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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 
حقززوق اإلنسزانل الادنيززة والسيااززية واة   ززا ية  تعزيزز وحاايززة عايزز 

 واةع ااعية والثقافيةل باا في ذلك الحق في ال ناية

 *تقرير الاقرر الخاص الاعني باسألة الفقر الاد   وحقوق اإلنسان  
 مذكرة مقدمة من األمانة  

مبقرر لن تتشرر ا األما ررن حترر إ  جمرر  قو  اررس ن ررري اا قرراإ ت  ارر  ا  رر   ا ررا  ا  رر   
. 26/3حت ر ا   ارس ن رري اا قراإ  الف   ا دقع ون ري اا قاإ، فجماجمب ألقترإ، ا  د عملا 

حتاعتبا هررا ويف هراا الت  ارر ، ارردل  ا  رر   ا ررا  عارة أإ م اماررن اي ررري امقتيررا ان وامجتماعجمررن 
وقو ضررماإ  لاجهرر  ال امجمررن قو ال  راى عاررة الف ر  ا رردقعاا جره ارراا مرن ن ررري اا قراإ ا ررد أمر  

وافجمرد حتر إ اي رري امقتيرا ان  اا.اتباع هنج مترازإ وذي ميداقجمن يف  ال ن ري اا قاإ عمرمر
يف م ظررا القررجماقاا، قررا ا رررا ا برردأ ال ا رر  اا هامشررجماا م تررلال تشررو  مرق رراا وامجتماعجمررن نالجمرر

 حت دم قاحتاجمن هاتني اجملمرعتني من اي ري لاتجل ن. 
الت دم الكبري الاي شهدته القنراا األخرية فجمما ات اق حتراي ري قإ من ا تفق عاجمه أإ  

امقتيرررا ان وامجتماعجمرررن اقرررت.ق الىنررراى. ف ارررة اليررر جمد الررردوال، اعتيمرررد ال وتر ررررل امختجمرررا ي 
ا ا.ق حتال هد الدوال ا ا  حتراي ري امقتيرا ان وامجتماعجمرن والى افجمرن، وأي شر  عرد  مبهر  مرن 

ل عاة هاه اي ري،  ما أإ هجمئاا مى   اس ن رري اا قراإ ت  ر  ااج اىاا ا اصن لارت جم
أطررررل حتكىرررري مرررن القررراحتق يف مناقشرررن هررراه ال  رررااا. وعارررة اليررر جمد الررررط ، اىررر  مناصررر و اا وقتررر

اي ررري امقتيررا ان وامجتماعجمررن عاررة الد جررن ا بهرر ة للعرررتاا الد ررتر ي حتررب   هرراه اي ررري 
م ظمهرررا، وال رررد ة ا تنامجمرررن لام.رررا ا يف ال دارررد مرررن البارررداإ عارررة ق فاذهرررا، و رررر ا نظمررراا  أو

__________ 

 هبدا ت مجمنه أندث التطر اا.قدم هاا الت  ا  حت د ا رعد النها    *
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الرطنجمن غري ايكرمجمن ال امارن يف مجمرداإ اي رري امقتيرا ان وامجتماعجمرن، وأهرر  أ حتجمراا عامجمرن 
  قاحتاجمن هاه اي ري لا  ا عاة ال  اى. تتقا حتايجمران عن

م ترلال اي رري امقتيرا ان وامجتماعجمرن يف  اا،ز مرخخ  ولكن  غا الت دم اهلام الاي أينر   
واقع األم  خا ج  ا  ة ال رى قو ند  بري عاة ص جمدي ال ا رإ وا خ قاا يف الوالبجمن ال ظمة 

هلرررراا الطرررر مل، اشررررري ا  رررر   ا ررررا  قو أإ ال داررررد مررررن الرررردول الرررر  ت رررررتا اا مررررن الرررردول. و عمرررر
جمرن   سقرد هراا امعررتاا يف قطرا  تشر ا   اقرتند قو   راتريها حتراي ري امقتيرا ان وامجتماع

ن ري اا قاإ؛ وأإ ال برل الد تر ي ا تلااد ام تشا  ل احتاجمن هاه اي ري لا  ا عاة ال  اى 
ايطدم مب اومن ال داد من احملا ا ا  نجمن لتف جم  هاه اي ري؛ وأإ ال داد من الردول الر  تتمترع 

م رتنررراا حتررراق ا  اي رررري امقتيرررا ان اا ل رررا  قرررد  ف ررر   داررردحتررر عاة ا قرررترااا ا  جمشرررجمن يف ا
وامجتماعجمن يف شك  تش ا   أو   تر ي؛ وأإ م ظا اآللجماا ا خ قجمن لت لال ن رري اا قراإ 
عاة الي جمد الرط  هتم  اي ري امقتيا ان وامجتماعجمن؛ وأإ اآللجماا الرطنجمن لامقاىلن حتش إ 

 قا ترن  حته ال واااا القا دة. د ة أ ى   هاه اي ري ت د حترجه عام 
قإ مرردب حت رراى اي ررري امقتيررا ان وامجتماعجمررن  وإ اعرررتاا حت هنررا مررن ن ررري اا قرراإ  
قو مناقشاا اا يف تك ا   رل ا ناقشاا حتش هنا وحتشك  غري ما.رظ اكا  اكرإ طبجم جمان كس 

 تكررإ م رلزة لا. رري أو نر  يف واقرع األمر ، قرد م ،عامن عن التنمجمن. ولكن ا با  اا اا ا جمرن
ا  ر   ا را  ا ر   و اى أ جمرن أإ تي امر  اي رري امقتيرا ان  نامجمرن هلرا. ويف هراا الت  ار ، ارضر 

وامجتماعجمن حتاعتبا ها من ن ري اا قراإ، واب.ريف يف  رب    جمرق ذلرخ مرن خرلل قحتر از قطرا  
مام ال  جمق  عارة ضرماإ امعررتاا امعرتاا وقضفاى الطاحتع ا خ ق  وا قاىلن الاي ا  ل امهت

  لها وآلجماا ا قاىلن عن قعماهلا.حتاي ري وترفري الدعا ا خ ق  لت لا
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 مقدمة -أوةا  
. وهررر الت  ارر  الىرراين الرراي 26/3حت رر ا   اررس ن ررري اا قرراإ  ا رردم هرراا الت  ارر  عمررلا  -1

   .(1)ا دمه قو اجملاس فجماجمب ألقترإ حتيفته ا     ا ا  ا    مبق لن الف   ا دقع ون ري اا قاإ

 الحالة الا نا ضة للحقوق اة   ا ية واةع ااعية -ألف 
مرررن أجررر  ت لارررل اا ا ررردقع جهرررر تتطارررب ام ررررتاتجمججماا ال امجمرررن قو ال  ررراى عارررة الف ررر   -2

 بررردأ عرردم قاحتاجمرررن اي ررري لاتجل ررن. وحتجمنمرررا تناولرر   تارررف اا قعمررال عجمررع ن رررري اا قرراإ، وف رر
الت ا ا  ال  قدمها ا     ا ا  عاة م  القنني حت   أحت ا  اي ري ا د جمن والقجما جمن لام ا لن، 

 ان وامجتماعجمن، الاي اشك  حمرر    ا  ل أي منها ص انن عاة ال ني  ال ام لا. ري امقتيا
هرررراا الت  ارررر . وهرررراا الت  ارررر  م قاثرررر  الت ررررا ا  ا  دمررررن قو اجملاررررس. و رررراإ الرررر  جمس القرررراحتق ا ا ة 

... نجمرريف  رر   عماجمرراا نفررس القررلم قررد وصررف ت ررا ا  األمررا ا ت.رردة حت هنررا  قاررن حتشررك  مررخ 
. (2)لتفكررري ا تجررد  حتالف رر  ا ررال هررر صرر.جم  مررن  انجمررن الرقررا ع، ولكررن مررا مررن شرر ى  فررل ا مررا

 ا  اليررر.جم.ن مرررن نجمررريف الرقرررا ع ت رررد حتالورررن األ جمرررن، ولكرررن الت رررا ا  الررر  اومرررن الراضررر  أإ الت ررر
لاتفكررري ا تجررد  م ت رر  أ جمررن، وهرراا الت  ارر   رراول ا مررع حتررني امثنررني. اا ت ررجمف قو ذلررخ  فجمررل 

الدحتارما جمني وا  اى حتش إ مقر لن وافجمد ا     ا ا  حت  ه  غا وجر   شاط مكىف من جا ب 
، و رالخ  مرعرن  اشرئن مرن القرراحتق ال  را جمن وم  فرن وفررية، (3)اي رري امقتيرا ان وامجتماعجمرن

فررراإ هررراه اي رررري م ترررلال مرررع ذلرررخ خرررا ج  ا ررر ة ال ررررى قو نرررد  برررري عارررة صررر جمدي ال رررا رإ 
  وا خ قاا يف الوالبجمن ال ظمة من الدول.

 اتنا ب مع ا تفق عاجمه من أإ الت ردم الكبرري الراي شرهدته القرنراا قإ هاا الت جمجما م -3
األخرررررية فجممررررا ات اررررق حترررراي ري امقتيررررا ان وامجتماعجمررررن اقررررت.ق الىنرررراى، مبررررا اشررررم  امعرررررتاا 
الد تر ي الرا ع النطاي هبا، وال رد اا ا تنامجمرن لام.را ا يف ال دارد مرن البارداإ عارة ق فاذهرا. 

 اا،أإ  الاون ال ا جمن ي ري اا قاإ، واي ري امقتيا ان وامجتماعجمن  داردزيعا  ،وحتالتاال، مىلا 
. وايرررف هررخمى ا خلفرررإ أ فقرررها  جمررف أإ مطالبررراا (4)ستررامل القجما ررن الت دمجمرررن نرررل ال ررا  

أ راع عدادة  تافن من اجملتم اا احملاجمن ال  جمفن وا ش  ة جي ي متاحت تها يف قطا   عاوب ق ا جمن 
   ال  أتانها امعرتاا حتاي ري امقتيا ان وامجتماعجمن.حتف   الف  

__________ 

ا ررر مل ا  ررر   ا رررا  عرررن امتنا ررره البرررال  لك اقرررتجماإ فررراإ فرررني وفا انررردا ججم   رررن  عارررة مقررراعدهتما ا مترررازة يف  (1)
   .قعدا  الت  ا  ولو اان  ي حتر  ا و ا د ا لجمبن غ و جمك   ااش عاة ت اجم اهتا

(2) Jean-Marie Guéhenno, The Fog of Peace: A Memoir of International Peacekeeping in the 21st 

Century (Washington, D.C., Brookings Institution Press, 2015), p. xiv. 
عاة اي ري امقتيا ان وامجتماعجمن. وحتجمنما ت رد اي رري الى افجمرن وثجم رن اليران حتراي ري اا ا  ل هاا الت  ا   داد (3)

س ال هررد، فاهنررا تتقررا  ررالخ حت ررد  مررن ا يررا س ا مجمررلة الرر  تقررتدع  امقتيررا ان وامجتماعجمررن ومشررمرلن حتررنف
 ما عن النهج ا تبع هنا.اا اتباع هنج  تاف  رع

(4) Daniel M. Brinks, Varun Gauri and Kyle Shen, “Social rights constitutionalism: negotiating the 

tension between the universal and the particular”, Annual Review of Law and Social Science, 

vol. 11 (November 2015), pp. 289-290. 
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ل ماجمررن ق  اج اي ررري امقتيررا ان اا  رر ا اا ل ررد شررهدا القررنراا األخرررية حتالف رر  ت رردم -4
اا قجّممراا وامجتماعجمن يف األنكام الد تر ان،  ما أ تج  احملرا ا يف طا فرن منرعرن مرن البارداإ قرد  

ل وتر رررل امختجمررا ي لا هررد الردوال ا ررا  حترراي ري امقتيررا ان مرن القررراحتق ال  ررا جمن، واعتيمرد ا
اآل اى النها جمرررن، وأي شرررئ  قجررر اىاا خاصرررن لتنررراول   حت ررر تماعجمرررن والى افجمرررن، وصرررد ا ف رررلا وامج

ال داررد مررن اي ررري امقتيررا ان وامجتماعجمررن والى افجمررن، و   رر  اهلجمئرراا الدولجمررن ي ررري اا قرراإ 
يف مناقشررن هرراه اي ررري. ولكررن م اررلال هنرراي تنرراق  جررره ي يف أطرررل حتكىررري مررن القرراحتق اا وقترر

   ا اا :اا الرق   فقه  ظ  
أإ ال داررد مررن الرردول الرر  ت رررتا   رراتريها حترراي ري امقتيررا ان وامجتماعجمررن  )أ( 

    سقد هاا امعرتاا يف قطا  تش ا   اقتند قو ن ري اا قاإ؛
شرا  ل احتاجمرن اي رري امقتيرا ان وامجتماعجمررن أإ ال بررل الد رتر ي ا تلاارد ام ت )مل( 

  لا  ا عاة ال  اى ايطدم مب اومن ال داد من احملا ا ا  نجمن لتف جم  هاه اي ري؛
أإ ال داررررد مررررن الرررردول الرررر  تتمتررررع حترررر عاة ا قررررترااا ا  جمشررررجمن يف ال ررررا  قررررد  )ج( 

  تش ا   أو   تر ي؛ م رتناا حتاق ا  اي ري امقتيا ان وامجتماعجمن يف شك اا  ف    داد
أإ اآللجمررراا ا خ قرررجمن ال  جمقرررجمن لت لارررل ن رررري اا قررراإ عارررة اليررر جمد الررررط   ) ( 

  ي ري امقتيا ان وامجتماعجمن، حتا تىناىاا قاجمان؛حتااا   اا تبدي اهتمام م
أإ اآللجماا الرطنجمن لامقاىلن حتش إ اي ري امقتيا ان وامجتماعجمن ت د حترجه  )هر( 

  قا ترن  حته ال واااا القا دة.أ ى   د ة عام 
ألإ اهلجمئراا ايكرمجمرن الدولجمرن وال ناصر  الفاعارن يف اجملتمرع ا ردين اا وارل ا  التنراق  عم ر -5

عاة ند  راى، وم  جمما عاة الي جمد الدوال، م تلال ت دم تفقرياا تفيجماجمن ومطرلن ألنكام 
ل الت اجم ررراا والترصرررجماا ال امرررن(، و رررالخ اي رررري امقتيرررا ان وامجتماعجمرررن )وخاصرررن مرررن خرررل

، واأل لرررن، اا شرررا انوالترصرررجماا، والكتجمبررراا، وا برررا    ، وا برررا   الترججمهجمرررن،األ ا رررجمنا برررا   
وا خططرراا ا يررممن  قرراعدة ايكرمرراا وغريهررا مررن ال ناصرر  الفاعاررن عاررة  قررني فهررا طرراحتع 

جتماعجمرن. وحتجمنمرا عرلز هراا النراتج ا بهرر  وام نو طراي التلامراا الردول يف  رال اي رري امقتيرا ا
أ ر  عرن اي رري حتف الجمرن من قد ة ال ناصر  الفاعارن يف اجملتمرع ا ردين عارة الردفاع اا والتنرا ي  ىري 

امقتيا ان وامجتماعجمن، اتمى  القخال فجمما قذا  ا   الظ وا ت ج  قطلي ا رتجاحتن نكرمجمرن 
تتمتع فجمها هراه اي رري حترامعرتاا التشر ا  ، ونجمريف حتناىة، وذلخ يف القجماقاا الرطنجمن ال  م 

