب

إلغاء الفرتات االنتقالية 
وخفضها

تتسم الفرتات االنتقالية بكونها رضورية مبا يتيح للحكومات زمًنا لتجري إصالحات مؤسسية مام يجعلها منسجمة مع اتفاقية 
التجارة الحرة. وتقصري الفرتات سينعكس بدوره عىل قدرة الحكومات عىل دراسة األثر ووضع السياسات الرضورية ملواجهة 

تأثريات االتفاقية السلبية.

حامية البيانات 
الحرصية

إنَّ حرصية البيانات تترصف بوصفها امتيازًا يحتكر سوق األدوية وذلك مبنع األدوية ذات غري العالمات التجارية من التنافس، 
فرتة  تأثري عىل متديد  البيانات  فلحرصية  األغلب.  األسعار عىل  مرتفعة  املرخَّصة  األصلية  األدوية  أسعار  تحافظ عىل  وبذلك 

االمتياز مبا يُجاِوُز تاريخ الصالحية أو الترصف باعتباره امتيازًا يف غياب الدواء.

قيود عىل االسترياد 
املَُوازي

لة )أي ذات االمتياز( التي تباع بكلفة أقل يف بلد أجنبي. ففي سوق األدوية  يُقصد باالسترياد املَُوازي مامرسة حيازة السلع املسجَّ
)الصيدالنية( ببلد ناٍم فقد يعني الوصول إىل مثل هذه األدوية بتكاليف معقولة فرقًا بني الحياة واملوت.
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السياسة  صنَّاع  تنبِّه  أخرى،  أمور  بني  من  ة،  العامَّ

من  نشوؤها  يُحتمل  التي  السياسية  االرتدادات  إىل 

عىل  ومساعدتهم  اإلصالحية؛  السيناريوهات  مختلف 

وضع األولويات بالنسبة إىل الحامية البيئية ومامرسات 

يف  للعامة  نطاقًا  أوسع  سهاًم  يعطي  ومبا  العمل؛ 

املفاوضات17.

بضعة أعامل لتعزيز اعتبارات حقوق اإلنسان

• ميكن إجراء دراسات األثر قبل خوض املفاوضات 	

واستخدامها لرفض البنود التي قد تقوِّض الوصول 

بجانب  الصحة،  يف  الحق  وانتهاك  األدوية  إىل 

الحقوق األخرى.

• اتفاقية 	 أثر  عىل  البحوث  دراسات  إجراء  ميكن 

التجارة الحرة عىل الصحة العامة.

• ميكن وضع آليات رصد اتفاقيات التجارة الحرة يف 	

البلدان التي وقَّعت أصالً االتفاقيات، وذلك لرصد 

تنفيذها ومعرفة تداعياتها عىل مختلف جوانب 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية، وخصوًصا خالل 

اعتامدها بنود االتفاقيات يف قوانينها الوطنية.

ج .	)QIZs( لة املناطق الصناعية املؤهِّ

مناطق   )QIZs( لة  املؤهِّ الصناعيَّة  املناطق  تُعدُّ 

راهًنا  أنشئت  قد  وهي  هجينة.  اقتصادية  معالجة 

استخدام  وتتطلب  فقط،  ومرص  األردن  من  كل  يف 

املنتجات  حيث  من  اإلرسائيلية  املُدَخالت  من   8%

الجمركية  املعاملة  إىل  استناًدا  استريادها  ينبغي  التي 

الحرة التفضيلية من هذه املناطق إىل سوق الواليات 

لة  املتحدة18. أضف إىل ذلك أنَّ املناطق الصناعية املؤهِّ

17  Assessment of Morocco’s Technical 

Assistance Needs in Negotiating and Implementing a 

Free Trade Agreement with the United States. 2003 

Nathan Associates Inc. See also: Trade Liberalization 

and Employment, by Eddy Lee, DESA Working Paper 

No. 5 October 2005.

18  Assessing the Impact of the QIZ Protocol 

on Egypt’s Textile and Clothing Industry, by Amal 

Refaat, Egyptian Center for Economic Studies.  

Working Paper No. 113, July 2006. Note: QIZ were 

created based on the amendment of the US-Israel 

Free Trade Agreement )FTA( in 1996 to extend the 

preferential duty free treatment for products of Israeli 

origin in the US market, to include exports from 

geographically designated areas in Egypt and Jordan 

عبارة عن مبادرة تجارية قامت بها الواليات املتحدة 

إرسائيل  بني  ال  الفعَّ للتطبيع  السيايس  الهدف  لتعزيز 

الغرض  ا  أمَّ واألردن.  مرص  العربيتني:  جارتيها  وبني 

كان  فقد  لة  املؤهِّ الصناعية  للمناطق  الرئييس  املعلن 

given specific rules of origin requirements.

اإلطار 26: اتفاقيات التجارة الحرة والحق يف العمل
متثِّل الروابط القامئة ما بني قانون التجارة الدولية وقانون العمل الدويل مسألة متصلة يف 
هة إىل هذه االتفاقيات تشري إىل ما  العديد من اتفاقيات التجارة الحرة. فاالنتقادات املوجَّ

ييل من لوم1:
• انتهاك الحق يف العمل.	
• ارتفاع البطالة والالمساواة من حيث األجور.	
• تزايد استغالل العامل يف البلدان النامية.	
• تدينِّ مستوى ظروف العاملة ومعايري العمل.	

يف  العامل  بحقوق  تتعلق  بنود  تضمني  إىل  تدعو  أصوات  ارتفعت  السياق،  هذا  ضمن 
اتفاقيات التجارة الحرة، لتكون وسائل لحامية العامل ولتعزيز معاهدات »منظمة العمل 

الدولية«.
حجج مع ُشُمول بنود لحقوق العامل يف اتفاقيات التجارة الحرة وحجج ضدها

وافقت الواليات املتحدة عىل السري بتضمني بنود خاصة بالعامل )حرية االجتامع، الحق يف 
تشكيل نقابات واتحادات جامعية، قيود عىل عاملة األطفال، وحظر العمل اإلكراهي( يف 

كل اتفاقيات التجارة الحرة البينية واإلقليمية.
بنوًدا  األردن  وبني  املتحدة  الواليات  بني  الحرة  التجارة  اتفاقية  تشمل  املثال:  سبيل  عىل 
تنص عىل إعادة التأكيد عىل أهمية حامية حقوق العامل يف التجارة. فهذه البنود متكِّن 
كل طرف )رشيك( من طلب املشاورات عندما تدعو الرضورة، ومن طلب فض النزاع إذا 
العمل  قوانني  تنفيذ  مينع  اآلخر  الطرف  بأن  الحرة  التجارة  اتفاقية  طاليف  أحد  اعتقد  ما 
عرف  فإذا  استثامرية.  أو  تجارية  أفضلية  كسب  بنية  املفعول(،  )سارية  القامئة  الوطنية 
املسار إخفاقًا فقد يسحب الطرف املسؤول املنافع التجارية من الطرف املنتهك أو يتخذ 
إجراءات مناسبة أخرى حتى يخضع الطرف املنتِهك بإذعانه اللتزاماته املتعلقة بالعامل، 

وذلك بصورة طبيعية بتحسني تعزيز قوانني عمله.
تلحظ انتقادات هذه املقاربة ما ييل:

• إىل 	 النامية  البلدان  وصول  بإقفال  حاميئ،  بقصد  البنود  هذه  مثل  استخدام  ميكن 
أسواق معينة.

• يجب أال تكون اتفاقيات التجارة الوسط الذي تُعزَّز فيه حقوق العامل، بل معاهدات 	
األمم املتحدة وهيئاتها التي تحتاج إىل التقوية يف سبيل تعزيز الحقوق.

• مثة شكوك جدية حول فعالية اتفاقيات تجارية كهذه كوسيلة لحامية حقوق العامل، 	
وبصورة رئيسية نظرًا آلليات التعزيز املنصوص عليها يف تلك االتفاقيات.

• ا 	 حقًّ يبقى  االتفاقيات  هذه  خالل  من  العامل  حقوق  لحامية  الشكاوى  تقديم  إن 
للحكومات الرشيكة؛ بحيث ال يحق للعامل أو للنقابات التقدم بأي شكوى2.

1 Euro-Mediterranean Free Trade Area 2010: Stakes, Challenges and Proposals 

Regarding Employment in the Southern Mediterranean Countries, by Kinda 

Mohamadieh, in 20 +10 30 Proposals to Develop a Genuine Social Dimension in 

the Euro-Mediterranean Partnership, Ed. Ivan Martin, published by Friedrich Ebert 

Stiftung and EuroMed NGO Platform.

2 The Labor Dimension of the Emerging Free Trade Area of the Americas, in 

Alston, Philip )ed.(. See also: Labour Rights as Human Rights, p. 143-176, by Steve 

Charnovitz )2005(.
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ولجذب  رشكاتهم  لبناء  للمستثمرين  حوافز  تقديم 

فرص  وتوليد   )FDI( املبارشة  األجنبية  االستثامرات 

العاملة. وباملقابل، سيُنشئ هؤالء املستثمرون رشكاتهم 

يف املناطق املختَصة بهذه البلدان من دون أن تخضع 

للقيود املحلية كالرضائب، عىل أن يستفيدوا من عرض 

العمل الكبري املتوفر يف البلد املضيف.

