
  مبادئ ماستريخت التوجيهية المتعلقة بانتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  

اعتمدت من قبل مجموعة خبراء في القانون الدولي في ورشة عمل حول مضـون الحقـوق   
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمقصود بانتهاكها والمسؤولية عن ذلك وسبل االنتصـاف،  

  ١٩٩٧يناير /كانون الثاني ٢٦إلى  ٢٢خالل الفترة من ) ريخت، هولنداماست(عقدت في 
  
  مقدمة 

اجتمع في ذكرى مرور عشر سنوات على اعتماد مبادي ليمبورغ بشأن تنفيذ العهـد الـدولي   
مـا  ) يشار إليها فيما بعد بمبادئ ليمبـورغ (الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 ١٩٩٧يناير /كانون الثاني ٢٦إلى  ٢٢في ماستريخت خالل الفترة من  يزيد على ثالثين خبير
، ومعهد مورغان الحضري لحقوق اإلنسـان  )جنيف، سويسرا(بدعوة اللجنة الدولية للحقوقيين 

ومركز حقوق اإلنسـان بكليـة   ) أوهايو، الواليات المتحدة األمريكية(التابع لجامعة سينسيناتي 
وهدف االجتماع إلى التقـدم اسـتنادا علـى مبـادئ     ). وزيلنداني(القانون بجامعة ماستريخت 

ليمبورغ في توضيح طبيعة ومضمون الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة والمقصـود   
  .بانتهاكها وسبل التعامل مع تلك االنتهاكات وتعويض الضحايا

التي يعتبرونها تعكس ووافق الخبراء المشاركين في االجتماع باإلجماع على المبادئ التالية؛ و
وقد صممت هذه المبادئ  الستخدامها من قبل المهتمين والمعنيـين  . ١٩٨٦القانون الدولي منذ 

فيما يخص الوقوف على انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتقديم التعـويض  
النصـاف علـى   للضحايا، وخاصة من قبل العاملين في األجهزة المعنية بالمراقبة وهيئـات ا 

  .الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي
  المقصود بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية –أوال 

، ساء الوضع االقتصادي واالجتماعي لما يفوق ١٩٨٦منذ اعتماد مبادئ ليمبورغ في عام  -١
ثـر  مليار شخص بمعدالت تنذر بالخطر، في حين تحسن بمعدالت مذهلة بالنسبة إلـى أك  ١,٦

كما تضاعفت الفجوة بين األغنياء والفقراء في العقود الثالثة الماضـية،  . من ربع سكان العالم
من الدخل العالمي بينما يحصـل أغنـى   % ١,٤إذ يحصل أكثر خمس سكان العالم فقرا على 

إن آثار هذا التباين على صعيد مستوى معيشة . من الدخل العالمي% ٨٥من األفراد على % ٥
وخيمة وتجعل من التمتـع بـالحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة      –ال سيما الفقراء  –األفراد 

  .والثقافية وهما بالنسبة إلى جزء كبير من البشرية
يوجد منذ نهاية الحرب الباردة؛ اتجاه في جميع مناطق العالم نحـو تقلـيص دور الدولـة     -٢

ان ذلك ردا على ظروف أنشأتها والركون إلى السوق لحل مشاكل رفاهية اإلنسان، وغالبا ما ك



األسواق والمؤسسات المالية الدولية والوطنية وسعيا الجتـذاب اسـتثمارات مـن الشـركات     
ولم يعد من المسـلم  . المتعددة الجنسيات التي تفوق ثروتها وقوتها ثروة وقوة العديد من الدول

على ما تقوم بـه الدولـة،    به أن إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتوقف كثيرا
وذلك على الرغم من أن الدولة تظل بموجب القانون الدولي مسؤولة في نهاية المطـاف عـن   

وفي حين أن التحدي الذي يمثلـه التصـدي النتهاكـات الحقـوق     . ضمان إعمال تلك الحقوق
الملح أكثـر  االقتصادية واالجتماعية والثقافية أصبح أكثر تعقيدا بسبب هذه االتجاهات، فإن من 

