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 ) الحقوق االجتماعية واالقتصادية(2مقياس حقوق اإلنسان 

 السنة األولى ماستر

 تخصص حقوق اإلنسان واألقليات

 

 السابعة:المحاضرة 

 سرة في الحمايةحق األ

 ي الذي ينطلق منو تكوين أي رلتمع،يأيت االىتماـ الدويل ادلتزايد باألسرة من كوهنا األساس الطبيع     
 .الدولةعلى صبلبة وقوة كل من اجملتمع و  دؿ ذلك تعيش حالة من الًتابط واالنسجاـ، فكلما كانت األسرة

لؤلسرة معنياف أحدمها ضيق يقف عند احللقة القريبة ادلتمثلة بالزوجُت واألوالد، وادلعٌت الواسع الذي    
يتسع باذباه األجداد واألخوة واألحوات واألعماـ والعمات واألخواؿ واخلاالت، وكبل ادلعنيُت مهم الرتباط 

 احلل واحلرمة يف إبراـ عقد الزواج والتوارث هبما دوف سبييز. 

 بأهّنا يعرفها البعضو . رابطة القرابة الناشئة عن النسب اأُلسرة عمومًا ىي صباعة من األفراد تربطهمف     
 .ي أنتج رابطة بُت الزوج والزوجةرابطة اجتماعية قوامها الًتابط اإلنساين ادلتأيت من زواج شرع

 اليت ال ربتاج إىل نص يقرىا كوف ىذا احلقّ أحد أىم احلقوؽ الطبيعية لئلنساف احلّق يف تكوين اأُلسرة يعد   
  .ويعيش معهم وال يطيق حياة العزلةيعّد مرتبطاً باإلنساف دبا ىو إنساف يأنس باآلخرين 

 وللحّق يف تكوين اأُلسرة معٌت عادلي تأّسس بشكل خاّص بعد ما القتو البشرية من ويبلت احلربُت     
اليت تتلخص أىدافها يف زبليص اإلنسانية من ويبلت احلرب اليت  العادليتُت ووالدة منظمة األُمم ادلتحدة

الشعوب وسحقت الناس، وبدأت منذ أربعينيات القرف ادلاضي مسَتة التأسيس لقواعد قانونية ضامنة  دمرت
 .االىتماـ األوىف حلقوؽ اإلنساف ومنها احلّق يف تكوين اأُلسرة الذي ناؿ

 :دوليةالحق في تكوين األسرة في المواثيق ال
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 من اإلعبلف العادلي حلقوؽ 81 نصت ادلادة: 8491اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  -1
للرجل وادلرأة مىت أدركا سن البلوغ حّق التزوج وتأسيس ُأسرة دوف أي قيد بسبب العرؽ » اإلنساف:

عشرة أّف اأُلسرة واعترب اإلعبلف يف البند الثالث من ادلادة السادسة «. ...أو اجلنسية أو الدِّين..
اخللية الطبيعية واألساسية يف اجملتمع وذلا حّق التمتع حبماية اجملتمع والدولة، وىذا يدؿ جببلء  ىي
 احلماية من مهاـ اجملتمع ذاتو يف الدفاع عن اأُلسرة اليت تعّد ادلكّوف األّوؿ لو وعلى صبلحها أو أفّ 

 فسادىا يتقرر مصَته.
 ( عل ادلعن نفسو الذي تناولتو ادلادة23نصت ادلادة): للحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي -2

 ( من اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف.16)
، تضّمن ادلعٌت ذاتو بعبارات سلتلفة:  8411  ادية واالجتماعيةلحقوق االقتصالعهد الدولي ل  -3

 اجلماعية الطبيعية يف اجملتمع، أكربحيث ورد فيو ما نصو )وجوب منح اأُلسرة اليت تشّكل الوحدة 
قدر شلكن من احلماية وادلساعدة، وخصوصًا لتكوين ىذه اأُلسرة وطواؿ هنوضها دبسؤولية تعهد 

( من العهد اخلاّص باحلقوؽ ادلدنية بػضرورة 17األوالد الذين تعيلهم(، كما اىتمت ادلادة ) وتربية
( من العهد رّكزت على 24سرة، وادلادة )التدخل التعسفي أو غَت ادلشروع يف شؤوف األُ  حظر

 .الطفل بصفتو صغَتاً وعضوا يف اأُلسرة ضباية حقوؽ
( من االتفاقية عل حق 12: أكدت ادلادة)  1950االتفاقية األوروبية حلقوؽ اإلنساف  -3. 

نية اليت للرجل وادلرأة يف سن الزواج حّق التزوج وتكوين ُأسرة وفقًا للقوانُت الوط» األسرة: تكوين
 «.ىذا احلقّ  ربكم شلارسة

 (، الذي30الصادر بالقرار رقم ) 8491اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان لسنة  -4
( اليت قضت بأّف )لكّل شخص احلّق يف 6ازّبذه ادلؤسبر الدويل التاسع للدوؿ األمريكية ادلادة )

 ذلا(. ُأسرة، العنصر األساسي للمجتمع واحلصوؿ على احلماية تكوين
( أّف منع 8الذي أنشأ احملكمة اجلنائية الدولية يف ادلادة ) 8441نظام روما األساس لعام  -5

  يعد من جرائم احلرب كونو ديس احلّق يف تكوين اأُلسرة.« التعقيم القسري»اإلصلاب 

 نحو تقزيم وضرب النموذج اإلسالمي لألسرة: 
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احلق يف تكوين األسرة، إال أف ادلبلحظ أف االذباه العاـ  رغم نص سلتلف االتفاقيات الدولية واإلقليمية على
 ذلذه االتفاقيات ىو ادلضي ضلو إزالة األسرة يف شكلها التقليدي ادلعروؼ والقائم على العبلقة الشرعية اليت

 يتم اإلبقاء علىفبلمنطية، سر الباألذبمع ادلرأة بالرجل، والعمل على إجياد بدائل ذلا اصطلح على تسميتها 
الشكل مع إفراغ زلتواه أو استبدالو دبحتوى آخر، فظلت التسمية )أسرة( ولكن ادلعٌت سلتلف، حيث 

تعٍت: كل بيت تشبع فيو احلاجات األساسية الطبيعية )رجل وامرأة يف إطار الزواج، رجل وامرأة  صارت
 .ة، رجلُت، امرأتُتالزواج، رجاؿ ونساء دوف رابطة قانوني خارج إطار

بأهنا: "صباعة تتكوف  األسرة عرَّؼ مكتب اإلحصاء الرمسي لسكاف الواليات ادلتحدةار يف ىذا اإلط
 .من شخصُت أو أكثر يرتبطوف مًعا برباط ادليبلد أو الزواج أو التبٍت وتقطن مًعا"

