
 

 دائــرة الـحـقــوق

  مـقـدمـة
  وبنيته" دائـرة الحقـوق" مضمون

  
  البدایة

على الرغم من أن حقوق اإلنسان أصبحت ملمحًا هامًا في الخطاب العالمي في السنوات األخيرة، فما زال 
. الحدیث بلغة الحقوق عن الغذاء والسكن والصحة وما شابه ذلك من األمور یواجه مقاومة أو یسبب خلطًا

ماذا : "یسأله الجميع، حتى من یؤیدون الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، هووالسؤال الواضح الذي 
لخ؟ هل یعني أن آل شخص یجب أن ا... تعني؟ ماذا یعني الحق في السكن، والحق في التعليم، والحق في العمل، 
 عن توفير آل ذلك  وأن الدولة مسؤولة–یكون له مسكن وأن یتعلم حتى مستوى الجامعة، وأن یتوفر له عمل 

  "له؟
وقد ترجع نشأة الشكوك والتساؤالت بخصوص الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية إلى نقص المعلومات 

فلو آان المتسائلون . ولكن مهما آان مصدرها فال یمكن تجاهلها. وقلة الفهم، وقد تكون وراءها دوافع أیدیولوجية
 تصبح اإلجابة على تساؤالتهم جزًءا ال یتجزأ من عملية التوعية ونشر یفتقرون إلى المعلومات وحسب، فعندئذ

أما لو آانت هناك دوافع أیدیولوجية وراء التساؤالت، . المعرفة بالحقوق التي یجب أن یتمتع بها جميع بني البشر
يد على الحقوق فالتأآ. فإن اإلجابة عليها تصبح جزًءا من عملية ضروریة للتأآيد على هذه المجموعة من الحقوق

االقتصادیة واالجتماعية والثقافية وإعمالها، حتى لمن قد یعارضونها أو یتشككون فيها أیدیولوجيًا، یعد أداة هامة 
  .لدعم تحليلنا لهذه الحقوق وفهمنا لها وتعبيرنا عنها

شأن الحقوق هو اإلجابة على بعض التساؤالت الكثيرة التي تطرح اليوم ب" دائرة الحقوق"والهدف من دليل 
االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، بغرض اإلسهام في عملية التوعية التي تتم حاليًا، والتشجيع على تفعيل الجهود 

ولكون هذا الدليل موجه لدعم جهود مناصرة . التي ترمي إلى إعمال الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية
مات عن القوانين والمعایير المتعلقة بهذه الحقوق، ولكنه تناول أیضًا هذه الحقوق، فلم یقتصر على تقدیم المعلو

أآثر السبل فعالية  والتكتيكية التي تحتاج المنظمات واألفراد إلى بحثها في إطار التفكير في اإلستراتيجيةالقضایا 
  .إعمال الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافيةفيما یتعلق بالجهود الهادفة إلى 

موجه أساسًا إلى القائمين على التدریب المنخرطين حاليًا في تدریب دعاة حقوق " دائرة الحقوق" الدليل وهذا
اإلنسان أو الذین سينخرطون قریبًا في هذا المجال، إلى جانب العاملين في مجال التنمية وأعضاء المنظمات التي 

ومن المأمول . ادیة واالجتماعية والثقافيةتمثل الجماعات المحرومة وغيرهم من المهتمين بالقضایا االقتص
والمتوقع في هذا الصدد أن یتمكن القائمون على تدریب هذه الجماعات العدیدة من االنتفاع بمادة الدليل، وتعدیلها 

، وإضافة المزید إليها في تنظيمهم لبرامج تدریبية حول الحقوق االقتصادیة واالجتماعية حسبما یلزم األمر
  .لدعوة إليهاوالثقافية وا

بحيث یمكن استخدامه لتقدیم مفهوم الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية " دائرة الحقوق"وقد صيغ دليل 
الهيئات لصناع السياسات واإلعالميين واألآادیميين والمحامين وغيرهم من الفئات المهنية والعاملين في 

  . وغير الحكوميةالمنظمات الحكوميةو
مجرد البدایة في إطار هذه العملية؛ فعلى الرغم من حجمه الكبير فإنه ال یتناول " ائرة الحقوقد"ویمثل دليل 

فنجد مثًال أنه ال یتعمق في تناول بواعث القلق المتعلقة . الكثير من الموضوعات المهمة للعدید من الجماعات
 داخليًا، أو بالقطاعات النوعية مثل بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية الخاصة بالمعوقين والمشردین