من أي وقت مضى أخذ هذه الحقوق مأخذ الجد ومن ثم تناول مسؤولية الحكومات التي ال تفي 
  .بالتزاماتها في هذا المجال

كانت هناك أيضا تطورات قانونية كبيرة عززت الحقوق االقتصادية واالجتماعية منذ عام  -٣
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة  ، بما في ذلك تنامي اجتهادات اللجنة المعنية بالحقوق ١٩٨٦

، والبروتوكـول  ١٩٩٦الميثاق االجتماعي األوروبي المنقح فـي عـام   : واعتماد صكوك مثل
اإلضافي الملحق بالميثاق األوروبي الذي ينص على نظام للشكاوى الجماعيـة، وبروتوكـول   

ـ     ال الحقـوق  سان سلفادور الملحق باالتفاقية األمريكية لحقوق وواجبـات اإلنسـان فـي مج
وكانت الحكومات قـد قطعـت علـى نفسـها     . ١٩٨٨االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 

التزامات صارمة بتناول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بفعالية أكبـر فـي إطـار    
وعالوة علـى ذلـك توجـد    ). ١٩٩٦–١٩٩٢(مؤتمرات القمة العالمية لألمم المتحدة السبعة 

تعزيز المساءلة على انتهاك الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة توفرهـا     إمكانات ل
البروتوكوالت االختيارية المقترح إلحاقها بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق االقتصـادية      

وقـد حـدثت   . واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة  
المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية اإلقليمية والدولية في  تطورات كبيرة داخل حركات

  . مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ال ينازع أحد اليوم في أن جميع حقوق اإلنسان غير قابلة للتجزئة ومتداخلـة ومترابطـة    -٤

لدول مسؤولة عن انتهـاك  وبالتالي، فإن ا. ومتساوية في األهمية بالنسبة إلى الكرامة اإلنسانية
الحقوق المدنية والسياسية بقدر ما هي مسؤولة عن انتهاك الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة   

  .والثقافية
كما هو الحال بالنسبة إلى الحقوق المدنية والسياسية، فإن إخالل دولة طرف عـن الوفـاء    -٥

قافية يعتبـر بموجـب القـانون    بالتزام تعاهدي في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والث
وتأسيسا على مبادئ ليمبورغ، فإن االعتبـارات الـواردة   . الدولي انتهاكا للمعاهدة ذات الصلة

أدناه تتعلق في المقام األول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة  
بنفس القـدر بتفسـير وتطبيـق     ومع ذلك فهي وثيقة الصلة"). العهد"مشار إليه فيما بعد بـ (



معايير أخرى من معايير القانون الدولي والمحلي في ميدان الحقوق االقتصادية واالجتماعيـة  
  .والثقافية

  المقصود بانتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية –ثانيا 
  االلتزام باالحترام والحماية واألداء

ية والثقافية، كالحقوق المدنية والسياسية، ثالث فئات تفرض الحقوق االقتصادية واالجتماع -٦
ويشـكل  . االلتزام باالحترام، وااللتزام بالحماية، وااللتزام بـاألداء : من االلتزامات على الدول

ويعني االلتزام باالحترام . عدم الوفاء بأي التزام من هذه االلتزامات الثالثة انتهاكا لهذه الحقوق
حيث يتم انتهاك . رقلة التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوأن تمتنع الدولة عن ع

ويتطلب االلتـزام بالحمايـة أن تمنـع    . الحق في السكن إذا قامت الدولة بعمليات طرد تعسفية
وقد يرقى عدم ضمان تقيد صاحب العمـل  . الدولة انتهاك هذه الحقوق من جانب أطراف ثالثة

العمل األساسية إلى انتهاك للحق في العمل أو الحق فـي ظـروف   في القطاع الخاص بمعايير 
التشـريعية،   –ويتطلب االلتزام باألداء أن تتخذ الدول التدابير الالزمـة  .  عمل عادلة ومواتية

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

  .للحق في الصحة
  االلتزام بالسلوك وااللتزام بتحقيق نتائج

يتضمن االلتزام باالحترام والحماية واألداء بعض عناصر االلتـزام بالسـلوك وبتحقيـق     -٧
عقول لتحقيق التمتـع بحـق   ويقتضي االلتزام بالسلوك اتخاذ إجراءات محسوبة بشكل م. نتائج
فعلى سبيل المثال فيما يخص الحق في الصحة، قد يشمل االلتزام بالسلوك اعتماد وتنفيذ . معين