آف فوستس ويُعد ىذا إفرازًا طبيعًيا للحركة الفكرية يف اجملتمع األمريكي، ويف دراسة لؤلمريكية "
تقسيم اخللق إىل ذكور وإناث أصبح واقًعا ذباوزه » ادَّعت فيها أف  األجناس اخلمسة"بعنواف " ستَتلنج"

الزمن، ومل يعد يعرب بدقة عن حقيقة الواقع اإلنساين، ذلك أف الواقع أصبح حيفل خبمسة أجناس، وليس 
عاشرف النساء، جنسُت فقط، إذ جبانب الرجاؿ والنساء، ىناؾ ادلخنثوف، والنساء الشاذات البلئي ي

 .والرجاؿ الذين يعاشروف الرجاؿ"
حيث  بشكل قوي،ليت تظهر فيها األجندة األنثوية وصلد صدى ذلك واضًحا يف ادلؤسبرات الدولية ا

فنجد الوثيقة الصادرة عن مؤسبر القاىرة  ؛رة عن تلك ادلؤسبرات ذلك ادلفهـوتعكس الوثائق الدولية الصاد
يف الفصل اخلامس منها والذى جاء بعنواف )األسرة وأدوارىا وحقوقها  -ـ 1994للسكاف والتنمية عاـ 

أف تتخذ  يوينبغ» ( من مواده: تنوع هيكل األسرة وتكوينهاوتكوينها وىيكلها( مبحث كامل بعنواف )
احلكومات إجراءات فعالة للقضاء على صبيع أشكاؿ اإلكراه والتمييز يف السياسات وادلمارسات ادلتعلقة 

وأخرى تطالب بتغيَت )اذلياكل األسرية( معتربة ذلك التغيَت ىو )اجملاؿ  ."وأشكاؿ االقًتاف األخرى بالزواج
احليوي لعمل احلكومات وادلنظمات احلكومية الدولية، وادلنظمات احلكومية ادلعنية، ووكاالت التنمية، 

للبحوث احليوية ادلتعلقة )إلعطاء األولوية  -بإحلاح-وادلؤسسات البحثية (، كل ىذه ادلؤسسات مدعوة 
 بتغيَت ىيكل األسرة(.

أسرة شرعية مؤسسة على عبلقة مشروعة بُت ذكر وأنثى، وإمنا لتضم   -فقط-وذلك حىت ال تكوف 
ُمدخلة بذلك االنقبلب كل ألواف العبلقات  -بُت رجل ورجل، أو بُت امرأة وامرأة -كل ألواف العبلقات 

 .ر األسرة اليت يعًتؼ هبا القانوف وحيميها ويرتب ذلا احلقوؽالشاذة واحملرمة شرًعا وفطرة يف إطا
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وضع سياسات وقوانُت تقدـ » ـ: 1994لسكاف والتنمية بالقاىرة وجاء يف تقرير ادلؤسبر الدويل ل
 «.تعدد أشكالو دعًما أفضل لؤلسرة، وتسهم يف استقرارىا وتأخذ يف االعتبار

 يف األنظمة الثقافية أشكااًل سلتلفة لؤلسر توجد» ادلرأة: العادلي الرابع ادلعٍت بويف تقرير ادلؤسبر 
وقد أثارت تلك األجندة موجة عارمة من االعًتاضات من ِقبل الكثَت  « والسياسية واالجتماعية ادلختلفة

 من دوؿ العامل ذات الثقافات احملافظة.
ـ، تكرر نفس 1996تركيا  -HabitatIIمث بعد عامُت، ويف مؤسبر اسطنبوؿ للمستوطنات البشرية 

األمر، وبدى واضًحا إصرار ادلنظمة الدولية على نفس األجندة، وثارت موجة ثانية من اجلدؿ حوؿ 
موضوع األسرة: ىل ىي خلية اجتماعية جيب تدعيمها، أـ أهنا إطار تقليدي جيب االنفكاؾ منو 

 واستحداث مفهـو جديد لؤلسرة؟
بة باستحداث أمناط وأُطُر جديدة لؤلسرة، أما الصُت وتزعمت كندا ودوؿ االرباد األورويب ادلطال

ودوؿ عدـ االضلياز فقد وقفت ضد ىذا ادلوقف، وكحل وسط تبٍت النص الذي يقارب نص وثيقة مؤسبر 
، وقد تُرؾ تعدد األمناط األسرية ـ، حيث تضمن اإلشارة إىل الزوج والزوجة مع1994القاىرة للسكاف 

للجماعات اليت تطالب باستحداث زواج بُت اجلنس الواحد   اللفظ على عمومو وغموضو؛ إرضاءً 
وشهدت أروقة ادلؤسبر سجااًل واسًعا شلا دعا شلثل اإلكوادور إىل ربفظو على "األشكاؿ ادلختلفة لؤلسرة" 

يغَت مفهـو األسرة وأساسها، والتعبَت  و"الصحة اإلصلابية"، حيث فسرمها على أساس أف التعبَت األوؿ
 ديكن أف يشمل اإلجهاض كوسيلة لتنظيم األسرة.الثاين ال 

وأيًضا اعًتضت غواتيماال على )األشكاؿ ادلختلفة لؤلسرة( يف سلتلف النظم الثقافية والسياسية 
واالجتماعية، وبررت اعًتاضها بأنو ال جيوز ربت أي ظرؼ تغيَت األساس الذي تقـو عليو األسرة وىو 

الكرسي الرسويل )الفاتيكاف( أف األسرة ىي الوحدة األساسية  االرباد بُت الرجل وادلرأة. كما أكد
 للمجتمع، وأهنا تستند إىل الزواج كشراكة تقـو على ادلساواة بُت الزوج والزوجة.