الصيادین أو العمالة الزراعية أو العمال في القطاع غير الرسمي، وال یتضمن معلومات تفصيلية عن الدساتير 
وبعبارة أخرى، یمكن القول بأن . والقوانين المتعلقة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية في الدول المختلفة
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والهدف من وضع هذا الدليل هو تهيئة إطار أساسي .  ليس وثيقة شاملة، وال یمكن أن یكون آذلك"دائرة الحقوق"
 أصحاب الخبرات والمعارف ممن لهم باع عدللدعوة إلى الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية على أمل أن ی

ا بتعمق بواعث القلق المتعلقة بالحقوق مرشدة عدیدة مماثلة له في المستقبل یتناولون فيهمواد أآبر في هذا الصدد 
االقتصادیة واالجتماعية والثقافية لجماعات ما بعينها، أو قضایا بعينها في مجال الحقوق االقتصادیة واالجتماعية 

  .والثقافية
نتاجًا لمشروع عالمي، وتعكس دراسات الحالة واألمثلة الواردة فيه مجموعة متنوعة " دائرة الحقوق"ویعد دليل 

. ولكل مستخدم لهذا الدليل مطلق الحریة في تعدیل مادته بما یناسب السياق المحلي الذي یعمل فيه. ن التجاربم
ویالحظ أن تجارب بعض المناطق والدول تحظى بتغطية أآثر من غيرها، ویرجع ذلك إلى أن عملية إعداد هذا 

لوماتهم وتجاربهم إلى تطور المشروع، أآثر الدليل ضمت بالضرورة عددًا محدودًا من المشارآين، الذین أدت مع
ومع اتساع نطاق الدعوة إلى . من غيرهم من دعاة الحقوق الذین یقومون بجهود قيمة في دول ومناطق أخرى

الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، سيكون هناك مزید من التبادل بين المناطق والدول، مما یمكن أن 
  .وسع من التجارب في أي مشروع آخر من هذا النوع في المستقبلیؤدي إلى تجلي مجموعة أ

  بنية الدليل

إلى جزأین، األول منهما یتناول القضایا الموضوعية المتعلقة بالدعوة إلى الحقوق " دائرة الحقوق"ینقسم 
 التدریبية استنادًا االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، والثاني یناقش سبل التدریب التي یمكن استخدامها في البرامج

  .إلى المادة الواردة في الجزء األول

  :وینقسم الجزء األول إلى عشرة فصول، فيما یلي نبذة عن آل منها

   إرساء نهج حقوقي–الفصل األول 

ویستهل الدليل بهذه ". ساء نهج حقوقيرإ" فقط، التي تحمل نفس العنوان 1یتضمن الفصل األول الوحدة رقم 
المنظور القائم على أساس الحقوق یعد أمرًا جوهریًا ألي جهود لمناصرة الحقوق االقتصادیة الوحدة ألن فهم 

وتحاول هذه الوحدة اإلجابة عن التساؤالت التي تطرح عادة من جانب من یعملون أصًال . واالجتماعية والثقافية
ل الذي أقوم به عن العمل في مجال آيف یختلف العم"في مجال القضایا االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، ومنها 

فمثًال نجد أن البنك الدولي یشير إلى أن الدعم الذي یقدمه للمشروعات المختلفة یعزز الحقوق " حقوق اإلنسان؟
فهل یعني اهتمام المؤسسة أو المنظمة أو الدعاة بقضایا الفقر أنهم یعمل في مجال حقوق . االقتصادیة واالجتماعية

  .ألسئلة التي تسعى هذه الوحدة لإلجابة عنهااإلنسان؟ تلك هي ا

   تاریخ الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية ورؤیة عامة لها–الفصل الثاني 

لكي تكون الدعوة لحقوق اإلنسان دعوة فعالة یجب أن تستند إلى فهم تاریخ الحقوق التي تتناولها، والمعایير التي 
وهكذا فإن الفصل الثاني في جوهره هو مقدمة موجزة لتاریخ الدعوة إلى . يهتعتمد عليها والسياق الذي اعتمدت ف

  :ویتضمن هذا الفصل وحدتين. الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية ومعایيرها وسياقها
، وتبدأ بإلقاء نظرة عامة على تاریخ االعتراف بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، بغرض 2الوحدة رقم 