فيما يستدعي االلتزام بتحقيق نتائج من الدول بلوغ أهداف . خطة عمل لخفض وفيات األمهات
لحـق فـي   وعلى سبيل المثال أيضا فيمـا يخـص ا  . محددة للوفاء بمعيار موضوعي مفصل

الصحة، يتطلب االلتزام بتحقيق نتائج خفض معدل وفيات األمهات إلـى المسـتويات المتفـق    
، ومؤتمر بيجين العـالمي الرابـع   ١٩٩٤عليها في مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية لعام 

  .١٩٩٥المعني بالمرأة لعام 
  هامش التقدير

يذ التزاماتها المتعلقة بالحقوق االقتصـادية  تتمتع الدول بهامش تقدير في اختيار وسائل تنف -٨
فقد ساهمت ممارسة الدول . واالجتماعية والثقافية، كما هي الحال بالنسبة إلى الحقوق السياسية

وتطبيق المعايير القانونية على حاالت وأوضاع ملموسة من قبل الهيئات المشرفة على مـدى  
لمحاكم المحلية في وضع معايير دنيا عالمية وفاء الدول بالتزامات التعاهدية وكذلك من طرف ا

ولما كـان  . وفهم مشترك لنطاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وطبيعتها وحدودها



إعمال معظم الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إعماال تاما ال يتحقق إال بالتدريج، وهو 
نية والسياسية، فإن ذلك ال يغيـر مـن طبيعـة    ما ينطبق بالفعل أيضا على معظم الحقوق المد

االلتزام القانوني للدول الذي يقتضي اتخاذ بعض اإلجراءات فورا واتخاذ إجراءات أخرى فـي  
ومن ثم فعلى الدولة إثبات أنها تحرز تقدما قابال للقياس صـوب اإلعمـال   . أقرب وقت ممكن

اإلعمال "ن تلجأ إلى األحكام المتعلقة بـ وال يجوز للدولة أ. الكامل للحقوق المعنية إعماال تاما
كمـا ال يحـق لهـا    . من العهد كذريعة لعدم االمتثال ٢المنصوص عليه في المادة " التدريجي

تبرير االستثناءات أو القيود المفروضة على الحقوق المعترف بها في العهد بسـبب اخـتالف   
  .الخلفيات االجتماعية والدينية والثقافية

  ساسية الدنياااللتزامات األ
يقع انتهاك العهد عندما ال تفي الدولة بما وصفته اللجنة المعنيـة بـالحقوق االقتصـادية     -٩

ترى اللجنة أنه يقع على عاتق كل "واالجتماعية والثقافية بالحد األدنى من االلتزام األساسي إذ 
قـل تقـدير،   دولة من الدول األطراف حد أدنى من االلتزام األساسي بضمان الوفاء، علـى أ 

ومن ثم، وعلى سبيل المثـال، فـإن الدولـة    . بالمستويات األساسية الدنيا لكل حق من الحقوق
الطرف التي يحرم فيها أي عدد هام من األفراد من المواد الغذائية األساسية، أو من الرعايـة  

ألساسـية،  الصحية األولية األساسية، أو من المأوى والمسكن األساسيين، أو من أشكال التعليم ا
وينطبق هذا الحـد األدنـى مـن    ." تعتبر، بداهة، متخلفة عن الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد

االلتزامات األساسية بعض النظر عن توافر المـوارد لـدى البلـد المعنـي أو أي عوامـل      
  .وصعوبات أخرى

  توفر الموارد
بسـهولة نسـبية ودون أن    في حاالت عديدة، يمكن الوفاء بالنسبة لمعظم تلك االلتزامات -١٠

بيد أنه في حاالت أخرى، قد يتوقـف اإلعمـال   . يكون لذلك تداعيات كبيرة من حيث الموارد
إلى  ٢٥ومع ذلك، وكما توضح المبادئ من . التام للحقوق على توفر موارد مالية ومادية كافية