وربفظت صبهورية ىندوراس على عبارة "األشكاؿ ادلختلفة لؤلسرة"؛ حيث برر شلثلها احلكومي ربفظ 
بأنو ال ديكن أف تعٍت أبًدا بالنسبة "جلمهورية ىندوراس" إباحة  ببلده قائبًل: "وجيب أف يكوف مفهومها

 .الزواج بُت أشخاص من نفس اجلنس؛ حيث أف دستورنا الوطٍت حيمي األسرة بشكلها الطبيعي
أما نص بعض البنود اليت أعربت صراحة عن أشكاؿ أخرى لؤلسرة فلم يكن مستحدثًا يف مؤسبر 

الذي عقد يف مكسيكو سييت ففي مؤسبر السكاف  ؛ادلؤسبرات السابقة ـ، بل لو سابقاتو يف1996اإلسكاف 
باعتبارىا الوحدة  -بأشكاذلا ادلتعددة  -تعًتؼ خطة العمل العادلية للسكاف واألسرة» ـ: 1984
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غَتات أساسية يف بت -وال تزاؿ سبر -األساسية للمجتمع، وتوصي بإعطائها ضباية قانونية. واألسرة مرت
 .«بنيتها ووظيفتها

ـ، واليت تعد 2002ومل تسلم وثائق الطفل من تلك األجندة، فتأيت وثيقة عامل جدير باألطفاؿ 
ـ، لتربز ذات ادلعٌت )تعددية 1989(CRCوثيقة آليات وسياسات لتفعيل اتفاقية حقوؽ الطفل )

باختبلؼ مراعاة أف األسرة تتخذ أشكااًل سلتلفة » نما طالبت الوثيقة احلكومات بػ: أشكاؿ األسرة( حي
 «.الثقافية واالجتماعية والسياسية النظم

وليست الوثائق الدولية اخلاصة بادلرأة أو بالطفل فقط ىي الىت أكدت على تعددية أشكاؿ األسرة، 
وإمنا تظهر نفس األجندة بوضوح يف العديد من ادلؤسبرات، وقد حرصت جلنة ادلرأة على فرض نفس 

اءت الوثائق الصادرة عنها وقد رسخت نفس ادلفهـو كنوع من األجندة يف ادلؤسبرات األخرى، فقد ج
ألسرة ىي الوحدة األساسية »ة العادلي للتنمية االجتماعية: تطبيع ادلصطلح، فقد جاء يف تقرير مؤسبر القم

ويف النظم الثقافية  يف اجملتمع وىي هبذه الصفة جيب أف تدعم، ومن حقها أف تلقى ضباية ودعًما شاملُت،
 «.ة ادلختلفة، تتخذ أشكاالً سلتلفةة واالجتماعيوالسياسي

 يف النقاط التالية: -من حيث مفهـو األسرة -وتشًتؾ الوثائق الدولية الصادرة عن األمم ادلتحدة 
وىو ادلنظور الذي يطرح الشذوذ اجلنسي كحق ، تناوؿ مفهـو األسرة من ادلنظور األنثوي الراديكايل  -1

من حقوؽ اإلنساف، واعتبار األسرة ادلكونة من رجل وامرأة ارتبطا برباط الزواج الشرعي أسرة )منطية( تقف 
 يف طريق احلداثة، وجيب استبداذلا بالنموذج البلمنطي اإلبداعي لؤلسرة.

عبلقات غَت الشرعية، سواء بُت رجاؿ ونساء، إقرار وجود أشكاؿ سلتلفة لؤلسرة، دبا يعٍت إقرار ال-2
والعبلقات الشاذة بُت مثليي اجلنس، فاألشكاؿ ادلختلفة لؤلسرة تشمل النساء والرجاؿ الذين يعيشوف مًعا 
ببل زواج، والشواذ، كما تشمل النساء البلئي يأتُت باألطفاؿ سفاًحا، وحيتفظن هبؤالء األطفاؿ فيقمن 

 ى ىذا التشكيل اسم األسرة ذات العائل ادلنفرد ، وتسمى األـ بػ )األـ ادلعيلة(.باإلنفاؽ عليهم، ويطلق عل
التوصية بإعطاء ىذه األشكاؿ ادلختلفة احلماية قانونية، وضماف إعطائها نفس احلقوؽ اليت حيصل -3

 ة(.صار يطلق عليها يف الوثائق مصطلح )التقليدية أو النمطي األزواج يف األسر الطبيعية واليتعليها 
وال خيفى أف ما عمَّ اجملتمعات الغربية من ىذه الفوضى األخبلقية صار وضًعا سليًفا، وىو ما حدى 

"لقد أدى  " زلّذرة: سوزاف غللربالعقبلء ىناؾ من إطبلؽ صيحات التحذير، فتقوؿ الكاتبة األمَتيكية "
انتشار الشذوذ بُت الرجاؿ، أف أخذ شكل الرجل يتغَت، فأصبح يهتم بزينتو كما هتتم ادلرأة، ويرتدي 
ادلبلبس ادللونة الزاىية ويكوي شعره حىت أصبح من الصعب التفرقة بُت الرجل وادلرأة، وزادت ُشقة اخلبلؼ 

باحلياة األسرية يف سبيل فرديتو وأنانيتو، مث زاد بينهما، فهو يبحث عن متعو اخلاصة الشاذة، ويضحي 
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الطُت بلة انتشار اإليدز بُت الشواذ من الرجاؿ أواًل، مث انتقل ادلرض اللعُت إىل النساء شيًئا فشيًئا، فتزايد 
يت ال ديكنهن الزواج للسبب عدد الرجاؿ الذين ال ديكنهم الزواج بسبب ادلرض، وزاد عدد النساء البل

 «.نفسو
 عتبار األمومة وظيفة اجتماعية بداًل من أن تكون وظيفة فطرية:ا  

تكرس االتفاقيات الدولية اخلاصة بادلرأة مفهوًما غريًبا يعكس الرؤية األنثوية لؤلدوار االجتماعية لكبل        
اجلنسُت، واليت تسعى لفصل جنس اإلنساف عن دوره يف احلياة، وبالتحديد فصل جنس ادلرأة عن دورىا 

وىو دور األمومة، وىو ما عربت عنو بيلبل  -وادلرتبط باألساس جبنسها وتركيبها البيولوجي-ألساسي ا
لن نعود مرة أخرى لنخضع لفكرة أف الَقَدر » ديكايل( بقوذلا: آبزوج )إحدى زعيمات الفكر األنثوي الرا

نستخدـ كلمة جندر البيولوجي وحتميتو حيصر ادلرأة داخل صفات متعلقة جبسدىا وجنسها لذلك ضلن 
Gender  بداًل من جنسSex  صنع اجملتمع ومن ادلمكن للداللة على أف حقيقة الرجل وادلرأة ىي من

 .«تغيَتىا
( تطالب احلكومات بازباذ وبالتايل صلد اتفاقية القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة )سيداو

 أف» التدابَت البلزمة لًتسيخ ىذا ادلفهـو )األمومة وظيفة اجتماعية( حيث نّصت يف ادلادة اخلامسة على: 
 "تتخذ الدوؿ األطراؼ صبيع التدابَت ادلناسبة لتحقيق ما يلى:

اء على التحيزات )أ( تعديل األمناط االجتماعية والثقافية لسلوؾ الرجل وادلرأة؛ هبدؼ ربقيق القض 
على أدوار  والعادات العرفية وكل ادلمارسات األخرى القائمة على فكرة دونية أو تفّوؽ أحد اجلنسُت، أو