م ت رم ا خ قاا الرطنجمن حت صد وت لال هاه اي ري حتشك  ف ال، ونجميف   تينش  آلجماا ها فن 
لامقاىلن وا شا  ن. واتمى  ال   ا ترقع عاة هاا الن رد يف أإ األهرداا ال  جمقرجمن، أو عارة األقر  

 امررع ا رردين وأ رره حتاامكرراإ مقرراعدهتال ناصرر  الفاعارن لامجت  األولجمرن، لانشرراط الفاعرر  ا داررد هرر
قذا أونررة حت ررد ة اا  غررا ا مررر  ايكرررم . ولكررن هرراا الرر    ررجمكرإ م اوغرر ونشرردهاحترر   اومتكجمنهرر
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ث التوجمرررري اجملتم ررر  ال مجمرررق ا طاررررمل قذا  اال ناصررر  الفاعارررن يف اجملتمرررع ا ررردين ونررردها عارررة قنرررد
 .(5)من ن ري اا قاإاا  ت ت  جدا  ا   اي ري امقتيا ان وامجتماعجمن

ويف هناان ا طاا، فراإ الردلجم  األهرا عارة مردب حت راى اي رري امقتيرا ان وامجتماعجمرن  وإ  -6
اعرتاا حت هنا من ن ري اا قاإ اتمى  يف تك ا   رل ا ناقشراا حتشر هنا وحتشرك  غرري ما.ررظ اكرا  

ال  ايطاب منها تفقري  جمفجمرن انرتامهرا لا. رري قو مناقشاا عامن عن التنمجمن. فالدول اا اكرإ طبجم جم
امقتيا ان وامجتماعجمن  تش مل ا با  اا ال امن ا ت ا ن حتالتنمجمن أو ال عاارن امجتماعجمرن  مرا لرر  ا ر  
مرتا فررن حتال رر و ة مررع هرراه اي ررري.  مررا تفرررتا مجملا جمرراا الت رراوإ اا ررا   يف  ىررري مررن األنجمرراإ أإ 

لا. رررري امقتيرررا ان وامجتماعجمرررن طا رررا اشرررتم  عارررة حت رررد ات ارررق اا م رررلز مرررا قكرررن اعتبرررا ه اا مشررر وع
حتا قرراواة أو التخفجمررف مرررن نرردة الف رر . ولكرررن ا بررا  اا اا ا جمرررن يف واقررع األمرر  قرررد م تكرررإ م رررلزة 
لا. ررري أو نرر  نامجمررن هلررا، ونرر  عنرردما ت رررم حتررا همتني، ف ررد انتهرر  هبررا ا طرراا م ررلزة لاميررا  

 هدفن م م لزة لا. ري امقتيا ان وامجتماعجمن حتاعتبا ها من ن ري اا قاإ. ا اصن حتفئن مقت
خط  قغفال النظ  عن هنجني  تم  اختلفهمرا حتشردة عنردما سر ي ا قراواة اا واظه  أا  -7

التنمجمرن ا قررتدامن ا اصررن هبرا مررن جا ررب  وأهررداا 2030حتررني خطرن التنمجمررن ا قررتدامن ل رام اا تا ا جمر
اي رري امقتيرا ان وامجتماعجمرن مررن جا رب آخر . فبجمنمرا  ردو ا األمر  يف أإ تررخ ي وت لارل انررتام 

حتالف رررر  قو زاررررا ة انرررررتام اي ررررري امقتيررررا ان وامجتماعجمررررن حتاعتبا هررررا مررررن ن ررررري  2030خطررررن 
اا قاإ، فاإ هاا م ت منه حت ي نال أنكام ا طن وفق صجموتها ا  تمدة واظ  هناي الكىرري مرن 

 أج  ت لال هاا التطاع عاة حنر ها ا. ال م  اللزم من

 معاملة الحقوق اة   ا ية واةع ااعية باع بارها من حقوق اإلنسان -باء 
مرن ن رري  حتاعتبا هرااخ د هاا الت  ا  عاة أ جمرن م امارن اي رري امقتيرا ان وامجتماعجمرن  -8

لررن امجتماعجمررن أو أي اا قرراإ، م   هررداا مقتيرررحتن أو  رردااا ق ا جمررن أو شررراغ  تت اررق حتال دا
وارر ز القررخال عررن مرردب أ جمررن م اماررن اي ررري امقتيررا ان  اا.مررن اليررجماغاا األخرر ب ا ف رران  ا مرر

وامجتماعجمررن حتاعتبا هرررا مررن ن رررري اا قررراإ. ومررن حترررني ااجاحتررراا أإ ايكرمرراا وجهررراا أخررر ب 
ل . وتتمىرر   جمفجمررن أل ره ذو أ جمررن  ر ب وترر ثري حترااا ستهرد يف سنررب ا رتخدام ميررطا  اي رري  داررد

يف أإ ا ررتخدام قطررا  ن رري اا قرراإ ا ررمن أ رره يف خ را الرر امج ا يررممن ل ررماإ  ،ذلرخ، أوما 
ال فاه ا ماع ، ت اعة ن ري الف   ولجمس ف ط األهداا ال امن لا  امج وميا   مررع ا رراطنني. 

حمترررب حمررد  أو م رر   وعاررة خررلا الاهجررن ال امررن عررن ال دالررن امجتماعجمررن الرر  لررجمس هلررا اا،وثا جمرر
متفق عاجمه، فاإ خطامل ن ري اا قاإ ارجه صناع القجما اا وغريها م ة أخر ب قو اليرجماغاا 

عررررررن اي ررررررري امقتيررررررا ان وامجتماعجمررررررن والقررررررراحتق ال  ررررررا جمن الرررررر  تطررررررر ا اا ا تفررررررق عاجمهررررررا  ولجمرررررر
 -من ن رري اا قراإ  حتاعتبا هافاإ م امان اي ري امقتيا ان وامجتماعجمن  اا،شدادة. وثالى حت ناان

حتورررري اا تقرررت.دث عنيررر  األ جمرررن الفر ارررن الررراي قرررد م اكررررإ مرجرررر  -م   هرررداا طراارررن األجررر  
هلجرررن اي رررري ت ررررتا حتك امرررن وأهاجمرررن  ررر  األفررر ا  وتيررر  عاجمهرررا  و مبرررا األهرررا، فررراإ اا،ذلرررخ. و احت ررر

__________ 

(5) Marc Verdussen, ed., Les droits culturels et sociaux des plus défavorisés (Bruxelles, Bruylant, 2009). 
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ااعاقن أو أي عام  قجمرل القن أو )حتي ا النظ  عن ال  ي أو  رع ا نس أو ا   ل امجتماع  أو 
آخ ( وه  متكجمنجمن عن عمد. فقرراى يف ا نرلل أو ال  ارن أو ا د  رن أو مكراإ ال مر ، أو يف القرري 
القجما ررجمن لكفكررا ، ارجررد فرر ي حتررني الرردعرة قو قعمررال اي ررري يف القرركن أو الت اررجما ا تفررق عاجمهررا 

   ت ررردب طاررب أو مطاررب عرررام. والرر   ظررة حتررراعرتاا وت  اررف عاررة اليررر جمد الرردوال، و رراا عاعجمرر
ي رررري اا قرررراإ افرررررتا ا قرررراىلن  ال ررررا رين مفررراإ ا فهررررر  اا،عررررن ذلررررخ، و مرررا أيشررررري  رررراحت  وف رررلا 
ترصرجمف اي رري امقتيرا ان وامجتماعجمرن مرن  انجمرن األهرداا ا قتيررحتن  أمراواطالرب هبرا،  اا مقب 

 جمرت ها  هجمنن معتبا اا عدادة أخ ب. ف أو الت.دااا اا ا جمن

 هيكل ال قرير -عيم 
 رررد  ا  ررر   ا رررا  يف هررراا الت  اررر  التب ررراا ااشررركالجمن الناحت رررن مرررن تيرررنجمف اي رررري  -9

امقتيا ان وامجتماعجمن يف الد جن الىا جمن يف أ ظمن ن ري اا قاإ احملاجمن والدولجمرن عارة القرراى. 
عجمررن حتاعتبا هررا مرررن قررب  الرر  قكرررن مررن خلهلررا م اماررن اي رررري امقتيررا ان وامجتماالمث اررد   

حت د ررن قطررا  امعرررتاا وقضررفاى اا ن ررري اا قرراإ حتالف رر  ومررا ا نجمرره ذلررخ. وا رررم حتررالخ أ ا رر
الطررراحتع ا خ قررر  وا قررراىلن. وهررراه هررر  ال ناصررر  ال  جمقرررجمن الىلثرررن ا كر رررن ألي ا ررررتاتجمججمن ف الرررن 

مرررا القجما ررراا قكنرررن لت لارررل اي رررري امقتيرررا ان وامجتماعجمرررن حتاعتبا هرررا مرررن ن رررري اا قررراإ، أ
وال امج ال  هتم  هاه األحت ا  فمرن غرري ا ر ج  أإ تكررإ ف الرن. واررو امعتبرا  قو مردب و و  
هرراا ااطررا  يف حت رر  أ شررطن ال صررد الرر  جي اهررا  اررس ن ررري اا قرراإ والاجنررن ا  نجمررن حترراي ري 

تام اشري ا     ا ا  امقتيا ان وامجتماعجمن والى افجمن وا نظماا الدولجمن غري ايكرمجمن. ويف ا 
وات رني أم اي تر   اا، ر. ا قو أإ قطا  امعرتاا وقضفاى الطراحتع ا خ قر  وا قراىلن م ا رد نرلا 

اا عررررن ا بررررا  اا األخرررر ب يف ا جمررررداإ، وارررر ز اياجررررن قو ااقرررر ا  حتاأل رررربامل األ ىرررر  عم رررر حترررردالا 
 لاتهمجمش ا قتم  لا. ري امقتيا ان وامجتماعجمن وم ا ن هاه األ بامل. 

 تبعات إهاال الحقوق اة   ا ية واةع ااعية -ثانياا  
خرررلل  رررنراا ايررر مل البرررا  ة،  ا ررر  ام  قررراماا األادارلرججمرررن ال مجم رررن  فجمارررن حت ررردم  -10

. و  تنشرررر  الاجنررررن ا  نجمررررن اهتمررررام حمرررردو  لاوااررررنقاررررلى اي ررررري امقتيررررا ان وامجتماعجمررررن  رررررب 
عاررررة اررررد اجملاررررس امقتيررررا ي  1987قم يف عررررام والى افجمررررن حترررراي ري امقتيررررا ان وامجتماعجمررررن 

 اا،، وهرررر تطرررر   ررراعد حتالت  جمرررد عارررة  فجمرررل ت ررردم مامرررر . و تجمجرررن لرررالخ، جل جمررروامجتمررراع 
 ما اا : 1993 ولن يف ا خمت  ال ا   ي ري اا قاإ يف عام  171أعان  

عجمع ن ري اا قاإ عا جمن وغري قاحتان لاتجل ن ومرتاحتطن ومتشراحتكن، وجيرب  قإ 
عاة اجملتمع الدوال أإ ا ام  ن ري اا قاإ م امان شامان وحتط ا رن منيرفن ومتكافئرن، 

 .(6)وعاة قدم ا قاواة، وأإ ا طجمها  فس ال د  من األ جمن

__________ 

، 1993نلا اإ/ار جمره  25 اا قراإ يف فجمجمنرا، يفقعلإ وحت  امج عم  فجمجمنا، الاي اعتمده ا خمت  ال را   ي رري  (6)
 .  5الف  ة 
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اي ررري، فرراإ األ جمررن ال  جمقررجمن هلرراا  وحتااضرافن قو قحترر از الرر واحتط ا ره اررن فجممررا حتررني عجمرع -11
الت  جمد الراض  هر ااشرا ة قو أإ اي رري امقتيرا ان وامجتماعجمرن والى افجمرن تتمترع حترنفس أ جمرن 

ن  اهتمام وجيباي ري ا د جمن والقجما جمن،  اا  وشهد  حتع ال  إ األخري حتالف   عرد  اا.مقاوااا أإ متي
الير.ن و الورااى و  اجملاما ال طاعجمن مى  ايرق يف القركن من ا با  اا اهلامن، وم  جمما يفاا  بري 
 -وقا  رررن اا قا ر رر -برردأ عرردم ال احتاجمررن لاتجل ررن. ولكررن ال برررل  اا ت رردا  أ ىرر  اتقرراقا جمرراه، مررع و 

حتفك ة أإ اي ري امقتيا ان وامجتماعجمن ه  حتالف   من ن ري اا قراإ، مرع  مرعرن التب راا 
ال ا ر جمررن الراضرر.ن الرر  انطررري عاجمهررا ذلررخ، وعرردم اعتبا هررا  مرعررن مررن الشررراغ  ا رتا فررن مررع 

وتتجاررة هرراه اهلامشرررجمن يف عمرر  هجمئررراا  اا.هامشرررجم التنمجمررن أو الت رردم امجتمررراع ، م اررلال قبرررما 
ن ري اا قاإ التاحت ن لكما ا ت.دة، ويف الوالبجمن ال ظمة من الدول  راى عاة الي جمد النظ ي 
أو عاررة صرر جمد ا ما  ررن، ويف عمرر  ال داررد مررن أحترر ز عاعرراا اجملتمررع ا رردين ا   ررلة عاررة ن ررري 

 يف عمرر  م ظررا الر رراما الدولجمررن الررر و اا قرراإ، ويف ميررا  وأولرارراا ال امرراى وا  ا ررني، حترر  
ترر وج لاتخفجمررف مررن نرردة الف رر  والتنمجمررن امجتماعجمررن وهررر  مبررا أ ىرر  مررا  ررالف البداهررن. و تجمجررن 

 يف نالن ام تهاي أ ى  من نالن املتلام. انرتام لالخ، اظ  مبدأ عدم ال احتاجمن لاتجل ن مرضع 
قإ الرررب    رررجمط ن يف هررراا الت جمرررجما، حتجمنمرررا  رررجم رل آخررر وإ قإ الفررر ي يف امهتمرررام ويف  -12
ا د جمرن والقجما رجمن مرن جا رب وامقتيرا ان  -عرتاا ال ا رين ال ما  ا منرمل جملمررع  اي رري ام

ولكررن أ جمترره  برررية يف واقررع األمرر ،  اا.غررري مهررا ف اجمرر -مررن ا ا ررب اآلخرر  والى افجمررن وامجتماعجمررن 
ول ررد  مررن األ رربامل. وأحتقررط هرراه األ رربامل هررر  رربب فاقررف ، مب رر  أ رره مررن ا تفررق عاجمرره أإ 

رع  اي ري ا ا ر تني ت داإ من ال ناص  ال  م غ  عنها يف متكرني األفر ا  مرن أإ ا جمشررا  م
يف  األ ربامل ع ا دارن. فرا   ل ا تقراوي لا. رري ا  ررتا هبراا وهرر مهرا أا ر نجماة   قن مي ضجمن.