لحقوق االقتصادية من مبادئ ليمبورغ وهو ما أكدته االجتهادات المتطورة للجنة المعنية با ٢٨
واالجتماعية والثقافية، فإن شح الموارد ال يعفي الدول من بعض االلتزامات الدنيا فيما يتعلـق  

  .بإعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  سياسات الدول

يتم انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عندما تتبنـى الدولـة، بالفعـل أو     -١١
تناع عن الفعل، سياسة أو ممارسة تخل أو تتجاهل عمدا االلتزامات المنصوص عليها في باالم

العهد، أو ال تفي بمعيار السلوك أو تحقيق النتائج المطلوب، وفضال عن ذلك فـإن أي تمييـز   
على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو 



ومي أو االجتماعي أو الملكية أو الوالدة أو غير ذلك والذي يكون أثره أو الغـرض  األصل الق
منه إبطال أو إعاقة المساواة في التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو ممارستها 

  .يعد انتهاكا للعهد -
  ]أنثى/ذكر[التمييز على أساس نوع الجنس 

ا يتعلق بالحقوق المعترف بها في العهد، في ضوء معيـار  يفسر التمييز ضد المرأة، فيم -١٢
وهو مـا يتطلـب   . مساواة المرأة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما في ذلك التمييز على أسـاس نـوع الجـنس    
  .من أشكال الحرمان الهيكليالمترتب على الحرمان االجتماعي والثقافي وغيره 

  العجز عن االمتثال
من الهام عند تحديد ما إذا كان فعل ما أو امتناع عن فعل ما يمثـل انتهاكـا ألي مـن     -١٣

الحقوق االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية، أن يتم التمييز بين عجز الدولـة عـن االمتثـال    
وعلى الدولة التي تدعي أنها غير قادرة علـى تنفيـذ   . اللتزاماتها التعاهدية وامتناعها عن ذلك

فعلى سـبيل المثـال، يعتبـر    . لتزاماتها ألسباب خارجة عن إرادتها أن تقيم الدليل على ذلكا
إغالق مؤسسة تعليمية مؤقتا بسبب زلزال ظرفا خارجا عن إرادة الدولة، في حـين أن إلغـاء   
نظام للضمان االجتماعي دون إتاحة برنامج بديل يمكن اعتباره مثاال لعدم رغبة الدولـة فـي   

  .تزاماتهاالوفاء بال
  االنتهاكات من خالل إتيان فعل

قد تقع انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل الفعل المباشر للدول  -١٤
وتشمل األمثلة على هذه االنتهاكات . أو غيرها من الكيانات التي ال تنظمها الدول بدرجة كافية

  :ما يلي
ون يعد هاما الستمرار التمتع بأي من الحقوق االقتصـادية  إلغاء أو وقف العمل رسميا بقان) أ(

  أو االجتماعية أو الثقافية المكفولة حاليا؛
حرمان أفراد معينين أو جماعات معينة عمدا من حـق ذا صـلة، مـن خـالل تمييـز      ) ب(

  منصوص عليه في القانون أو مفروض في إطاره؛
حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة  دعم تدابير اعتمدتها أطراف ثالثة تتعارض مع ال) ج(

  بشكل فعلى؛
اعتماد تشريعات أو سياسات تتعارض بوضوح مع االلتزامات القانونيـة القائمـة سـابقا    ) د(

والمتصلة بتلك الحقوق؛ إال إذا كان غرضها وأثرها تعزيز المساواة وتحسين إعمال الحقـوق  
  ضعفا؛االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألشد الفئات 

  



  اعتماد أية تدابير تراجعية متعمدة تقلص من نطاق ضمان حق ذا صلة؛) هـ(
إعاقة اإلعمال التدريجي أو وفقه بشكل مدروس فيما يخص حق محمي بموجب العهد، إال ) و(

إذا كانت الدولة تتصرف في الحدود التي يسمح بها العهد أو إن فعلـت ذلـك بسـبب نقـص     
  قاهرة؛الموارد المتاحة أو ألسباب 