 منطية للرجل وادلرأة.
واالعًتاؼ  وظيفة اجتماعية )ب( كفالة أف تتضمن الًتبية األسرية تفهًما سليًما لؤلمومة، بوصفها

يكوف مفهوًما أف مصلحة ؿ والنساء يف تنشئة أطفاذلم وتطورىم، على أف بادلسئولية ادلشًتكة لكٍل من الرجا
 االعتبار األساسي يف صبيع احلاالت". ياألطفاؿ ى

ألهنا تنصب على تعديل األمناط االجتماعية  أىداؼ اتفاقية السيداو؛ وتكرس ىذه ادلادة أحد أىم
والثقافية، وىو ما هتدؼ االتفاقية إىل تغيَته يف سنوات معدودة. وىى ال تفسر ماىية األدوار النمطية، وإف  
كانت تعٍت أنو ليست ىناؾ أمناط خاصة للنساء باعتبارىن نساء، وليست ىناؾ أمناط خاصة للرجاؿ 

، باعتبار األدوار )زلايدة( غَت مرتبطة جبنس، لتبادؿ األدوار اؾ إمكانية واسعةباعتبارىم رجااًل، ومن مث فهن
بل ووصف دور ادلرأة يف اجملاؿ األسرى باألمناط اجلامدة، وىذا ادلعٌت وثيق الصلة دبفهـو اجلندر 

Gender ،ف بل أل، وىو ما رباوؿ االتفاقية ترسيخو، فبل الرجل رجبًل وال ادلرأة امرأة ألهنما خلقا ىكذا
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أملت على كل منهما دوره، وكرستو عرب العصور، وال عبلقة ذلذا الدور  اليت يالتنشئة، والثقافة اجملتمعية ى
 خبلقة كل منهما وتركيبو البيولوجي!!!

وقد ورد يف التقرير النهائي الذي مت إحالتو إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي هبيئة األمم ادلتحدة 
"تقليل   ؿ:-2-14)عامل جدير باألطفاؿ( ربت عنواف )التعليم والتدريب(  ـ حوؿ وثيقة2007عاـ 

الوقت الذي تقضيو البنات يف القياـ دبهاـ العناية اليومية بشئوف األسرة ادلعيشية مع العمل على تغيَت 
تعزيزًا لتقاسم ادلسئوليات األسرية للعمل يف  Genderادلواقف اليت ترسخ تقسيم العمل حسب اجلندر 

 لبيت".ا
وكشأف اتفاقيات األمم ادلتحدة األخرى، يتم تكرار ادلفهـو الواحد أكثر من مرة وإدماجو ضمن 
أكثر من زلور؛ لضماف تكريسو وتفعيلو، فنجد نفس ادلفهـو وقد مت إدماجو يف ادلادة اخلاصة بالتعليم يف 

الة أي مفاىيم منطية عن دور )ج( اخلاصة بالتعليم، حيث نادت بضرورة إز 10اتفاقية سيداو، وىي ادلادة 
القضاء على أي مفهـو عن دور الرجل ودور ادلرأة » يع مراحل التعليم، فنصت على:الرجل وادلرأة يف صب

على صبيع مستويات التعليم، ويف صبيع أشكالو، عن طريق تشجيع التعليم ادلختلط وغَته من أنواع التعليم 
ييف عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج ادلدرسية وتكاليت تساعد يف ربقيق ىذا اذلدؼ، وال سيما 

 .«أساليب التعليم
ونلحظ ىنا كذلك، استخداـ ادلساواة بُت الذكور واإلناث كُحّجة للمطالبة بتشجيع التعليم ادلختلط، 
دبا لو من مساوئ، جعلت الكثَتين من الغربيُت أنفسهم يتبنوف الدعوة إىل فصل الذكور عن اإلناث يف 

 التعليم حيث ثبت أفضلية ذلك ذلم.
"جيب على الدوؿ األطراؼ القضاء على األمناط اجلامدة غَت : ويف تفسَت ىذه ادلادة جاء ما يلي

ادلتغَتة لدور اجلنسُت يف النظاـ الدراسي وعن طريق الكتب ادلقررة ادلستخدمة يف النظاـ الدراسي اليت كثَتًا 
ادلتغَتة والتقليدية ادلنطوية على عدـ ادلساواة وخباصة يف رلاؿ العمل ما تقوي األمناط اجلامدة غَت 

 وادلسئوليات األسرية".
كل تلك النصوص تؤكد أف ادلعٍت باألدوار النمطية اجلامدة، واليت تطالب االتفاقية بتغيَتىا وتبديلها، 

التعليم والتدريب وتوظيفها يف ىو دور الزوجة واألـ، وذلك يتفق مع تركيز االتفاقية على تلقي ادلرأة لنفس 
صبيع ادلهن اليت يقـو هبا الرجل، ويتفق مع ادلناداة بتعميم استخداـ موانع احلمل؛ من أجل التفرغ ألعباء 

)تغيَت القيم  الوظيفة خارج البيت. وشلا يؤكد ىذا ادلفهـو ما جاء يف أحد إصدارات األمم ادلتحدة بعنواف
نكر أف تعكس ادلناىج الدراسية صورة ادلرأة كأـ، كذلك اخلطاب الديٍت والذي است يف العائلة العربية(،

الذي يؤكد ىذه الصورة، وبالتايل مل حيقق دفع ادلرأة إىل سوؽ العمل األىداؼ ادلرجوة منو وىي تغيَت نظرة 
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 اجملتمع لدور ادلرأة، فقد ورد يف ذلك اإلصدار: "وقد تزامنت الدعوة خلروج ادلرأة للعمل مع اخلطاب
األيديولوجي الذي يؤكد الدور التقليدي للمرأة كأـ وزوجة، فادلدرسة ال تعكس صورة حقيقية للمرأة  

 كإنساف نشط وفعاؿ اجتماعًيا واقتصاديًا، بل غالًبا ما تصورىا كامرأة ملتزمة باإلصلاب واألمومة".
أة اقتضاىا تكوينها ادلر والستكماؿ ادلنظومة اعتربت تلك االتفاقية أف األمومة ليست صفة لصيقة ب

إنساف آخر؛ لذا نادى تفسَت األمم  ييفة اجتماعية ديكن أف يقـو هبا أوظ يوالنفسي، بل ى يالبيولوج
ليؤكد على نفس  إعبلف بكُت ادلتحدة لبلتفاقية بضرورة وضع نظاـ إجازة لآلباء لرعاية األطفاؿ، وقد جاء

