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  موجز    

 بشأن محاية حقوق اإلنسان واحلريات ٧/٧طلب جملس حقوق اإلنسان يف القرار   
فوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان       األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب إىل م      

 واجلمعيـة   ٢٠٠٥/٨٠تنفيذ الوالية اليت أناطتها هبا جلنة حقوق اإلنسان مبوجب قرارها           
 لدراسة مسألة محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية        ٦٠/١٥٨العامة مبوجب قرارها    

 يف هذا السياق؛ تقدمي يف سياق مكافحة اإلرهاب؛ تقدمي توصيات عامة بشأن التزام الدول
. املساعدة واملشورة للدول، بناء على طلبها، وكذلك إىل هيئات األمم املتحدة ذات الصلة            

  . ٧/٧ويقدم هذا التقرير وفقاً لقرار اجمللس 
ويتناول هذا التقرير بالدراسة العالقات بني تدابري مكافحة اإلرهاب واحلقـوق             

بحث الطريقة اليت جيب أن تشكل هبـا االلتزامـات          وي. االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية لتعزيز ومحاية هذه احلقوق جزءاًً مـن اسـتراتيجية              

ويلقي الضوء على احلاجة إىل محاية مجيـع حقـوق اإلنـسان    . الدولة ملكافحة اإلرهاب 
 مع القيام يف الوقت ذاته باختاذ  وتعزيزها، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

ومحاية وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان يف سـياق مكافحـة          . تدابري فعالة ملكافحة اإلرهاب   
وينبغي بلوغها يف سياق واجـب      . اإلرهاب يشكالن أهدافاً مكملة ومعززة لبعضها بعضاً      
  . الدول حبماية مجيع حقوق اإلنسان واحترامها وإنفاذها

على اجلوانب الرئيسية للحقوق االقتصادية      ددة، يركز التقرير  ومن خالل أمثلة حم     
واالجتماعية والثقافية، واإلطار القانوين يف سياق مكافحة اإلرهاب، وأثر اإلرهاب وتدابري       

كما أنه يتناول يف هـذا      . وسياسات مكافحة اإلرهاب على التمتع هبذه الفئة من احلقوق        
  يـة املقاضـاة ووسـائل االنتـصاف واإلفـالت          الصدد القضايا املتعلقة بالرصد وإمكان    

  .من العقاب
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٥-١  ..................................................................مقدمـة  - أوالً  
  اقـاجلوانب الرئيسية لإلطار العام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف سي  - ثانياً  

  ٥  ٢٣-٦  .................................................اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب     
  ٥  ١٤-٦  .......................................................اإلطار العام  - ألف     
  العالقات بني احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبني احلقوق   -  باء     
  ٨  ٢٣-١٥  ...............................................املدنية والسياسية         

  الجتماعيةوااحلقوق االقتصادية بأثر تدابري وسياسات مكافحة اإلرهاب على التمتع   - ثالثاً  
  ١١  ٤٦-٢٤  .................................................................والثقافيـة     
  ١١  ٤٢-٢٤  .........تصادية واالجتماعية والثقافيةعدم كفاية إعمال احلقوق االق  - ألف     
  ١٧  ٤٦-٤٣  ...............................الظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهاب  -  باء     

  ١٩  ٥٣-٤٧  ....االلتزامات واملساءلة فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - رابعاً  
  ٢١  ٥٨-٥٤  ..................................................االستنتاجات والتوصيات  - خامساً  
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  مقدمة  -أوالً   
 أهداف األمن العاملي ما مل تتضافر اجلهود إلعمال مجيع         تحقيقك من سبيل ل   يس هنا ل  -١

وكنت قد ركزت أساساً يف التقارير السابقة اليت قدمتها بشأن محاية حقوق            . حقوق اإلنسان 
اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب على أثر تدابري مكافحة اإلرهاب على احلقوق املدنيـة              

  . التقرير على قضية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوسأركز يف هذا . والسياسية
وبات واضحاً أن اإلرهاب والتدابري املعتمدة ملكافحة األعمال اإلرهابيـة يتـأثران              -٢

مبمارسة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فضالً عن احلقوق املدنيـة والـسياسية،            
وقد ألقت الدول األعضاء الضوء على العالقات       . متع هبا على الت  ويؤثران كذلك تأثرياً كبرياً   

بني تدابري مكافحة اإلرهاب واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتماد اجلمعية العامة   
 وبإعـادة التأكيـد   ٦٠/٢٨٨لالستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب وخطة العمل يف القرار   

دول األعضاء التأكيد على أن تعزيز ومحايـة مجيـع          وأعادت ال . ٦٢/٢٧٢عليها يف القرار    
حقوق اإلنسان للجميع واحترام سيادة القانون أمور أساسية جلميع مكونات االسـتراتيجية            

واعترفت بأن التدابري الفعالة ملكافحة اإلرهاب ومحاية مجيع حقوق         . العاملية ملكافحة اإلرهاب  
 . اً متكاملة ومعززة لبعضها بعضاًاإلنسان ال تشكالن أهدافاً متناقضة، بل أهداف

واعترفت الدول األعضاء أيضا، يف االستراتيجية، بأن احلاجة تـدعو إىل التـصدي               -٣
الصراعات الطويلة األمد    "...ومن بني هذه األسباب     . للظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهاب    

نسانيتهم، وغيـاب   اليت مل حتل بعد، وجتريد ضحايا اإلرهاب، جبميع أشكاله ومظاهره، من إ           
سيادة القانون وانتهاك حقوق اإلنسان، والتمييز على أساس االنتماء العرقي والقومي والديين،  
  واالستبعاد الـسياسي، والتـهميش االجتمـاعي واالقتـصادي واالفتقـار إىل احلكـم              

علقة وال ميكن قراءة ذلك خارج سياق حاجة الدول إىل احترام التزاماهتا املت           . )١(..." الرشيد
 . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتها والوفاء هبا

 الـدول، يف سـياق مكافحتـها        ١٠/١٥وحث جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٤
على محاية مجيع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             "لإلرهاب  

ابري مكافحة اإلرهاب ميكن أن تؤثر علـى        والثقافية، وعلى أن تضع يف اعتبارها أن بعض تد        
وال بد من مواصلة بذل اجلهود لفهم وتناول العالقات بني تـدابري            . )٢("التمتع هبذه احلقوق  

 . )٣(مكافحة اإلرهاب والتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

__________ 

 .، املرفق، اجلزء األول، الفقرة األوىل٦٠/٢٨٨القرار  )١(
 .٦الفقرة  )٢(
ل تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف              انظر على سبيل املثا    )٣(

 .A/HRC/6/17سياق مكافحة اإلرهاب، 
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ة للخـرباء الـيت     ويعتمد هذا التقرير على املناقشات اليت دارت أثناء احللقة الدراسي           -٥
ما لإلرهاب وتدابري مكافحة اإلرهاب من أثر على التمتـع بـاحلقوق            "نظمها مكتيب بشأن    

وعقـد  . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧-٥االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف جنيف يف       
االجتماع يف سياق عمل الفريق العامل املعين حبماية حقوق اإلنـسان يف سـياق مكافحـة        

ويتـوىل مكـتيب    . ب، وعمل الفرقة العاملة املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب         اإلرها
 . رئاسة هذا الفريق العامل

اجلوانب الرئيسية لإلطار العام للحقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة            -ثانياً   
  والثقافية يف سياق اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب

  اإلطار العام  - ألف  
 املدنية والسياسية   -ثراً بالغ الشدة على مجيع حقوق اإلنسان        ال شك أن لإلرهاب أ      -٦