من  لة  املؤهِّ الصناعية  املناطق  رصد  املهم  من  ملاذا 

وجهة نظر حقوق اإلنسان؟

املناطق  إلنشاء  املعارضني  من  العديد  أن  من  بالرغم 

نجاحها  عىل  الضوء  يسلِّطون  لة  املؤهِّ الصناعية 

مستويات  وزيادة  وتوليدها  كالعاملة  مجاالت  يف 

تحمل  مل  أنها  إىل  يشريون  بعضهم  أنَّ  إال  التصدير، 

منافع يف الواقع لالقتصادات املحلية املضيفة، بل إنها 

أرضَّت يف بعض املجاالت عىل املستوى الرفاهي العام 

يف البلدان التي أُنِشئت فيها.

املناطق  أثر  أنَّ  التجربة  بيَّنت  املثال،  سبيل  عىل 

السكان  وعاملة  اإلنتاجية  عىل  املؤهلة  الصناعية 

 Ghoneim & Awad,( املحليني مل تتعدَّ الحد األدىن

املناطق  هذه  ترابطت  ذلك،  عىل  عالوة   .)2009

بانتهاكات خطرية لحقوق العامل، مبا يف ذلك ساعات 

دة وعدم دفع املستحق من األجر واإلساءة  العمل املمدَّ

اإلنسان  حقوق  من  والحرمان  والجنسية  الجسدية 

والعامل األساسية19. وهكذا، فقد عنت مامرسة اإلعفاء 

من التزامات قوانني العمل الوطنية، عىل األغلب، أنَّ 

ترتبط  املذكورة  الصناعية  املناطق  يف  العمل  ظروف 

بانتهاك حقوق العامل.

اإلنسان  حقوق  اعتبارات  لتعزيز  مهمة  أسئلة  بضعة 

)مع الرتكيز عىل حقوق العامل(:

• كيف تُضبط مسائل العامل والعاملة يف املنطقة 	

العمل  أرباب  يستفيد  لة، وكيف  املؤهِّ الصناعية 

من اإلجراءات اإلعفائية التي تفسح املجال أمام 

انتهاك حقوق العامل؟

19 Statement On Labor Strikes in the Qualifying 

Industrial Zones )QIZ(”, 25 April 2011. Available 

at: http://www.menaobservatory.org/statement-on-

labor-strikes-in-the.html )Accessed on 8th June 2012(; 

& “Jordan: Report notes regular abuse of workers in 

Qualified Industrial Zones”,16 May 2006. Available 

at: http://www.irinnews.org/Report/26884/JORDAN-

Report-notes-regular-abuse-of-workers-in-Qualified-

Industrial-Zones )Accessed on 8th June 2012(.

• املناطق 	 تقدمها  التي  الوظائف  أنواع  هي  ما 

العمل  أرباب  يلتزم  وهل  لة،  املؤهِّ الصناعية 

بالتزامات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االلتزامات 

العمل  »منظمة  اتفاقيات  عليها  نصت  التي 

الدولية«؟

• هل اتخذت الحكومة إجراءات سليمة ترمي إىل 	

إنشاء مفتِّشيَّة للرقابة العاملية تتمتع بالقدرات 

واملوارد التي متكِّنها من رصد االنتهاكات واتخاذ 

اإلجراءات الرضورية؟

• عىل 	 قامئة  توجيهات  الحكومة  وضعت  هل 

للمفتشني،  املحددة  القطاعية  اإلنسان  حقوق 

يف  التفتييش  عملهم  يف  العمالنية  األدلة  بتوفري 

مختلف القطاعات، مبا يف ذلك العمل اإلكراهي 

املنازل  وعامل  األطفال  وعاملة  )اإلجباري( 

واألمن  السالمة  ومستلزمات  الزراعيني  والعامل 

والصحة الجامعية.

• باتخاذ 	 الكفيلة  اآلليات  الحكومة  أنشأت  هل 

حال  يف  العمل  أرباب  ضد  القانونية  اإلجراءات 

ارتكابهم أي انتهاكات قانونية؟
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الناس، األرض، واملواد األولية... يف  دراسة حالة: املناطق الصناعية: 

خدمة الرشكات الكربى

اعداد: إياد الرياحي، مركز بيسان للبحوث واإلمناء- فلسطني املحتلة

املشكلة

املتحدة  الواليات  من  مبارشاً  تشجيعاً  املاضية  السنوات  شهدت 

األمريكية عىل إقامة ما يعرف باملناطق الصناعية املؤهلة يف كل من 

مرص واألردن وفلسطني، لذات األسباب السياسية التي ترغب الواليات 

االحتالل  بالرغم من حالة  أن تصبح »إرسائيل«،  املتحدة من خاللها 

الوحيش الذي يعيشه الفلسطينيني، حالة مقبولة ومزدهرة اقتصادياً. 

ووعدت الواليات املتحدة األطراف املختلفة بإعفاءات جمركية كاملة 

عن البضائع التي يتم إنتاجها يف تلك املجمعات الصناعية عند دخولها 

السوق األمريكية.

بشكل  ستجيب  الصناعية  التجمعات  تلك  أن  إىل  الرتويج  جرى  كام 

البلدان  يف  مرتفعة  نسباً  يسجل  الذي  البطالة  سؤال  عىل  مبارش 

الثالث، وهذا أمر مل يحدث. املفارقة أن تلك الدول التي اقيمت فيها 

املناطق الصناعية احتملت أعباء السمعة الناتجة عن إساءة معاملة 

أن هروب  كام  اإلنسانية،  ابسط حقوقهم  وانتهاك  األجانب،  العامل 

إىل  استثامراتهم  تحويل  أو  الرضيبي،  اإلعفاء  املستثمرين خالل فرتة 

مشاريع أخرى وإعادة تسجيلها داخل نفس البلد قد حرم الدولة من 

االستفادة من أي عائدات رضيبية لهذه املشاريع واالستثامرات.

املقاربات املعتمدة 

• رصد الترشيعات املتعلقة بانشاء املناطق الصناعية	

• رصد جميع االنتهاكات املتعلقة بالعمل الالئق 	

• دعم املزارعني للتوجة اىل القضاء 	

السابقة،  لألسباب  والدويل  الوطني  املستوى  عىل  الرصد  آليات 

االقتصاد  رهن  استمرار  بعدم  مرتبطة  أخرى  سياسية  وألسباب 

يف  واإلمناء  للبحوث  بيسان  مركز  بدأ  االحتالل،  باقتصاد  الفلسطيني 

الصناعية  املنطقة  لوقف مشاريع  ثالث سنوات  منذ  فلسطني حملة 

بن  بناءها يف سهل مرج  العمل عىل  يجري  التي  املنطقة  تلك  سواء 

عامر، أو املنطقة الصناعية يف أريحا والتي أصبحت جزءاً من مرشوع 

واألردن  »إرسائيل«  الفلسطينية،  السلطة  فيه  تشارك  اكرب  إقليمي 

وبتمويل من الحكومة اليابانية.

بقيت الوثائق املتعلقة باملرشوع طي الكتامن لسنوات عديدة، حيث 

رفضت السلطة الفلسطينية اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة باملرشوع 

مام اضطر نشطاء من املجتمع املدين ومبساندة من متضامنني يابانيني 

من رفع قضية لدى املحكمة اليابانية يف طوكيو للحصول عىل الوثائق 

الخاصة باملرشوع، وكذلك كان. وبدأت مجموعة من الباحثني يف مركز 

املناطق  تناولت  متدحرجة  بحث  بعملية  واإلمناء  للبحوث  بيسان 

والقانونية،  البيئية  السياسية،  االقتصادية،  النواحي  من  الصناعية 

ولتوفري معلومات اشمل تم إجراء بحث لنامذج قامئة يف األردن ومرص 

الفلسطيني  العام  الرأي  ومخاطبة  الضغط  حمالت  يف  استخدمت 

والتأثري عىل أصحاب القرار السيايس.

والخروق  اآلليات  حول  قانونية  دراسة  إجراء  تم  ذلك  جانب  إىل 

الفالحني  أرايض  عىل  االستيالء  عملية  يف  متت  التي  القانونية 

الفلسطينيني. مخرجات الدراسة تم االستناد إليها يف رفع قضية ضد 

ويف  العليا،  العدل  محكمة  لدى  وزرائه  ورئيس  الفلسطيني  الرئيس 

أنها  واعتربت  املقدمة  الدعوى  املحكمة  قبلت  املايض  العام  نوفمرب 

مستندة إىل أساس قانوين. وما زالت املحكمة مستمرة إىل يومنا هذا. 

املركز  أمام  صعبت  املختلفة  الضغط  ووسائل  البحثي  العمل  هذا 

مع  وثيقة  عالقات  تربطها  التي  املحلية  اإلعالم  وسائل  تجاوب 

االلكرتوين  اإلعالم  وسائل  إىل  املركز  لجأ  لذا  القائم.  السيايس  النظام 

هذا  حول  الكتابة  عىل  املحليني  الصحافيني  وتشجيع  واالجتامعي، 

اللجنة  وأعضاء  السياسية  األحزاب  مع  املركز  عمل  كام  املوضوع. 

التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ونواب من املجلس الترشيعي 

من أجل إطالعهم عىل نتائج الدراسات التي قام املركز بها، واملخاطر 

االقتصادية والسياسية املرتتبة عىل إقامة مشاريع املناطق الصناعية.

أدى  مام  للقضاء،  للتوجه  الفالحني  تشجيع  إىل  املركز  لجأ  مؤخراً 

السلطة  مع  مبارشة  مواجهة  يف  الفلسطينيني  املزارعني  وضع  إىل 

إنتاج فيلم توثيقي قصري )12  ترافق ذلك مع  الفلسطينية ورئيسها. 

دقيقة( يروي تجربة هؤالء املزارعني الذين تم االستيالء عىل أراضيهم 

لصالح إقامة منطقة صناعية.