القياـ عن طريق التشريعات، بتوفَت » حلكومات على: ًيا، فجاء ليحثِّ اادلطلب، بل وجعلو ىدفًا اسًتاتيج
احلوافز و/أو التشجيع على هتيئة الفرص للنساء والرجاؿ على األجازات الوالدية، وتشجيع التقاسم 

كما   ، «ريق التشريعات ادلبلئمة واحلوافزادلتساوي دلسئوليات األسرة بُت الرجل وادلرأة، دبا يف ذلك عن ط
وفًقا دلفهـو -شبكات من دور رعاية الطفل حىت تتفرغ األـ دلهمتها األساسية حث على ضرورة توفَت 

 وىي العمل بأجر خارج البيت. -االتفاقية
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 الثامنة:المحاضرة 
 الحق في التملك والحق في التنمية:

ىو أحد احلقوؽ اليت ديتلكها اإلنساف، واليت تنص على أّف الشخص قادر على  : التمّلكفي حق الأوال: 
قة بدفع الضريبة ادلفروضة امتبلؾ ملكّية خاّصة، وبقائها ربت سيطرتو، مامل خيالف أحد األحكاـ ادلتعلّ 

 .عليها،
والتصّرؼ هبا دبا حيلو كما يشتمل حق التمّلك قدرة الشخص على استخداـ ادللكّية اخلاّصة بو، والتمّتع، 

لو، ضمن حدود القانوف، حيث إّف الشخص لديو حق سبّلك شيء معُّت دبفرده، أو باالشًتاؾ مع آخرين، 
 لى أخذه منو بشكل ظامل تعّسفي.دوف القدرة ع

 ديتلك حق التمّلك عدد من اخلصائص ادلتعّلقة بو ىي::  خصائص حق التمّلك 
كافة ما يتعّلق بالشيء من استغبلؿ، واستعماؿ أي أّف حق التملك جيمع   حق جامع:  - أ

 وؿ على كافة ادلزايا ضمن احلدود القانونّية. صوتصّرؼ، إضافًة للح
أي أنّو دينع أي شخص آخر غَت ادلالك من استغبلؿ الشيء أو االنتفاع بو حىت لو   حق مانع: - ب

 كاف استخدامو ال يسبب الضرر. 
أي أّف حق التملك لشيء ما يستمر ما داـ الشيء باٍؽ، ويستطيع الشخص  حق دائم: - ت

 التخّلص عن ملكّيتو ببيع الشيء أو وىبو لآلخرين. 
 يوجد لتمّلك الشخص لشيٍء ما عّدة أنواع رئيّسة، منها ما يلي::  أنواع التمّلك

أي أّف الشخص ديتلك شيئًا ما مثل عقار على سبيل ادلثاؿ دبفرده، دوف أف  الملكّية الفرديّة: -8
 يشاركها مع أحد، وبقائها بامسو، حىت يرثها آخروف، أو تذىب دللكهم تبعاً لوصّية معّينة. 

يقصد بادللكّية التشاركّية أف رلموعة من األفراد يتساووف يف حقوؽ عقار  الملكّية التشاركّية: -2
 : ربتها عّدة أنواع أخرى ، ويندرجمعُّت 
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  يستطيع أيّا كاف االستفادة منها، باستثناء عدـ القدرة على رىن ملكّية أجار كامل :
 العقار أو بيعو إال دبوافقة اجلميع. 

 :يكوف فيها الشيء من ضمن شلتلكات الزوج والزوجة، ويعود دللكّية  ملكّية مجتمعية
 اجملتمع أيضاً. 

 :يستطيع كل فرد بيع اجلزء اخلاص بو من ادللكية أو رىنو، وعند  ملكّية استئجار مشترك
 موتو ينتقل للطرؼ اآلخر تلقائيا.

 
 
 

 الحق في التنمية: ثانيا: 
احلق يف التنمية، مثل صبيع حقوؽ اإلنساف، حق ديتلكو اجلميع، بصورة فردية وصباعية، دوف أي سبييز     

 .ودبشاركتهم
احلديث، واىتمت بو الدوؿ احلديثة بشكل كبَت، نظراً إىل اآلثار اإلجيابية  ظهر مفهـو التنمية يف العصر    

اليت تًتّتب عليها يف صبيع رلاالت احلياة، وتأثَتىا احلساس وادلباشر يف حياة أفراد اجملتمع، لذلك ُوضعت 
 .يل ربقيق أنواع التنمية ادلختلفةاخلطط االسًتاتيجية ادلدروسة يف سب

عبارة عن التغيَت اإلرادي الذي حيدث يف اجملتمع سواًء اجتماعياً، أـ اقتصادياً، أـ : التنمية ف التنميةيتعر  
سياسياً، حبيث ينتقل من خبللو من الوضع احلايل الذي ىو عليو إىل الوضع الذي ينبغي أف يكوف عليو، 

حة حىت تستّغل يف يع ادلوارد والطاقات ادلتاصبُت أحواؿ الناس من خبلؿ استغبلؿ هبدؼ تطوير وربس
 مكاهنا الصحيح، ويعتمد ىذا التغيَت بشكل أساسي على مشاركة أفراد اجملتمع نفسو. 

يفّرؽ العلماء بُت مفهـو النمو والتنمية، فالتنمية ترتبط دائماً بتغيَتات جذرية يف ىيكل ادلؤسسة نفسها      
 وليس فقط على النتيجة كما ىو احلاؿ يف النمو.

 :التنمية أشكال  
ىي اليت تعتمد على ربسُت ثقافة األفراد وزيادة الوعي لديهم، ويكوف ذلك من  التنمية الثقافّية الفكريّة:

 خبلؿ عدة طرؽ منها تعميم التعليم للجميع وزلاربة األمية. 
هتدؼ إىل ربقيق االستقرار االجتماعي لؤلفراد وتشجيعهم على ادلشاركة بادلناسبات  التنمية االجتماعّية:

 االجتماعية، واألعماؿ اخلَتيّة، ونشر الروح اجلماعية ادلشًتكة فيما بينهم. 
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: هتدؼ إىل زيادة قدرة األفراد على ادلشاركة يف العملية السياسية، وصنع القرارات، والقدرة التنمية السياسّية
 على االختيار السليم. 

هتدؼ إىل تشجيع األفراد على العمل، واإلنتاج، واإلخبلص يف العمل النابع من  التنمية االقتصاديّة:
 الضمَت الداخلي للشخص، واحلرص على ادلصلحة العامة. 