توضيح أن هذا التاریخ بدأ قبل منتصف القرن العشرین بوقت طویل أي مبكرًا عن المبادرات التي اتخذتها األمم 
آما تقدم الوحدة مقدمة موجزة عن السياق الدولي المعاصر الذي تتم فيه الدعوة إلى الحقوق االقتصادیة . المتحدة

  .واالجتماعية والثقافية
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 إلى المعاهدة الدولية المحوریة المتعلقة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية  فتعطي مدخًال3أما الوحدة رقم 
وملحق بهذه الوحدة . وتقدم رؤیة عامة لها، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية

  .النص الكامل لهذا العهد

   رؤى مختلفة لجماعات معينة–الفصل الثالث 

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية والعدید من المعاهدات الدولية األخرى ینطبق 
وفي نفس الوقت فهناك جماعات . المتعلقة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية على آافة األفراد بالتساوي

بعض الخصوصية نظرًا لما یرتبط بها من تحدیات باالقتصادیة واالجتماعية والثقافية تتسم حقوقها معينة لها 
ولذلك فإن الدعوة الفعالة إلعمال الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية لهذه الجماعات . نظریة وعملية ملحة

ولذلك فقبل مواصلة مناقشتنا للحقوق االقتصادیة واالجتماعية . وباالشتراك معها یتطلب فهم هذه التحدیات
صفة عامة، نحاول في الفصل الثالث مناقشة الرؤى والتجارب والمعایير التي تنطبق على وجه والثقافية ب

، والسكان األصليون )5الوحدة رقم (، واألطفال )4الوحدة رقم (الخصوص على أربع جماعات هي المرأة 
عامة الصادرة عن  مقتطفات من التوصيات ال4ویلي الوحدة رقم ). 7الوحدة رقم (، والالجئون )6الوحدة رقم (

  .لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
ليس شامًال في تغطيته للقضایا، وأبرز مثال على ذلك هو ما یتعلق " دائرة الحقوق"ویجدر اإلشارة إلى أن دليل 

االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، وأشكال أآثر من غيرها لعدم آفالة حقوقها بأوضاع الجماعات المعرضة 
إذ ال یتناول هذا الدليل أوضاع المالیين من المشردین داخليًا . تلك الجماعاتالتي ینبغي تقدیمها إلى ة الحمای

وباإلضافة إلى ذلك فقد وضعت اللجنة المعنية . وبواعث القلق المتعلقة بحقوقهم االقتصادیة واالجتماعية والثقافية
التعليق العام (بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية مجموعة من التعليقات العامة عن حقوق المعوقين 

، ولكننا لم نتناول بواعث القلق النوعية التي تتعلق بهذه الفئات في )التعليق العام السادس(، وآبار السن )الخامس
ونأمل أن یضع أصحاب المعارف والخبرات األوسع في هذا الصدد مواد أخرى تتناول بصورة أشمل . لالدلي

  .الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية لهذه الفئات وغيرها من الفئات ذات االحتياجات الخاصة

  االلتزاماتمحتوى الحقوق ومضمون  –الفصل الرابع 

الفضفاضة نسبيًا التي  اللغة –  دعاة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافيةمن التحدیات الرئيسية التي تواجه
الهيكل األساسي للمعایير الحالية؟ ومن األسئلة " تجسيد"مما یعقد من إمكانية . یتم بها التعبير عن معظم الحقوق

تلك هي " التمتع بها؟من المسؤول عن ضمان إعمال هذه الحقوق و: "التي تطرح في هذا الصدد السؤال التالي
، وتوضح الخطوط العریضة تلك اإلشكالية 8القضایا التي یتناولها الفصل الرابع، حيث تبحث الوحدة رقم إحدى 

لبعض المناقشات التي تدور حول التجارب المختلفة للتوصل إلى فهم أشمل لمضمون الحقوق االقتصادیة 
 أساسًا التزامات الحكومات بضمان التمتع بهذه 9دة رقم وتتناول الوح. واالجتماعية واالقتصادیة المتعددة

الحقوق، ولكنها فضًال عن ذلك تتناول بإیجاز مسؤوليات األطراف الفاعلة غير التابعة للدولة مثل الشرآات عبر 
  .الوطنية