تقليص أو تحويل نفقات عامة محددة عندما يؤدي هذا التقليص أو التحويل إلى عدم التمتع ) ز(
بتلك الحقوق وال يكون مقترنا بتدابير كافية لتأمين الحق في الحد األدنى من مقومات المعيشـة  

  .لكل فرد
  

  االنتهاكات من خالل اإلغفال
ية والثقافية من خالل تقصير الدول عـن اتخـاذ   قد تنتهك الحقوق االقتصادية واالجتماع -١٥

  :ومن أمثلة ذلك ما يلي. التدابير الالزمة الناجمة عن االلتزامات القانونية أو عدم قيامها بذلك
  عدم اتخاذ خطوات مناسبة على النحو الذي يقتضيه العهد؛) أ(
عليـه فـي   عدم إصالح أو إلغاء التشريعات التي تتعارض بوضوح مع التزام منصوص ) ب(

  العهد؛
  عدم إنفاذ التشريعات أو وضع السياسات المعدة لتنفيذ أحكام العهد موضع التنفيذ؛) ج(
عدم تنظيم أنشطة األفراد أو الجماعات لمنعهم من انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية ) د(

  والثقافية؛
  ماال كامال؛عدم استعمال الحد األقصى من الموارد المتاحة إلعمال العهد إع) هـ(
عدم رصد إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ بما في ذلك وضـع وتطبيـق   ) و(

  معايير ومؤشرات تقييم االمتثال؛
عدم العمل بسرعة على إزالة العوائق التي يجب عليها إزالتها إلتاحة اإلعمـال الفـوري   ) ز(

  لحق يكفله العهد؛
  د على توفيره فورا؛التأخير في إعمال حق ينص العه) ح(
  عدم استيفاء الدولة لمعيار دولي للحد األدنى لإلنجاز، مقبول عموما، في وسعها استيفاؤه؛) ط(
عدم أخذ الدولة في الحسبان التزاماتها القانونية الدولية في مجـال الحقـوق االقتصـادية    ) ي(

اف مـع دول أو منظمـات   واالجتماعية والثقافية عند إبرامها اتفاقات ثنائية أو متعددة األطـر 
  .دولية أو شركات متعددة األطراف

  
  
  



  
  المسؤولية عن االنتهاكات –ثالثا 

  مسؤولية الدولة
تعزى االنتهاكات المشار إليها في الفرع ثانيا إلى الدولة التي تقع تلك االنتهاكـات فـي    -١٦

ك تلك االنتهاكـات،  وعلى الدولة المسؤولة، بناء على ذلك، أن تضع آليات لتدار. إطار واليتها
  .بما في ذلك الرصد والتحقيق والمقاضاة وتعويض الضحايا

  السيطرة أو االحتالل األجنبيان
في ظروف االحتالل األجنبي يمكن عزو الحرمان من الحقوق االقتصادية واالجتماعيـة   -١٧

ـ  . والثقافية إلى سلوك الدولة التي تتحكم بشكل فعلي في اإلقليم المعني ق علـى  وهو مـا ينطب
األوضاع في ظل االستعمار واألشكال األخرى من السيطرة واالحـتالل العسـكري، فـالقوة    

وفـي  . المسيطرة أو المحتلة تتحمل مسؤولية انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
بعض الحاالت تقوم دول تتصرف على نحو مشترك بانتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعيـة  

  .ةوالثقافي
  األفعال الصادرة عن الجهات غير التابعة للدولة

يشمل االلتزام بالحماية مسؤولية الدولة عن ضـمان أال تقـوم الكيانـات الخاصـة، أو      -١٨
األفراد، أو الشركات عبر الوطنية، الخاضعين لواليتهـا، بحرمـان األفـراد مـن حقـوقهم      

أي انتهاكـات للحقـوق االقتصـادية    والدولة مسؤولة عن . االقتصادية واالجتماعية والثقافية
واالجتماعية والثقافية ينجم عن عدم اتخاذها لإلجراءات الالزمة لضبط سلوك تلـك الجهـات   

  .غير التابعة لها
  األفعال الصادرة عن المنظمات الدولية

تمتد أيضا التزامات الدول بحماية الحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة إلـى       -١٩
ومن الهام على نحـو خـاص أن   . المنظمات الدولية التي تعمل بصورة جماعيةمشاركتها في 