 :ص تنمية المجتمعخصائ
   عملية شاملة جلميع جوانب اجملتمع االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، واإلدارية، حيث تتعامل معو

 باعتباره نظاماً كامبلً ومتكامبًل. 
  عملية مستمرة، فهي ال تقف عند حد معُت من التغيَت، كما أّف عملية تطبيقها للحصوؿ على النتائج

 وقت طويل؛ ألّف التغيَت حيصل يف البنية األساسّية للمجتمع. ادلطلوبة ربتاج إىل 
  ،عملية سلططة، فبل ديكن البدء بأي شكل من أشكاؿ التنمية إال بعد ربديد األىداؼ الرئيسية منها

 وال ديكن ربقيق ىذه األىداؼ إال من خبلؿ عملية زبطيط ذات أسلوب علمي منظم.
  ثمار ادلوارد البشريّة وادلاديّة ادلوجودة هبدؼ ربقيق النتائج. عملية استثماريّة؛ حيث ترتكز على است 
   عملية إدارية يرتكز النجاح فيها على كفاءة اإلدارة يف الدولة، وبتعاوف صبيع ادلؤسسات فيها سواًء

 .ذلم عملية التنمية هتدؼ إىل النهوض بأفراد اجملتمع وربقيق الرفاىيةكانت حكومّية أـ خاصة. 
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 التاسعة:المحاضرة 
 المعيشي الكريم: ىالحق في المستو 

يعد احلق يف مستوى معيشي الئق أحد أىم متطلبات ربقيق الكرامة اإلنسانية للفرد وىو ما ينبغي جعلو   
قادرًا على ربقيق ذلك ادلستوى من خبلؿ توفَت احلاجات األساسية لو، شلثلة يف حق احلصوؿ على سكن 

وغذاء كافيُت، وسبتع األفراد دبتطلبات العيش الكرًن عرب ربسُت البٌت التحتية للطرؽ واجلسور مبلئم، وماء 
وشبكات الصرؼ الصحي، والتمتع ببيئة نظيفة، وىو يف احملصلة النهائية يضمن التمتع األمثل دبستوى 

 .معيشي الئق

» صوؿ كل فرد وبشكل غَت مشروط على إف احلق يف مستوى معيشي الئق ىو حق يضمن ح     
(، 25)اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف، ادلادة « حة والرفاه لو وألسرتومستوى معيشة يكفي لضماف الص

على أهنا تشمل الغذاء، وادلبلبس،  1948واليت عٌت هبا اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف يف عاـ 
يف ما يأمن بو الغوائل يف “ات االجتماعية وكذلك احلق واإلسكاف، والرعاية الطبية، وغَتىا من اخلدم

حاالت البطالة أو ادلرض أو العجز أو الًتمُّل أو الشيخوخة أو غَت ذلك من الظروؼ اخلارجة عن إرادتو 
 كما أدرج اإلعبلف أيضاً أحكاماً خاصة حلماية األمهات واألطفاؿ.”. واليت تفقده أسباب عيشو

ت والصكوؾ الدولية ادلعنية حبقوؽ اإلنساف، فقد أشَت إىل احلق يف مستوى على مستوى االتفاقيا     
لكل شخص احلق ( »1 /25، )ادلادة 1948معيشي الئق يف اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف الصادر سنة 

يف مستوى من ادلعيشة كاؼ للمحافظة على الصحة والرفاىية لو وألسرتو، ويتضمن ذلك التغذية وادللبس 
ن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات االجتماعية البلزمة، ولو احلق يف تأمُت معيشتو يف حاالت البطالة وادلسك

 وادلرض والعجز والًتمل والشيخوخة وغَت ذلك من فقداف وسائل العيش نتيجة لظروؼ خارجة عن إرادتو.
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واحلق يف مستوى معيشي الئق ىو أحد احلقوؽ الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوؽ االقتصادية   
( منو إىل 11حيث أشارت ادلادة رقم )1966واالجتماعية والثقافية الذي اعتمدتو األمم ادلتحدة يف عاـ 

والكساء وادلأوى، وحقو  حق الفرد يف التمتع دبستوى معيشي كاؼ لو وألسرتو دبا يفي حاجتهم من الغذاء
يف التحسُت ادلتواصل لظروفو ادلعيشية، باإلضافة إىل اعًتاؼ العهد حبق الفرد يف التحرر من اجلوع واحلصوؿ 
على الغذاء الكايف، وربسُت طرائق إنتاج وحفظ وتوزيع ادلواد الغذائية دبا يكفل أفضل إمناء للموارد الطبيعية 

 .واالنتفاع هبا

 

 العاشرةالمحاضرة 
 طبيعة التزامات الدول بشأن الحقوق االجتماعية واالقتصادية:

يقدـ العهد الدويل اخلاص باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية عددا من الضمانات ادلختلفة ادلتعلقة هبذه     
 احلقوؽ إىل الفرد واجملتمع، ويقابل كل حق من ىذه احلقوؽ التزامات معينة من جانب الدولة.

( من العهد الدويل اخلاص باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية االلتزامات األساسية للدوؿ 2ل ادلادة )ذبم    
 األطراؼ فيما يتعلق بكل حق من احلقوؽ الواردة يف العهد. وتنص على ما يأيت:

تتعهد كل دولة طرؼ يف ىذا العهد بأف تتخذ، دبفردىا وعن طريق ادلساعدة والتعاوف الدوليُت، وال -1
سيما على الصعيدين االقتصادي والتقٍت، وبأقصى ما تسمح بو مواردىا ادلتاحة، ما يلـز من خطوات 
لضماف التمتع الفعلي التدرجيي باحلقوؽ ادلعًتؼ هبا يف ىذا العهد، سالكة يف ذلك صبيع السبل ادلناسبة، 

 وخصوصا سبيل اعتماد تدابَت تشريعية.

بأف تضمن جعل شلارسة احلقوؽ ادلنصوص عليها يف ىذا العهد تتعهد الدوؿ االطراؼ يف ىذا العهد -2
خالية من أي سبييز بسبب العرؽ، أو اللوف، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غَت سياسي، أو 

 األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة، أو النسب، أو غَت ذلك من األسباب.