الثالث سنوات املاضية أن يحافظ عىل تفاعل  واستطاع املركز طوال 

بالرغم  الفلسطيني،  املجتمع  يف  الصناعية  املناطق  مللف  وحضور 

التهديدات  من  للكثري  املرشوع  عىل  والباحثني  العاملني  تلقي  من 

والتضييقات لوقف الحديث عن هذا امللف.
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سياسات  مراقبة  يف  القائم  العمل  الثاين:  الفصل 

التجارة واتفاقياتها وتأثريها عىل الحقوق االقتصادية 

واالجتامعي.

أ-عمل مكتب املفوَّض السامي لألمم املتحدة لشؤون 

)OHCHR( حقوق اإلنسان

لشؤون  املتحدة  لألمم  السامي  املفوَّض  مكتب  يُعدَّ 

التي  الرئيسية  املتحدة  األمم  وكالة  اإلنسان  حقوق 

فهو  وحاميتها.  اإلنسان  حقوق  تعزيز  مهمة  أنيطت 

يقوم بهذا العمل يف ثالثة مجاالت رئيسية هي: وضع 

املساعدة  أيًضا،  يوفر،  كام  التنفيذ20.  الرصد،  املعايري، 

حقوق  التزامات  تلبية  من  لتمكينها  للحكومات 

اإلنسان.

20 High Commissioner’s Strategic Management Plan, 

United Nations Human Rights Office of the High 

Commissioner for Human Rights, 2010-2011.

كام يقرُّ مكتب املفوض السامي اتساع سياسات التجارة 

جملة  يف  تؤثر  أن  ميكن  السياسات  هذه  وأنَّ  ووزنها 

مكتب  كرَّس  فقد  ولذا،  اإلنسان.  من حقوق  متنوعة 

اإلنسان  وحقوق  للتجارة  عمله  من  جزًءا  املفوض 

وأدرجه يف قسم “العوملة – التجارة واالستثامر”. فهو 

يذكر املجتمع الدويل “بالرابط الذي ال ميكن تجنُّبه بني 

نظام التجارة الدولية وبني التمتع بحقوق اإلنسان”21. 

ويشمل عمله كذلك رصد اآلثار املحتملة التي تنطوي 

مجموعات  عىل  واالستثامر  التجارة  اتفاقيات  عليها 

حقوق  يَّة  أحقَّ وتعزيز  الضعفاء،  املعرَّضني  السكان 

قانون  يف  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  اإلنسان 

التجارة الدولية، مبا يف ذلك من قبل الدول واألفراد.

21 Ibid.

إضاءات عىل العمل الذي يضطلع به مكتب املفوض السامي لدى األمم املتحدة لشؤون حقوق اإلنسان

اسم العمل وخالصتهالقسم

Human Rights and World Trade Agreements: Using General Exception Clauses to Protect Human Rights )2005(.املنشورات

حقوق اإلنسان واتفاقيات التجارة الدولية: استخدام فقرات االستثناء العامة لحامية حقوق اإلنسان )2005(.
يستعرض التقرير استخدام “منظمة التجارة العاملية فقرات االستثناء العامة، ويناقش كيف ميكن تطبيقها يف سياق حقوق اإلنسان. كام 
يبني التقرير، أيًضا، أنَّ استخدام مقاربة حقوق اإلنسان هذه ميكنه أن يساعد الفاعلني )الالعبني( عىل فهمهم تأثريات تحرير التجارة 

والدول عىل التزامها املتتايل بالتزامات حقوق اإلنسان وقواعد “منظمة التجارة العاملية” بصورة أفضل.

تقارير مفوَّض 
حقوق اإلنسان

 Economic, Social and Cultural Rights: Analytical Study of the High Commissioner for Human Rights on the
)Fundamental Principal of Non-discrimination in the Context of Globalization (2004

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية: دراسة تحليلية للمفوض السامي لحقوق اإلنسان عن مبدأ عدم التمييز األسايس يف سياق 
العوملة )2004(.

بني  ما  يف  الالمساواة  ع  توسِّ أن  أيًضا،  آخر،  جانب  من  ميكنها،  أنه  إال  االقتصادية،  الفرص  تعزيز  للعوملة  ميكن  بينام  أنه  عىل  التأكيد 
املجموعات ضمن البلدان ذاتها وبني البلدان. ويناقش جزء كبري من هذا العمل، أيًضا، فكرة الالمتييز يف جملة من املجاالت من قانون 

التجارة الدولية حتى قانون حقوق اإلنسان.
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ج عمل مقرِّري األمم املتحدة الخاصني22	.

لدى  خاصني  مقررين  عدة  عمل  التايل  القسم  يقدم 

عىل  التجارة  أثر  مع  يتعاملون  الذين  املتحدة  األمم 

دة: حقوق إنسانية محدَّ

i .ر الخاص لشؤون الحق يف التعليم عمل املقرِّ

كاتارينا توماشيفسيك: املقرر الخاص للحق يف التعليم 

.23)1998-2004(

ا أم باعتباره  يف تقريرها »عوملة ماذا: التعليم باعتباره حقًّ

خدمة متَّجٌر بها؟«، تناقش كاتارينا توماشيفسيك زيادة 

22    املقررون الخاصون هم خرباء مستقلون يُعيَّنون من قبل 
رئيس مجلس حقوق اإلنسان ليتقصوا موضوًعا محدًدا يتعلق 

بحق إنساين، أو مسائل يف حقوق اإلنسان ببلد محدد، فيضعون 

اإلنسان.  حقوق  مجلس  إىل  بها  والرجوع  الشأن  بهذا  تقارير 

ونذكِّر مستخدمي هذا الدليل بأنَّ عمل املقررين املعروض يف 

هذا القسم يكتفي مبجرد اإلضاءة عىل بعض الجوانب، وفهمها 

بصورة كاملة يقتيض دراسة الحقة. ملزيد من املعلومات تحقق 

من الرابط التايل:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/

HRCreview-ContributionSPPP_en.pdf

23    واألنسة توامشيفسيك هي أيًضا مؤسسة مرشوع الحق يف التعليم.

العوملة والتحرير. وهي  نتيجة  التعليم  الخصخصة يف 

ح فيه النقاط التالية: توضِّ

• املطالب 	 من  أشكاالً  الخصخصة  زيادة  تعكس 

املتناقضة بني قانون حقوق اإلنسان الدويل وبني 

األول  أنَّ  املالحظة  )مع  الدولية  التجارة  قانون 

يسبق الثاين(.

• ميكن أن تشكِّل التزامات معيَّنة واردة يف اتفاقيات 	

التجارة  التجارة يف الخدمات )كاتفاقية »منظمة 

أنظر   – الخدمات  يف  للتجارة  العامة  العاملية« 

الحكومة  قدرة  لعدم  أوليًّا  مصدًرا  »ز«(  اإلطار 

وتداعيات  الحدود  عابرة  الرشكات  دور  حول  تتمحور  أسئلة   :27 اإلطار 
حقوق اإلنسان

يًا جديًدا  ميثِّل دور الرشكات عابرة الحدود والرشكات متعددة الجنسية تحدِّ
يف النقاش الدائر تحت عنوان: العوملة-حقوق اإلنسان. تُجري هذه الرشكات 
مختلف العمليات )وبشكل عام تلك التي تقوم عىل العمل املكثَّف( لصالح 
ن بعض األفراد والرشكات عمل الرشكات  البلدان بأكفأ التكاليف. وفيام يثمِّ
العابرة واملتعددة ملا تولِّده من فرص العاملة يف البلدان النامية، إال أنَّ قلًقا 
نشأ حيال عدد من حقوق اإلنسان بسبب عدم خضوعها )أي الرشكات( 
لقوانني الدول املضيفة أو لقوانني الرشكات األم. تشمل هذه املسائل املقلقة 

ما ييل:
ترتكبها  التي  اإلنسان  لحقوق  املبارشة  االنتهاكات  وراء  يكون  أن  ميكن 
الرشكات العابرة/ الرشكات املتعددة )كحقوق عمل عامل املصانع( عمليات 
البيئية  كالتأثريات  النطاق،  واسعة  سلبية  تداعيات  عنها  وتنجم  بها  تقوم 

والصحية العامة.
أسئلة برسم االعتبار انطالقًا من مقاربة حقوق اإلنسان:

• سياسات 	 أو  إجراءات  أو  مرشوعات  أو  برامج  حكومتك  لدى  هل 
محددة ترمي إىل ضبط دور الرشكات متعددة الجنسية وغريها من 
اإلنسان، سواء لالستثامرات  يتعلق بحقوق  ما  مؤسسات األعامل يف 
التي متلكها رشكات وطنية  أرايض بلدك أم لالستثامرات  القادمة إىل 

يف بلدان أخرى؟
• وإذا كانت الحال تتعلق باالستثامرات القادمة إىل بلدك، فهل تتطلَّب 	

يًا( أن تشجع إجراء تقوميات ألثر  سياساته الوطنية )بوصفه بلًدا متلقِّ
حقوق اإلنسان؟

أسئلة برسم االعتبار انطالقًا من مقاربة حقوق اإلنسان:
• يكون 	 كأن  وطنية،  تدابري  )أو  وطني  تدبري  أي  حكومتك  توفر  هل 

تدبريًا إداريًّا أو استقصائيًّا، أو أن يكون هناك مركز تنسيقي ملنظمة 
ردَّا  إلخ...(   ،OECD والتنمية”  االقتصادي  التعاون  منظمة  “بلدان 

عىل مشاركة رشكة ما يف انتهاكات حقوق اإلنسان؟
• أي 	 أو  نصائح  أو  فضلة  مامرسات  أو  توجيهات  توفر حكومتك  هل 