تستخدم الدول نفوذها لضمان أال تكون االنتهاكات ناجمة عن برامج وسياسات المنظمات التـي  
وال بد من أجل القضاء على انتهاكات الحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة    . هي أعضاء فيها

الدولية، بما فيها المؤسسات المالية الدولية، بتصـحيح سياسـاتها   والثقافية، أن تقوم المنظمات 
. وممارساتها بحيث ال يترتب عليها الحرمان من الحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة  

وينبغي على الدول األعضاء في تلك المنظمات، فرادى أو من خالل مجالس اإلدارة، وعلـى  
ا، أن تشجع وتدفع لمزيد من األخذ باالتجاه الراهن فـي  األمانة والمنظمات غير الحكومية أيض

العديد من هذه المنظمات المتمثل في إعادة النظر في سياساتها وبرامجها ألخذ قضايا الحقـوق  
االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الحسبان، وال سيما عندما تنفذ تلك السياسات والبرامج في 



ة لمقاومة ضغوط المؤسسات الدولية على صنع القـرار الـذي   بلدان تفتقر إلى الموارد الالزم
  .يؤثر في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ضحايا االنتهاكات –رابعا 
  األفراد والجماعات

كما هو الحال بالنسبة للحقوق المدنية والسياسية قد يقع كل مـن األفـراد والجماعـات     -٢٠
وتتضرر بعض الجماعات أكثر مـن  . واالجتماعية والثقافيةضحايا انتهاك الحقوق االقتصادية 

غيرها في هذا الصدد، مثل الفئات ذات الدخل المنخفض والنساء والشعوب األصـلية والقبليـة   
والشعوب المحتلة وملتمسي اللجوء والالجئين والمشردين داخليا واألقليات والمسنون واألطفال 

  .بدون مأوى والمزارعين بال أرض والمعاقين واألشخاص
  العقوبات الجنائية

ينبغي أال يتعرض ضحايا انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة بسـبب     -٢١
وضعهم هذا فقط لعقوبات جنائية، مثال من خالل القوانين التي تجرم األشخاص الذين ال مأوى 

  .الجتماعية والثقافيةكما ينبغي عدم معاقبة أي شخص لمطالبته بحقوقه االقتصادية وا. لهم
  سبل االنتصاف وغيرها من الردود على االنتهاكات –خامسا 

  اللجوء إلى سبل االنتصاف
ينبغي أن تتاح لكل شخص أو جماعة ضحية انتهاك أي مـن الحقـوق االقتصـادية أو     -٢٢

االجتماعية أو الثقافية إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف قضائي فعال أو غيـره مـن سـبل    
  .صاف المناسبة على المستويين الوطني والدولياالنت

  تعويض كاف
لجميع ضحايا انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الحق في جبر الضـرر   -٢٣

وقد يتخذ شكل جبـر الضـرر رد الحقـوق أو التعـويض أو رد االعتبـار      . على نحو كاف
  .والترضية أو تقديم ضمانات بعدم تكرار االنتهاكات

  عدم المعاقبة الرسمية على االنتهاكات
يجب على الجهات القضائية الوطنية وغيرها من الهيئات ذات الصلة أن تتأكد من أنه ال  -٢٤

. يترتب على أحكامها، أيا كانت، مخالفة رسمية على انتهاك اللتـزام دولـي للدولـة المعنيـة    
األحكام ذات الصـلة فـي قـانون    وينبغي على الهيئات القضائية الوطنية على األقل أن تعتبر 

حقوق اإلنسان الدولي واإلقليمي أداة للتفسير عند اتخاذ أي قرارات تتعلـق بانتهـاك الحقـوق    
  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  
  



  المؤسسات الوطنية
ينبغي على الهيئات المعنية بتعزيز ورصد حقوق اإلنسان، مثل مؤسسات أمناء المظـالم   -٢٥

واللجان الوطنية لحقوق اإلنسان، أن تتصدى النتهاكـات الحقـوق االقتصـادية    والمؤسسات 
واالجتماعية والثقافية بنفس القدر من الصرامة الذي تتصدى به النتهاكـات الحقـوق المدنيـة    