راعاة الواجبة حلقوؽ اإلنساف والقتصادىا القومي، إىل أي مدى للبلداف النامية أف تقرر، مع إيبلء ادل-3
 «.ستضمن احلقوؽ االقتصادية ادلعًتؼ هبا يف ىذا العهد لغَت ادلواطنُت
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بشرح طبيعة االلتزامات اليت تفرض على الدولة دبوجب ” التعليقات العامة“قامت اللجنة يف عدد من     
واالجتماعية والثقافية. وشبة ثبلثة أنواع لواجبات الدولة بإحقاؽ العهد الدويل اخلاص باحلقوؽ االقتصادية 

 صبيع حقوؽ اإلنساف:

 االلتزام باالحترام: 
أي عدـ إعاقة شلارسة احلق، كما أف االلتزاـ باحًتاـ العهد يلـز الدوؿ باالمتناع عن القياـ بأي أعماؿ 

الدوؿ باحًتاـ احلق يف ” التعليقات العامة“( من 14تتناقض مع نصوص العهد. فمثبًل يطالب البند رقم )
الصحة عن طريق توفَت اإلمكانية ادلتساوية للجميع يف احلصوؿ على اخلدمات الصحية وعدـ إعاقة حصوؿ 
األفراد أو اجملموعات على ىذه اخلدمات، واالمتناع عن القياـ بأي أعماؿ قد تؤخر احلالة الصحية للشعب 

 ن التلوث(.)مثبًل: ادلستويات العالية م

الدوؿ باحًتاـ احلق بالسكن عن طريق االمتناع عن إخراج ” التعليقات“( من 7ويطالب البند رقم )
 األشخاص قصريا من أماكن سكنهم ربت أي ظرؼ من الظروؼ.

 االلتزام بالحماية: 
كذلك احللوؿ الفعالة. فهو  وذلك من خبلؿ وضع األنظمة و  ،قياـ اآلخرين بعرقلة إحقاؽ احلق ضماف عدـ

التزاـ الدوؿ حبماية األفراد من أي انتهاكات حلقوقهم اإلنسانية يقـو هبا طرؼ ثالث. ففيما خيص احلق 
بالصحة، جيب على الدولة أف تتخذ صبيع اإلجراءات التشريعية واإلجراءات البلزمة لضماف عدـ التمييز 

ع اخلاص. كما على الدولة أف وتساوي اإلمكانية يف احلصوؿ على اخلدمات الصحية اليت يقدمها القطا 
” التعليقات العامة“تتأكد من أف اجملموعات اخلاصة ال تؤثر على صحة اآلخرين. ووفقًا للبند الرابع من 

اليت تتناوؿ احلق يف السكن، جيب على الدولة أف ربمي األفراد من أي اضطهاد شلكن أف تقـو بو أي 
ؾ عند حدوث أي انتهاؾ للتأكد من عدـ حصوؿ جهات غَت حكومية، حيث جيب على الدولة أف تتحر 

أي ذبريد للحقوؽ. ولذا فإف عليها تنفيذ إجراءات فعالة لتحمي األفراد من التحرش أو التمييز أو احلرماف 
 من اخلدمات باإلضافة إىل العديد من األمور األخرى.

 االلتزام بالوفاء: 
ت غَت القادرين على تلبية حاجاهتم. وىو يفرض ويشمل تعزيز احلقوؽ وتيسَت احلصوؿ عليها، وتلبية حاجا

على الدولة أف توفر وتسهل خدمات معينة لتطبيق حق معُت، فمثبًل جيب على الدولة يف رلاؿ احلق يف 
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الصحة تبٍت سياسة قومية للصحة والعمل على زبصيص التمويل البلـز ذلا، كما عليها أف تعمل على نشر 
 وؼ البلزمة للصحة.اإلجراءات الضرورية لتوفَت الظر 

أما فيما خيص احلق يف السكن، تستكمل الدوؿ التزاماهتا بوضع موضوع السكن يف عُت االعتبار عند 
 وضع أنظمة حكومية واإلنفاؽ والدعم احلكومي وعدد من األمور ادلتعلقة األخرى.

احلقوؽ ادلنصوص عليها يف وقد سبنع األحواؿ االقتصادية وبعض القضايا األخرى من التنفيذ الفوري لبعض 
العهد الدويل اخلاص باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ولذلك يقر العهد دبفهـو اإلصلاز التدرجيي 

لتحقيق صبيع احلقوؽ ادلنصوص عليها بالعهد “ذلا. ويعدد العهد وسائبًل سلتلفة جيب إتباعها من قبل الدوؿ 
 ”.بشكل تدرجيي وكامل

احلد األدىن من االلتزاـ لدى الدوؿ “( بوجوب وجود 3رقم )” التعليقات العامة“جنة يف ولقد صرحت الل
 ”.لضماف ربقيق أدىن مستوى شلكن على األقل من احلقوؽ ادلنصوص عليها يف العهد

ولقد عرفت اللجنة احلد األدىن من االلتزاـ الذي يهدؼ إىل ربقيق العناصر األساسية من كل حق، واليت 
 د من دوهنا معناه والسبب من وراءه.يفقد العه

، بأف ىذه احلق جيب ”التعليقات العامة“( من 14فمثبًل، تقر اللجنة فيما خيص احلق يف الصحة يف البند )
تتخطاىا. فمن الواجب  أف ينجز بشكل تدرجيي، ولكنها تضع عتبة يف األسفل جيب على الدوؿ أف ال

على الدولة أف تقدـ اخلدمات الصحية األساسية، دبا فيها الرعاية الصحية لؤلـ والطفل، واليت تشمل: 
التطعيم، والعبلج من األمراض واإلصابات ادلنتشرة، واألدوية األساسية، والظروؼ البلزمة للصحة؛ مثل: 

الصحية األساسية )دبا فيها ادلياه الصاحلة(. وباإلضافة التثقيف الصحي، وادلعرفة بأسس التغذية، والعادات 
 إىل ذلك جيب على الدولة أف تعمل على زيادة توفَت الغذاء إذا لـز ذلك.

ذلك من خبلؿ ازباذ و  ،وربقيق غايةإف االلتزامات السابقة ذات طبيعة مزدوجة فهي تتطلب بذؿ عناية     
كما جيب على الدوؿ ربقيق أىداؼ معينة وفقا لقاعدة ،بعناية و جديّة إعمااًل حلق مااالجراءات البلزمة 

 معيارية زلددة.