.  وأنه يسهم يف هتيئة جو من اخلوف وانعـدام األمـان           -واالقتصادية واالجتماعية والثقافية    
أن  ولذلك يتعني على الدول، كجزء من واجبها حبماية حقوق اإلنسان اليت يتمتع هبا األفراد،           

ويف الوقت ذاته، جيب أن حتترم مجيع هـذه التـدابري           . هابتتخذ تدابري فعالة ملكافحة اإلر    
  . حقوق اإلنسان

وقد بات واضحاً اآلن أن اإلرهاب والتدابري اليت اعتمدها الدول ملكافحة األعمـال               -٧
اإلرهابية يتأثران مبمارسة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة لألفـراد املتـضررين            

وال بد للدول أن    .  نطاقاً ويؤثران على التمتع هبا على حد سواء        وباألهداف اإلمنائية األوسع  
تويل مزيداً من االهتمام لالعتراف هبذه احلقوق وإعمال مجيع حقوق اإلنسان ليتسىن العمـل      

وما من سبيل آخر لبلوغ هذا اهلدف سوى معاجلة القـضايا           . بفعالية للقضاء على اإلرهاب   
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مـن زاويـة         املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك     

الشروط اليت تؤدي إىل انتـشار اإلرهـاب، مثـل التـهميش واالسـتبعاد االجتماعيـان        
واالقتصاديان، والتمييز القائم على أساس عرقي أو قومي أو ديين، واالسـتبعاد الـسياسي              

 . واالفتقار إىل احلكم الرشيد

احترام ومحاية وإنفاذ احلقوق اجملسدة يف العهد الدويل اخلاص         وترد التزامات الدول ب     -٨
 مـن العهـد، ومت      ٢ من املـادة     ١ يف الفقرة    )٤(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

__________ 

 Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural جلنة احلقـوقيني الدوليـة،   انظر )٤(

lhtm.5730abd48/docid/refworld/org.unhcr/www://httpat available , 1997 January 26, Rights انظر ؛
 the Social and Economic Rights Action Centreأيضاً اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والـشعوب،  

(SERAC) and the Centre for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria, communication 

155/96, October 2001. 
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الصادر عن اللجنة املعنية بـاحلقوق      ) ١٩٩٠(٣توضيحها إىل حد أكرب يف التعليق العام رقم         
 . شأن طبيعة التزامات الدول األطرافاالقتصادية واالجتماعية والثقافية ب

ومع التسليم بأن إعمال عدد من احلقوق أمر ال ميكن إجنازه إال على مـدى فتـرة                   -٩
مفهوم اإلعمال التدرجيي عدداً مـن التزامـات         زمنية طويلة بسبب قلة املوارد، فقد عّرف      

. جتماعية والثقافيـة  الدول املتعهد هبا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واال         
على أنه ال ينبغي تفسري ذلك مبعىن أن ليس هناك ما يلزم الدول بالوفاء بالتزاماهتا املتعلقـة                 

فالعهد يفرض  . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل أن تتوفر لديها املوارد الكافية         
ة للمضي قدما بأسرع وسيلة     على الدول التزاماً عاجالً باختاذ تدابري متعمدة وملموسة وهادف        

 واستخدام املـوارد    )٥(وأكثرها فعالية إلعمال مجيع احلقوق الواردة يف العهد إعماالً كامالً         
 . املتاحة إىل أقصى حد، ال فقط املوارد املتبقية

ومن أمثلة ذلك . ويتضمن العهد أيضاً حقوقاً وضمانات ينبغي كفالتها بشكل فوري      -١٠
دم التمييز، مبا يف ذلك ضمان املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع             التزام الدول بكفالة ع   

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن إنفاذ عدد من احلقوق        . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
الواردة يف العهد بشكل فوري، بصرف النظر عن قلة موارد الدولة، مبا يف ذلـك احلـق يف                  

تشكيلها، واحلماية من حاالت إخالء املساكن باإلكراه، أو احلريـة          االنضمام إىل النقابات و   
 . )٦(ي والنشاط اإلبداعيالالزمة للبحث العلم

وحددت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة االلتزامـات             -١١
ـ                ستويات األساسية الدنيا املنصوص عليها يف العهد واليت تعترب ذات أثر فـوري للوفـاء بامل

اد مـن التمتـع هبـذه     رومىت حرم عدد كبري من األف     . األساسية الدنيا لكل حق من احلقوق     
التزاماهتـا مبوجـب    طراف، مبدئياً، متخلفة عن الوفـاء ب      احلقوق، وجب اعتبار الدول األ    

وعموماً ما حتدد االلتزامات األساسية الدنيا مبراعاة االحتياجات األساسية، خاصة          . )٧(العهد
وصرحت اللجنة برأي مفاده أنه ينبغي لدولة تنـسب         . ات األشخاص األكثر ضعفاً   احتياج

أهنا بذلت قصارى اجلهد    "تقصريها يف الوفاء بالتزاماهتا األساسية الدنيا لقلة املوارد أن تثبت           
من أجل استخدام كل املوارد املتاحة هلا للوفاء، على سبيل األولويـة، هبـذه االلتزامـات                

__________ 

بشأن طبيعـة   ) ١٩٩٠(٣ة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم          انظر اللجن  )٥(
 .٩، الفقرة ) من العهد٢ من املادة ١الفقرة (التزامات الدول األطراف 

بشأن احلق يف   ) ١٩٩٧(٧انظر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم            )٦(
حاالت إخـالء املـساكن بـاإلكراه، والوثيقـة         ):  من العهد  ١١ من املادة    ١الفقرة  (السكن املالئم   
A/HRC/4/18. 

 .١٠، الفقرة ٣اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٧(
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ري الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الذي اعتمدته اجلمعيـة العامـة يف            ويش. )٨("الدنيا
 . )٩("معقولية اخلطوات اليت تتخذها الدولة الطرف" إىل ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

وينبغي لدى ختصيص املوارد املتاحة للربامج املختلفـة إيـالء االعتبـار الواجـب                -١٢
جه خاص على احتياجات الضعفاء مـن أفـراد         للمحتوى األساسي لكل حق، بالتركيز بو     

حىت عندما يثبت أن املوارد املتاحة غري كافيـة، تظـل           "وقد أفادت اللجنة بأنه     . )١٠("اجملتمع
الدولة الطرف ملزمة بالسعي لضمان التمتع، على أوسع نطاق ممكن، باحلقوق ذات الـصلة              

 . )١١("يف ظل الظروف السائدة

وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ميكـن أن تنتـهك         وجتدر اإلشارة إىل أن احلق      -١٣
. )١٢(باعتماد تدابري تراجعية حتد من نطاق الضمانة املكفولة بالفعل ألي حق مـن احلقـوق              

وعلى كل دولة طرف التزام بأن تكفل لكل فرد خيضع لواليتها القضائية سبل احلصول على               
تدابري التراجعية املتخذة بصدد االلتزامـات      احلقوق األساسية الدنيا، وهناك قرينة قوية بأن ال       

وعلى الدولة الطرف أن تثبت إمكانية تربيـر        . )١٣(األساسية الدنيا غري مباحة مبوجب العهد     
، أي أهنـا اُتخـذت   )١٤(هذه التدابري باإلشارة إىل كامل احلقوق املنصوص عليها يف العهـد        

 تدابري أقل صـرامة ميكـن       لتحقيق هدف عاجل، وأهنا كانت الزمة بالفعل ومل تكن هناك         
 إىل أنه حىت ٣ من التعليق العام رقم ١٢وتشري اللجنة يف الفقرة . اختاذها لتحقيق نفس اهلدف  

يف أوقات وجود قيود شديدة على املوارد، جيب محاية الضعفاء من أفراد اجملتمع املعرضـني               
 . للمخاطر باعتماد برامج هادفة منخفضة الكلفة