 رد حتااعلإ ال را   ي رري اا قراإ ا ر  عرن نر  تررفجم   أاردارلرج  و جما ر  إ الترصر  قلجمره 
، لجمس ف ط حتني النهجني ال أمسراال والشرجمرع  يف أ حت جمنجمراا ال ر إ ا اضر ، حتر  حترني مراجهن ص بن

امختلفررراا ا قرررتم ة يف التيرررر  ا ت ارررق مبرررا ات رررني عارررة اجملتم ررراا أإ متن.ررره ت ررردا ها األ ررر  
وحت نكررام ال  ررد امجتمرراع  حتررني الدولررن و رركاهنا. فهررر اليررم  الرراي ج رر  اليررف ن متما رركن 

التفاها الاي قكن من الترفجمق حتني  ؤب لرمه لكا   متنافقن حت رة. وهرر ا ر  عرن اياجرن  وهر
 تكرإ يف نالن شد وجامل حتشك   ا را. أمرا مقر لن مرا قذا اا قو   جمق ترازإ حتني أهداا نتم

ف ررد تبررا ز امقتيررا ارإ  اا،قأها هررا س ابجمرراا  ا رر  األ جمررن ا تقرراوان جملمرررع  اي ررري قكررن أا رر
حتشررر هنا، وم ارررلال ا تمرررد حتشررردة عارررة نجرررج متبررر  مررراهب الر رررا اجمن يف ت اررر   غرررريها طررررالا و 

أهداا مى  ا قاواة حتني ا نقني. ولكن حتي ا النظ  عن ام تنتاجاا ال  قد تنجا عن هاا 
الب.يف، فاإ ص.ن ا بدأ الكامن و اى األم  م قكن أإ تكررإ  هجمنرن ألوجره عردم الجم رني ا  تبطرن 

 جم  التج ايب. حتالت.ا
قإ ا تم ا  الف   ا دقع وتفشجمه، عاة ال غا من الت دم احمل ز يف القنراا األخرية، ا ز  -13

األ جمررن احملر اررن لاكفررامل مررن أجرر  قعمررال اي ررري امقتيررا ان وامجتماعجمررن. فررل اررلال ال داررد مررن 
ل عارررة البارررداإ مئررراا ا لارررني مرررن البشررر  ا رررا رإ مرررن الف ررر  ا ررردقع، الررراي م ا تيررر  حتررر ي نرررا
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الف رررية، فجممررا اشررك  قها ررن جقررجممن ألي فكرر ة عررن عا جمررن ن ررري اا قرراإ. وحتجمنمررا اشررك  هرراا 
اي ررري ا د جمررن والقجما ررجمن، فرراإ أوضرر   -قإ   اكررن  رر   -م ظررا اا الف رر  أرراه ة ت رررا أ ا رر

 قتيرا انوأققة مظاه ه تتمى  يف الرفجمراا ا بكر ة واأل وامل احمل ومرن حتشردة حتقربب ق كرا  اي رري ام
وامجتماعجمررن. وصرر.جم  أإ ال داررد مررن الرردول ا ت دمررن وقاجمرر  مررن الرردول النامجمررن قررد خف رر  مررن 
الف ررررر  ا ررررردقع حتشرررررك  جرررررا ي مرررررن  وإ اعتمرررررا  ا ررررررتاتجمججمن مقرررررتندة قو امعررررررتاا حتررررراي ري 
امقتيا ان وامجتماعجمن، ولكن ا  ة حتشرك  أعرا تشرري قو أإ عردم م اعراة تارخ اي رري  دارن 

مررن انتمرراما ال  رراى عاررة الف رر  ا رردقع، نرر  يف القررجماقاا الرر  ت تفررع فجمهررا مقررترااا  ا ارر 
  النمر امقتيا ي ال امن.

قإ ا ط  م  دي حت ف   مراط  ال ا  ف.قب. فالنظام ال أمسراال، الراي أصرب  النظرام  -14
ن وامحتتكرا  والدانامجمرن ... مرن  انجمرن اا تاججمر حترال  ال ررةاا امقتيا ي ال ا   القا د، ا رد   ظامر

يف هنااررررن ا طرررراا قم قذا إ هفجمررررف أوجرررره اافرررر اط اا حتشررررك   رررر  ، ولكنرررره لررررن اكرررررإ مقررررتدام
حت  ظمررن ت ررمن ال عااررن األ ا ررجمن  -م اتجررلأ مررن أ ررارمل عمارره اا الرر  تشررك  جررلى -والش ا ررن 

واآلثررا  لا داررد مررن النررا  الرراان  جميررب.رإ  وإ ذلررخ ضرر.ااا  ل رردم الجم ررني وعرردم ام ررت  ا  
  .(7)ال  تنش  عن ال ماجماا ال أمسالجمن اا ال ا ة اجتماعجم

حت  جمررن حمر ارررن يف  ررجماي ا هررر  ا باولرررن اا قإ اي ررري امقتيررا ان وامجتماعجمررن تتقرررا أا رر -15
  ا ن التفاوا البال  وتب اته. فاللاا اا ال  إ ترثجم ها حتدقن يف الى وة ال ا جمن وتفاوا الردخ  هترد  

يمااررن اا النقررجمج امجتمرراع ، و رارر  اي ررري ا د جمررن والقجما ررجمن قو أ اة تقررتخدم أ ا رر حتت رررا 
ن رررري وميرررا  األغنجمررراى و يرررني أشررركال الاجم الجمرررن امقتيرررا ان والقجما رررجمن الررر  هتمررر  انتجماجررراا 

مرن قبر  النظرام الردوال ي رري اا الف  اى وتنك  ن رقها. ومن جرا ب عدادة، فاإ النهج ا تبع نالجمر
أ رأ النتا ج احملتمان. فمن جا ب، اخ د النهج القاجما عاة أإ اي رري اا اا قاإ اكا  ا من ت  اب

امقتيررا ان وامجتماعجمررن واي ررري ا د جمررن والقجما ررجمن م ت برر  التجل ررن وتتقرراوب يف األ جمررن، ومررن مث 
لرخ مرن أشركال الظارا اشري قو قمكا جمن ترفريها م ا ن ها فن لاف   ا ردقع والتفراوا البرال  وغرري ذ

امجتماع  ا تفش . ومن جا ب آخ ، فاإ النظام الدوال ي ري اا قاإ اهمرش حتشرك  منهجر  
تارررخ اي رررري يف ال دارررد مرررن النرررران ، واتقرررام  مرررع وضرررع تتجنرررب فجمررره م ظرررا الررردول امعررررتاا 

انررررتام  وقضرررفاى الطررراحتع ا خ قررر  وا قررراىلن الررر  م قكرررن لقرررراها ق شررراى أ رررس متجمنرررن ايبررر  عاجمهرررا
اي ري امقتيا ان وامجتماعجمرن حتاعتبا هرا مرن ن رري اا قراإ حتشرك   امر  ومرن مث ت ردب نجرج 

   با   لا.د من مقترااا التفاوا.ا قران وقا من عاة 
ااقرر ا  حترر إ قاررلى اهتمررام مقررتم  وهررا ا حت ررد  أ رر  لا. ررري امقتيررا ان اا واتلااررد أا رر -16

عنررره يف ام ررررتاتجمججماا الف الرررن والشرررامان  كاف.رررن اا هرررامل يف م غررر  اا وامجتماعجمرررن ا تررر  عنيررر  
 جماقاا عدادة. ولطا ا وجه ا     ا ا  ا    حتت لال ومحاان ن ري اا قراإ واي اراا األ ا رجمن 

__________ 

 David Garland, The Welfare State: A Very Shortللطرلع عارة نجرن قرارن يف هراا اليرد ، ا ظر :  (7)

Introduction (Oxford, Oxford University Press, 2016), p. 137.  
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يف  ررجماي مكاف.ررن اا هررامل امهتمررام قو مرردب تشرركجم  اجملتم رراا ا تقررمن حتااقيرراى امقتيررا ي 
. (8)ايف يف  ىري من األنجماإ حتجمئن ناضنن لإل هرامل أو  نردة لإل هراحتجمنيوامجتماع  والقجما   والى 

 - وأ  ج األمررني ال ررام يف خطررن ال مرر   نررع التطرر ا ال نجمررف الرر  أعرردها ا  رردام الفرر   امجتماعجمررن
 .(9)امقتيا ان و الخ التهمجمش والتمجمجمل من حتني الظ وا ا خ ان قو التط ا ال نجمف

طررر مل نجرررج قرارررن حتشررر إ عرررلو ا ب ررراث الشررر بران الجممجمنجمرررن، عارررة األقررر  يف اا وقكرررن أا ررر -17
التفرراوا وتفشرر  ق ررال اي ررري امقتيررا ان تنررام  الرر  تشررهدها، قو ال دارردة الباررداإ حت رر  مررن 

 وامجتماعجمن أو اي ماإ منها. 
فاطرررا  اي رررري امقتيرررا ان  اا.مقررر لن شررر عجمن مقررر ة ن ررري اا قررراإ عمرمررراا وهنرراي أا ررر -18
جتماعجمن اتلااد وصفه من الن ا  حت  ه ض جمف وغرري ف رال، و  رق عرا رد قاجمارن أو م   رق عرا رد وام

قو هاه ام ت ا اا، افجمد م ا رإ حتر إ هلجرن اا عاة ااطلي من  انجمن ال دالن امجتماعجمن. وا تنا 
ااا م تقرررتند قو ن رررري اا قررراإ هررر  ونررردها ال رررا  ة عارررة مراجهرررن هررراه الت.رررداا  تافرررن جرررا ا

حتشررك  هررا ا، وأإ ومارراا اي ررري امقتيررا ان وامجتماعجمررن تشررت  ا رررا   عررن اي ررري ا همررن، 
هرر   -ولررجمس عاعرراا ن ررري اا قرراإ  -وأإ األنررلامل القجما ررجمن واي  رراا امجتماعجمررن ونرردها 

ال ا  ة عاة   جمق أهداا ال دالن امجتماعجمن، وأإ األ رراي اير ة والشر  اا ا اصرن متارخ مفترامل 
 يف هاا اجملال.  نالراض. نايكرمجمااخفاقاا ي ري امقتيا ان وامجتماعجمن حت د ا

وهنرراي ا تبرراط وثجمررق حتررني خقررا ة الشرر عجمن ا ررا ر ة وخقررا ة ا يررداقجمن يف  ظرر  أصرر.امل  -19
مرررن الد جرررن الىا جمرررن لررره تب ررراا حتالورررن اا اي رررري. فاعتبرررا  اي رررري امقتيرررا ان وامجتماعجمرررن ن رقررر

را ررع النطرراي الرراي  تاجرره مررن الالقررابجمن عاررة قررد ة ن  ررن ن ررري اا قرراإ عاررة  قررب الرردعا 
ماجمرا اا البشر  الراان م ترلال انتجماجراهتا األ ا رجمن  -اا ن فجمر -أج  ت  جمخ ميداقجمتها يف  ظر  

  رن لت.ردااا ها ارن عارة ذاا أ جمن   جما يف خطرن ن رري اا قراإ األ ا رجمن. وا جرع ت ر ا اي
أو م تف ر   -الي جمد ال ا  ، حت د   بري، قو تير  أإ شراغاها ال  جمقجمن م تف    ررب ال اجمر  

 من اا قا جمن.اا  بري اا  ال  تراجه جلىاا واألشد قياناا لتخط  الت.دااا األ ى   وام -اا شجمئ

ةع ااعيززززة فهززززم ال زامززززات الززززدول فززززي مجززززال الحقززززوق اة   ززززا ية وا -ثالثاا  
 والوفاء بها

اررر   وصرررف التلامررراا الررردول مبرجرررب م اهرررداا ن رررري اا قررراإ حت  رررالجمب متباانرررن يف  -20
ا  اهررداا ا ختافررن. ففرر   ررجماي اي ررري ا د جمررن والقجما ررجمن، اكرررإ املتررلام حتررامنرتام وال ررماإ، 

رتاا حتراي ري واهراذ حتجمنما ت   م ااري اي رري امقتيرا ان وامجتماعجمرن والى افجمرن عرن الترلام حترامع
ويف ترضرررجم  هررراه املتلامررراا، فررراإ اهلجمئررراا الدولجمرررن وا  ا رررني عرررا ة  اا.ترررد جيجماعماهلرررا خطرررراا 

 .وااعمال د وإ واجباا ايماان وامنرتام  ما
__________ 

  .64، الف  ة A/HRC/6/17 ؛ وأا اا 31، الف  ة A/HRC/20/14ا ظ   (8)

   .26-24، الف  اا A/70/674ا ظ   (9)



A/HRC/32/31 

11 GE.16-06981 

الرررر  تارررر  اعتمررررا  ال هررررد الرررردوال ا ررررا  حترررراي ري ا د جمررررن اا ولكررررن يف ا مقررررني عامرررر -21
  حتاي ري امقتيا ان وامجتماعجمن والى افجمن، إ ا تقرامل خر اا والقجما جمن وال هد الدوال ا ا

وا ررر ن عارررة اليررر جمدان الررردوال والررررط   رررراى حتقرررراى، قرررا قكننرررا مرررن  دارررد ا كر ررراا ال  جمقرررجمن 
لاررنريهيج الناج.ررن يف امعرررتاا حتالتلامرراا ن ررري اا قرراإ والرفرراى هبررا. ولىلثررن منهررا أ جمررن خاصررن 

يررا ان وامجتماعجمررن: )أ( اياجررن قو مررن  امعرررتاا ال ررا رين لا. ررري؛ فجممرا ات اررق حترراي ري امقت
ت تجمباا مخ قرجمن مل مرن لت لارل وتجمقرري قعمرال اي رري؛ )ج( اياجرن قو اهاذ )مل( اياجن قو 

 اهاذ تداحتري ت لز ا قاىلن ايكرمجمرن. وقكرن تقرمجمن ذلرخ قطرا  امعررتاا وقضرفاى الطراحتع ا خ قر 
   اه حتجماإ حتآثا ه عاة اي ري امقتيا ان وامجتماعجمن. وا قاىلن، وا   أ

 اةع راف القانوني -ألف 
ا ررا ال هررد الرردوال لا. ررري امقتيررا ان وامجتماعجمررن والى افجمررن ثلثررن أ ررراع   جمقررجمن مررن  -22

لاتجاه  وام تخفاا حتشك   ا ا هر املتلام حتامعرتاا حتكر  اا وأ ى ها ت  ض ااملتلاماا. أوهل
ي رري احملررد ة. وثا جمهرا هرر اهراذ خطررراا حتكر  القرب  ا نا ربن، مبررا اشرم  عارة وجرره مرن هراه ا

   ماإ  قا  ن اي ري ا  نجمن  وإ متجمجمل.حت  املتلام الت.داد اعتما  تداحتري تش ا جمن. وثالىها هر
ومن  انجمن املترلام حترامعرتاا، أشرا ا الاجنرن ا  نجمرن حتراي ري امقتيرا ان وامجتماعجمرن  -23

والى افجمررن قو أإ التشرر اع مقتيرررمل لاوااررن يف  ىررري مررن ايرراما، وقررد م ايقررتو  عنرره يف حت رر  
أ ه عاة ال غا من أإ الت.داد الردقجمق لط ا رن قعمرال اي رري الر  اا . وأضاف  من (10)اياما

ارررنس عاجمهرررا ال هرررد يف ال رررا رإ الررررط  قىررر  مقررر لن تبرررّ  فجمهرررا  ررر   ولرررن طررر ا، فررراإ الر رررا   
خدمن يف ذلررخ جيررب أإ تكرررإ مل مررن،  جمرريف تقررف  عررن  تررا ج تتماشررة مررع وفرراى الدولررن ا قررت

  .(11)الط ا حتالتلاماهتا  امان
و  ررل الكىررري مررن أ حتجمرراا اي ررري امقتيررا ان وامجتماعجمررن عاررة مرردب امعرررتاا الف ارر   -24