الرعاية و  األساسية األغذية حق احلصوؿ على من ما قد ُحرِموا فعند وجود عدد كبَت من الناس يف دولةٍ    
 اخلاص الدويل الدولة تنتهك العهد يعٍت أف تلك شلا والتعليم وادلسكن وادلأوى الصحية
ألف تأمُت تلك ادلتطلبات ىو ، فيها ادلوارد توفر والثقافية بصرؼ النظر عن واالجتماعية االقتصادية باحلقوؽ

 .سي يقع على الدولة ذباه مواطنيهاواجب أسا
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 الحادية عشرةالمحاضرة    
 االلتزام التدريجي بضمان الحقوق االقتصادية واالجتماعية:

 
ادلعلـو أف االنضماـ إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية يفرض  من     

على عاتق الدولة التزامات بضماف الوفاء باحلقوؽ الواردة بالعهد، وىذه احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية ال 
ية، باعتبار أف حقوؽ اإلنساف تقل أمهية عن احلقوؽ الواردة يف العهد اخلاص باحلقوؽ ادلدنية والسياس

صبيعها غَت قابلة للتجزئة ومتداخلة فيما بينها، ومع ذلك يبقى التزاـ الدولة بضماف احلقوؽ االقتصادية 
فاحلقوؽ األخَتة تفرض على الدولة  ؛ واالجتماعية على خبلؼ التزامها ذباه احلقوؽ ادلدنية والسياسية

قتصادية واالجتماعية فهي ذات طبيعة تدرجيية، أي أف التزاـ الدوؿ هبا التزاما فوريا بالتطبيق أما احلقوؽ اال
 .ال يكوف بشكل فوري بل بشكل تدرجي للحقوؽ وىو التزاـ بسلوؾ والتزاـ بتحقيق نتيجة

وىذا ال يعٍت أف كل االلتزامات تطبق بشكل تدرجيي بل إف ىناؾ التزامات ذلا أثر فوري التطبيق على    
( من العهد، وىذا االلتزاـ 3واة يف احلقوؽ بُت الرجل وادلرأة تطبيقًا ألحكاـ ادلادة )سبيل ادلثاؿ ادلسا

التدرجيي للحقوؽ االقتصادية واالجتماعية حيتم على الدولة ازباذ اخلطوات السريعة واحملددة واذلادفة ويف فًتة 
 .زمنية معقولة إلعماؿ احلقوؽ، وذلك من بدء نفاذ العهد اخلاص
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( من العهد اخلاص باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية 1( الفقرة)2لفهم من تعبَت نص )وال جيب ا   
أف التزاـ الدولة بتلك « لضماف التمتع الفعلي التدرجيي باحلقوؽ ادلعًتؼ هبا»واالقتصادية من ازباذ خطوات 

فوري عن احلقوؽ من ادلمكن أف يؤجل إىل أجل غَت مسمى، بل على العكس، جيب على الدوؿ البدء ال
طريق ازباذ تدابَت للوفاء بالتزاماهتا، ولكن لن يتسٌت التمتع الفعلي جبميع احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية يف فًتة قصَتة من الزمن، وىذا على خبلؼ احلقوؽ ادلدنية والسياسية اليت ذبسد التزامًا فورياً 

لعهد ينبغي أال يساء تفسَت التمتع التدرجيي بشكل يفرغ باحًتامها وتطبيقها، وكما تقوؿ اللجنة ادلعنية با
االلتزاـ من مضمونو احلقيقي، فالتمتع التدرجيي أداة ضرورية من أدوات ادلرونة اليت تعكس واقع الصعوبات 
اليت تواجهها الدوؿ األطراؼ يف العهد بضماف التمتع الكامل باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  

قراءة العبارة يف ضوء اذلدؼ الكلي للعهد وسبب وجوده وىو وضع التزامات واضحة على عاتق كما جيب 
الدوؿ االطراؼ فيما يتعلق بالتمتع الكامل باحلقوؽ زلل العهد، ومن مث يفرض العهد التزاما بالتحرؾ بأكرب 

 .قدر شلكن من السرعة والفعالية ضلو ضماف احلقوؽ

و ضماف احلقوؽ يكوف وفقاً للوسائل ادلناسبة للدولة، أي أف الدولة ذلا اختيار وىذا االلتزاـ بالتحرؾ ضل     
الوسائل واألسلوب ادلناسب يف سبيل الوفاء بالتزاماهتا سواء باعتماد تدابَت تشريعية وإدارية ومالية وغَتىا 

العامة اليت تضعها  من التدابَت ادلناسبة وفقًا للظروؼ السائدة، لذا فإف االسًتاتيجيات واخلطط والربامج
الدولة تلعب دورا كبَتا يف الوفاء باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تضمنها العهد، وبالتايل 
فعندما يفرد الربنامج احلكومي يف أحد زلاوره بندا يتعلق بإنشاء مدارس على مستوى احملافظات وترصد ذلا 

اؿ الفعلي التدرجيي للوفاء باحلق يف التعليم، وعندما يفرد الربنامج ادليزانية فالدولة تكوف يف سبيلها لئلعم
احلكومي يف أحد زلاوره بندا يتعلق بإنشاء مستشفيات على مستوى احملافظات وترصد ذلا ادليزانية فالدوؿ 
تكوف يف سبيلها لئلعماؿ الفعلي والتدرجيي للوفاء باحلق يف الصحة، وعندما يفرد الربنامج احلكومي يف 
أحد زلاوره بندا يتعلق بإنشاء إسكاف للمواطنُت على مستوى احملافظات فالدولة تكوف يف سبيلها لئلعماؿ 
الفعلي التدرجيي للوفاء باحلق يف السكن، وعندما يفرد الربنامج احلكومي يف أحد زلاوره بندا يتعلق بتوفَت 

ماؿ الفعلي التدرجيي للوفاء باحلق يف فرص عمل يف غضوف مدة الربنامج فالدولة ىنا كذلك يف سبيلها لئلع
 .العمل وغَتىا من احلقوؽ اليت من ادلمكن أف يتضمنها الربنامج العاـ حلكومي وميزانيتو

( 2الواردة يف ادلادة )« بأقصى ما تسمح بو من مواردىا ادلتاحة»ومع ذلك فبل جيب أف يفهم من عبارة 
احلقوؽ الواردة يف العهد يف حالة ثبوت عدـ كفاية عدـ ( من العهد أف الدولة غَت ملتزمة بضماف 1فقرة )
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تظل الدولة الطرؼ ادللتـز بالسعي لضماف التمتع باحلقوؽ على أوسع نطاؽ شلكن ، ادلوارد بل على العكس
يف ظل الظروؼ السائدة وبغض النظر عن مستوى منوىا االقتصادي وذلك بضماف كفالة احلق يف الكفاؼ 

لطرؼ عليها التزاـ عاـ بوضع اسًتاتيجيات وبرامج عمل لتعزيز ىذه احلقوؽ وال للجميع، أي أف الدولة ا
 واالسًتاتيجياتيؤثر فيها أي شكل من أشكاؿ عدـ كفاية مواردىا، وبالتايل فإف الدولة بوضعها اخلطط 

والربامج ورصد ميزانيات ذلا يف ظل االمكانيات ادلتاحة ىو يف حد ذاتو اعماؿ فعلي تدرجيي للحقوؽ 
 .ادلعًتؼ هبا يف العهد الدويل اخلاص باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 

 

 

 
  

 

 

 