   حقوق اقتصادیة واجتماعية وثقافية معينة–الفصل الخامس 

دیة واالجتماعية والثقافية إشارات إلى حقوق معينة، ویتناول یتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصا
، )10الوحدة رقم (الفصل الخامس عددًا من هذه الحقوق ببعض التفصيل، وهي الحق في العمل وحقوق العمال 

، والحق في السكن )12الوحدة رقم (، والحق في الغذاء الكافي )11الوحدة رقم (والحق في الضمان االجتماعي 
، والحق في بيئة )14الوحدة رقم (، و الحق في أعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغه )13الوحدة رقم (م المالئ

آما یتضمن ). 17الوحدة رقم (، والحقوق الثقافية )16الوحدة رقم (، والحق في التعليم )15الوحدة رقم (صحيـة 
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حقوق التي ال یتناولها تحدیدًا العهد ، وهي ال)18الوحدة رقم (المتعلقة باألرض حقوق الالفصل وحدة عن هذا 
. الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، ولكنها تعد بالغة األهمية لعدد آبير من األفراد

  .هو إلقاء نظرة عامة على الوضع الحالي لفهم هذه الحقوقهذا الفصل والغرض من 

  االقتصادیة واالجتماعية والثقافية رصد وتقييم مدى التمتع بالحقوق –الفصل السادس 

بالحقوق المتعلقة تفي بالتزاماتها ) أو غيرها من األطراف المسؤولة(آيف نعرف أن حكومة ما من الحكومات 
االقتصادیة واالجتماعية والثقافية؟ من بين األوجه المحِددة للعمل في مجال حقوق اإلنسان رصد مدى وفاء الدول 

ما اتخذته   التي تعهدت باحترامها بموجب القانون الدولي والمحلي، وتقييم مدى مالئمةبالتزاماتها تجاه الحقوق
 التي تلخص بعض التعقيدات القائمة في سياق 19ویتضمن هذا الفصل الوحدة رقم . من تدابير بهذا الخصوص

  .رصد الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية وتبحث بعض األدوات المتاحة للرصد

  الحقوق على المستوى الوطنيإعمال  استراتيجيات وأدوات للدعوة إلى – السابع الفصل

بمجرد التعرف على الضمانات العدیدة للحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية وآيفية رصد وتقييم مدى التمتع 
اعية والثقافية آيف نستخدم هذه المعرفة لحمایة الحقوق االقتصادیة واالجتم: "بها، یظهر السؤال التالي

على هذا السؤال اإلجابة على الفصل السابع هو األول في مجموعة من أربعة فصول تتناول و" وتعزیزها؟
 وهي –الوطني الصعيد وصف لالستراتيجيات واألدوات المتاحة على  إذ یرآز هذا الفصل على ؛الصعد المختلفة

ویتضمن الفصل السابع أربع .  الفعالية في دول مختلفةدعاة والمنظمات بقدر منالاستراتيجيات وأدوات استخدمها 
 جوهریة بالنسبة لجميع الوحدات بإستراتيجية تناول بعض النقاط األساسية المتعلقة 20الوحدة رقم . وحدات
 آيفية استخدام السياسات والخطط والتشریعات 21وتتناول الوحدة رقم . وهي التوعية من أجل التمكين: األخرى

 بعض التحليالت والمقترحات 22وتقدم الوحدة رقم . زیز الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافيةلحمایة وتع
متميزة التفصيلية بخصوص التقاضي في مجال الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، وتتضمن دراسة حالة 

القضایا المتعلقة بالحقوق النظر في عن تجربة المحكمة العليا في الهند في التعامل مع مسألة اختصاص القضاء ب
 الدور المحتمل للجان الوطنية لحقوق اإلنسان في 23وتناقش الوحدة رقم . االقتصادیة واالجتماعية والثقافية

  .حمایة الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية

   آليات األمم المتحدة والحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية–الفصل الثامن 

ینص العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية وغيره من المعاهدات الدولية المتعلقة 
 مدى بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية على إنشاء عدد من اآلليات واإلجراءات المعدة لإلشراف على

المعاهدات، أنشأت األمم المتحدة نشئت بمقتضى هذه اآلليات التي أوبخالف . التزام الحكومات بأحكام المعاهدات
عددًا من األجهزة واآلليات األخرى المعنية بحقوق اإلنسان والتي تتضمن والیتها التعامل مجموعة من قضایا 

، وهي الوحدة الوحيدة في هذا الفصل، 24وتناقش الوحدة رقم . الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية
.جراءات الخاصة بعدد من هذه الهيئات واآلليات الدوليةالصالحيات واإل