فرررتا هبرراه اي ررري، م عاررة مقررترب التشرر ا اا، وق ررا مررن خررلل الت.يررني الد ررتر ي الرراي ا
م غرر  عنرره، وم  ررجمما اا أ رره خطرررة أهررا حتكىررري. ومررع أ جمررن ذلررخ، فاررا ت ترر ه الاجنررن عنيرر  اا  ا مرر

حتقرررربب التنرررررع الكبررررري يف الت الجمررررد والررررنريهيج الد ررررتر ان لارررردول. وعاررررة أاررررن نررررال،  ررررجمالم تكماررررن 
حتتشررر اع. وهنرررا ايطررر مل  رررخال عرررن الظررر وا الررر  لرررن اكررررإ التشررر اع اا امعررررتاا الد رررتر ي عمرمررر

عاررة النظررام ال ررا رين ا  رر ، فالدولررن الرر  تتر ررع يف اا يف أاهررا. و ررت تمد ااجاحتررن جل جمرراا ضرر و ا
ا رررتخدام ا  ا رررجما أو الاررررا   أو شرررك  آخررر  مرررن األ واا الررر  م ت تررر  تشررر ا جمن حتطبجم تهرررا قرررد 
تتمكن من قأها  أهنا تف  حتش ط امعرتاا ال ا رين حت  ارمل  مس  عاة حنر مل ا وهرا ا مرن 
  اا.النانجمن ال ا ر جمن، ن  يف غجمامل التش اع. ولكن من ا  ج  أإ تكرإ هاه اياما  ا  ة  قبجم

__________ 

   .3( حتش إ طبجم ن التلاماا الدول األط اا، الف  ة 1990)3 قا  ت اجمق الاجنن ال ام ا ظ  (10)

   .5( حتش إ التطبجمق احملا  لا هد، الف  ة 1998)9ت اجمق ال ام  قا ا ظ  ال (11)
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لادول حت ردم مرن  اعررتاا تشر ا   صر ا  اا ويف ضرى ما ابدو وأ ه ا ما  ن ا  تا ة  قبجم -25
عرن اا امري ري الف   امقتيا ان وامجتماعجمن، اتمى  القخال األها يف مدب قمكا جمن ام رتوناى مت

التش اع، أو شك  مكاف  من األ واا ال ا ر جمرن، مرن قبر  الدولرن الر  تردع  أهنرا تفر  حتالتلاماهترا 
حت  رررالجمب أخررر ب. ويف ا ما  رررن،  رررتتمى  ايجرررن عرررا ة يف وجرررر  تشررر اع م تمرررد ات ارررق حتا قررر لن 

يرررق ال طررراع مرضرررع النظررر ، وأ ررره مرررن غرررري ال ررر و ي قحترررداى أارررن قشرررا ة يف ذلرررخ التشررر اع قو ا أو
اا قاين ا   . وحت با ة أخ ب، مع ع ا مىال ايق يف الوااى،  تكرإ ايجرن أ ره اكفر  وجرر  
تشررر اع اتنررراول  رررلمن األغاارررن أو األمرررن الوررراا  ، نررر  وقإ  ررراإ م ا ررر  عرررن أي حت رررد صررر ا  

  افجمرن،  لا. ري. أو يف نالن ايق يف الت اجما، ت ت  ال را ني الر  تتنراول ق شراى ا خ قراا الت اجممجمرن
 ن  وقإ   اي رتا حت إ الت اجما نق من ن ري اا قاإ. 

، قكررن ال ررررل حترر إ م اهرردة مرررا، مطارررمللارر أي ال ا رر  حتررر إ امعرررتاا احملررد  غرررري اا و عمرر -26
ذلرررخ صررر انن. ومرررن مث فررراإ ا  اهرررداا ا ت ا رررن ألع حتررر  عرررن  ا ررر  تتررررخة هررراا امعررررتاا،  قإ

ايررر مل أو ا ررر ا ا ضرررد اا قرررا جمن م تررردعر قو اعرررررتاا  حتالت رررااب أو ااحترررا ة ا ماعجمرررن أو جررر ا ا
اتفاقجمررن ال  رراى عاررة عجمررع و قو سرر ب صرر ا  لقرراري حمررد . اا تشرر ا   حتال اعرردة ف.قررب، حترر  أا رر

أشكال التمجمجمل ضد ا  أة تطاب قو الدول األط اا حتشك  ص ا   ق ماج مبدأ ا قاواة حترني ال جر  
(. وتالمهرا  رالخ 2  اهتا ا نا بن األخ ب  )الف ر ة )أ( مرن ا را ةوا  أة يف   اتريها الرطنجمن أو تش ا

   فالن الت. جمق ال ما  هلاا ا بدأ من خلل التش اع وغريه من الر ا   ا نا بن .   حت
ومع ذلخ، وحتي ا النظر  عرن ا رقرف الراضر  الراي تتخراه الاجنرن ا  نجمرن يف ت اجم اهترا  -27

ال امررن، فرراإ مررن اليرر ب فهررا  جمفجمررن الرفرراى حتاملتلامرراا  حتررامعرتاا  حترراي ري و ضررماإ  عرردم 
التمجمجمل يف غجمامل تداحتري تش ا جمن حمد ة اهلدا أو تداحتري مكافئن. وعاة الن.ر ا را ر  يف ا برا   

 جمن وا بررا   الترججمهجمررن حتشرر إ ايررق يف ام تيراا وا رر  ل رر.ااا ام تها رراا ا قررجممن لا ررا رإاأل ا ر
الرردوال ي ررري اا قرراإ وام تها رراا ا طرررية لا ررا رإ الرردوال اا قرراين، اتمىرر  ا برردأ ال ررام يف أإ 

ا ال ا ر جمرن مرع التلاماهتراا ت من الدول أإ اكرإ قا رهنا احملا ،  ما ا ت   ال را رإ الردوال، متقر 
الدولجمرررن عرررن ط ارررق أمرررر  منهرررا ق مررراج م رررااري ال رررا رإ الررردوال ي رررري اا قررراإ يف قرا جمنهرررا احملاجمرررن 

. واتمىرر  ال نيرر  ال  جمقرر  هنررا يف امعرررتاا (12)تنفجمررا هرراه ا  ررااري يف  ظمهررا ال ا ر جمررن احملاجمررن أو
 حتا  جما   فقه، ولجمس     اعتما  تداحتري ذاا صان مبرضرع ا  جما . 

 اةل زام بإنشاء الاؤاسات -باء 
 -وحت اجمر  مرن الترضرجم  ا    عن ن ري اا قاإ يف  ىري مرن األنجمراإ حتاختيرا  شرداد  -28
  مرهنا أو مرا اناأ هرا مرن التلامراا. فا  اهرداا ا  نجمرن ت ررتا حتبقراطن  - وإ أي ترضجم  أو 

حترجر  ايق يف ايجماة أو ايق يف ال ماإ امجتماع  أو نق الفر   يف أإ اي ررتا لره حتالشخيرجمن 
ال ا ر جمررن. ولكرررن امفرررتاا الكرررامن و اى هررراا الررنهج هرررر أإ ا خ قررراا  تينشرر  و تقررراعد عارررة 

__________ 

  .2  فق، الف  ة ، ا60/147ا ظ  ق ا  ا م جمن ال امن  (12)



A/HRC/32/31 

13 GE.16-06981 

لا.ق ا    وت لال تنفجماه وتجمقري قعمالره. وحتاا ربا جمن، ايقرتخدم ميرطا  وضع احملترب ا  جما ي 
institucionalidad لإلشرررا ة قو الرتتجمبررراا ا خ قرررجمن اللزمرررن لتررردعجما اا )النظرررام ا خ قررر ( أنجما ررر

 جما ة ال ا رإ ون ري اا قاإ. ونجميف م ترجرد مخ قراا م جمنرن ل جمرا ة قعمرال نرق حمرد  مرن 
ااتررره مرررن حتا ررر ج  أم ابرررال  ررررب ال اجمررر  مرررن ا هرررد   اماتررره  .رررق  ن رررري اا قررراإ، فررراإ مرررن

 ن ري اا قاإ. وهاه ه  ايالن حتير ة خاصن فجمما ات اق حتاي ري امقتيا ان وامجتماعجمن.

 اةل زام ب عزيز الاساءلة -عيم 
ر ارف  مبدأ ا قاىلن األ ا  ا نط   ا امع ا شاى النظام الردوال ي رري اا قراإ. وهر -29

ا مرر  عاررة مقررتراني. انطررري األول عاررة مقرراىلن الرردول أمررام اجملتمررع الرردوال، الرر  ت ررلزا مررن 
خلل ق شاى آلجماا لا صد مى  الاجنن ا  نجمن حتراي ري امقتيرا ان وامجتماعجمرن والى افجمرن وعماجمرن 
ام ررت  اا الرردو ي الشررام ، ومررن خررلل اآللجمرراا ااقاجممجمررن. أمررا ا قررترب اآلخرر  فجمنطررري عاررة 
ضررماإ مقرراىلن ايكرمرراا أمررام مراطنجمهررا وغررريها مررن أصرر.امل اي ررري. وايررق يف ام تيرراا 
 ظة حتامعرتاا يف ااعلإ ال ا   ي ري اا قاإ، فجمما ا ارق ال را رإ الردوال ي رري اا قراإ 

اشررم  أ جمرن خاصررن عارة تطرررا  فهرا ايررق يف  ررب  ا تيراا  افجمررن وف الرن و رر ا ن ومل مرن، مبررا 
يف  ررررجماقاا ال دالررررن ام ت الجمررررن. وفجممررررا ات اررررق حترررراي ري اا حترررر زا  ررررب  ام تيرررراا أا ررررا رررر . وأي 

أ ره  جيرب أإ  9امقتيا ان وامجتماعجمن والى افجمن، ذ  ا الاجنن ا  نجمن هبا يف ت اجم ها ال ام  قرا 
اتامل لك  مظارم أو  مرعرن مظاررمني  رب  ام تيراا أو الرتظاا ا نا ربن و رالخ وضرع و را   

 (.2  )الف  ة ل ماإ مقاىلن ايكرمنمل من 

 تطبيق هذه اةل زامات على الحقوق اة   ا ية واةع ااعية -رابعاا  
يف امهتمرررام ا كررر  ، عارررة اليررر جمدان الررررط  اا  برررري اا  شرررهدا القرررنراا األخررررية ت ررردم -30

يف  والرردوال، لا. ررري امقتيررا ان وامجتماعجمررن. فمررن  انجمررن ا   فررن، ا ررال ق رره نرردث   هن ررن 
. ومرررن  انجمرررن التطررررر اا (13)أ حتجمررراا  مل هررر ة أ رررف ا عرررن اي رررري امقتيرررا ان وامجتماعجمرررن، 

 ال ا ر جمن، أشا ا  واان  طجمن قو ما اا : 
يف ال رررا رإ اا متلاارررد تكتقرررب اي رررري امقتيرررا ان وامجتماعجمرررن والى افجمرررن قبررررما  

 اهرررداا وال ررر ا اا الررردوال والف ررره ال  رررا   ا  رررا إ. واتجارررة ذلرررخ يف  مرعرررن مرررن ا 
.... واقررتإ ذلرخ حتلارا ة يف  ا دادة ويف اعتما  آلجماا تظاا  ولجمن تشرم  هراه اي رري

  .(14)ناما  ظ  ال  اى يف هاه اي ري عاة الي جمدان ااقاجمم  والرط 
__________ 

(13) Courtney Jung, Ran Hirschl and Evan Rosevear, “Economic and social rights in national 

constitutions”, American Journal of Comparative Law, vol. 62, No. 4 (December 2014), p. 1043 . 

(14) Malcolm Langford and others, “Introduction – An emerging field,” in Global Justice, State Duties: The 

Extraterritorial Scope of Economic, Social and Cultural Rights in International Law, Malcolm. 

Langford and others, eds. (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2014), p. 7. 
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وتفجمد  واان أخ ب قجياحتجمن لاواان حت إ  ااطا  ا  جما ي ال رام لا. رري امقتيرا ان وامجتماعجمرن  -31
فاعاجمرررن آلجمررراا التنفجمرررا، وذلرررخ عارررة و والى افجمرررن قرررد حتاررر    جرررن عالجمرررن مرررن الت.دارررد مرررن  انجمرررن احملتررررب 

   .(15)الي جمد الرط ، وهر األها 
 البرررررردى حتررررررامعرتاا حترررررر إ   طررررررن ومررررررع ذلررررررخ، فرررررراإ أي ت جمررررررجما لات رررررردم احملرررررر ز  ترررررراج قو -32

 رررال. وطبجم رررن القرررخال ال  جمقررر  حتالتررراال لجمقررر   مجمرررن، حتررر   رعجمرررن. ااحتاا أ ا ررراتقرررم   ام طرررلي
يف ا ما  رررررن  دارررررن اي رررررري امقتيرررررا ان وامجتماعجمرررررن م اعررررراة التطرررررر اا ال داررررردة قو أ ا  فهررررر 
األ رس  راصران الت لارل يف  لا.كرماا وغريهرا مرن ال ناصر  الفاعارن ال  جمقرجمن، وهر  ويضر   الف اجمن

يف انظر  ا رلى التراال و ا قت ب ؟ هنا ت ز حمر ان قطا  امعرتاا وقضفاى الطاحتع ا خ قر  وا قراىلن. 
مرردب الت رردم احملرر ز عاررة اليرر جمد الرررط  فجممررا ات اررق حتكرر  مررن األحت ررا  الىلثررن: امعرررتاا وقضررفاى 

   الطاحتع ا خ ق  وا قاىلن.

 القانونياةع راف  -ألف 
و   أإ  البارررداإ هترررا    رررتر ان اي رررري امجتماعجمرررن عارررة القرررب  األخررر ب لت لارررل ال فررراه  -33

. وت رردم   ا ررن منهججمررن وتفيررجماجمن لا. ررري امقتيررا ان (16)لابشرر   والرفرراى حتامنتجماجرراا األ ا ررجمن
 195 رررن وامجتماعجمرررن يف الد ررراتري الرطنجمرررن أ لرررن مفيررران لررردعا هررراا الت جمرررجما ا تفا ررر ؛ فتمررر    ا

مرررن اي رررري امقتيرررا ان وامجتماعجمرررن،  منفيرررلا اا ن ررر 16مرررن ا  ررررتا حتررره هبررردا  دارررد اا   رررتر  
 . رري  ا رتا هبرا، ومرا قذا  ا ر  الد راتري تيرنفها  . رري قاحتارن لا ر ا عارة ال  راى أو وأان

ري يف ا ا رررن مرررن الد رررات 90تطا جمرررن )مىررر  ا برررا   الترججمهجمرررن لقجما رررن الدولرررن(. وت ررررتا أ ىررر  مرررن 
يف ا ا ررن مرررن الد ررراتري،  70حترانررد عارررة األقرر  مرررن اي رررري امقتيررا ان وامجتماعجمرررن. ويف نرررراال 

واند عاة األق  من اي ري امقتيا ان وامجتماعجمن صر انن مرن اي رري ال احتارن لا ر ا عارة  ا د
 ان يف ا ا رررن مرررن الد ررراتري حت شررر ة أو أ ىررر  مرررن اي رررري امقتيرررا 25ا ررررتا نرررراال  ال  ررراى، فجممرررا

وامجتماعجمررن ال احتاررن لا رر ا عاررة ال  رراى. ومررن  انجمررن التكرر ا ، تي رر  اي ررري ال احتاررن لا رر ا عاررة 
ال  ررراى حترررالت اجما والن احتررراا وال عاارررن اليررر.جمن وال رررماإ امجتمررراع  ومحاارررن الطفررر  ومحاارررن البجمئرررن. 