ت املنصوص عليها يف العهد على املواطنني وغري املواطنني أيضا، مبن           وتنطبق االلتزاما   -١٤
 من العهد على أنـه  ٢ من املادة ٣ومع ذلك، تنص الفقرة   . فيهم الالجئون وملتمسو اللجوء   

جيوز للبلدان النامية أن حتدد إىل أي مدى ميكنها كفالة احلقوق املعترف هبا يف العهد لألفراد                
وعالوة علـى   . ء االعتبار الواجب حلقوق اإلنسان واقتصادها الوطين      من غري املواطنني بإيال   

  ذلك، فسرت االلتزامات املنصوص عليها يف العهد بشأن املـساعدة والتعـاون الـدوليني،              

__________ 

 .املرجع ذاته )٨(
 .٨ من املادة ٤الفقرة  )٩(
 .١٢، الفقرة ٣ واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية )١٠(
 .١١املرجع ذاته، الفقرة  )١١(
 Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural أعـاله،  ٤انظر احلاشـية   )١٢(

Rights, para.14. 
بـشأن احلـق يف   ) ١٩٩٩(١٢ام رقم اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق الع    )١٣(

بشأن احلق يف أعلـى مـستوى   ) ٢٠٠٠(١٤، والتعليق العام رقم     ١٩، الفقرة   )١١املادة  (الغذاء الكايف   
 .٣٢، الفقرة )١٢املادة (كن بلوغه صحي مي

 .٩، الفقرة ٣اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )١٤(
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، على أهنا تعكس التزاماً باالمتناع عن اختاذ إجـراءات تعـوق التمتـع              ٢ال سيما يف املادة     
   .)١٥(ثقافية يف بلدان أخرىباحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال

  العالقات بني احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة وبـني احلقـوق              -باء   
  املدنية والسياسية

هناك من وجهة نظر اإلطار العام حلقوق اإلنسان عالقات بني احلقوق االقتـصادية               -١٥
عـالن العـاملي حلقـوق      ويتضمن اإل . واالجتماعية والثقافية وبني احلقوق املدنية والسياسية     

وأكـد  . اإلنسان جمموعة من احلقوق االقتصادية واالجتماعية واملدنية والثقافية والـسياسية         
 علـى  ١٩٩٣املؤمتر العاملي بشأن حقوق اإلنسان يف برنامج وخطة عمل فيينا املعتمدين عام          

وعلى أنه " بكةمجيع حقوق اإلنسان ذات صبغة عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشا"أن  
على الصعيد العاملي على حنو منصف وعادل، وعلى        "ينبغي التعامل مع مجيع حقوق اإلنسان       
وهناك عدد من الصكوك اإلقليمية مثل امليثاق       . )١٦("قدم املساواة وبنفس القدر من االهتمام     

. األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب اليت ال تفرق بني هـاتني اجملمـوعتني مـن احلقـوق               
  .  عدم التمييز واملساواة بالتساوي على مجيع حقوق اإلنسانأينطبق مبد اإلضافة إىل ذلك،وب
ويف رأي اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وهي اهليئة اليت ترصد تنفيذ العهد الـدويل                -١٦

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، أنه عندما تتخذ دولة طرف إجراًء ميس احلقوق االقتصادية     
 فإن ذلك يتطلب، وفقاً ملـا  - بل وحىت احلقوق غري املصونة بالعهد     -تماعية والثقافية   واالج

 من العهد، اختاذ هذا اإلجراء بطريقة غري متييزية، بصرف النظر عن قلـة     ٢٦تنص عليه املادة    
وباإلضافة إىل ذلك، ترى اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن حقوق األشخاص الـذين       . املوارد

 من ثقافة مجاعة األقلية اليت ينتمون إليهـا         شطة اقتصادية واجتماعية تشكل جزءاً    أنيزاولون  
  .)١٧( من العهد١٧حقوق مصونة مبوجب املادة 

وما من سبيل إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على حنو كامـل يف               -١٧
 ميكن إعمال احلقوق املدنيـة  وبالعكس، ال. احلاالت اليت تقيد فيها احلقوق املدنية والسياسية     

والسياسية على حنو كامل يف احلاالت اليت ُتهمل فيها احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة               
فتدابري وسياسات مكافحة اإلرهاب اليت هتمل هذه احلقوق إمنا هتيئ جواً خـصباً             . والثقافية

املنهجي وحاالت التفاوت   فالتمييز  . للفقر والبطالة وزيادة حاالت انعدام األمن يف اجملتمعات       

__________ 

، والتعليق العام   ١٤، الفقرة   ١٢عنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم         اللجنة امل  )١٥(
 .٣٦-٣٠الفقرات )  من العهد١٢ و١١املادتان (بشأن احلق يف املياه ) ٢٠٠٢(١٥رقم 

 .٥الفصل األول، الفقرة  )١٦(
  ، )حقـوق األقليـات    (٢٧ملـادة   بشأن ا ) ١٩٩٤(٢٣اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم         )١٧(

 .٢-٦الفقرة 
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اهليكلية قد تشعل الضغوط االجتماعية والسياسية أو تزيد من حدهتا مع ما يترتب على ذلك               
 . من أفعال إرهابية وأنشطة مكافحة اإلرهاب

والتمتع باحلقوق املدنية والسياسية يؤثر على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية            -١٨
فعلى سبيل املثال،   . تمتع باحلقوق األخرية على التمتع باحلقوق األوىل      والثقافية بقدر ما يؤثر ال    

أو علـى احلـق يف      /قد تؤثر القيود املفروضة على حرية التنقل على احلق يف سكن مالئم و            
وعلـى  . العمل، يف حني أن هناك صلة واضحة بني التمتع باحلق يف الغذاء واحلق يف احليـاة               

اعد واملعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف نظمها القانونية         الدول من مث التزام بإدراج القو     
. الوطنية، مبا يف ذلك الدستور والتشريع الوطين، ليتسىن إعمال هذه احلقوق بشكل تكميلي            

ويف بعض الواليات القضائية، متت محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حبمايـة            
من ذلك مثالً أن احملكمة العليا يف اهلند تعترب أن احلق يف الرعايـة              . احلقوق املدنية والسياسية  

الصحية واحلق يف سكن مالئم واحلق يف الغذاء جزء من احلق يف احلياة املصون بالعهد الدويل                
 . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

ة أحكاماً  وال يتضمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي          -١٩
صرحية جتيز عدم التقيد باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف حاالت الطـوارئ أو             
الكوارث أو الرتاع املسلح، يف حني أن حاالت كهذه ميكن أن تؤثر بطبيعة احلال على قدرة                

 . الدول على كفالة هذه احلقوق، بتوفري املوارد مثالً لضمان التمتع هبا بشكل فوري

الصادر عن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية      ) ٢٠٠٠(١٤ويشري التعليق العام رقم       -٢٠
إىل ) ١٢املـادة    (واالجتماعية والثقافية بشأن حق التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه         

  وباإلشـارة إىل تعليقهـا العـام     . )١٨(طبيعة االلتزامات األساسية اليت ال جيوز عدم التقيد هبا        
 اللجنة أن على الدول األطراف التزاماً أساسياً بأن تكفل، على أقل تقـدير،              ، تؤكد ٣رقم  

التمتع باملستويات األساسية الدنيا لكل حق من احلقوق املنصوص عليها يف العهد، مبا يف ذلك 
 إىل أنه يتبني ١٤وأشارت اللجنة أيضاً يف تعليقها العام رقم . الرعاية الصحية األولية األساسية  

إعالن أملا آتا، إذا قرئ مقترناً مع صكوك أحدث عهداً مثل برنامج عمـل املـؤمتر         "...من  
الدويل املعين بالسكان والتنمية، أنه يتضمن توجيهاً إجبارياً بشأن االلتزامات األساسية الناشئة            