تحت  العاملة  للرشكات  اإلنسان  بحقوق  مرتبطة  أخرى  أدوات 
سلطتكم أو الواقعة ضمن صالحيتكم؟

• الوحدات 	 بني  التنسيق  لضامن  تدابري  حكومتك  لدى  يوجد  هل 
املسؤولة عن حقوق اإلنسان وبني تلك املسؤولة عن تعزيز االستثامر 

والتجارة، أو استثامرات الرشكات الوطنية وتجارتها يف بلدان أخرى؟
• هل أجرت حكومتك أي دراسات ألثر األنشطة التي تقوم بها الرشكات 	

العابرة/ املتعددة وغريها من مؤسسات األعامل عىل حقوق اإلنسان؟
• والسياسات 	 القوانني  هذه  من  نوع  أي  حكومتك  لدى  كان  إذا 

واإلجراءات أو املامرسات التي تتعلق بالرشكات املتعددة وغريها من 
مؤسسات العامل وحقوق اإلنسان، فام هي العقبات الرئيسية املاثلة 

ال؟ يف وجه التنفيذ الفعَّ
** تحقَّق من العمل الخاص باملمثل الخاص ألمني عام األمم املتحدة لحقوق 

كام  األعامل،  مؤسسات  من  وغريها  الجنسية  متعددة  والرشكات  اإلنسان 
عمل  إطار  لتنفيذ  اإلنسان  وحقوق  باألعامل  الخاصة  التوجيهية  املبادئ 

األمم املتحدة: “حامية واحرتام وموازنة” عىل الرابط التايل:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/SRSGTrans-
CorpIndex.aspx

إنَّ ملحاحيَّة إعادة التأكيد عىل الحق يف التعليم أبرزتها املفاوضات بشأن تحرير التجارة يف 
رو خدمات التعليم وضعوا األسلوب فحرفوا التعليم وجعلوه  الخدمات التعليمية. فمصدِّ
خدمة يُتاجر بها دوليًّا، ولذا فمن املهم تحديد طبيعة ذلك الجزء من التعليم –وكذلك مداه 
ة. والسؤال هو كالتايل: هل  بالنسبة للعامَّ وحجمه- الذي ينبغي أن يظل معفيًّا ومجانيًّا 

ا”1 نسري نحو تعليم يتَّسم بأنه سلعة أم نحن نتجه نحو وعي التعليم بوصفه حقًّ

املقرِّر الخاص للحق يف التعليم

1 Manual On Rights-Based Education: Global Human Rights Requirements Made 

Simple”, by the Special Rapporteur on the Right to Education in cooperation with 

UNESCO.
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التعليم  يف  الحق  احرتام  يف  بواجبها  القيام  عىل 

وحاميته وإحقاقه.

• بيع 	 الخدمات  يف  الدولية  التجارة  قانون  ع  يرشِّ

يستطيع  ال  من  أولئك  باستثناء  التعليم ورشائه، 

مقتضيات  للخطر  يعرِّض  الذي  األمر  رشاءه، 

األسايس  التعليم  بأنَّ  األساسية  اإلنسان  حقوق 

إلزامي ومجاين.

• ما 	 يف  الدستورية  الضامنات  يف  الوضوح  انعدام 

يتعلق بالتعليم يُحبط التقدم عىل طريق التنمية 

إىل  الدساتري  يُعَمُد يف  عندما  التعليمية، والسيَّام 

وضع فقرات أو بنود تتعلق بالحق يف التعليم، إال 

أنها ال تحدد الدور الذي ستضطلع به الحكومة 

)إذا كان هناك من دور(. ومن شأن ذلك أن يزيد 

القانون  فهم  بني  الفاصلة  الخطوط  غموض  من 

وتطبيقه، وذلك بفرض رسوم مبارشة عىل التعليم 

العام بالرغم من ترصيح القانون يف بلدان معينة 

مبجانية التعليم.

• تفتقر 	 ولكنها  اإلرادة  الحكومات  لدى  تكون  قد 

حقوق  يف  واجباتها  مراعاة  عىل  القدرة  إىل 

ليس  النامية  البلدان  من  العديد  ففي  اإلنسان. 

من  وبالرغم  دامئًا.  متوفرًا  املجاين  العام  التعليم 

ميكن  قدراتها،  دون  حائالً  تقف  التي  العوائق 

أو  اإلقصاء  لجهة  أسوأ  الفقر  يجعل  أن  للتحرير 

االستبعاد التعليمي.

الخاص لدى  ر  املقرِّ أدبيَّات  ُيثار يف  إنَّ أهمَّ موضوع 

أنَّ  هو  التعليم  يف  والحق  التجارة  مسألتي  معالجة 

التعليم يجب أن يظلَّ خدمة مجانية عامة معفاة من 

القواعد التي تحكم التجارة يف الخدمات.

اإلطار 28: عن االتفاقية العامة للتجارة يف الخدمات )GATS( تحت لواء »منظمة التجارة 
العاملية«

تناولت هذه االتفاقية العديد من اعتبارات مجال التعليم، وبصورة  رئيسية ألنَّها تعامل 
الخدمات –مبا فيها تلك التي تؤثر عىل الرفاهية العامة- باعتبارها كينونات قابلة لالتجار 
بها وتحكمها قواعد »منظمة التجارة العاملية«. ولهذه االتفاقية هدف هو تحرير التجارة يف 
ا القلق الرئييس يف تحرير  عدد كبري من الخدمات املرصفية إىل خدمات الرعاية الصحية. أمَّ
الخدمات العامة –كالرعاية الصحية أو التعليم- فيكمن يف أنها تصبح ملكية خاصة، مع أنَّها 
حيوية بالنسبة إىل العامة وإلجامل التنمية يف بلد ما. كام أنها تظل أيًضا أساسية إلحقاق 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية، كالحق يف التعليم والحق يف الصحة.

أيّة  يف  املركزي  )الفاعل(  الالعب  هي  الدولة  »إنَّ 

حامل  فهي  التعليم؛  يف  بالحق  تتعلق  شكوى 

ذ األول؛ كام أنها الضامن؛ وتوقيعها  الواجب واملنفِّ

تُلزُِمها  التي  الدولية  واملواصفات  املعايري  يقابل 

احرتام الحق يف التعليم وحاميته وإحقاقه. فالدولة 

إذن، هي من يجب مساءلته أو محاكمته أو تحديه 

يف ما يتعلق بالنص املركزي بشأن الحق يف التعليم، 

ا دستوريًّا أم قانونيًّا أم سياسات«1. سواء أكان نصًّ

The Right to Education Project :املصدر

1 Right to Education Project:
http://www.right-to-education.org/country-node/488/
country-constitutional
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ii .ر الخاص لشؤون الحق يف الغذاء عمل املقرِّ

-2000( الغذاء  يف  للحق  الخاص  املقرر  زيغلر:  جني 

)2008

د املقرر الخاص للحق يف الغذاء، جني زيغلر، عىل  شدَّ

الرسائل التالية يف عمله:

• أن 	 ما  حكومٍة  ألعامل  ميكن  العوملة،  مع  إنَّه 

يف  الغذاء  يف  الناس  حق  عىل  ارتدادات  تحدث 

بلٍد آخر.

• إنه عىل الدول أن تتأكَّد من أنَّ عالقاتها التجارية 	

ال تنتهك حق الناس يف الغذاء يف بلدان أخرى.

• التزاماتها 	 حسبانها  يف  تأخذ  أن  الدول  عىل  إنه 

داخل  مداوالتها  يف  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة 

»منظمة  فيها  مبا  األطراف،  متعددة  املنظامت 

التجارة العاملية«.

الغذاء  يف  للحق  الخاص  املقرر  شاتِّْر:  دي  أوليفييه 

)-2008 حتى اليوم(24.

يركَّز عمل أوليفييه دي شاتِّْر عىل كيفية تأثري تحرير 

ح  يوضِّ فهو  عام.  بوجه  اإلنسان  حقوق  عىل  التجارة 

الثالث  التجارية  العاملية”  التجارة  “منظمة  اتفاقيات 

وهي:  الغذاء،  يف  الحق  عىل  تؤثر  أن  ميكن  التي 

 ،)GATS( الخدمات  يف  للتجارة  العامة  االتفاقية 

الفكرية  امللكية  بحقوق  الخاصة  التجارة  واتفاقية 

.)AoA( 25واتفاقية الزراعة )TRIPS(

ر دي شاتِّْر من أنَّ البلدان النامية ستشهد آثاًرا  ويحذِّ

24    ميلك املقرر الخاص للحق يف الغذاء أوليفييه دي شاتِّْر، أيًضا، موقًعا 

/http://www.srfood.org :شبكيًّا تآثُِريًّا

25 International Trade in Agriculture and the Right 

to Food, 2009, by Olivier De Schutter in collaboration 

with Friedrich Ebert Stiftung.