  مهيمنين عبين آخرینلال  وضع استراتيجيات–الفصل التاسع 

ال توجد أي مؤسسة أو منظمة دولية بخالف األمم المتحدة مسؤولة مسؤولية قانونية متفق عليها فيما یخص إعمال 
 نفسه یوجد العبون أقویاء على المستوى الدولي یتمتعون وفي الوقت. الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية

بالقدرة الحالية واإلمكانات المستقبلية للقيام بدور قد یكون سلبيًا أو إیجابيًا فيما یتعلق بالحقوق االقتصادیة 
د من ولطرح عدوتأثيرها، " الالعبين"وقد أعد الفصل التاسع لمناقشة بعض أنشطة هؤالء . واالجتماعية والثقافية

االستراتيجيات التي یمكن للدعاة انتهاجها لحث تلك المؤسسات على استخدام سلطتها ونفوذها للتأثير بصورة 
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 عبر الوطنية وهذه المؤسسات هي الشرآات. إیجابية على التمتع بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية
الوحدة رقم (، والبنك الدولي )26الوحدة رقم (طراف ، واتفاقيات التجارة واالستثمار متعددة األ)25الوحدة رقم (

27.(  

  الحقوق على المستوى اإلقليميإعمال  بعض االستراتيجيات واألدوات للدعوة إلى -الفصل العاشر 

رسمية في ثالث مناطق من العالم تتمتع بصالحيات صریحة لحمایة حقوق اإلنسان إقليمية توجد هيئات 
ا حتى اآلن ال تزال محدودة في التعامل مع الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية وإذا آانت خبرته. وتعزیزها

 التعویض واإلنصاف عن انتهاآات هذه الحقوق، ومن ثم یتناولها هذا الفصل بالمناقشةإقرار فإنها تتمتع بإمكانية 
من هذا و. جتماعية والثقافيةدور هذه الهيئات والفرص بهذا الخصوص فيما یخص إعمال الحقوق االقتصادیة واال

النظام  29الوحدة رقم تناول ، بينما تالنظام األفریقي لحمایة حقوق اإلنسان 28تتناول الوحدة رقم المنظور 
  .حقوق اإلنسانالنظام األمریكي لحمایة  فتتناول 30، أما الوحدة رقم األوروبي لحمایة حقوق اإلنسان

المتعلقة بكل ) والموارد التنظيمية( بقائمة قصيرة ببعض المواد المكتوبة  یختتم الجزء األول من الدليل:المصادر
وهذه القوائم ليست شاملة، ولكنها تقدم مجرد مقترحات لمن یرغب في الحصول على مزید . وحدة من الوحدات

  .من المعلومات عن موضوع الوحدة
 ویعتمد الدليل .ليل في البرامج التدریبيةأما الجزء الثاني فيقدم بعض األفكار والمقترحات لمن یستخدمون الد

 وجزًءا المدربين والمتدربينتقتضي أن یكون جزًءا من تجارب دریب آكل على االفتراض القائل بأن فعالية الت
وهذا المنظور یتبدى قدر اإلمكان في الجزء الثاني، الذي یبدأ ببعض النقاط العامة حول . من احتياجاتهم وفهمهم

للمتدربين مع بعض آل من وحدات الدليل  التدریبي، ثم یتبعها ببعض األفكار لتوصيل مضمون تنظيم البرنامج
وليس المقصود هنا أن تكون هذه هي آل الطرق التي یمكن بها . المقترحات عن الطرق التي یمكن استخدامها

. ن أن یستخدمها المدربالتعامل مع القضایا واالستراتيجيات التي یناقشها الدليل، وال آل المناهج التي یمك
فالمقترحات المقدمة ال یقصد منها سوى المساعدة على استثارة التفكير وروح اإلبداع لدى المدرب أو المشرف 

  .على تنفيذ البرنامج التدریبي
تهم العریضة بالحقوق االقتصادیة مابمؤلفي الوحدات ونبذة موجزة عن اهتماویتضمن الملحق األول قائمة 

أما الملحق الثاني فيعطي أسماء األشخاص الذین شارآوا في ورشتي العمل المذآورتين . والثقافيةواالجتماعية 
 ".دائرة الحقوق"أساسيًا في وضع في التصدیر وبيانات االتصال بهم، باعتبار أن دورهم آان 

 