  .(17)وخاي  الد ا ن قو أإ تاخ اي ري القتن تظه  يف أ ى  من  يف الد اتري  افن

__________ 

(15) Eibe Riedel, Gilles Giacca and Christophe Golay, “Introduction – The development of economic, 

social and cultural rights in international law,” in Economic, Social and Cultural Rights in 

International Law: Contemporary Issues and Challenges, Eibe Riedel, Gilles Giacca and Christophe 

Golay, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2014), p. 3 وا ظر  أا راا . Gregor T. Chatton, Vers la 

pleine reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels (Zurich, Schulthess Verlag, 2014). 
(16) Brinks, Gauri and Shen, “Social rights constitutionalism”, p. 291  (4)ا ظ  اياشجمن . 
(17) Jung, Hirschl and Rosevear, “Economic and social rights in national constitutions”, p. 1053 

 (.13اياشجمن  )ا ظ 
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لد ا ررن ا نبى ررن عررن اوحتجمنمررا م قكررن هلرراا الت  ارر  أإ افرر   ررق ثرر اى هرراه ام ررتنتاجاا  -34
 اقتيرا اناا ام ت يا جمن، ات   أإ مقترااا مبه ة من امعرتاا الد تر ي قرد    ر  وأإ ن رقر

واجتماعجمن أ ى  حتكىري حتات  ت ت  قاحتان لا  ا عاة ال  اى، ويف عد  أ   حتكىرري مرن البارداإ، 
. ولكررن قذا تبررني أإ اآلثررا  ال ماجمررن هلرراا امعرررتاا الد ررتر ي  ا رر  يف القرراحتق عمررا  رراإ اي ت ررد

رر اا،حمرردو ة لاوااررن، فرراإ مررا قكررن امنتفرراى حترره  ررجم    ىررري  ج تكمجماجمررن و ررجمالم ت  جمررل امهتمررام عاررة  ريهي
لآلثرررا  التج ابجمرررن اا  قجم ررراا حتداارررن. ومرررن مث، فررراإ ت جمرررجما أ جمرررن هررراه ام رررتنتاجاا اتطارررب ف.يررر أو

للعرررررتاا الد ررررتر ي مررررن  انجمررررن ت لاررررل ا قرررراىلن و قررررني مقررررترااا قعمررررال اي ررررري امقتيررررا ان 
 يف هاا اليد . وامجتماعجمن. وانظ  الف ع الرا   أ  اه عن ا قاىلن يف الت.دااا ال  جمقجمن ال ا من 

قو أإ اا وعاة ال غا من أإ ا رضرع م قكن تناوله يف هراا الت  ار ، ات رني ااشرا ة أا ر -35
لات اجمرر  مررن أ جمترره أو اا  رر ا جررداتامعرررتاا الد ررتر ي حترراي ري امقتيررا ان وامجتماعجمررن قررد ا

ا رين لترداحتري ت را ه حتقبب عماجماا مرازان أ ىر  ف الجمرن حتكىرري تنطرري عارة تكر اس   رتر ي وقر
. واشري ذلخ حتالد جن األوو قو ا تخدام التكام  ااقاجممر ، أو امتفاقراا التجا ارن (18)ت شفجمن

وام رررتىما ان الىنا جمرررن وا ت رررد ة األطررر اا، أو ت تجمبررراا التمراررر  الدولجمرررن مرررن أجررر  قعطررراى قجمرررلاا 
 عاة اعتبا اا ن ري اا قاإ. اا  يا  متنافقن تتفري ف اجم

 ء الطاب  الاؤاسيإضفا -باء 
فجممرررا ات ارررق مبخ قررراا ت لارررل اي رررري امقتيرررا ان وامجتماعجمرررن،   رررل ال امررراى وآخررر وإ   -36
يف القرنراا األخررية عارة احملرا ا. و رجمينظ  يف أثر  احملرا ا أ  راه،  ر  حتنرد اا اهتمامها ت  اب   

ا قاىلن. ولكن اا فاذ ال  ا   م اتماث  مع الت لال ا خ ق . فاحملا ا لجمقر   هرلة، وم هر  
لا جمررام حترراأل وا  ا طارحتررن لت لاررل فهررا أعمررق لا. ررري امقتيررا ان  -وهررر أمرر  مفهرررم  -مقررت دة 

 قعماهلا حترا طن و اما نكرمجمن  تافن وو اما أخ ب. وامجتماعجمن و 
قررد  عاررة ت لاررل م  فررن وفهررا األوعنررد النظرر  يف  داررد ا خ قرراا الرر  ارر ج  أإ تكرررإ  -37

اي ري امقتيا ان وامجتماعجمن عاة الير جمد احملار ، ابردو أإ األ ىر  صران حتا رضررع  را  رعراإ 
يكرمجمن ا قخولن عن وضرع وتنفجمرا القجما رن ال امرن يف من ال ناص  الفاعان. األول هر الر اما ا

ال طاعررراا ذاا اليررران. ومرررن مث فررراإ الررررزا اا ايكرمجمرررن ا  نجمرررن حترررالت اجما وايماارررن امجتماعجمرررن 
والير.ن والتواارن ومرا قو ذلررخ، قرد ايترقرع منهررا اامقراي حتلمرام ا برا  ة يف ت لاررل فهرا قرا ا عاررة 

  شررر ى تف اررره هررراه الررررزا اا ات رررني أإ اقرتشرررد   رررري اي رررري. وهررراا م ا ررر  ال ررررل حتررر إ  ررر
يف أ حتجمررراا الرررنريهيج اا ا جمرررن ال ا مرررن عارررة اا  ب مرررن منظر هرررا، نقررربما اي ررررتمل أنجما ررراا قررراإ أو ايررر

حتامعرتاا حترجر  ايق يف  ،. ومع ذلخ، قكن لام ى أإ اترقع قجمام وزا ة الت اجما، مىلا (19) رياي
__________ 

(18) Stephen McBride, “Constitutionalizing austerity: taking the public out of public policy”, Global 

Policy, vol. 7, No. 1 (February 2016), p. 5.  

للطررلع عاررة نجررن قراررن و قجم ررن حتشرر إ  جمفجمررن قجمررام  ظررام اليرر.ن الرررط  يف حتاررد مررا  حتتكرر اس وحترريف ال ررجما يف  (19)
 ,Alicia Ely Yamin, Power لررجمس  رر    ظررام ت رر  لترررفري القرراع وا رردماا ، ا ظرر : اجملتمررع  كرر  وأ رره

Suffering and the Struggle for Dignity: Human Rights Frameworks for Health and Why They 

Matter (Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2016), p. 236 . 
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ن  انجمن القجما اا احملد ة. وحتجمنمرا م اشرم   طراي هراا الت  ار  ذلخ م هالت اجما وترضجم  ما ا نجم
اا   ا ررن مرردب شررجمرع هرراا الررنهج لرردب الرررزا اا ال طاعجمررن يف م ظررا الباررداإ، قكررن ال رررل عمرمرر

اا الظرررراه ة غررررري شررررا  ن. وهنرررراي حت رررر  ا خشرررر اا عاررررة أإ قطرررراع اليرررر.ن قررررد اكرررررإ مت رررردم قإ
ج  التوطجمن الير.جمن الشرامان. وحتا ىر ، اتلاارد النظر  أ   يف ذلخ امساه حتلخا اي  ن من أ حت د 

قو ال رررماإ امجتمررراع  مرررن  انجمرررن ايرررق يف ال رررماإ امجتمررراع   نتجمجرررن  برررا  ة ايرررد األ   
 لا.ماان امجتماعجمن. 

والنرع الىاين من ال ناص  الفاعان ا خ قرجمن الر  قكرن ترقرع اضرطلعها حتردو    جمقر  يف  -38
امقتيرررررا ان وامجتماعجمرررررن هرررررر ا خ قررررراا الرطنجمرررررن ي رررررري اا قررررراإ الررررر  اباررررر  ت لارررررل اي رررررري 

، طابرر  الاجنررن ا  نجمررن حترراي ري امقتيررا ان 1998ويف عررام  اا.مخ قررن ت  ابرر 120اآلإ  عررد ها
وامجتماعجمررن والى افجمررن قو ا خ قرراا الرطنجمررن ي ررري اا قرراإ أإ ت ررطاع حترردو  أ ىرر  فاعاجمررن يف 

نرر  اآلإ  . وتقررتنتج الد ا ررن ال امجمررن األ ىرر  تفيررجملا (20) ان وامجتماعجمررنت لاررل اي ررري امقتيررا
عررن تارررخ ا خ قررراا أ ررره لرررر  أمكرررن ا ت ا هررا  مجمرعرررن عارررة شررر ى وانرررد، فقرررجمكرإ ضررر ف 

. وتشرري الد ا راا ا تخييرن (21)تيداها لاظ وا ا ا ان ال  تدب ا تها اا ن رري اا قراإ 
حتررررراي ري امقتيرررررا ان اا  برررررري اا  ا خ قررررراا اهتمامررررر أ ررررره حتجمنمرررررا اكررررر   عرررررد  قاجمررررر  مرررررن هررررراهقو 

، فرررراإ غالبجمتهررررا ال ظمررررة م تف رررر  ذلررررخ. وتشررررم  األ رررربامل ا ررررا ر ة غجمررررامل (22)وامجتماعجمررررن
. ا قرا  الرمااا أو ت جمجمدها، و  رس ا ر اا وا ررا  ، وغجمرامل الردعا القجما ر ، و  جرن ت  جمرد 

 ا خ قررراا ت رررد ت رررا ا   و ارررن شرررامان عرررن الرفررراى مرررن هررراه  قارررجملا اا وأهرررا مرررا يف األمررر  أإ عرررد 
 .(23)حتاي ري امقتيا ان وامجتماعجمن والى افجمن يف حتاداهنا 

يف الوجمرامل اا جره اروقد اتمىر  أنرد ال ناصر  ال  جمقرجمن يف تفقرري هراا الرنهج غرري ا تررازإ  -39
ا قررراإ، وهررر  يف عمررر  ال دارررد مرررن ا خ قررراا الرطنجمرررن ي رررري ااا النقررريب لارررنريهيج التشررراو ان ن ررر

رررررن اجملتم رررراا ا ت ررررر  ة مررررن التررررر ثري يف األولرارررراا والرررررنريهيج وا شررررا  ن يف وضرررررع  كا الررررنريهيج الرررر  متي
  ام تجاحتاا والترصجماا القجما اتجمن.

__________ 

( عرررن  و  ا خ قررراا الرطنجمرررن ي رررري اا قررراإ يف محاارررن اي رررري 1998)10ال رررام  قرررا  ا ظررر  ت اجمرررق الاجنرررن (20)
   امقتيا ان وامجتماعجمن والى افجمن.

(21) Sonia Cardenas, Chains of Justice: The Global Rise of State Institutions for Human Rights 

(Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2014), p. 360 . 

 Asia Pacific Forum for National Human Rights Institutions and the Center for Economic andا ظ :  (22)

Social Rights, Defending Dignity: A Manual for National Human Rights Institutions on 

Monitoring Economic, Social and Cultural Rights (January 2015); and Eva Brems, Gauthier de 

Beco, Wouter Vandenhole, eds., National Human Rights Institutions and Economic, Social and 

Cultural Rights (Mortsel, Belgium, Intersentia, 2013) . 
(23) Alison Corkery and Duncan Wilson, “Building bridges: national human rights institutions and 

economic, social and cultural rights”, in Economic, Social and Cultural Rights in International Law 

pp. 473-490  (.15)ا ظ  اياشجمن   
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 الاساءلة -عيم 
ل رد صررد ا نرر  اآلإ ال داررد مررن الكتررب الر  تشررجمد مبمجمررلاا ترردخ  احملررا ا يف ق فرراذ  -40

جمررررن يف  تاررررف الباررررداإ نررررل ال ررررا ، ولكررررن قاحتاجمررررن ال رررر ا عاررررة اي رررري امقتيررررا ان وامجتماع
صرر.جم  أإ حتاامكرراإ ال رررل قإ الرت جمررل عاررة قاحتاجمررن ال رر ا عاررة و ال  رراى لجمقرر  هنااررن ا طرراا. 

مرررن النانجمرررن الت.اجماجمرررن. ف صررر.امل اي رررري قكرررنها القررر   اا م كر ررراا ال  ررراى قرررد أصرررب  وضررر 
أ( تبررررا ل ا  ارمرررراا مررررع و ررررا ط ااعررررلم؛ ا قرررراىلن مررررن خررررلل أ ررررالجمب عدارررردة، منهررررا: ) قو

ا تخدام ضرورط اجملتمرع أو تر ثري األقر اإ؛ )ج( عرع ا  ارمراا و شر ها؛ ) ( الرتظاا لردب  )مل(
. ولكن م ظرا هراه الر را   تفررتا أ ره (24)هجمئن أو شخيجمن ذاا  اطن؛ )هر( الت جمجما وااحتلغ

اجمهرررا يف هناارررن ا طررراا لامطالبرررن يف احمليرران النها جمرررن  رررتكرإ هنررراي آلجمرررن قكرررن عرر ا الررردعرب ع
  .(25)حتايق يف غجمامل التي.جم  الاايت من صانب ا قخولجمن

وترررررررف  أفررررررر ع ايكررررررا الىلثرررررررن آلجمررررررراا مقرررررراىلن قكنرررررررن لامطالبرررررراا حتررررررراي ري امقتيرررررررا ان  -41
وامجتماعجمرررن. فالقررراطن التشررر ا جمن هلرررا حترررالطبع أ جمرررن حمر ارررن مرررن نجمررريف قرررد هتا عارررة اعتمرررا  تشررر ا اا 

مبرررا  اا مهمرررن مرررن  انجمرررن اا تمرررام هبررراه اي رررري أو تتيررردب لل تها ررراا. وقيررردم  أا رررتفررر ا امه
ق شرراى  رراإ حت  ا جمررن ي ررري اا قرراإ وقضررفاى الطرراحتع ا خ قرر  عاررة م اج ررن مشررا اع التشرر ا اا مررن 
أج  ضرماإ اممتىرال ل را رإ ن رري اا قراإ. ومرن  انجمرن القراطن التنفجماارن، قكرن  قرخوال ايكرمرن 

ل اي رررري امقتيرررا ان وامجتماعجمرررن وق  اجهرررا يف صرررنع القجما ررراا وآلجمررراا التنفجمرررا.  مرررا  صرررد قعمرررا
تشررك  الر رراما ايكرمجمررن يف  ىررري مررن األنجمرراإ ا   ررل ا نط رر  آللجمرراا الشرركاوب،  غررا أهنررا م تررلال 
 تفت رر  حتشرردة قو األ رراث يف  ررال اي ررري امقتيررا ان وامجتماعجمررن. وحتجمنمررا ت ررد ا خ قرراا الرطنجمررن
ي ري اا قاإ ذاا أ جمن حمتمان، تشري الد ا اا قو أهنا اضطا   حتدو  حمردو  لاواارن، لرجمس ف رط 

يف   جمرررق ا قررراىلن. اا مرررن  انجمرررن ت لارررل اي رررري امقتيرررا ان وامجتماعجمرررن،  مرررا ذي ررر  أعرررله، حتررر  أا ررر
ن أإ ترررل ا  واتمىررر  ام رررتىناى ال  جمقررر  يف هررراا ا يرررر  يف  و  مخ قررراا أمنررراى ا ظرررا ، الررر  قكررر

مشا  تها عما هر  عاجمره حت رد   برري يف ا قرا   ا ت ا رن حتراي ري امقتيرا ان وامجتماعجمرن، عارة الر غا 
 من أإ صلنجماهتا عا ة ما ت جل عن ترفري  ب  ا تياا مباش ة. 