النزاع ما بني التعليم للجميع )EFA( واالتفاقية العامة للتجارة يف الخدمات

1990التعليم للجميع/ األونسكو

بتعميم   )EFA( للجميع  التعليم  اسرتاتيجية  تعهدت 

 .2000 عام  يف  التعهد  وجددت   ،1990 عام  يف  التعليم 

UNES- الدولية  الوكاالت  التزامات  عىل  تقوم  )وهي 

 )CO, UNDP, UNFPA, UNICEF, World Bank

ووزارات التعليم. وقد ظلت اسرتاتيجية التعليم للجميع 

مالزمة لألونسكو، بينام توصل اإلجامع العاملي إىل معايري 

األلفية  التنمية  بأهداف  متثَّلت  التي  الدنيا  الحدود 

.)MDGs(

عمل  خطط  تُعدَّ  أن  متفرقة  بلدان  من  يُتوقّع 

بها  تتجاوز  للجميع”،  “التعليم  السرتاتيجية 

األلفية  التنموية  باألهداف  الخاصة  خططها 

وتقاريرها  الفقر  لخفض  اسرتاتيجياتها  وأوراق 

تقرير  أُِعدَّ  وقد  اإلنسان.  اتفاقيات حقوق  بشأن 

عن فرتة سنتني يف األونسكو يتحرَّى التقدم املحقَّق 

االقتصادات  ذات  والبلدان  النامية  البلدان  يف 

املتحولة )االنتقالية(.

منظمة التجارة العاملية/ 

االتفاقية العامة للتجارة يف 

الخدمات

1995

رسميًّا  الخدمات  يف  للتجارة  العامة  االتفاقية  مأَسَسْت 

الدول  ثلث  من  أقل  تعهد  وقد  ورشاءه.  التعليم  بيع 

األعضاء يف “منظمة التجارة العاملية” بتحرير التجارة يف 

خدمات التعليم وفًقا لالتفاقية املذكورة.

عن  نجمت  التي  الرسمية  الوثائق  أوضحت 

العاملية”  التجارة  “منظمة  لـ  العامة  األمانة 

خدمة  -باعتباره  التعليم  أنَّ  الحكومات  وبعض 

التعليم  تُطَاِبق  قاعدة  )وبوصفه  مجانية-  عامة 

من  ويُعفي  حكومية  مسؤولية  يظلُّ  اإللزامي( 

قانون التجارة.

املصدر:
The General Agreement on Trade in Services )GATS( and Education for All )EFA(: Conflict of Interests?; By: Anita Trisnawati; The Journal of 
Doctoral Research in Education.

اإلطار 29: إطار عمل “التعليم للجميع”

نيسان  يف   )DFA( للجميع”  “التعليم  بـ  الخاص  داكار  إطار  تبنِّي  جرى 
)إبريل( 2000 يف املنتدى العاملي للتعليم، وقد وضع ستة أهداف ينبغي 

تحقيقها بحلول عام 2015 )وقد وقَّعته 164 دولة، وهي تشمل:

• توفري الرعاية الحضانية والتعليم لألطفال	
• تعزيز التعلُّم ومهارات الحياة لدى الشباب والراشدين	
• زيادة معرفة الراشدين القراءة والكتابة بنسبة 50%	
• واملساواة 	  ،2005 عام  بحلول  املدارس  يف  الجنويس  التوازن  تحقيق 

الجنوسية بحلول عام 2015
• توفري التعليم املجاين واإللزامي للجميع	
• تحسني جودة التعليم	

العريب  اإلقليمي  املؤمتر  يف  األهداف  أيًضا، عىل هذه  التأكيد  أعيد  وبينام 
بالقاهرة،  )يناير( 2000  الثاين  املنعقد يف كانون  بالتعليم للجميع  الخاص 
فإنَّ عدًدا من سياسات التجارة )من “منظمة التجارة العاملية” إىل اتفاقيات 
التجارة الثنائية/ البينية( التي بدت متناقضة مع أهداف التعليم املعلنة يف 
الدول العربية )يف كل من “اسرتاتيجية التعليم للجميع” و”أهداف التنمية 

األلفية”(، فقد جرى التعهد باسرتاتيجية التعليم للجميع.
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مختلفة عىل الحق يف الغذاء، يف ما يتعلق مبدى تبعيتها 

باعتبارها  املصنَّفة  فالبلدان  الغذائية.  للمستورَدات 

 ،)NFIDCs( للغذاء  مستوردة  نامية  بلدان  شبكة 

هذه  ضمن  أعضاء  العربية  البلدان  معظم  أن  حيث 

الشبكة، ستشهد خلالً يف ميزان املدفوعات كام كانت 

الحال خالل أزمة الغذاء 2008-2007.

ويالحظ دي شاتِّر ما ييل:

• فلدى 	 شعوبها،  حيال  مسؤوليتها  إىل  باإلضافة 

حيال  أراضيها  خارج  إضافية  التزامات  الدول 

األشخاص املوجودين خارج حدودها.

• عىل الدول أن تتحلَّل من هذه االلتزامات آخذة 	

عىل  للدولة  السيادية  الحقوق  االعتبار  بعني 

أراضيها.

• ال 	 التجارة  تحرير  أنَّ  من  تتأكَّد  أن  الدول  عىل 

يبخس أو مينع قدرات بلٍد ما عىل ضامن إحقاق 

حقها يف الغذاء أو أي حقوق أخرى إحقاقًا كامالً.

هذا، وقد ميَّز دي شاتِّْر بني االلتزامات املحلية وتلك 

اإلضافية الخارجية يف القالب التايل:

د أوليفييه دي شاتَّْر عىل الحاجة إىل ما ييل: ويشدِّ

• اتخاذ إجراءات مسبقة من خالل إدخال فقرات 	

التجارة  اتفاقيات  إىل  ُمُرونات  أو  استثنائية 

واالستثامر.

• األثر 	 تقوميات  خالل  من  الحقة  إجراءات  اتخاذ 

اتفاقيات  عن  الناجمة  اإلنسان  حقوق  عىل 

التجارة واالستثامر.

• تفسريها، 	 خالل  من  الدولية  االتفاقيات  مناغمة 

مبا يتالءم وتطور قانون الحقوق اإلنساين الدويل.

• واالستثامر 	 التجارة  اتفاقيات  إىل  فقرات  إدخال 

تنازًعا  أظهرت  إذا  فيها  النظر  بإعادة  تسمح 

حقوق  التزامات  بإحقاقها  الدول  التزامات  مع 

أو  »الغروب«  بفقرات  يعرف  )مبا  اإلنسان 

فقرات  أو   ”sunset clauses“( »التَّقاُدم« 

.)rendez-vous“ clauses“ »اللقاء«

iii . السكن يف  الحق  لشؤون  الخاص  ر  املقرِّ عمل 

يف  الحق  نات  مكوِّ من  نًا  مكوِّ )باعتباره  املالئم 

مستوى معييش مالئم(

التزامات إضافية خارج أراضيهاالتزامات حيال سكان الدولة

التزامات ينبغي احرتامها )االمتناع عن إجراءات 

تؤثر سلبًا عىل التمتع بالحقوق اإلنسانية(

التزامات ال ينبغي تضمينها يف اتفاقيات االستثامر التجاري، من 

نت أن تهدد معايش رشائح معينة من السكان. شأنها إذا ُضمِّ

اتفاقيات  أخرى ضمن  بلدان  فرضها عىل  عدم  ينبغي  التزامات 

حقوق  إحقاق  يعوِّق  أن  شأنه  من  ما  االستثامر،  أو  التجارة 

اإلنسان عىل أراضيها.

معايش  يهدد  الذي  كاإلغراق  مامرسات  عن  لالمتناع  التزامات 

شعوب بلدان أخرى.

)اتخاذ إجراءات من  التزامات ينبغي حاميتها 

شأنها أن تضبط أنشطة الالعبني الخاصني بغية 

ضامن أنها لن تؤثر سلبًا عىل حقوق اإلنسان(

التجارة  اتفاقيات  ضمن  القامئة  املرونات  استخدام  موجب 

من  ة  الهشَّ املعرَّضة  الرشائح  يحمي  أن  ميكنه  مبا  االستثامر،  أو 

السكان من اآلثار السلبية التي قد تقع عىل حقوق اإلنسان.

األجنبية  الرشكات  فيها  مبا  الرشكات،  أنشطة  ضبط  موجب 

السكان  تأثُّر متتع  التأكد من عدم  بغية  األجانب،  واملستثمرين 

بحقوق اإلنسان تأثُّرًا سلبيًّا.

املقيمة  الرشكات  أنشطة  بضبط  الدولة  عاتق  يقع عىل  موجب 

عىل أراضيها، بغية التأكُّد من عدم تأثُّر حقوق اإلنسان يف خارجها 

تأثُّرًا سلبيًّا.

إلحقاق  إجراء  )اتخاذ  تحقيقه  ينبغي  موجب 

ا بتسهيل حقوق كهذه من  حقوق اإلنسان، إمَّ

قبل أفراد، أو من خالل توفري سلع وخدمات(

يسمح  مبا  الالزمة  الوسائل  مع  املحلية  التدابري  لتوفري  موجب 

االلتزام  التجارة واالستثامر، كمساعدتها عىل  باالستفادة من  لها 

باملعايري أو متكينها من الوصول إىل ُمدخالت للفقراء، أو بجعل 

التقانات متوفرة، أو بدعم التنظيم الذايت للمنتجني بغية تقوية 

امتالكهم النفوذ.

مع  األخرى،  البلدان  املتخذة يف  التدابري  مراعاة  تسهيل  موجب 

املعايري ونقل التقانات، إلخ...، لضامن وصول املنتجني يف بلدان 

أخرى إىل األسواق.

املصدر:
Confronting the Global Food Challenge;  Finding New Approaches to Trade and Investment that Support the Right to Food. A Human Rights Approach to 

Trade and Investment Policies, p 12.
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ميلون كوثاري: املقرِّر الخاص للحق يف السكن )2000-

)2008

يرى املقرر الخاص ميلون كوثاري للحق يف السكن يف 

تقريره إىل اآلثار السلبية الناجمة عن خصخصة املياه 

عىل الفقراء وحقهم يف السكن. فهو يحثُّ الدول عىل 

مبا  والقيام  اإلنسان  حقوق  حيال  بالتزاماتها  االلتزام 

ييل:

• اإلحجام عن توسيع اتفاقيات تحرير التجارة التي 	

تشق الطريق أمام الرشكات الكبرية لتكون املورِّد 

الرضورية،  األساسية  العامة  للخدمات  الوحيد 

بغية إحقاق الحق يف السكن وغريه من الحقوق 

اإلنسانية.