  وعليه، ترى اللجنة أن هذه االلتزامات األساسية تشمل االلتزامـات التاليـة            . ١٢عن املادة   
 :قلعلى األ

تأمني حق االستفادة من املرافق الصحية واحلصول على السلع واخلـدمات             )أ(  
  الصحية على أساس غري متييزي، خصوصاً للفئات الضعيفة واملهمشة؛

__________ 

 .٤٧الفقرة  )١٨(
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كفالة احلصول على احلد األدىن األساسي من األغذية الذي يضمن الكفاية             )ب(  
  لكل الناس؛والسالمة من حيث التغذية، بغية تأمني التحرر من اجلوع

كفالة احلصول على املأوى األساسي، والسكن وخـدمات اإلصـحاح،            )ج(  
  .وإمدادات كافية من املياه النظيفة الصاحلة للشرب

توفري العقاقري األساسية، على حنو ما مت حتديده من وقت آلخـر يف إطـار               )د(  
 برنامج عمل الصحة العاملية املتعلق بالعقاقري األساسية؛

   التوزيع العادل جلميع املرافق والسلع واخلدمات الصحية؛تأمني  )ه(  

اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتني للصحة العامة، إذا ظهـرت           )و(  
أدلة على وجود أوبئة، حبيث تتصديان للشواغل الصحية جلميع السكان، وينبغـي تـصميم              

 من املشاركة والشفافية،    االستراتيجية وخطة العمل، واستعراضهما بشكل دوري، يف سياق       
وجيب أن تشتمال على وسائل، مثل مؤشرات ومعامل احلق يف الصحة، ميكن عـن طريقهـا                
رصد التقدم رصدا دقيقا؛ وهذه العملية اليت تصمم يف سياقها االستراتيجية وخطة العمـل،              

  . )١٩("فضال عن حمتوامها، ينبغي أن تويل اهتماما خاصا جلميع الفئات الضعيفة أو املهمشة
هذا عالوة على أن ما يتسم بأمهية يف أوقات الطوارئ هو محاية احلقوق االقتصادية                -٢١

ومن املهم كذلك   . واالجتماعية والثقافية األساسية، ال سيما حقوق أكثر فئات اجملتمع ضعفاً         
وينبغي . ضمان تطابق مجيع تدابري مكافحة اإلرهاب مع اإلطار القانوين املطبق وقت اعتمادها

مراعاة االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االلتزامات املنصوص عليها يف العهـد             
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف مجيع األوقات حـىت يف حالـة    

  . انطباق القانون اإلنساين الدويل
 حالة الطوارئ منذ وقوع     ويف كثري من البلدان، حدثت جتاوزات كبرية لتربير فرض          -٢٢

 وهناك ميل ألن تصبح التدابري االستثنائية املتخذة ملكافحة         ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١أحداث  
وعادة ما تقيد هذه التدابري احلقوق املدنية والسياسية وتـؤثر علـى            . اإلرهاب تدابري دائمة  

نتيجـة لـذلك إىل   وقد تؤدي . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلماعات بأكملها     
  زيادة هتميش اجلماعات وزيادة التمييز ضدها بل وميكـن أن تـؤدي إىل تأسـيس اجتـاه                 

 . راديكايل داخلها

وعدم مراعاة أثر حاالت الطوارئ على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أمر          -٢٣
وينبغـي يف   . ميثل مشكلة خاصة يف الدول اليت فرضت فيها حاالت الطوارئ لفترات طويلة           

هذه احلاالت أخذ احلالة االجتماعية واالقتصادية يف االعتبار ملعرفة مدى تناسـب التـدابري              
ومن مث، تدعو احلاجة ألن يراعي مفهوم األمن هذه         . املتخذة، إذ ميكن أن تتفاوت مع الوقت      

__________ 

 .٤٣الفقرة  )١٩(



A/HRC/12/22 

11 GE.09-15212 

 إطـار   وباإلضافة إىل ذلك، إذ نظر إىل احلاالت اليت تربر إعالن حالة الطوارئ يف            . احلقوق
ومثل . احلقوق املدنية والسياسية فقط، وجب وضع أي حل يلتمس يف نفس هذا اإلطار أيضاً     

هذا املنظور احملدود حيول دون االعتراف بالدور الذي جيب أن تلعبه احلقـوق االجتماعيـة               
 . واالقتصادية اللتماس أي حل شامل

احلقوق االقتصادية  بأثر تدابري وسياسات مكافحة اإلرهاب على التمتع          - ثالثاً  
  واالجتماعية والثقافية

  عدم كفاية إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - ألف  
قد تبدو أولويات السياسة العامة مشوهة حبكم طابع تدابري مكافحة اإلرهاب الـيت               -٢٤

 مناقـشة   فاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مل تكن ضمن أولويات       . اعتمدهتا الدول 
حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب لكوهنا قد ركزت أساساً على احلقوق املدنيـة              
والسياسية ومل تترك جماالً كبرياً أو أي جمال على اإلطالق ملناقشة أثر تدابري مكافحة اإلرهاب         

تمـدها  على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أو التدابري اإلجيابية اليت جيـب أن تع            
وقـد  . الدول إلنفاذ هذه احلقوق كجزء من أية استراتيجية يتم وضعها للتصدي لإلرهـاب      

انعكس ذلك على اإلنفاق العام على مكافحة اإلرهاب الذي انصب يف معظم البلدان علـى               
ومل تشهد أساسـاً االعتمـادات      . األعمال العسكرية وأعمال الشرطة واملخابرات والتحليل     

منها على سـبيل املثـال الـصحة        (ثل اخلدمات االجتماعية األساسية     املخصصة جملاالت م  
على أن هذا االجتاه يتغري اآلن مع قيـام         . هنا تدنت إوالتنمية الدولية أية زيادة، بل      ) والتعليم

  . الدول بتوسيع نطاق ردودها ملكافحة اإلرهاب
احلقوق االقتصادية  ومن األمثلة الكالسيكية لتدابري مكافحة اإلرهاب اليت تؤثر على            -٢٥

وعادةً ما يكون هذا احلق موضع      . واالجتماعية والثقافية تلك اليت تؤثر على احلق يف السكن        
جتاوزات مبمارسة عمليات إخالء املساكن باإلكراه وهدم املنازل، خاصة يف املنـاطق الـيت              

ادة حدة  وكثرياً ما تسفر هذه اإلجراءات عن عمليات ترحيل وزي        . ختضع لتدابري أمن مشددة   
 . الفقر وحدوث انتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان

وصرحت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية خلصت فيها إىل أن هدم مرتل               -٢٦
حىت مع افتراض أن    "وممتلكات على يد قوات األمن قد وصل إىل حد املعاملة الإلنسانية بأنه             

 الدعوى، وإمنا على سبيل إثناء آخرين أو اإلجراءات املعنية قد نفذت بدون قصد معاقبة مقدم  
  . )٢٠("منع استخدام مرتله من جانب اإلرهابيني، فإن ذلك ال يشكل تربيراً لـسوء املعاملـة              

__________ 

)٢٠( Bilgin v. Turkey, (Application no. 23819/94), 16 November 2000. 
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وفيما يتعلق باحلق يف السكن، فقد أكدت عدة قرارات للجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجملس              
ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  حقوق اإلنسان، وتعليق عام أصدرته اللجنة املعنية باحلقو       

مرة أخرى على أن حاالت إخالء املساكن باإلكراه متثل انتهاكاً حلقوق اإلنسان، وقـدمت              
إيضاحات بشأن شروط احملاكمة حسب األصول يف حاالت اإلخالء اليت ميكـن تربيرهـا              