لا ير  النقيب هلاه ال ناص  الفاعان األخ ب، ت  ل الد ا اا عن ا قراىلن يف  رال اا و ظ   -42
امقتيرررا ان وامجتماعجمرررن حتشرررك   بررري عارررة احملرررا ا وعارررة مرردب متكجمنهرررا مرررن امضرررطلع  اي ررري

حترردو  فاعرر  يف محااررن هرراه اي ررري حتف رر  تلااررد امعرررتاا الد ررتر ي ا ررا ر  أعررله. ومررن مراضررع 
التقرراؤل مررا قذا  رراإ هرراا التشررداد ا رر  حتدقررن عررن امساهرراا ال  جمقررجمن لامقرراىلن يف  ررال اي ررري 

وامجتماعجمرررن أو مرررا قذا  ررراإ ا جرررع حت رررد  أ ررر  قو تف رررجم  احملرررامني لد ا رررن احملرررا ا.  امقتيرررا ان
__________ 

(24) United Nations Children’s Fund, Accountability for Children’s Rights: A research mapping of 

local and informal accountability mechanisms (December 2015), p. 7 ،:متررامل عاررة ا رقررع الترراال 
www.unicef.org/policyanalysis/rights/files/ACR-SPREADS-WEBFILE.pdf  . 

(25) Varun Gauri, “Redressing grievances and complaints regarding basic service delivery”, World 

Development, vol. 41 (January 2013), p. 109 . 
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 رررالخ حتاصررر ا  مناصررر ي اي رررري امقتيرررا ان وامجتماعجمرررن يف ن برررن اانجمررراى   اكررررإ متيرررلا  وقرررد
قو نرد حت جمرد، حتر إ اا الد تر ي  ا حت د اي مل البا  ة عاة ال   عاة الط مل الشرا ع، وقإ  راإ اختلالجمر

عررررن اي ررررري، ف اجمرررره مناقشررررن مررررا قكررررن ق فرررراذه مررررن خررررلل ال ماجمررررن اا ها فرررراا  قإ أ ا  نررررداى ا رررر ى
عارة ذلرخ، الررتمس مناصر و اي رري امقتيررا ان وامجتماعجمرن الشر عجمن حتالقرر   اا . و  (26)ال  را جمن 

 قو قثباا أإ هاه اي ري تشبه اي ري ا د جمن والقجما جمن، عاة األق  يف هاا ا ا ب األ ا  . 
ويف ايجمرررل احملررردو  ا ترررامل يف هررراا الت  اررر ، اقرررت.جم  قجررر اى ا رررت  اا منهجررر  لاتج حترررن  -43

حت رر  ام ررتنتاجاا ال امررن  هنرراي ا ت ا ررن حت احتاجمررن ال رر ا عاررة ال  رراى نرر  تا  رره، وقإ  ا رر 
 . (27)عن األ حتجماا الراف ة وا متازة يف  ىري من األنجماإا نبى ن 
مررن النانجمررن ال ماجمررن. ومررن مث اا ونررده م ا رر  الكىررري  قرربجم قإ امعررتاا الد ررتر ي ،أوما  -44

مجمررلا  رراث ان اررا   حتررني قضررفاى الطرراحتع الد ررتر ي عاررة اي ررري امقتيررا ان وامجتماعجمررن ووضررع 
اتجررراوز حتكىررررري امعرررررتاا اا اليرررجماغن ال ا ر جمررررن هلرررا، نجمرررريف اعتررر ا وضررررع اليررررجماغن ال ا ر جمرررن أمرررر  

. وعاررة  رربجم  (28)الف ارر  لا. ررري  اخرر  النظررام ال ررا رينالد ررتر ي، مررن أجرر  اقت رراى القرر ااإ 
ا ىال، تبدأ   ا ن عن ايق يف الي.ن يف أف ا جما حتااشا ة حت إ  ال  ااا ا ت ا ن حتا تهاي ايق يف 

. (29)اليرر.ن تي رر ا عاررة احملررا ا حتا ررتم ا ، مررن أف ا جمررا قو آ ررجما وأو وحتررا ونرر  أم اكررا اللتجمنجمررن 
 القجماي األف ا  ، ت د جنررمل أف ا جمرا البارد الرنجمرد الراي اشرهد هراا ولكن الد ا ن تيظه  أ ه يف

النرررررع مررررن الت اضررررر  حتشررررك  منهجررررر . وأصررررامل مرررررالكر  م وفررررر   عنررررردما منررررس أإ   طررررراي 
خرا ج اا  قربجماا ام ت  اا ال  ا   ال مس  لا. ري امقتيرا ان وامجتماعجمرن والى افجمرن ا رد حمردو 

 . (30)آللجماا الدولجمن ا تخدام اي ري ا د جمن أو اقطا  

__________ 

(26) Aryeh Neier, “Social and economic rights: a critique”, Human Rights Brief, vol. 13, No. 2 (2006), 

p. 1 . 
(27) Malcolm Langford, ed., Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in International and 

Comparative Law (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2008); Colleen M. 

Flood and Aeyal Gross, eds., The Right to Health at the Public/Private Divide: A Global 

Comparative Study (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2014); Alicia Ely 

Yamin and Siri Gloppen, eds., Litigating Health Rights: Can Courts Bring More Justice to 

Health? (Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 2011); Diane Roman, “La 

justiciabilité des droits sociaux ou les enjeux de l’édification d’un État de droit social”, La Revue 

des Droits de l’Homme, vol. 1 (2012)، :متامل عاة ا رقع التاال http://revdh.revues.org/635. 
(28) Katharine G. Young, Constituting Economic and Social Rights (Oxford, Oxford University Press, 

2012), p. 6 . 

(29) Ebenezer Durojaye, “Introduction – The relevance of health rights litigation in Africa”, in 

Litigating the Right to Health in Africa: Challenges and Prospects, Ebenezer Durojaye, ed. 

(London, Routledge, 2015) . 
(30) Malcolm Langford, “Judicial review in national courts: recognition and responsiveness”, in 

Economic, Social and Cultural Rights in International Law, p. 423  (.15)ا ظ  اياشجمن  
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نررررر  وقإ  ررررراإ  ررررر  مرررررن اي ررررري امقتيرررررا ان وامجتماعجمرررررن  ظرررررة حترررررامعرتاا  اا،ثا جمرررر -45
الد رررتر ي وال احتاجمرررن لا ررر ا عارررة ال  ررراى، فهنررراي عرامررر  عداررردة قكرررن أإ  رررد مرررن النترررا ج. 

 ر جمرن فاحملامرإ قد م اقتشهدوإ حتتاخ اي رري، وقرد اتقربب   رس ا ررا   وا  ردام ا قراعدة ال ا
 ،يف ج ررر  الت اضررر  حتشررر إ ال داررررد مرررن ا تها ررراا اي ررررري امقتيرررا ان وامجتماعجمرررن مقررررت.جملا 

رر م ا رردعرإ احملتماررإ مررن اليررفن يف الت اضر . نرر  عنرردما تي ر ا ال  ررااا عاررة احملكمررن،  وقرد  ي
قرررد م تكررررإ القررراطن ال  رررا جمن مقرررت ان، وقرررد م تكررررإ الى افرررن ال  رررا جمن قاحتارررن لانظررر  يف  ررررع 

قا   ال  تط نها اي ري امقتيرا ان وامجتماعجمرن، وقرد تكررإ  رب  ام تيراا ا تانرن حتالورن ا 
  ال  ف مبا  رل  وإ هاا الت اض .

لرجر  تش ا اا تنفجماان ميممن لت لال قعمال اا  بري اا  قإ األ حتجماا م ترال اهتمام اا،ثالى -46
جر  امعرتاا الد تر ي من عدمره. نق حمد  حتاعتبا ه من ن ري اا قاإ، حتي ا النظ  عن و 

( 1997فف  حتاداإ مى  جنرمل أف ا جما، هناي تش ا اا مقتفجم رن )مىر  قرا رإ خردماا ا جمراه، 
مرا ا رطاع ذلرخ حتردو    جمقر  اا ميممن لت لال أو قعمال اي ري امقتيا ان وامجتماعجمرن، و ىرري 

تبرردو هرراه التشرر ا اا  يف الت اضرر  عاررة اليرر جمد الد ررتر ي. ولكررن يف م ظررا الباررداإ األخرر ب،
  ا  ة، خا ج قطاع  الت اجما والي.ن حتالت  جمد. 

عارررة الررر غا مرررن أإ حت ررر  قراعرررد البجما ررراا ا اصرررن حتالقرررراحتق ال  رررا جمن يف  رررال  اا، احت ررر -47
اا اي ري امقتيا ان وامجتماعجمن نرل ال ا  ت د مبه ة، فاإ  مرع عد  ال  ااا م ارلال حمردو 

ق ررااا ف  ارن يف ال دارد مرن الرمارراا ال  را جمن،   تنرتج احملرا ا  مرعررن مرا. وحتجمنمرا  شر ا اا  رعر
من القرراحتق ال  را جمن اهلامرن قم يف عرد  قاجمر  مرن الرماراا، يف واقرع األمر . ومرن حترني أحتر ز هراه 
ايرراما  رلرمبجمررا، واهلنررد، و جمنجمررا، وجنرررمل أف ا جمررا، واحملررا ا عاررة صرر جمد الرمارراا يف الرمارراا 

  اكجمن )فجمما ات اق حتايق يف الت اجما(.ا ت.دة األم  
اا قإ تنفجمررا النتررا ج ال  ررا جمن ااجياحتجمررن والب.رريف عررن  ررب  ا تيرراا أ ىرر  احتتكررا   اا،خامقرر -48

 . (31)من النانجمتني الت.اجماجمن وال ماجمن اا حمجرحتاا اشكلإ   طاق

الرصزززد الزززدولي لالع زززراف بزززالحقوق اة   زززا ية واةع ااعيزززة وإضزززفاء  -خامساا  
 بشأنها الطاب  الاؤاسي عليها والاساءلة 

يف  رررجماي  صرررد اي رررري ا د جمرررن والقجما رررجمن، اضرررطاع  ررر  مرررن  ارررس ن رررري اا قررراإ  -49
 وهجمئاا ا  اهداا حتدو  حترال  األ جمرن يف تشرججمع الردول عارة الرت جمرل عارة أحت را  امعررتاا حتتارخ

هر أهنا اضطا   اا . ولكن األق  وضرنحتش هنااي ري وقضفاى الطاحتع ا خ ق  عاجمها وا قاىلن 
فجممرررررا ات ارررررق حتررررراي ري امقتيرررررا ان وامجتماعجمرررررن. وحتجمنمرررررا اتنررررراول اجملارررررس اي رررررري قاثررررر  حتررررردو  
__________ 

(31) César Rodríguez-Garavito and Diana Rodríguez-Franco, Radical Deprivation on Trial: The Impact 

of Judicial Activism on Socioeconomic Rights in the Global South (Cambridge, United Kingdom, 

Cambridge University Press, 2015), p. 8 . 
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امقتيرا ان وامجتماعجمررن يف ال داررد مررن القررجماقاا ا ختافرن، وم  ررجمما مررن خررلل عمرر  قج اىاترره 
اصن، ف مبا قكن ق  اي أف   مخش  عاة هنجه مرن عماجمرن ام رت  اا الردو ي الشرام . ومرن ا 

 انجمررن عمرر  هجمئرراا ا  اهررداا، ت ررد الاجنررن ا  نجمررن حترراي ري امقتيررا ان وامجتماعجمررن والى افجمررن 
األهررا يف هرراا القررجماي. وارر   أ  رراه ف.ررس مرررجل لاررنهج ا  تمررد فجممررا ات اررق حتررامعرتاا وقضررفاى 

 ا خ ق  وا قاىلن يف    من هاه القجماقاا.  الطاحتع

 اةا عراض الدوري الشامل -ألف 
شرررررراغ  حتشرررررك  خرررررا  عارررررة اا هامررررراا ت رررررد عماجمرررررن ام رررررت  اا الررررردو ي الشرررررام  مخشررررر   -50

. قزاى جرردول أعمررال ن ررري اا قرراإ لطاحت هررا ال ررا   وهنجهررا ا تكامرر اا  ظرر   ،ايكرمرراا وأولرااهتررا
  هرراه ال ماجمررن منررا حترردااتها شررراغ  حتشرر إ الترصررجماا ا ت ا ررن حترراي ري واىررري ا ررت  اا  قجمررق لتشرروجم

. فرانرردة ف ررط مررن  رر  تررس ترصررجماا عاررة القررراىاا و جمفرراا امقتيررا ان وامجتماعجمررن والى افجمررن  مرر
تنرراول اي ررري امقتيررا ان إ اي ررري امقتيررا ان وامجتماعجمررن والى افجمررن. و اا م تمرردة تناولرر   داررد
يف ا ا رررن ف رررط مرررن الترصرررجماا اليرررا  ة عرررن اجملمرعرررن ااقاجممجمرررن الررر   11يف وامجتماعجمرررن والى افجمرررن 

 20 أ ىر  الترصرجماا حتشرك  عرام. أمرا األقرالجما األخر ب، فباور  األ قرام -قو ند حت جمد  -قدم  
 ا رررررن حتررررراي ري امقتيرررررا ان يف ا ا رررررن. وتتمىررررر  مشررررركان أ ررررر  يف أإ ثاىررررر  الترصرررررجماا ا ت 30قو 

. وتتقرق هراه (32)وامجتماعجمن والى افجمن تدعر قو قج اىاا عامن ف.قب، م ا  ن حت ي  راتج حمد ة
ترصرجمن تت اررق  1 031النترا ج مرع الد ا رن ام ت يرا جمن الر  أج اهررا ا  ر   ا را  وأشرا ا قو أإ 

الىا جمرررن وال شررر ان جملارررس ن رررري حتررراي ري امقتيرررا ان وامجتماعجمرررن قرررد قيررردم  نررر  هناارررن الررردو ة 
ال وتر ررل  يف ا ا ن من هاه الترصجماا قو التيداق عاة ال هرد أو 20اا قاإ. و ع  أ ى  من 

ترصرجمن قو زارا ة الت راوإ مرع  33امختجما ي، أو  ر.ب  فظراا ويضر   عنرد التيرداق. و عر  
 182عجمرررن والى افجمرررن؛ و عررر  هجمئررراا األمرررا ا ت.ررردة ال امارررن يف  رررال اي رررري امقتيرررا ان وامجتما

ترصجمن قو اهاذ قج اىاا تشر ا جمن حتشر إ نرق حمرد  أو أ ىر  مرن اي رري امقتيرا ان وامجتماعجمرن، 
عاررررة اعرررررتاا تشرررر ا   حمررررد  حترررراي ري امقتيررررا ان وامجتماعجمررررن اا ولكررررن   ا  ررررل أي منهررررا ت  ابرررر

 رن، مرن الترصرجماا ذاا يف ا ا 1.26ترصرجمن ف رط، أو  13حتاعتبا ها من ن ري اا قاإ. وطاب  
اي ررررري امقتيررررا ان وامجتماعجمررررن والى افجمررررن م  ررررل أإ تتخررررا الدولررررن تررررداحتري ل ررررماإ اا اليرررران  داررررد

ط اررق ق خررال ت رردالا   ررتر ان أو  ررن تشرر ا اا أو مررن  احملررا ا الرطنجمررن وماررن ترررفري  ررب   عررن
 ام تياا عن ا تها اا اي ري امقتيا ان وامجتماعجمن. 