• تنطوي 	 التي  االلتزامات  يف  بعناية  النظر  إنعام 

عليها اتفاقيات التجارة )كاالتفاقية العامة للتجارة 

يف الخدمات، واالتفاقية املتعلقة بحقوق امللكية 

تقويضها  عدم  ضامن  بغية  وذلك  الفكرية(، 

إىل  الوصول  فيها  مبا  اإلنسان،  حقوق  التزامات 

الخدمات األساسية والحق يف السكن املالئم.

• كالبنك 	 اآلخرين،  الالعبني  سياسات  يف  النظر 

الدويل )WB( وصندوق النقد الدويل )IMF(، مبا 

يف ذلك أوراق بحوث اسرتاتيجيات خفض الفقر 

تأثريات  تكون منطوية عىل  قد  التي   ،)PRSPs(

سلبية غري مرتقبة26.

• املتزايد 	 األرض  احتكار  أنَّ  االعتبار  بعني  األخذ 

نتيجة تزايد اتفاقيات حامية املستثمرين ونتيجة 

املدن  يف  الرئيسية  املواقع  عىل  املنافسة  تعاظم 

ذوي  املقيمني  يُجرب  ما  غالبًا  التََّعْولُم،  رسيعة 

يف  للسكن  طلبًا  الخروج  عىل  املتدنية  الدخول 

26  Privatizing Human Rights; The Impact of 

Globalization on Adequate Housing, Water and 

Sanitation, by Miloon Kothari.

مواقع أخرى، حيث يكون توفري الخدمات ضعيفاً.

iv . ر الخاص لشؤون الحق يف متتُّع كل فرد عمل املقرِّ

التي  والعقلية  الجسدية  الصحتني  معايري  بأعىل 

ميكن تحقيقها

أناند غروفر: املقرِّر الخاص لحق كل فرد بالتمتع بأعىل 

ل إليه من معايري الصحة )-2008حتى  ما ميكن التوصُّ

الوقت الراهن(.

الحظ املقرر ما ييل:

• ميكن أن متنع اتفاقيات تحرير التجارة املاليني من 	

الناس من الوصول إىل ما هو رضوري من أدوية 

حيث يكون منقذاً للحياة وُمطيالً لها.

• الفكرية الصارمة ترفع 	 امللكية  إنَّ قواعد حقوق 

كلفة األدوية من خالل السامح بإصدار منتجات 

سوق  احتكار  يُؤبِّد  مبا  الكلفة،  عالية  مرخَّصة 

األدوية.

• الدويل 	 »العهد  يف  أطراف  هي  التي  الدول  إنَّ 

للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية« تقع 

الة  والفعَّ اآلمنة  األدوية  توفري  التزامات  عليها 

وذات األسعار املعقولة واملقبولة واملقدور عليها، 

شة،  املهمَّ الفئات  إىل  وصولها  لضامن  وذلك 

كسكان الريف مثالً.

إعالن حقوق السكان األصليني )2008(

النزوح  عىل  األصليني  السكان  إجبار  عدم  ينبغي 

هناك  يكون  أال  وينبغي  ومواقعهم.  أراضيهم  من 

والسابقة  )الحرة  املوافقة  دون  من  َمْوقََعة  إعادة 

ونيلهم   ، املعنيني  األصليني  للسكان  عنها(  واملبلَّغ 

بعد ذلك التعويض العادل، وكذلك األمر أن يكون 

خيار العودة إىل مواطنهم متاًحا حيث أمكن.
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هنا بعض توصيات املقرِّر الخاص:

• ضد 	 متييزًا  تقيم  التي  التنظيمية  الحواجز  إلغاء 

وزيادة  التجارية  العالمة  ذات  غري  األدوية  رشاء 

رشاء  عملية  يف  الالعبني  واستقاللية  الشفافية 

األدوية.

• زيادة مشرتيات األدوية من برامج رشاء األدوية 	

اإلقليمية بغية دعم توسيع آليات الكلفة املتدنية 

والجودة العالية.

• اإلحجام عن االنضامم إىل اتفاقيات تجارة حرة أو 	

قواعد صارمة  تتضمن  إضافية  اقتصادية  رشكات 

متعلقة بحقوق امللكية الفكرية، كبنود »اتفاقية 

.)+TRIPS( »+ امللكية الفكرية

اإلطار 30:

حالة اتفاقية التجارة الحرة ما بني الهند واالتحاد األورويب

ر املقرر الخاص للحق يف الصحة مامَّ ييل: حذَّ

“ميكن أن متنع االتفاقية ماليني الناس من اكتساب الوصول 

الوقت  فالهند يف  لها.  للحياة واملنقذة  املُطيلة  األدوية  إىل 

الحايل تعترب أكرب مورِّدي األدوية غري ذات العالمة التجارية 

إىل العامل النامي، إال أنَّ اتفاقية التجارة الحرة قيد التفاوض 

د إنتاج األدوية املذكورة؛  يف ما بينها واالتحاد األورويب تهدِّ

علاًم أنَّ ماليني الناس يف العامل النامي يعتمدون عىل أدوية 

الهند هذه بسبب سعرها املقدور عليه”1.

حالة اتفاقيات غواتيامال التجارية الحرة:

ر املقرر الخاص للحق يف الصحة مامَّ ييل2: حذَّ

1  UN Special Procedures Bulletin October- December 2010.
2  Report of the Special Rapporteur the Right to Everyone to the 

enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental 

health; full report available at: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/

resources/Full_Report_653.pdf

بينام خطت حكومة غواتيامال يف جهودها خطوات إىل األمام لتوفري 

عىل  أنها  إال  لشعبها،  السياسات  من  وغريها  أفضل  صحية  رعاية 

األدوية بصورة حادة.  الوصول إىل  الحد من  نقيض ذلك عمدت إىل 

فالتغيريات التي أحدثتها يف سياساتها لرشاء األدوية تحتوي تنظيامت 

وإجراءات إدارية وعراقيل أخرى تعمل لصالح األدوية املرخَّصة وضد 

كان  السابق،  يف  للناس.  التجارية  العالمة  ذات  غري  األدوية  متاحية 

لته الحكومة  مورِّدو األدوية يستخدمون نظام الرشاء املبارش الذي عدَّ

يف عام 2004 ليصبح نظام مناقصات أو عطاءات مفتوح.

التجارة الحرة  اتفاقية  التفاوض عىل انضامم غواتيامال إىل  وقد جرى 

للتجارة  املغرب  كاتفاقية  –متاًما   )CAFTA( املتحدة  الواليات  مع 

الحرة مع الواليات املتحدة وغريها مام يشابهها من اتفاقيات التجارة 

الحرة الثنائية- من دون إعالم أو تشاور عامني مسبقني، بحيث فُرضت 

بنود تتعلق بامللكية الفكرية التي اتسع نطاقها لتتجاوز الرشوط التي 

وضعتها »منظمة التجارة العاملية« يف اتفاقيتها الخاصة بحقوق امللكية 

اتفاقية  عليها  تنطوي  التي  االلتزامات  هذه  بعض  ويشمل  الفكرية. 

املنظمة )TRIPS+( »حرصية البيانات« التي ترفع كلفة األدوية بينام 

يُسمح باألدوية املرخَّصة للمحافظة عىل االحتكارات يف سوق األدوية.

اإلطار 31:

ملشاركة  جديد  منتدى   :)UPR( الشاملة  الدورية  املراجعة  عملية 

مجموعات املجتمع املدين

هذا  يف  آنًفا  ورد  ما  –عىل  الشاملة  الدورية  املراجعة  عملية  تعترب 

رًا من  الدليل- آلية رصد ومراجعة لحقوق اإلنسان جرى تبنيها مؤخَّ

قبل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة. فهي تعتمد مقاربة 

تشاُركيَّة لتقويم مدى إحقاق الحكومات التزامات حقوق اإلنسان.

هذا وتُراجع سجالت كل أعضاء األمم املتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان 

مرة كل أربع سنوات، من خالل عملية املراجعة الدورية الشاملة.

ويف حني أنَّ املراجعة ال تركِّز عىل سياسات التجارة أو االستثامر ، إال 

أنها تقدم فسحة ميكن فيها للمجتمع املدين تعزيز شمول التحليالت 

املتعلقة بتداعيات صنع السياسات االقتصادية، مبا يف ذلك اتفاقيات 

الحقوق  وبالتحديد  الحقوق  مختلف  عىل  واالستثامر  التجارة 

أنه  االلية هي يف  إنَّ أهمية استخدام هذه  االقتصادية واالجتامعية. 

مساءلة  لكيفية  املدين  املجتمع  ملنظامت  منوذًجا  تشكِّل  أن  ميكنها 

الحكومات عن التزاماتها حيال حقوق اإلنسان عندما تتبنى سياسات 

تجارية جديدة.
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عمل مؤمتر األمم املتحدة بشأن التجارة والتنمية 	.ج

)UNCTAD; http://unctad.org(

عام  يف  والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر  أُنشئ 

يتنامى حيال موقع  القلق خاللها  كان  1964 يف فرتة 

البلدان النامية يف التجارة الدولية. وقد دعا العديد من 

ملعالجة  بالكامل  يُكرَّس  مؤمتر  عقد  إىل  البلدان  هذه 

يف  املالئم  الدويل  العمل  ولتحديد  املشكالت  هذه 

النامية  البلدان  أنشأت  نفسه،  الوقت  )ويف  صددها 

مجموعة الـ 77، التي تضم حاليًّا 131 بلًدا عضًوا(.