  .والسياسية
  تطبيق الصكوك الدولية محليا

ية واالجتماعيـة  يمكن إلدراج أو تطبيق الصكوك الدولية التي تعترف بالحقوق االقتصاد -٢٦
والثقافية على نحو مباشر في النظام القانوني المحلي، أن يعزز كثيرا نطاق وفعاليـة التـدابير   

  .التصحيحية، وينبغي التشجيع على ذلك في جميع األحوال
  اإلفالت من العقاب

ينبغي على الدول أن تتخذ تدابير فعالة لمنع اإلفالت من العقاب عن أي انتهاك للحقـوق   -٢٧
القتصادية واالجتماعية والثقافية، وضمان أال يتمتع أي شخص قد يكون مسؤوال عن انتهـاك  ا

  .تلك الحقوق بالحصانة من المسؤولية فيما يتعلق بتلك األفعال
  دور المهن القانونية

كما أوصت اللجنة الدولية للحقوقيين في إعالن وخطة عمل بنغالو الصادرين فـي عـام    -٢٨
ير سبل انتصاف قضائية فعالة وغيرها من سبل االنتصاف لمن تنتهـك  حتى يمكن توف. ١٩٩٥

حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ينبغي على المحامين والقضاة والمحكمين ونقابـات  
المحامين واألوساط القانونية عموما أن يعيروا اهتمامـا أكبـر بكثيـر النتهاكـات الحقـوق      

  .ية عند ممارستهم مهنهماالقتصادية واالجتماعية والثقاف
  المقررون الخاصون

ينبغي على اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان باألمم المتحدة أن تعـين مقـررين خاصـين     -٢٩
بمواضيع محددة ذات صلة وذلك للعمل على تعزيز اآلليات الدوليـة المعنيـة بمنـع انتهـاك     

قوعهـا ورصـدها وتعـويض    الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنذار المبكـر بو 
  .ضحاياها

  معايير جديدة
من أجل العمل على زيادة توضيح محتويات التزامات الدول باحترام الحقوق االقتصادية  -٣٠

واالجتماعية والثقافية وحمايتها وأدائها، ينبغي على الدول والهيئات الدولية المعنية أن تواصـل  
ية واجتماعية وثقافية محددة، ال سيما الحق في بنشاط اعتماد معايير جديدة بشأن حقوق اقتصاد

  .العمل والغذاء والسكن والصحة
  



  البروتوكوالت اإلضافية
ينبغي اعتماد مشروع البروتوكول االختياري الذي يقترح إلحاقه بالعهد بخصوص تقـديم   -٣١

ـ    د شكاوى من قبل األفراد أو المجموعات فيما يتعلق بانتهاك حقوقهم المعترف بهـا فـي العه
كما ينبغي ضمان أن البروتوكول االختيـاري المقتـرح إلحاقـه    . والتصديق عليه دون إبطاء

باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يولي اهتماما مماثال النتهاكـات الحقـوق   
وبخالف ذلك، ينبغي إيالء االعتبار للعمل على وضع آليـة  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  .يارية للشكاوى في إطار اتفاقية حقوق الطفلاخت
  التوثيق والرصد

ينبغي على جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك المنظمات غيـر الحكوميـة والحكومـات     -٣٢
الوطنية والمنظمات الدولية القيام بتوثيق ورصد انتهاكات الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة   

دولية المعنية بتقديم ما يلزم من دعم لتنفيذ الصـكوك  وال غنى عن قيام المنظمات ال. والثقافية
وتشمل والية مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسـان تعزيـز   . الدولية في هذا المجال

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومن األساسي اتخاذ إجراءات فعالـة علـى سـبيل    
كما ينبغي على الوكاالت . لتحقيق هذا الهدف االستعجال وتخصيص موارد بشرية ومالية كافية

المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية العاملة في المجاالت االقتصـادية واالجتماعيـة أن   
تركز بشكل مالئم على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بوصفها حقوقا، وينبغي عليها 

  .تلك الحقوق، إذا لم تكن قد قامت بذلك بعدالمساهمة في الجهود المبذولة للتصدي النتهاكات 
   