 . )٢١(مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان

الصادر عن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية      ) ١٩٩٩(١٢م  ويناشد التعليق العام رق     -٢٧
االمتناع يف مجيـع    "...الدول  ) ١١املادة  (واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف الغذاء الكايف        

األوقات عن فرض حظر على الغذاء أو اختاذ تدابري مشاهبة تعرض للخطر ظـروف إنتـاج                
بغي أال يستخدم الغذاء مطلقاً كـأداة ملمارسـة         فين. الغذاء واحلصول عليه يف بلدان أخرى     

  .كما ال ينبغي استخدامه كتدبري ملكافحة اإلرهاب. )٢٢("ضغوط سياسية واقتصادية

 الصادر عن اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية         ١٤ويشري أيضاً التعليق العام رقم        -٢٨
الصحة عن طريق مجلة أمور منها      الدول ملزمة باحترام احلق يف      "واالجتماعية والثقافية إىل أن     

عدم منع أو تقييد إتاحة فرص متكافئة جلميع األشخاص مبن فيهم السجناء أو احملتجـزون أو   
األقليات أو ملتمسو اللجوء واملهاجرون غري الشرعيني للحصول على اخلـدمات الـصحية             

 .)٢٣("الوقائية والعالجية واملسكنة

ني قوانني ولوائح اهلجرة والرتوح، وبني تـدابري        وتدعو احلاجة إىل التمييز بوضوح ب       -٢٩
وليس صحيحاً وال مـستحباً النظـر إىل مجيـع قـوانني            . األمن وتدابري مكافحة اإلرهاب   

ومن الواضح مع ذلك أنه ميكـن اسـتخدام         . وسياسات اهلجرة كتشريع ملكافحة اإلرهاب    
قليـات العرقيـة    اإلرهاب واألمن كأداتني لدفع الدول إىل اختـاذ تـدابري تـستهدف األ            

فعلى سبيل املثال، أخذت التدابري اليت استهدفت أقليات بعينها شكل الرقابة           . )٢٤(واملهاجرين
املفروضة على مجاعة ما بشكل عدواين، وتنظيم محالت ألخذ بصمات مجاعة إثنية حمـددة،              

لتيسري واعتماد مراسيم تنص على أن أقلية بعينها تشكل خطراً على األمن، أو اعتماد تدابري               
  وتؤثر مجيع هذه التدابري تـأثرياً شـديداً علـى احلقـوق االقتـصادية              . عمليات طردهم 

 .واالجتماعية والثقافية

__________ 

 وقرار اللجنـة املعنيـة      ٧اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           انظر )٢١(
أيضاً املبادئ األساسية واخلطوط التوجيهية املتعلقة بعمليات اإلخـالء  انظر  . ١٩٩٣/٧٧حبقوق اإلنسان   

 .، املرفق األولA/HRC/18والترحيل بدافع التنمية، 
 .٣٧الفقرة  )٢٢(
 .٣٤الفقرة  )٢٣(
بشأن عدم التمييز   ) ٢٠٠٩(٢٠اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           )٢٤(

، )أ(١٠، الفقـرات    ) مـن العهـد    ٢ من املادة    ٢الفقرة  (ة واالجتماعية والثقافية    يف احلقوق االقتصادي  
 .٤٠ و٣٠، ٢٣، ٢٢، ١٦،١٧
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وعالوة على ذلك، ميكن أن حيدث عدد من املشاكل احملددة بشأن حقوق اإلنسان               -٣٠
يف سياق ضمان األمن على احلدود، وترتبط هذه احلاالت مبعاملة وفحص األفـراد لـدى               

 . بورهم حدود الدولة املعترف هبا دولياًع

وتضع الدول قوانينها وسياستها املتعلقة باهلجرة أكثر فأكثر يف بؤرة اسـتراتيجياهتا              -٣١
وأصبح اإلرهاب ومشاكل األمن الوطين من مربرات تقييد نظامي اهلجرة          . ملكافحة اإلرهاب 

 إىل أوطاهنم على وجه الـسرعة       واالجتاه قائم إلعادة ملتمسي اللجوء أو الالجئني      . واللجوء
دون إيالء عناية كافية حلقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية مـع احتمـال تعرضـهم              

وقد يكون هلذه التدابري أثر متييزي وغري تناسيب على ملتمـسي           . لالضطهاد يف بلدان منشئهم   
 .نياللجوء والالجئني واملهاجرين وبصفة أعم على األشخاص من غري املواطن

وكثرياً ما ُيصرف النظر عما ختلفه تدابري مكافحة اإلرهاب من أثر خـاص علـى                 -٣٢
وقد تعرضت النـساء آلثـار ال       . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للنساء واألطفال     

. )٢٥( احلـاالت تعويضات عنها يف كثري مـن  ُتقبل، وهي آثار مل يتم االعتراف هبا وال تقدمي          
لدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على         ويقضي العهد ا  

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من الدول ضمان مراعاة مبدئي عدم التمييز واملساواة علـى               
وما ميكن أن يؤثر أيضاً بشكل مباشر وغـري         . أساس نوع اجلنس واجلنس يف مجيع الظروف      

ل التعاريف الواسعة للجرائم ذات الصلة باإلرهاب كتلك اليت جترم مباشر على النساء واألطفا
 . )٢٦(واالتصال هبمدعم اإلرهابيني مادياً ومتويلهم 

وقد جرى حبث املوضوع املتعلق بأثر تدابري مكافحة اإلرهاب على أفراد األسـرة                -٣٣
وغـري  على الصعيد الدويل من جانب الفريق العامل املعين حبـاالت االختفـاء القـسري               

 )٢٨(وعلى الصعيد اإلقليمي من جانب احملكمة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان           ،  )٢٧(الطوعي
وقد نظرت هذه اهليئات يف عدد من احلاالت اليت حدثت فيها انتـهاكات             . واحملاكم الوطنية 

املـستهدف  جسمية حلقوق اإلنسان اليت تؤثر أساساً على احلقوق املدنية والسياسية للفرد             

__________ 

حاالت توقيف واحتجاز مزارعني بشكل تعسفي يف أوقات استراتيجية للزراعة، فرقة عمل األمم املتحدة               )٢٥(
 اإلنسان يف سـياق مكافحـة       املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة اإلرهاب، الفريق العامل املعين حبماية حقوق         

أثر اإلرهاب وتدابري مكافحة اإلرهاب على التمتـع بـاحلقوق          " حلقة دراسية للخرباء بشأن      اإلرهاب،
 ).٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧-٥(، ٢٨، "االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 Assessing Damage, Urging Action: Report of the Eminent Jurist Panel onجلنة احلقوقيني الدولية،  )٢٦(

Terrorism, Counter-terrorism and Human Rights, 4 May, 2009, available at  
http://ejp.icj.org/IMG/EJP-Report.pdf. 