تقوم هذه املنظمة بالوظائف الرئيسية التالية بوصفها:

• منتدى للمداوالت يف ما بني الحكومات املدعَّمة 	

بالنقاشات مع الخرباء وبتبادل الخربات والتجارب، 

مبا يرمي إىل بناء توافق أو إجامع.

• السياسات 	 وتحليالت  البحوث  تُجري  مؤسسة 

وجمع البيانات ليستفيد منها ممثِّلو الحكومات 

والخرباء يف نقاشاتهم.

• عىل 	 لة  املفصَّ التقنية  املساعدة  م  تقدِّ مؤسسة 

مع  دة،  املحدَّ النامية  البلدان  متطلبات  قياس 

إيالء حاجات البلدان األقل تطوًرا والبلدان ذات 

ا.  خاصًّ اهتامًما  املتحولة  االنتقالية  االقتصادات 

وعندما يكون مناسبًا، تتعاون املؤسسة )أونكتاد( 

أداء  يف  أخرى  مانحة  وبلدان  منظامت  مع 

املساعدات التقنية.

ميكن ملنظامت املجتمع املدين االستفادة من:

• عن 	 يصدران  سنويني  تقريرين  أهم  استخدام 

»أونكتاد«:

o Trade and Development Report )TDR;:

http : / /archive.unctad.org/Templates/Page.

asp?intItemID=3742&lang=1(

o the World Investment Report )WIR(:

http://unctad.org/en/Pages/Publications/WorldInve

stmentReports%28199129%2009-.aspx (.

• 	 ،)IIA( بعد اتفاقيات »أونكتاد« لالستثامر الدويل

صدرت نرشة »املراقب« )Monitor( وهي نرشة 

إلكرتونية تتعرض لتداعيات السياسة وبالتحديد 

يف البلدان النامية والنتائج البحثية التي تنجم عن 

»برنامج االستثامر الدويل« أنظر:

• 	

• وحدة “أونكتاد” لبلوغ املجتمع املدين املسؤولة 	

عن مهمة الربط ما بني الطرفني وتسهيل املشاركة 

مبا  النقاش  ومنتديات  املشرتكة  االجتامعات  يف 

يؤدي إىل نتائج تنموية ملموسة27.

• التي 	 »أونكتاد«  فروع  وأعامل  تفويض  رصد 

ونصح  معينة،  اتفاقيات  أو  مناطق  مع  تتعامل 

السياسة الذي تقدمه إىل الحكومات الوطنية.

عىل  واالستثامر  التجارة  اتفاقيات  آثار  تقوميات   .  V

)HRIAs( حقوق اإلنسان

ُمدَخل إىل تقوميات آثار اتفاقيات التجارة واالستثامر 

عىل حقوق اإلنسان

• واالستثامر 	 التجارة  اتفاقيات  آثار  تقوميات  تركِّز 

عىل حقوق اإلنسان عىل كيفية تأثري االلتزامات 

املندرجة تحت اتفاقية ما )إيجابًا أم سلبًا( عىل 

الدول  كل  يف  أو  ما  دولة  يف  اإلنسان  حقوق 

املوقِّعة عىل االتفاقية موضوع النظر.

• ل 	 ميكن إجراء هذه التقوميات قبل القيام بالتدخُّ

أو بعده، بحيث يتَّسم كل نوع منهام بخصائص 

ومزايا مختلفة.

• السياسة 	 لصناع  التقوميات  هذه  توفر  أن  ميكن 

وجهة نظر شاملة حيال كيفية تأثري االتفاقية )أو 

بنود محددة منها( عىل املجتمع، وذلك بتبيان أثر 

حقوق اإلنسان عىل مخلف الفئات والجامعات، 

كالنساء أو ُمْنَجَمَعات السكان األصليني.

• بـ 	 تتسم  أنها  ميزة  االتفاقية  لتقوميات 

استخدام  بالرضورة  تقتيض  ألنها  »الدميقراطية« 

مختلف  ُمدَخالت  من  مستقاة  تشاُركيَّة  مقاربة 

املعنيني.

• عىل كل الدول أن تُِعدَّ تقومياتها بصورة مسبقة 	

قبل عقد اتفاقيات التجارة واالستثامر بوقت كاف 

بغية االستفادة من نتائج التقوميات والعمل بها. 

بعض  اعتامد  ميكن  ما،  التوافقيٌة  توجد  وحيث 

أو  االتفاقية  كإلغاء  حيالها:  املمكنة  االستجابات 

تقديم  إليها؛  ضامنة  بنود  إدخال  أو  تعديلها، 

دول-أطراف ثالثة تعويضات؛ و/أوتبني إجراءات 

تخفيفية28.

27 UNCTAD:  http://www.unctad.org/Templates/

Startpage.asp?intItemID=4746&lang=1&mode=more

28 These can be used in conjunction with steps in 

undertaking an HRIA )p 48( The full draft report 

can be accessed from: http://www.srfood.org/images/
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عند  الحسبان  يف  تؤخذ  التي  واالعتبارات  يات  التحدِّ

إعداد التقوميات:

• إجراء تقوميات آثار اتفاقيات التجارة واالستثامر 	

حتى  محدود  إجراء  هو  اإلنسان  حقوق  عىل 

وكيفية  ملحتواها  واضًحا  فهاًم  فإنَّ  ولذا  اآلن، 

إمكان استفادة البلدان منها يحتاج إىل مزيد من 

التطوير.

• تقويم 	 مكوِّنات  فهم  صدد  يف  الوضوح  عدم 

عىل  واالستثامر  التجارة  اتفاقيات  آلثار  موثوق 

حقوق اإلنسان، ويف الرابط بني التقوميات نفسها 

وبني واجبات الدول تحت لواء اتفاقيات حقوق 

اإلنسان.

• التجارة 	 التفاقيات  معيَّنة  ات  مؤرشِّ تكميم  إنَّ 

تأثريات  أنَّ  والسيَّام  صعب،  أمر  هو  واالستثامر 

االتفاقيات تتفاوت بني أن تكون قريبة املدى أو 

بعيدة املدى.

• ًها التفاقية 	 قد تقدم مؤرشات معيَّنة مشهًدا مشوَّ

الحرارية  السعرات  »أخذ  يبني  قد  مثالً،  تجارية. 

ما،  زيادة  تغذويًّا-  قياًسا  –بوضفه  اليومي« 

ويصور دخالً ُمراًدا يف ما يتعلق بالحق يف الغذاء. 

غري أنَّه إذا هبطت نوعية الغذاء املستهلَك )أي 

أحيانًا  يرتبط  –وهذا  املُعالَج(  الغذاء  من  مزيد 

تأثريات  إىل  ذلك  يؤدي  فقد  األسواق-  بتحرير 

سلبية ال سابق لها.

• يصعب تحديد السببية، ذلك أنَّ مؤرشات معينة 	

stories/pdf/otherdocuments/20110701_draft-guiding-

principles-on-hria.pdf

ميكن أن تبني النتيجة التي ميكن أن تكون ُمخرًَجا 

التجارة  بسياسات  مرتبطة  غري  مختلفة  لعوامل 

أو حتى بتدخالت الدولة. وبالتايل، فمن التحدي 

عزو  عنده  ميكن  الذي  الكامل  املدى  يُقاس  أن 

تجارية  اتفاقيات  إىل  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 

محددة، إذ تكون تعود إىل عوامل خارجية سابقة 

عىل االتفاقيات.

• تعتمد تقوميات آثار اتفاقيات التجارة واالستثامر 	

عىل حقوق اإلنسان عىل البيانات اإلحصائية التي 

تغيب يف الغالب يف البلدان النامية. كام قد تكون 

البيانات أيًضا غري منسجمة أو متفاوتة من حيث 

مصادرها.

• التجارة 	 اتفاقيات  آثار  تقوميات  تُستخَدم  قد 

“اتفاقيات  يف  اإلنسان  حقوق  عىل  واالستثامر 

بنوًدا  أو  الة  فعَّ غري  ضامنات  تحتوي  مؤذية 

عىل  تداعيات  االتفاقيات  هذه  وملثل  تعويضية. 

والحركات  املدين  املجتمع  منظامت  مشاركة 

أهداف  إىل  أيًضا  تسعى  )التي  االجتامعية 

سياسية واجتامعية ملقاومة االتفاقيات( يف إجراء 

التقوميات  أنَّ  يف  الخطر  هذا  ويقوم  التقوميات. 

التجارية  االتفاقيات  إقرار  لتسويغ  ستستخدم 

واالستثامرية التي تدافع عن التحرير وعن إلغاء 

التنظيم”29.

• التجارة 	 اتفاقيات  آثار  تقوميات  تتطلب 

كبريًا  استثامًرا  اإلنسان  حقوق  عىل  واالستثامر 

29 Report on Expert Seminar entitled Human 

Rights Impact Assessments of Trade Agreements: 

Reflections on Practice and Principles for Future 

Assessments )June 2010(.

اإلطار 32:

الخطوات الرئيسية يف إجراء تقويم آثار اتفاقيات التجارة واالستثامر عىل حقوق اإلنسان 

إلجراء تجاري ما

ح أن يتأثَّر ويف صدد . 1 الغربلة )screening(: تحليل أي من حقوق اإلنسان من املرجَّ

أيٍّ من الفئات السكانية.