 تنتاج ال  جمق  ا قتخاس ألغر اا هراا الت  ار ، يف نردو  اعتبرا  ام رت  اا واتمى  ام -51
أحت را  امعررتاا حتراي ري عارة لاواارن  ةحمردو ت اق أ جمرن يف أإ الدول  اا، قجم اا الدو ي الشام  مخش  

  .حتش هناامقتيا ان وامجتماعجمن وقضفاى الطاحتع ا خ ق  عاجمها وا قاىلن 
__________ 

 ”?Center for Economic and Social Rights, “The universal periodic review: a skewed agendaا ظر : (32)

(2016) . 
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 بالحقوق اة   ا ية واةع ااعية والثقافيةاللجنة الاعنية  -باء 
لت جمجما  جمفجمن  2014أج ب ا     ا ا    ا ن ا ت يا جمن ل م  الاجنن منا حتداان عام  -52

تناوهلا لا ناص  الىلثن يف قطا  امعرتاا وقضفاى الطراحتع ا خ قر  وا قراىلن. وذر  ذلرخ ت را ا  
مرررن الررردول  32   لنظررراا ا تامجمرررن ا ت ا رررن حتوا الررردول األطررر اا، وقررررا ا ال  رررااا ذاا اليررران،

 من  تاف اجملمرعاا ااقاجممجمن. اا األط اا، مقت اة حتالتقاوي ت  اب
قا مررن، طابرر  الاجنررن م ارمرراا عررن  32ويف ثارريف قرررا ا ال  ررااا مرضررع النظرر  وعررد ها  -53

  أمىاررن ل  ررااا شررهدا طيابرر اا،نالرن ال هررد يف النظررام ال ررا رين احملارر  لادولررن. ويف  رر  ال رررا ا ت  ابرر
 يرئا  الردول األطر اا  ،م اعاة احملا ا احملاجمن أو تطبجم ها لا هد. ويف أ ى  من  يرف ال ررا ا قارجملا 

   نق أو أ ى  من اي ري.اعمال عن التداحتري التش ا جمن ا تخاة 
 متاثا  ت ا ا  الدول يف ا تنتاج وجر  اعرتاا حما  وا ع النطاي حتاي ري امقتيا انو  -54

عرررن مقررر لن نالرررن ال هرررد يف ال رررا رإ احملاررر ، أيحتاررر  عرررن اا  ولرررن ط فررر 13وامجتماعجمرررن. ويف ت رررا ا  
اقررر  طبررق ال هررد مباشرر ة؛ ويف  ول أخرر ب، امررن ايرراما: ففرر  حت رر  الرردول، منرعررن  مرعررن 

ام تشررها  حترره  م جررع قكررن مررن  افرررتاا الترافررق  أو أو اقررتفجمد امخررتلا  اال هررد يف نررام
   يررف الرردول قو أإ اي ررري امقتيررا ان وامجتماعجمررن ا  رررتا هبررا يف التشرر ا اا م نررع. وأشررا

  حت   األمىان من ال  ااا. للا  ا عاة ال  اى، وقدم ثايف الدو األنكام الد تر ان قاحتان  أو
وعاررررة الرررر غا مررررن هرررراه األ قررررام ا بهرررر ة الرررررا  ة يف الت ررررا ا ، أوصرررر  الاجنررررن يف  يررررف  -55

حتاهررراذ ترررداحتري ل رررماإ  قاحتاجمرررن التطبجمرررق ا باشررر   لا هرررد يف النظرررام ال رررا رين ا لنظررراا ا تامجمرررن 
حترر إ تقرر ة الدولررن اا مررن  يررف ا لنظرراا ا تامجمررن، أوصرر  الاجنررن أا رر احملارر . ويف أقرر  قاررجملا 

اا ا  نجمرررن قو الترعجمرررن حت احتاجمرررن اي رررري لا ررر ا عارررة ال  ررراى. ويف  ررر  ا لنظررراا ا تامجمرررن ت  ابررر
  نن حتقن تش ا اا أو ت دااها من أج  الرفاى حتاملتلاماا الرا  ة يف ال هد.(، أوص  الاج27)

 الانظاات غير الحكومية -عيم 
يف القررررنراا األخرررررية فجممررررا ات اررررق حترررراي ري اا تتمىرررر  قنرررردب أ ىرررر  التطررررر اا تشررررججم  -56

امقتيررررا ان وامجتماعجمررررن يف  رررررر ا نظمرررراا غرررررري ايكرمجمررررن ا تخييررررن عارررررة الييرررر يد الررررردوال، 
الرررط ، واحملارر  عاررة وجرره ا يررر ، ال اماررن مررن أجرر  ت لاررل اي ررري امقتيررا ان وامجتماعجمررن و 

 نقني مى  تاخ ا ت ا ن حتالي.ن والقكن والت اجما وا جماه وا قاواة حتني ا حمد ةأو ن ري اا عمرم
 والشجمخرخن. وااعاقن

ن تتنررراول اي رررري ومرررع ذلرررخ، م ترررلال حت ررر  ا نظمررراا غرررري ايكرمجمرررن الدولجمرررن ال  جمقرررجم -57
امقتيررا ان وامجتماعجمررن حت  ررالجمب م   رررق  رررب ال اجمرر  لتوجمررري نالرررن هتمررجمش تاررخ اي رررري يف 
ا جمداإ. وقى  ذلخ م  ان حتير ة خاصن ألإ هاه ا نظمراا م ترلال ترخث  حتشرك  غرري متنا رب 

النرااررا يف الشررك  ال ررام  رردول األعمررال غررري ايكرررم ، وم  ررجمما عاررة اليرر جمد الرردوال. وجهررر  
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ايقنن ال  حتيال  يف القنراا األخرية من أج  وضع هنج أ ى  قجياحتجمن وا تباقجمن يف الت امر  مرع 
فجممررا ات اررق حت رردة ق ررااا اا اي ررري امقتيررا ان وامجتماعجمررن قررد ع.رر  يف  فررع هرراا اجملررال قيرردم

ماعجمرررن. مرررن  مررر  اي رررري امقتيرررا ان وامجتاا هامرررن، نررر  وقإ  ا ررر  متىررر  شررر  ن ضرررجم ن  قررربجم
عن مقا   مى  ااخلى ال ق ي، والرفجماا النفا رجمن، والتمجمجمرل يف املت.راي حتا ردا  ،  ااحتلغو 

وقمكا جمرررن اييررررل عارررة ال عاارررن ا اطفرررن وأ وارررن فرررريو    رررس ا ناعرررن البشررر ان/ااادز، واليررر.ن 
اا  ىرري عتمردا  اولكرن الرنريهيج ا تب رن قد  راها حتشرك   برري يف هراه اجملراما، ا نقجمن وااعاحتجمن، 

عارررررة ا ررررتخدام منظرررررر  متجمجمررررلي وسنبررررر  امعتمررررا  عارررررة قطررررا  اي رررررري اا وحتشررررك   امررررر  ت  ابرررر
امقتيررا ان وامجتماعجمررن. وعنررد ق ماجرره مررع  جما رراا تتجنررب ا قررا   الرر  تنطررري عاررة قعررا ة 
ترزاع لامرا   أو تتطاب  يياا  برية مرن ا جملا جمرن، قكرن لارنهج أإ اير  قو مقرترب م  ررم 

عارررة الرضرررع الررر اهن واكفررر  عررردم ا  ا رررن الكافجمرررن لا  رررااا اا كرررا  الرررااا الررراي  رررافس ف اجمرررق 
 األ ا جمن يف  ال اي ري امقتيا ان وامجتماعجمن. 

عندما تي ا   تاحتن الد اتري، ت   ا نظماا غري ايكرمجمن ال  جمقرجمن عرن  أاهرا يف الردعرة و  -58
مررا ترررا   اي ررري امقتيررا ان وامجتماعجمرررن.  نهرررا قاررجملا قو ق  اج اي ررري ا د جمررن والقجما ررجمن، ولك

وعنررررردما تييررررراغ آلجمررررراا ال دالرررررن ام ت الجمرررررن، ت  رررررل شرررررراغاها حتشرررررك   برررررري عارررررة اي رررررري ا د جمرررررن 
والقجما رررررجمن،  غرررررا أإ ال دارررررد مرررررن هررررراه ام تها ررررراا ت ررررررتإ حتا تها ررررراا لا. رررررري امقتيرررررا ان 

اين وال دالرن  اجرن قو ق مراج أحت را  اي رري التداحتري اللزمن لت. جمق ا ي تكرإ وامجتماعجمن، و 
عن ذلرخ، اير ج  اا امقتيا ان وامجتماعجمن لتيب  شامان وميممن لتجنب عدم التك ا . وعرض

 أإ تينف تاخ ا قا    شراغ  ق ا جمن. 
واتمىررر  أنرررد أ ررر  الت.ررردااا ا ت ا رررن حتررراي ري امقتيرررا ان وامجتماعجمرررن الررر  تراجررره  -59

ا رردين يف  داررد منهججمررن ل صررد هرراه اي ررري. وا رررتإ ذلررخ حت  ررئان عررن  داررد  منظمرراا اجملتمررع
ا تها رراا هرراه اي ررري، وا هررن الرر  ترجرره قلجمهررا مطالررب اهرراذ عررن قررخولجمن ا ا هررن الرر  تت.مرر  

ااجرررر اىاا، و جمفجمررررن قصرررردا  األنكررررام حتشرررر إ م برلجمررررن م اا ررررن نررررق اجتمرررراع  حتررررآخ ، و ررررب  
 رررلا ت تررر  قشررركالجمن حترجررره خرررا  يف غجمرررامل قطرررا  امعررررتاا ام تيررراا ا ل مرررن. وهررراه ا  

وقضرررفاى الطررراحتع ا خ قررر  وا قررراىلن عارررة اليررر جمد الررررط ، ولكرررن ال دارررد مرررن ا نظمررراا غرررري 
منظماا ها تايكرمجمن   ترجه ا تباهها قو هاه األحت ا  قما عن وع  أو لقبب آخ . فجمما ساها

 .(33)غري ايكرمجمن الدولجمن الدفاع عنهاحتاعتبا ها مقا   م تقتطجمع ا نظماا أخ ب 
عناصررر  البنررراى األ ا رررجمن، ا تمىارررن يف امعررررتاا وقضرررفاى الطررراحتع ا خ قررر   ا ررر  وقذا   -60

يف ال داررد مررن الباررداإ،  ررجمنتج عررن ذلررخ توجمررري وجهررن الرت جمررل ال  جمقرر   هررر   ا ررخن وا قرراىلن، 
__________ 

 -اي رري ال ا ر جمرن  -ايكرماا لت تمد التشر ا اا  قكن لامنظماا الدولجمن ي ري اا قاإ أإ ت وط عاة  (33)
 اا،اللزمررن   رر  الت اضرر  أ اة ها فررن ا فرراذ اي ررري امقتيررا ان وامجتماعجمررن والى افجمررن. وهرراا األمرر  مفجمررد نتمرر

 Kenneth Roth, “Defending ولكنه اشك  أ اة قج ا جمن م تلال عاجلة حت د   بري عن التنفجمرا الف ار  . ا ظر :

economic, social and cultural rights: practical issues faced by an international human rights 

organization”, Human Rights Quarterly, vol. 26, No. 1 (February 2004), p. 63 . 
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حتراي ري امقتيرا ان وامجتماعجمرن. وقرد الدعرة ال امجمن قو ت لال مقترب أ قة من التمتع اي جم ر  
افقرررر  هرررراا امفرررررتاا القرررربب و اى قجمررررام ال داررررد مررررن ال رررراماني عاررررة ت لاررررل اي ررررري امقتيررررا ان 
وامجتماعجمررن،  ررراى مررن خررلل األمررا ا ت.رردة أو ا نظمرراا ااقاجممجمررن أو عاررة اليرر جمد الرررط ، 

ة ل جما  اممتىال لا هرد، و  ا رن قو مقا   مى  تطرا  منهججماا جداداا حتت.را  ا تباهها نالجم
مخشرر اا جدارردة تتقررا حت ررد  أ رر  حتكىررري مررن التفيررجم ، وترردحتري  جمفجمررن تيررنجمف هرراه ا خشرر اا 

مىرر   رررع ا ررنس والقررن وااثنجمررن واألصرر   -أجرر  م اعرراة  طرراي وا ررع مررن ال رامرر  احملررد ة  مررن
ع مبررررا   و داررررد  ررررب  ضررررماإ شررررفافجمن وتشرررا  جمن عماجمرررراا صررررنع ال رررر ا ، ووضرررر -امجتمررراع  

وغررري ذلررخ مررن األ واا الرر  ترضرر   أ ىرر  تفيررجملا أ ا ررجمن ترججمهجمررن م جما اررن وترصررجماا ومبررا   
 تق ة قو تف جم  املتلاماا ايكرمجمن ا ت ا ن حتاي ري امقتيا ان وامجتماعجمن.  أو
ومررا   ترضرررع عناصررر  البنررراى األ ا رررجمن ا تمىاررن يف امعررررتاا وقضرررفاى الطررراحتع ا خ قررر   -61
ىلن،  تكرإ ا شكان أ ه من غري ا  ج  قو ند حت جمد أإ تتقا األ رالجمب األخر ب األ ىر  وا قا
أقررر  خيررررحتن لا دارررد مرررن هررراه ا برررا  اا مرررن اا حتالف الجمرررن. ومرررن اليررر ب أإ  تخجمررر  أ ضررراا ت  جمرررد

القرررجماقاا الررر  تظررر  فجمهرررا اي رررري امقتيرررا ان وامجتماعجمرررن غرررري م ررررتا هبرررا  . رررري، ونجمررريف 
ا  نجمن حتف الجمن عارة ت لارل اي رري امقتيرا ان وامجتماعجمرن  . رري، ونجمريف  ت م  ا خ قاا م

ا رر ف أو ان رردم مفهرررم ا قرراىلن عررن اي ررري امقتيررا ان وامجتماعجمررن. ومررن ا رر مرل، حتطبجم ررن 
مرررن ت ررررا  نالرررن البجمئرررن  اا،ايرررال، أإ ترررتمكن هررراه األ رررالجمب ا داررردة، ا طرررر ة وا  رررلزة خا ججمررر

ن، أو ن  التوارب عاجمهرا، وهر  البجمئرن الر   رجمت ني فجمهرا تطبجمرق هراه األ رالجمب احملاجمن غري ا  جماف
من التم  قذا ترق نرا أإ مرن ا ر ج  قجمرام الردول الكىري يف هناان ا طاا. ولكن  جمبدو وأإ هناي 

الررر    تكرررن قرررا  ة عارررة وضرررع أ رررس اي رررري امقتيرررا ان وامجتماعجمرررن، أو   تكرررن مقرررت دة 
 ل صد هاه اي ري وت لالها. اا وت  جمداا ب أ ى  تطابلالخ، حتتنفجما أ الجم

وم ا رر  أي مررن ذلررخ أإ هرراه ا قرراع  األخرر ب م تتقررا حت  جمررن  رر ب، ولكررن   طررن  -62
ا ررردل تتمىررر  يف أإ أث هرررا  رررجمكرإ أقررر  حتكىرررري عنررردما اوجمرررب قطرررا  امعررررتاا وقضرررفاى الطررراحتع 

 ا خ ق  وا قاىلن. 