)٢٧( E/CN.4/1435 ــرات ــرات E/CN.4/1492، ١٨٧-١٨٤، الفق ، E/CN.4/1983/14، ١٧١-١٦٤، الفق
 .١٣٧-١٣٠الفقرات 

)٢٨( Saadi v. Italy, (Application No. 37201/06), 28 February 2008. 
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راً على أفراد األسرة من النساء الالئي يتعرضن للقلق ويتحملن املـضايقات            واليت خلفت آثا  
وتترتب نفـس   . )٢٩(ويواجهن االستبعاد االجتماعي واملشقة االقتصادية بفقدان رب األسرة       

واملمارسة املتمثلة  . اآلثار على تطاول فترات حبس أعضاء األسرة من الرجال بدون حماكمة          
يف تسليم األشخاص بشكل غري مشروع وترحيل أفراد األسرة من الذكور بشكل قـسري              
تؤثر سلباً على مبدأ مساواة التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثل احلـق يف              

 .مالئم واحلق يف حياة أسريةسكن 

وتتحمل الدول مسؤولية خاصة فيما يتعلق بكفالة عدم انتـهاك حقـوق املـرأة                -٣٤
وقد ثبت يف عـدد مـن       . )٣٠(االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف سياق مكافحة اإلرهاب      

احلاالت اليت حرمت فيها النساء واألطفال من مصدر رزقهم نتيجة للتدابري املتخـذة ضـد               
لزوجات واآلباء أن تدابري مكافحة اإلرهاب هذه ميكن أن تزيد الفقر وما يرتبط به من متييز                ا

يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهو ما ميكن أن يـؤثر بـشكل غـري                
هذا عالوة على كثرة احلاالت اليت تؤدي فيها تدابري مكافحة        . متناسب على النساء واألطفال   

 مثل اإلرهـاب    -إىل زيادة األعمال العسكرية وأعمال الشرطة اليت ميكن أن تؤثر           اإلرهاب  
وينبغـي وضـع أيـة      .  تأثرياً سلبياً واسعاً على حقوق اإلنسان للنساء واألطفـال         -نفسه  

استراتيجية مستدامة ملكافحة اإلرهاب بإيالء عناية خاصة للحقوق االقتصادية واالجتماعيـة           
 .حقوق النساء واألطفالوالثقافية، مبا يف ذلك 

ومن اجلوانب األخرى ألثر تدابري مكافحة اإلرهاب علـى احلقـوق االقتـصادية               -٣٥
واالجتماعية والثقافية احلاالت اليت يسفر فيها القانون أو تطبيقه عن جتـرمي االحتجاجـات              

 وهذا يشمل نقابات العمـال    . االجتماعية املشروعة واحلركات الوطنية حلماية هذه احلقوق      
واملدافعني عن حقوق اإلنسان واحلركات من أجل الدفاع عن حقوق العمل وحقوق األرض             

وقد سنت قوانني ولوائح خاصة يف بلدان عديدة للحـد          . وحقوق النساء والشعوب األصلية   
من احلريات األساسية لفئات من اجملتمع املدين اليت تسعى إىل تعزيـز احلقـوق االقتـصادية      

ففي كثري من البلدان، مت توقيف ناشطني اجتمـاعيني         . ة بشكل سلمي  واالجتماعية والثقافي 
واهتامهم مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب ملطالباهتم القائمة على أساس حقوق اإلنسان بشأن            

وأحياناً ما تلصق باجملموعات اليت تعترض علـى االسـتبعاد          . احلصول على املياه أو األرض    
زيز حقوق اإلنسان والتنمية صفة املتطرفني ويعانون من   االجتماعي وتفاوت عالقات القوة بتع    
 . القيود اليت حتد من قدرهتم على العمل

__________ 

 Amnesty International, Pakistan: Human rights ignored in the "war onانظر على سـبيل املثـال   )٢٩(

terror" (2006). 
  ، ١٠، الفقـرات    ٢٠ التعليـق العـام رقـم        انظر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،       ) ٣٠(

 .١٧ و١٦
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وينبغي اعتبار احلق يف التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيـات أساسـاً                -٣٦
ملمارسة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك احلقوق املدنية والسياسية واملطالبة          

وكثرية هي احلاالت اليت ميثل فيها هذان احلقان أيـضاً األسـاس لعمـل              . ا والدفاع عنها  هب
املدافعني عن حقوق اإلنسان وإنشاء اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك تلك              

وهذان احلقان مها من مث أحد أسس . اليت تركز على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
على أن القيود املفروضة على التمتع هبما غالباً ما تتعدى النطاق الـالزم             . تمع الدميقراطي اجمل

ملكافحة اإلرهاب وميكن استخدامهما للحد من حقوق جهات من بينها نقابـات العمـال              
 . )٣١(واملدافعون عن حقوق اإلنسان

ياسية الـيت ينظـر   ومما ينشئ ثقافة اخلوف وصم اجملموعات الدينية أو اإلثنية أو الس     -٣٧
وهذا حيد من متتع أفراد هذه اجملموعات بـاحلقوق         . إليها كداعمة لإلرهاب وصماً اجتماعياً    

وما ينتج عن ذلك من متييز يف جمال العمل أو السكن يؤثر            . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
على تـصاعد   بصفة خاصة على اجملموعات الضعيفة مثل املهاجرين واألقليات وله أثر مباشر            

فوصم املدافعني عن حقوق اإلنسان أمر يسيء إىل القضية اليت يدافعون عنها وحيـول              . الفقر
  .)٣٢(دون طرحهم إياها يف احملافل الدولية أو أمام اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

ونظراً ملا ميكن أن ختلفه اجلزاءات الشاملة من أثر سليب على حقوق اإلنسان، مبا يف                 -٣٨
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فقد اعتمد جملس األمن جـزاءات حمـددة             ذلك

لـيت أحـدثها قـرار جملـس األمـن          والتغيريات ا . كأداة ملكافحة اإلرهاب   )٣٣(األهداف
مشجعة ولكنها ال تذهب إىل حد بعيد يكفي لتوفري الضمانات الالزمـة             ) ٢٠٠٨(١٨٢٢

__________ 

 .١١ و٩، الفقرتني A/61/267انظر  )٣١(
 ٥لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر موجز مناقشات احللقة الدراسية للخرباء املشار إليها يف الفقـرة    )٣٢(

 : أعاله، واملتاح على العنوان التايل
http://www.un.org/terrorism/pdfs/wg_protecting_human_rights.pdf. 

وأسس قرار  . اجلزاءات اهلادفة أداة حلمل احلكومات أو اجملموعات على االلتزام بالقوانني والقواعد الدولية            )٣٣(
ت ممن هلم صلة بتنظـيم القاعـدة        نظاماً للجزاءات يضم األفراد والكيانا    ) ٢٠٠٩(١٢٦٧جملس األمن   

وأعيد التأكيد منذ ذلك الوقت علـى النظـام ومت          . أو حبركة الطالبان أينما وجدوا    /وأسامة بن الدن و   
واعتمدت مجيع هذه القرارات مبوجب الفصل الـسابع  . تعديله باعتماد جملس األمن اثىن عشر قراراً آخر   

ختاذ تدابري حمددة بصدد أي فرد أو كيـان لـه صـلة    من ميثاق األمم املتحدة وتقضي من مجيع الدول ا 
 .أو حبركة الطالبان/بتنظيم القاعدة وأسامة بن الدن و
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وال تتيح تقييم أثر نظام اجلزاءات بشكل عادل         )٣٤(امالًللتمتع جبميع حقوق اإلنسان متتعاً ك     
 . )٣٥(على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 العناية الواجبة ألثر اجلزاءات علـى احلقـوق         )٣٦(ومن املهم أن تويل جلنة اجلزاءات       -٣٩
فنظم . )٣٧(االقتصادية واالجتماعية والثقافية عندما تقرر إدراج اسم شخص أو كيان يف قائمة           

 ميكـن أن تـثري      )٣٨()٢٠٠١(١٣٧٣يسها مبوجب قرار جملس األمـن       اجلزاءات اليت مت تأس   
 )٣٩()١٩٩٩(١٢٦٧واليت مت حتديدها يف القـرار  مشاكل أكرب منتلك املتعلقة حبركة الطالبان   

 . إذا مل تؤخذ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باالعتبار الكامل لدى إنفاذها

 ميكن أن يؤثر جدياً على عدد من احلقوق اليت حتظى حبماية دولية ممارسة إدراج               ومما  -٤٠
أمساء أفراد وجمموعات يف قوائم باعتبارهم كيانات إرهابية أو كيانات هلا صـلة باإلرهـاب    
وحذف أمسائهم بعد ذلك من هذه القوائم، كما يتزايد االعتراف بذلك من جانب عدد من               