التحجيم )Scoping(: تعيني جملة املسائل التي ستُعالَج واملنهجية التي ستُطبَّق.. 2

جمع األدلَّة: استخدام البحوث الكمية والكيفية بغية تحديد اآلثار.. 3

التشاور/ املشاركة: ضامن انخراط الجامعات املتأثرة، مبارشة أو من خالل ممثليها . 4

الرشعيني، وكلتا الطريقتني وسيلة إليصال العملية واملنتَج نفسه.

التحليل: الرتكيز عىل أثر اتفاقية التجارة واالستثامر عىل قدرة الدولة عىل احرتام . 5

حقوق اإلنسان وحاميتها وإحقاقها.

من . 6 أيٍّ  أساس  عىل  الراهنة  والتوصيات  االستنتاجات  وتوصيات:  استنتاجات 

ل املسؤولية. املؤسسات املسؤولة عن املفاوضات ستتحمَّ

عن . 7 العام  النقاش  من  حظها  لتنال  عامة  النتائج  جعل  بالتقارير:  اإلدالء  النرش/ 

إعداد اتفاقية التجارة واالستثامر وتنفيذها.

الرصد واملراجعة )تقويم اآللية(: بغية تحديد مدى أخذ هذه النتائج والتوصيات . 8

بعني االعتبار.

ملزيد من املعلومات راجع ما ييل:

”Guiding Principles for Human Rights Impact Assessments of Trade and 

Investment Agreements“ at: http://www.srfood.org/index.php/en/

areas-of-work/chains-trade-and-aid/trade
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املعنيني  مختلف  بني  ما  يف  واملشاورات  للموارد 

يُتفاَوُض  ما  تجارية  اتفاقيات  فنصوص  والوقت. 

عليها ميكن أن تتفاوت كثريًا من بدء املفاوضات 

انعدام الحسم،  إىل إقرار االتفاقية. وبالرغم من 

توفر التقوميات وجهة نظر تنفذ إىل االتجاهات 

والتحديات الناجمة من اتفاقية محددة.

• عىل 	 اإلجاميل  الجامع  األثر  قياس  محاولة  إنَّ 

عن  عبارة  ما  اتفاقية  قبل  من  اإلنسان  حقوق 

يتعلق  ما  يف  وخصوًصا  ومركَّبة،  معقدة  مهمة 

وبالتايل،  املدى.  وبعيدة  املجى  قريبة  باآلثار 

عىل  التجارة  اتفاقيات  أثر  تقوميات  عىل  ينبغي 

محددة  انتهاكات  عىل  تركِّز  أن  اإلنسان  حقوق 

ميكن أن تحدث نتيجة لجوانب السياسة املرتبطة 

تؤثر  كيف  )أي  ملموس  نحو  عىل  بالتجارة 

متطلَّبات التحرير يف الزراعة عىل حق الغذاء يف 

املُْنَجَمَعات املحلية(.

• وتنفيذها 	 التقوميات  تصميم  يضم  أن  ينبغي 

الدولية  االتفاقية  أنشأتها  التي  القوانني  جملة 

للقضاء عىل كل أشكال التمييز ضد املرأة وبرامج 

وذلك  وبيجينغ،  والقاهرة  فيينا  عمل  وخطط 

التداعيات  من  الجنويس  الجانب  تغطية  بغية 

الناشئة من قواعد التجارة واالستثامر30.

30  Ibid.

املساواة  وعىل  املرأة  حقوق  عىل  واالستثامر  التجارة  اتفاقيات  تداعيات   :33 اإلطار 

الجنوسية

أعمق  فهم  تعزيز  املهم  من  جنوسيًّا”.  “محايدًة  واالستثامر  التجارة  اتفاقيات  ليست 

لتداعيات تحرير التجارة واالستثامر بصورتها الجنوسية والسبل التي تتعمق من خاللها 

الالمساواة الجنوسية.

يف ما ييل بعض األسئلة التي تركِّز عىل العنرص الجنويس وتتمحور حول اتفاقيات التجارة 

واالستثامر:

• هل هناك بيانات تتعلق بعدد النساء العامالت يف قطاعات تغطيها اتفاقية التجارة 	

واالستثامر أو يف قطاعات أخرى يستشعر منها أنها ستفقد التنافسية نتيجة اتفاقية 

محددة؟ وهل هناك بيانات تتعلق بتغريُّ االتجاهات يف عدد النساء املوظفات يف 

هذه القطاعات أو القطاعات املامثلة؟

• اتخذتها حكومتك لوضع 	 التي  الخاصة –إن ُوجدت-  ما هي اإلجراءات املحددة 

خريطة للتداعيات الجنوسية وملوازنة االختالالت الجنوسية خالل عمليات تحرير 

التجارة؟

• هل أجرى املفاِوضون التجاريون تقوميًا حساًسا لألثر الواقع عىل حقوق اإلنسان من 	

الناحية الجنوسية؟ هل كانت البيانات املستخدمة مفككة الحتساب االختالفات 

والفروق الجنوسية؟ هل أجريت اعتبارات أخرى كهذه لتبنيُّ االختالفات والفروق 

بني العامالت الحرضيات والريفيات أو اإلناث من مجتمعات اقتصادية-اجتامعية 

مختلفة؟
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أمثلة عىل تقوميات األثر عىل حقوق اإلنسان التي أجريت

)HRIAs( التوقيتالحجم/ املدىإعداد:تقويم اآلثار عىل حقوق اإلنسان

تقوميات اتفاقية التجارة الحرة بني تايلند والواليات 

املتحدة األمريكية، 2006

Thai National Human Rights Commis-

sion

قبل االتفاقية

سياسات التجارة والجوع: أثر تحرير التجارة عىل 

الحق يف الغذاء يف مجتمعات زراعة األرز يف كل 

من غانا وهندوراس وإندونيسيا، 2007.

Frank Garbers and Thomas Hirsch نظر التقويم يف مدى تأثر الحق يف الغذاء يف كل

من مجتمعات زراعة محصول األرز يف كل من غانا 

وهندوراس وإندونيسيا بتحرير التجارة من خالل 

صندوق  بها  نصح  التي  الهيكيل  التعديل  برامج 

النقد الدويل.

بعد تطبيق الربامج

الحق يف غذاء مزارعي الطامطم )البندورة( وتربية 

الدواجن، 2007.

Sofia Monsalve )FIAN International(, 

Mohammed Issah )Send Foundation of 

West Africa(, Dr. Burghard Ilge )Both 

Ends(, Armin Paasch )Food First Infor-

mation and Action Network(, Kerstin 

Lanje )Germanwatch E.V(, Patrick Mul-

vany )UK Food Group( 

أجري التقويم يف غانا وكان له هدفان: 1( تحليل 

لدي  سلبًا  الغذاء  يف  الحق  تأثر  قد  كان  إذا  ما 

مزارعي الطامطم ومريب الدواجن أم ال؛ 2( تأثريات 

األورويب  االتحاد  بني  االقتصادية  الرشاكة  اتفاقية 

ECOW- )واللجنة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 

AS(، فضالً عن اتفاقيات اللجنة املذكورة املتعلقة 

بالرسم الجمركية الخارجية املشرتكة.

بعد

حق مزارعي زامبيا يف الغذاء )الحليب والعسل(، 

.2008

Civil Society Trade Network of Zambia 

)CSTNZ(, FoodFirst Information & Ac-

tion Network International )FIAN Inter-

national(, GermanWatch and the Peasant 

Farmers Association of Ghana

تقويم لألثر عىل حقوق اإلنسان بنيَّ أثرًا محتمالً 

التفاقية الرشاكة االقتصادية املعقودة بني االتحاد 

وباسيفيكية  وكاريبية  أفريقيا  دولة  األورويب و77 

الحليب  مشتقات  وبالتحديد  الغذاء  حق  عىل 

والعسل يف زامبيا.

بعد

يف  الذرة  ومزارعي  الحليب  منتجو  الغذاء،  حق 

أوغندة، 2009.

Gertrud Falk FIAN Germany.  Editors: 

Henry Richard Kimera )Consent Ugan-

da(, Rolf Kunnemann, Kerstin Lanje, Ar-

min Paasch )FIAN Germany(.  

Conducted by Germanwatch, Geraldine 

Galvaing )UK Food Group(.  

Other participating NGOs:  BothENDS, 

Send Foundation, Civil Society Trade 

Network 

اتفاقيات  من  مجموعة  أثر  يف  التقويم  يبحث 

السالح”  إال  يشء  “كل  )مبادرة  األورويب  االتحاد 

وسياسات االتحاد األورويب األخرى( عىل الحق يف 

الغذاء يف أوغندة بالرتكيز عىل منتجنْي اثنني هام: 

الحليب والذرة.

قبل وبعد

تقويم اتفاقية التجارة الحرة بني الدومينيكان 

حامية  أثر   :)CAFTA( املتحدة  والواليات 

وما  الصحة  يف  الحق  عىل  الفكرية  امللكية 

يرتبط به من حقوق يف كوستاريكا، 2009.

Simon Walker من كل  بني  الحرة  التجارة  اتفاقية  ألثر  تقويم 

إجراء  ومنهجية  املتحدة  والواليات  الدومينيكان 

هذا التقويم.

بعد

تقويم أثر تحرير التجارة عىل الحق يف الغذاء يف 

البلدان النامية.

FoodFirst Information and Action 

Network )FIAN( in collaboration with a 

number of other CSOs

بعد

1

1 The list of HRIAs was derived from Olivier De Schutter’s Background Paper for the June 2010 Expert Seminar entitled Human Rights Impact Assessments of Trade 

Agreements: Reflections on Practice and Principles for Future Assessments.