 اةا ن اعات -اا ااا  
وعزززو  تاييزززز عزززذري تراتبزززي بزززين اا مفهزززوم حقزززوق اإلنسزززان الزززذي يقبزززل ضزززانإن  -63

يعززززد  -الادنيززززة والسيااززززيةل واة   ززززا ية واةع ااعيززززة والثقافيززززة  -مجاززززوع ي الحقززززوق 
م  القزانون الزدولي لحقزوق اإلنسزانم ويااثزل ذلزك فزي األهايزة اا غير م سق عوهرياا مفهوم

اإللحززززات ال ززززي يفرضززززها ال فززززاوت الجززززذري  أنززززي ة يقززززدم أي حلززززول لل حززززديات الا زايززززدة
الا نززامي والحرمززان الاززا ي الا فشززي فززي عززالم الززوفرةم ومززن ثززم يك سزز  عززدول أعاززال 
الحقوق اة   ا ية واةع ااعية أهاية بالغةل وي سب  إهاالي في العديد من ال بعات بالغة 

د العناصززر اززا ة يسززاه ب هايشززي علززى يززم االالسززلبية علززى مسززعى حقززوق اإلنسززان عاومزز
الفاعلة الرئيسية وتركي لاجاوعة صغيرة من الجااعات الا خ  ة ل كافه من أعل منحي 

 الاكانة ال ي ي طلبها القانون والعدالةم 



A/HRC/32/31 

GE.16-06981 24 

ومززززن الضززززروري لاناصززززري الحقززززوق اة   ززززا ية واةع ااعيززززة أن يع رفززززوا بالطززززاب   -64
وق اة   ا ية واةع ااعيزة مزن الا جذر بعاق للاقاومة القوية الاس ارة لافهوم اع بار الحق

حقززوق اإلنسززانل فززي حززد ذاتززيم ويجزز  أة يهسززاه بإخفززاء هززذه الحقيقززة باع اززا  الازيززد مززن 
القززرارات وعقززد الازيززد مززن اةع ااعززاتم فوا زز  األمززر أن الحكومززات لززم ت جاهززل م ززا فة 

إلخفزاق أهاية إطار اةع راف وإضفاء الطاب  الاؤاسزي والاسزاءلةم بزل علزى العكزسل فزإن ا
الواا  النطزاق فزي ضزاان وعزو  عناصزر البنزاء الثالثزة هزذه فيازا ي علزق بزالحقوق اة   زا ية 
واةع ااعيزززة هزززو العألزززرألض األااازززي للاقاومزززةم وي عزززين علزززى مناصزززري الحقزززوق اة   زززا ية 

عزن اإلبحزار بسزعا ة  اا واةع ااعية اةع راف بهذه الحقيقة السيااية العايقة ومعالج ها عوض
 و كان هناك اتفاق أاااي واا  النطاق بشأن الحقوق اة   ا ية واةع ااعيةم كاا ل
 الابذولزة وعلى الرغم من الخطزا  الا علزق بعزدم القابليزة لل جزئزةل فزإن الاسزاعي -65

ل عزيزززززز وحاايزززززة الحقزززززوق اة   زززززا ية علزززززى السزززززواء علزززززى ال زززززعيدين الزززززوطني والزززززدولي 
اع ااعيزززة اا اف زززراض أنزززي بينازززا تعزززد هزززذه الحقزززوق أهزززداف يقلزززل مزززن أهاي هزززاواةع ااعيزززة 

مس  وبة في األعل الطويلل ينبغي أة تعامزل باع بارهزا مزن حقزوق اإلنسزان بشزكل كامزلم 
وة يعد هذا ال قرير الاكان الاناا  ةا عراض تف يلي للحجز  الاع زا ة ال زي يهس شزهد 

قوق اة   زا ية واةع ااعيزة باهظزة لهذا النه ل وال ي ت ضان ا عاءات بأن الحاا بها  عا
ال كاليفل وبالغة الغاوضل وتانه ازلطات واازعة للدولزةل ويح ازل أة يكزون لهزا حزدو ل 
وتكافئ الكسل وتشجعيل وتعا   تكوين الثروةل وتقوض الناو اة   ا يل وتضزر القزدرة 

ون أنفسزهم بازن  زد ي زفاا ال نافسية على ال عيد الدوليم وهزذه الحجز ل الارتبطزة تقليزدي
يين أو الاحززافظين الجززد  أو مناصززري السززوق الحززرة أو الاززدافعين عززن الحكومززة ر بززال حر 

وتعززهزززا  لالا زززغرةل  زززد ان  زززرت فزززي العديزززد مزززن البلزززدان فزززي القزززرن الحزززا ي والعشزززرين
فزززي مجزززاةت ال نايزززة وال اويزززل وال جزززارةم وبينازززا اا بفاعليزززة أكثزززر الانظازززات الدوليزززة تزززأثير 

علززى كززل اةن قززا اتل فززإن ال حززدي األكبززر بوضززوت هززو اا ة مقنعززة ر طهرحززح حجزز  مضززا 
يديولوعي باألااسم فإن أفضل ما يحاي السلطة اة   ا ية والسيااية للنخبة الاح زنة إ

  هو السيااات ال ي تهاش الحقوق اة   ا ية واةع ااعيةم
فززي هزززذه ويبززدو أن العديززد مزززن مناصززري حقززوق اإلنسزززان يفضززلون عززدم الاشزززاركة  -66

الانا شات خشية اإلخفاق وتشزويي ازاعة الحقزوق اة   زا ية واةع ااعيزة أو ال ن زل منهزا 
تهايشززها أو إهاالهززام ولكززن هززذه اةازز راتيجية تززؤ ي إلززى نفززس الن ززائ  مجززر  عززن اا عوضزز
بزززل ة ي جززززأل  لم كزززامالا اا بااززز ثناء اإلبقزززاء علزززى وهززم أن هزززذه الحقزززوق تشزززكل عزززء االعاليزز

   لعام لحقوق اإلنسانماإلطار ا من
الزززنه  الاع ازززد فزززي هزززذا ال قريزززر يسززز ند إليزززي إن إطزززار اةع زززراف القزززانوني الزززذي  -67
يسززز نفد بزززأي حزززال مجاوعزززة الزززنزههه  الاسززز خدمة وال زززي ي عزززين ااززز خدامها فزززي تعزيزززز  ة

الحقززوق اة   زززا ية واةع ااعيززةم فزززالحاالت ال ززي تسززز هدف تثقيززف أصزززحا  الحقزززوق 
علزززى  الفاعزززلالنشزززا   اعيزززةل أو تيسزززير لسزززواءل أو تاكزززين الفمزززات الاجوالاهنيزززين علزززى ا
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للنشزا  ال عيد الاحلزيل أو تاكزين الرصزد هزي كلهزا عززء مزن صزندوق األ وات الاواز  
 م وكاا تم ال حذير:(34)لحقوق اة   ا ية واةع ااعيةالفاعل الاناصر ل
بززالحقوق اززا لززم يززدرك عايزز  الاشززاركين فززي عاليززة ال قاضززي  الا علقززة ف 

اة   ززا ية واةع ااعيززةق القيززو  الاؤاسززية للاحززاكم وينظززروا فززي إمكانيززة تنززاول 
 عززوب بعينهززا بشززكل أكثززر فعاليززة مززن خززالل محفززل وخززر مثززل الززدعوة أو ال عبمززة 

والا اثزل فززي اللجزوء إلززى ال قاضزي فززي اا الاج اعيزةل ايسز ار الخطززر القزائم  ائازز
الئززمل واألحكززام ال ززي تعر ززل ال حزززول الو ززح غيززر الاناازز  أو بالشززكل غيززر الا

 م(35)عن تيسيرهاا عوض
واززيؤثر اإلطززار القززانوني فززي كززل هززذه األبعززا  والسززبل األخززربل وهززو أحززد األبعززا   -68

ال ي ياكن تعزيزها ورصزدهال علزى نحزو هزا ف أكثزر مزن غيزرهل مزن خزالل األمزم الا حزدة 
 واآلليات ذات ال لةم وبإيجاز مفيد:

صرة الاعنية بال غيير اةع ااعي ة ياكنها تجن  العال إن الحركات الاعاف 
في الواط القانونيم فاا من مناطق "بال  زانون" فزي الاج اعزات الحديثزة ياكزن أن 

اةاززز حقا ات و يزززأوي إليهزززا النشزززطاء ل جنززز  اةاززز باك مززز  القزززانون والنظزززامم ممم 
فززي توزيزز  الثززروة القانونيززة مباززا فيهززا مززا ي ززا  باع بززاره مززن "الحقززوق"  تززؤثر بقززوة 

وة ياكن لحركات ال غيير اةع ااعي أن ت جن   ااموالسلطةل وتشكل الهويات عزئي
الاشاركة في هذا الايدانل ومن ال زع  أن نزرب كيزف ياكنهزا القيزام بزذلك بفعاليزة 
من  ون أحد ضزرو  خطزا  "القزانون األازاى" مزن النزو  الزذي يلخ زي اصزطالت 

 م(36)الحقوق األاااية
ومزززن األفضزززل تجاهلزززيل فزززإن اإلطزززار القزززانوني اا وبعبزززارة أخزززربل ح زززى وإن بزززدا هامشزززي -69

مزن ناحيزة الكيفيزة ال زي يهنظزر اا كبيزر اا  لالع راف أو عدم اةع رافل ايس خدم في الاااراة نفوذ
بهززا للحقززوق اة   ززا ية واةع ااعيززة ومززن ناحيززة تحديززد الفززرص الدعويززة ال ززي يزز م حجبهززا أو 

علززى األ ززلل أن ياكلززن الززداعين إلززى اح ززرام الحقززوق اا ن لإلطززار القززانونيل عزئيززإتاح هززام وياكزز
اة   ززا ية واةع ااعيززة أو يحززرمهم مززن ال ززأثيرل ويضززفي علززيهم الاشززروعية أو ينزعهززا عززنهمم 

فح ى من يجا لون بأن الاعركة بشأن الحقزوق اة   زا ية واةع ااعيزة ازيكون م لهزا  لومن ثم
__________ 

(34) Peter Houtzager and Lucie E. White, “The long arc of pragmatic economic and social rights 

advocacy”, in Stones of Hope: How African Activists Reclaim Human Rights to Challenge Global 

Poverty, Lucie E. White and Jeremy Perelman, eds. (Stanford, California, Stanford University 

Press, 2011), p. 172 . 

 Sandra Liebenberg, Socio-Economic Rights: Adjudication Under a Transformative Constitutionا ظر   (35)

(Claremont, Juta, 2010), pp. 77-78 . 

 Karl Klare, “Critical perspectives on social and economic rights, democracy and separation ofا ظ   (36)

powers,” in Social and Economic Rights in Theory and Practice: Critical Inquiries, Helena Alviar 

García, Karl Klare and Lucy A. Williams, eds. (London, Routledge, 2015), p. 3 . 
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ايدان السياايل ي عين ن زحهم بزأة يهالزوا أبعزا  اةع زراف الفي اا زياة ح اأو الهاا الن ر ح ا
عزززدم أهايزززة األبعزززا  العديزززدة اا وإضزززفاء الطزززاب  الاؤاسزززي والاسزززاءلةم وة يعنزززي ذلزززك إطال ززز

األخزرب فزي مجزال الزدعوة الارتبطزة بزالحقوق اة   زا ية واةع ااعيزةم ولكزن الاسزألة هزي أن 
فعاليززة فززي غيززا  إطززار اةع ززراف وإضززفاء تكززن كلهززال ا  ززبه أ ززل معظززم هززذه األبعززا ل إن لززم 

   في السيااة العامة للدولةم الطاب  الاؤاسي والاساءلة كأحد الاسائل الادرعة
وهنزاك  اامازحري ة يعزد حزالا  إن إطار اةع راف وإضفاء الطاب  الاؤاسزي والاسزاءلة -70

بهزا اا العديد من األمثلة عن الحاةت ال ي كانح فيها الحقزوق اة   زا ية واةع ااعيزة مع رفز
بوضزززوت وتزززرتبط بهزززا وليزززات ها فزززة للاسزززاءلة مزززن حيزززل الابزززدأل ولزززم تحقزززق ازززوب القليزززلل 

عززن إخفززاق اإلرا ة أو الكفززاءة اا ل حسززين الوضزز م ولكززن هززذا يعبززر عاومزز االاززيء مطلقزز ة أو
ةل ة عزززن إطزززار معيززز م وة يجزززا ل ال قريزززر بزززأن هزززذه الخطزززوات الزززثال  هزززي كزززل القزززدر  أو

  ة ت ا   بأهاية بالغة مح الةماا الاطلو  أو أن النزههه  األخرب العديدة الا بعة حالي
ومززن الاهززم إ راك أن تعزيززز الحقززوق اة   ززا ية واةع ااعيززة باع بارهززا مززن حقززوق  -71

اص على عناصر إطار اةع زراف وإضزفاء الطزاب  الاؤاسزي اإلنسانل باا يشال ال شديد الخ
والاسززاءلةل ة يعنززي وعززو  نهزز  عززالاي مناازز  للجايزز  ويززؤملن إعاززال الحقززوق اة   ززا ية 
واةع ااعيزززة فزززي بلزززدان م باينزززة للغايزززة فزززي تاريخهزززا ونظاهزززا القانونيزززة وتقاليزززدها وثقافاتهزززام 

و أنزززي ة ياكزززن اةاززز غناء عزززن الزززنه  أ أن كزززل ازززيء يجززز  أن يززز م حزززاةا اا يف زززرض أيضززز وة
م فززالحج  القويززة ل ززاله الززنه  ال راكاززي فززي الف ززل بشززأن الحقززوق اة   ززا ية الا شززد 

بشزززأن اا ت ضزززان  رواززز االواةع ااعيزززة فزززي السزززيا ات ال زززي تكزززون فيهزززا الفكزززرة حديثزززة نسزززبي
م (37)لكليزززةل حزززرك ال زززدريجيل وبالسزززرعة الاناازززبةل إزاء العناصزززر األخزززرب مزززن الاجاوعزززة اا

وهنزززاك حيزززز هائزززل لعاليزززات "إضزززفاء الطزززاب  الزززدارل"ل أو ال رعازززة إلزززى اللغزززات واألازززكالل 
  .(38)الها فة على ال عيد الاحلي وال ي ك   عنها مؤلفون مخ لفون برؤب ما ازة

وي اثززل أحززد ال حززديات ال ززي تنشززأ بوضززوت عززن هززذا ال حليززل فززي ضززرورة إعززراء  -72
تحقيق فهم أفضل لاا هو فعال وما هو غير فعزالل مزن ناحيزة الازيد من البحو  من أعل 

مجازززل عزززدول األعازززال الاعنزززي ب عزيزززز الحقزززوق اة   زززا ية واةع ااعيزززةم وي عزززين تقليزززل 
ال ركيززز علززى مززا تع قززد الحكومززات وعااعززات الاج ازز  الاززدني والعلاززاء أنهززم أ ززدر علززى 

أعزل ضزاان اةع زراف واإلعازال فعليل وزيا ة ال ركيزز علزى مزا ي عزين عالزي باوضزوعية مزن 
  ال دريجيين للحقوق اة   ا ية واةع ااعيةم
    

__________ 
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(38) Sally Engle Merry, Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local 

Justice (Chicago, University of Chicago Press, 2006) . 