وقد بات ضرورياً إدخال تعديالت مؤسسية على نظام اجلزاءات         . نيةاحملاكم اإلقليمية والوط  
يف أعقاب احلكم الذي صدر مؤخراً عن حمكمة العدل األوروبية يف قضية قاضي ومؤسـسة               

 . )٤١(واآلراء اليت أصدرهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان )٤٠(الربكات الدولية

__________ 

طلب إىل الدول األعضاء جتميد األموال واألصول املالية األخرى التابعة لتنظيم القاعدة وأسامة بـن الدن                 )٣٤(
 .أو حركة الطالبان وما يرتبط هبم من أفراد أو كيانات/و

بشأن العالقة بـني    ) ١٩٩٧(٨عنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم         اللجنة امل  )٣٥(
مهمـا كانـت     "...١العقوبات االقتصادية واحترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرة         

م العهد الـدويل    الظروف، فإنه يتعني عند فرض هذه العقوبات أن تؤخذ يف احلسبان بصورة تامة أحكا             
 ".اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املتعلق بتنظيم القاعدة وحركـة     ) ١٩٩٩(١٢٦٧اللجنة التابعة جمللس األمن اليت مت تأسيسها عمالً بالقرار           )٣٦(
 .الطالبان وما يرتبط هبما من أفراد وكيانات

ياسة هذه املتعلقة بالشؤون اإلنسانية وحقـوق       ذلك أن أهداف الس   : ينبغي أال خيدع اجملتمع الدويل نفسه     " )٣٧(
وغىن عن التأكيد أن اجلزاءات تشكل أداة إنفـاذ،         . اإلنسان يصعب توفيقها مع أهداف نظام اجلزاءات      

فينبغي إبقاء ذلك ماثالً يف األذهان لدى اختاذ        . وهي كسواها من أساليب اإلنفاذ ال بد وأن تلحق ضرراً         
، تقرير األمني العام عن عمل املنظمـة        ٦٤، الفقرة   A/53/1". نتائج الحقاً القرار بفرضها، ولدى تقييم ال    

)١٩٩٨.( 
اليت ال تعني قائمة موحدة بأشخاص حمددين ممـن ينبغـي           ) ٢٠٠١(١٣٧٣من القرار   ) ج(١انظر الفقرة    )٣٨(

 .جتميد أصوهلم عمالً هبذه التدابري، مثل تنظيم القاعدة وحركة الطالبان
أي كيـان   "، اليت تشري حتديداً إىل حركة الطالبان أو إىل          )١٩٩٩(١٢٦٧ر  من القرا ) ب(٤انظر الفقرة    )٣٩(

 ".متتلكه حركة الطالبان أو تسيطر عليها بشكل مباشر أو غري مباشر
قاضي ومؤسسة الربكات الدولية ضـد جملـس االحتـاد          الدائرة الكربى التابعة حملكمة العدل األوروبية،        )٤٠(

سـبتمرب  / أيلول ٣،  C-415/05P و C-402/05Pيتان مشتركتان   ، قض األورويب وجلنة اجلماعات األوروبية   
٢٠٠٨. 

، آراء اعتمدت يف    CCPR/C/94/D/1472/2006صيادي وفينك ضد بلجيكا،     ،  ١٤٧٢/٢٠٠٦البالغ رقم    )٤١(
 .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٢
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نسان، مبا يف ذلـك احلـق يف        ويؤثر جتميد األصول على عدد كبري من حقوق اإل          -٤١
وقـد  . ويؤثر بشكل مباشر على احلق يف العمل واحلق يف حرية التنقل املرتبط بـه              . امللكية

أظهرت قضية حديثة رفعت أمام اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أثر القوائم املدرجة فيها أمساء              
بلجيكـا،   ضـد    نبيل صيادي وبتريسيا فينك   ففي قضية   . أشخاص على حق الفرد يف العمل     

 احملدد يف قرار جملس     حبثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مسألة التنفيذ الوطين لنظام اجلزاءات         
والحظت اللجنة أن حظر السفر الذي فرض علـى املـدعني           . )٤٢()١٩٩٩(١٢٦٧األمن  

واستنتجت اللجنـة أن    . عليهما قد أسفر عن قيام بلجيكا بإحالة أمسائهما إىل جلنة اجلزاءات          
 من العهد ١٢ظر السفر قد شكل انتهاكاً حلق صاحيب البالغ يف حرية التنقل مبوجب املادة         ح

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ألن التخلي عن التحقيق اجلنائي وطلبات الدولـة             
الطرف حبذف امسي صاحيب البالغ من القائمة قد أثبتا عدم لزوم فرض قيود حلماية األمـن                

وأشارت اللجنة إىل أنه تعذر على الضحيتني قبول عرض بالتوظيف يف . لنظام العامالوطين أو ا
) ١٩٩٩(٢٧واستناداً إىل تعليقها العام رقم    . بلد آخر بسبب حظر السفر الذي فرض عليهما       

ال يكفي أن ختدم القيود األغـراض       "، أشارت اللجنة إىل أنه      )حرية التنقل  (١٢بشأن املادة   
جيب أن تتمشى التـدابري     "وإىل أنه   " أيضاً أن تكون ضرورية حلمايتها    املسموح هبا؛ فيجب    

. )٤٣("وجيب أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها املتمثلة يف احلماية         التقييدية مع مبدأ التناسب؛   
وصدرت يف أعقاب هذا القرار ستة آراء فردية من أعضاء اللجنة بشأن املقبولية واألسـس               

 . املوضوعية على السواء

ومبا أن مدة القوائم املدرجة فيها أمساء األشخاص غري حمددة يف الوقـت احلاضـر،                 -٤٢
فيمكن أن تسفر عن جتميد أصول بشكل مؤقت يتحول إىل جتميد دائم، وهو ما قد يـصل                 

ويهدد ذلك بالذهاب إىل حد أبعـد       . بدوره إىل حد فرض عقوبة جنائية بسبب شدة اجلزاء        
نظمة األمم املتحدة للقضاء على خطر اإلرهاب الناتج عن  بكثري من اهلدف الذي تسعى إليه م      

وهذا يثري قضايا جدية . هذا فضالً عن أن معايري وإجراءات األدلة ليست موحدة        . حالة فردية 
  يف جمال حقوق اإلنسان ألن مجيع القرارات التأديبية جيب أن تكـون قـضائية أو ختـضع                 

 . ملراجعة قضائية

  انتشار اإلرهابالظروف املؤدية إىل   - باء  
تقدم االستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب قائمة بالظروف املؤديـة إىل انتـشار              -٤٣

اإلرهاب، من ذلك مثالً الصراعات الطويلة األمد، واالحتالل، والقهر، وغياب الدميقراطيـة            
، وسيادة القانون، والفقر، وانتهاكات حقوق اإلنسان، والتمييز اإلثين والقـومي والـديين           

__________ 

 .املرجع ذاته )٤٢(
 .٥-١٠املرجع ذاته، الفقرة  )٤٣(
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واالستبعاد السياسي، والتهميش االجتماعي واالقتصادي، وعدم املساواة، وانعـدام األمـن           
  وتتسم احلقوق الثقافية بأمهية بالغة يف هـذا الـصدد لوثاقـة صـلتها              . والعقوبة اجلماعية 
 . بكرامة اإلنسان

ب وبدراسة الظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهاب، ميكن التمييز بني فئـات األسـبا              -٤٤
األسباب اهليكلية، أي االختالالت الدميغرافية، إحساس الفرد باحلرمـان،         ) أ: (األربع التالية 

األسباب امليسرة، مثل وجود الدول اليت فقدت مقوماهتـا،         ) ب(اإلحساس الداخلي بالظلم؛    
األسـباب  ) ج(نترنـت؛   إلواحلصول على األسلحة، واملتفجرات، وتطور وسائل اإلعالم وا       

ما يسمى باألسـباب  ) د(ا يف ذلك املنازعات واملظامل التارخيية الراسخة اجلذور؛ و        احلافزة، مب 
وميكن احتـرام   .  األحداث اليت تدفع شخصاً يف هناية األمر إىل القيام بعمل إرهايب           -احملركة  

 . )٤٤(حقوق اإلنسان بتناول مجيع هذه الفئات بشكل فعال ومشترك

صيص املوارد لـدواعي األمـن ومكافحـة        وميكن أن تترتب على عملية إعادة خت        -٤٥
اإلرهاب نتائج سلبية إضافية بسحب االعتمادات من الربامج اليت تسهم يف إنفـاذ احلقـوق          

. االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثل الربامج اليت تنفذ يف قطاع الصحة أو قطاع التعلـيم             
جتاه القائم بني البلدان والوكاالت وأدى االهتمام العاملي مبكافحة اإلرهاب إىل زيادة سرعة اال

وقد أثارت سياسات عدد مـن الـدول        . املاحنة إلدراج دواعي األمن يف السياسات اإلمنائية      
لتمويل األنشطة األمنية باملساعدة اإلمنائية الرمسية قدراً من اخلالف بني اجملموعـات املعنيـة              

 على املساعدة املتاحة، ومن مث على قدرة        بالتنمية واجملتمع املدين حبجة أهنا ميكن أن تؤثر سلباً        
 .البلدان على إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتعيني الظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهاب ميكن أن يـساعد يف وضـع تـدابري                 -٤٦
ملكافحته دون أن تترتب على ذلك آثار سلبية على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         

وستتوقف الظروف على ما إذا كانت احلركات اليت تقوم بتنفيذ األعمال اإلرهابية            . لثقافيةوا
ومن . حركات وطنية، أو حركات هلا هوية عرقية، أو حركات أقلية دينية أو حركات مترد             

أمثلة انتهاكات حقوق اإلنسان يف هذه احلاالت احلرمان من إمكانية الوصـول إىل املـوارد               
، وعدم االعتراف باحلقوق الثقافية، وهو ما حيـرم مجاعـات           ) يف ذلك األرض   مبا(اإلنتاجية  

بأكملها من هويتها وكرامتها، وتدمري منازهلا وممتلكاهتا، واالفتقار إىل سـبل الوصـول إىل              
العدالة، واإلفالت من العقاب يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان، وجترمي أنشطة املدافعني عن             

 .ن يسعون إىل التعبري عن احتياجاهتم يف حيز دميقراطيحقوق اإلنسان وغريهم مم

__________ 

)٤٤( Tore Bjorgo, Root Causes of Terrorism: Myths, Reality and Ways Forward (New York, 

Routledge, 2005), p.3. 
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االلتزامات واملساءلة فيما يتعلق باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           - رابعاً  
  والثقافية

حتتل هيئات حقوق اإلنسان املنشأة مبوجب معاهدات مركزاً فريداً لرصد قيام الدول           -٤٧
  قـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان،        بتنفيذ تـدابري مكافحـة اإلرهـاب واالمتثـال لل         

ال سيما اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجلنة القضاء على التمييـز             
وقد حبثـت   . العنصري، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان          

ية أثر تدابري مكافحة اإلرهاب يف حالة       اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف     
كما نظـرت اللجنـة   . )٤٦(وأثر اإلرهاب عليها )٤٥(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

املعنية حبقوق اإلنسان يف أثر اجلزاءات الفردية على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            
 األمم املتحدة أو تلك اليت تستفيد من        للمنظمات واملؤسسات املدرجة يف قائمة جلنة جزاءات      

ومن مشاكل رصد حقوق اإلنسان هذه عدم قيام الكثري من الدول األطـراف             . )٤٧(خدماهتا
بتقدمي تقاريرها يف الوقت احملدد إىل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات وعدم قيام عدد منـها               

م مراقبة تدابري مكافحـة     وما ميكن أن يترتب على ذلك هو عد       . بتقدمي تقارير على اإلطالق   
  .اإلرهاب واحتمال تضرر احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جراء ذلك

ويقوم املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة بدراسة آثار تدابري مكافحة اإلرهـاب             -٤٨
ومن خالل البعثات القطرية اليت يقومون هبا، والبحوث اليت جيروهنـا           . على حقوق اإلنسان  

بشأن مواضيع بعينها، والتقارير والبالغات اليت يقدموهنا، ميكنهم املسامهة يف محاية احلقـوق             
  .)٤٨(االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف هذا السياق

تقوم  وعلى الصعيد الوطين، ينبغي التشديد على الدور الوقائي ووظيفة الرصد اللذين            -٤٩
تابعة للسلطة القضائية، واملؤسسات الوطنية حلقـوق       هبما اآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان ال     

اإلنسان، واجملموعات املعنية باحلقوق املدنية ومنظمات حقوق اإلنسان، فـضالً عـن دور             
السلطة التشريعية يف صياغة وسن قوانني ذات صلة واختاذ قرارات بشأن اعتمادات امليزانيـة              

لثقافية مع مراعاة دواعي األمن بشكل      الواجب ختصيصها للحقوق االقتصادية واالجتماعية وا     
واإلقليمية اليت تتوىل رصـد     العاملية  وآليات حقوق اإلنسان األخرى     . كامل يف الوقت ذاته   

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف سياق مكافحة اإلرهاب تلعب هي األخرى دوراً     

__________ 

)٤٥( E/C.12/1/Add.105 ، ١٤الفقرة. 
)٤٦( E/C.12/1/Add.71 ٨، الفقرة. 
، آراء اعتمدت يف    CCPR/C/94/D/1472/2006صيادي وفينك ضد بلجيكا،     ،  ١٤٧٢/٢٠٠٦البالغ رقم    )٤٧(

 .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٢
، ٣٥ و١٤، الفقـــرتني E/C.12/1/Add.105و، A/HRC/6/17انظـــر علـــى ســـبيل املثـــال  )٤٨(

 .E/CN.4/2004/80 و E/CN.4/2004/80/Add.3و
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ق اإلنسان املنشأة حديثاً واليت     ومن بينها آلية االستعراض الدوري الشامل جمللس حقو       . هاماً
تلقي الضوء على أثر تدابري مكافحة اإلرهاب على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،            
واحملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب واآللية األفريقية الستعراض النظـراء، وجلنـة            

ق اإلنسان واللجنـة األوروبيـة      البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، واحملكمة األوروبية حلقو      
  .للحقوق االجتماعية

ومسألة الوصول إىل العدالة وتوافر وسائل االنتصاف يف حاالت انتـهاك احلقـوق               -٥٠
واملراجعة القضائية السليمة وتعويض ضحايا . االقتصادية واالجتماعية والثقافية مسألة جوهرية

ة مسألة جوهرية لضمان مساءلة الدول يف       انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي    
فقيام الدول مبراجعة تدابري مكافحة اإلرهاب مراجعة قضائية مـستقلة، مبـا يف          . هذا الصدد 

ذلك تلك اليت تؤثر على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مفيد للتحقق من تناسبها             
ضاة على أساس حقوق اإلنسان علـى       وال بد من تأمني إمكانية املقا     . وفعاليتها ومشروعيتها 

  .األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية لكي تكون فعالة مبعىن الكلمة
الـصادر عـن   ) ١٩٩٨(٩ويف هذا الصدد، من املهم اإلشارة إىل التعليق العام رقم          -٥١

لي اللجنة املعنية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن تطبيق العهد على الصعيد احمل           
بأنه يقترح أحياناً ترك أمر البت يف املسائل املتعلقة بتوزيع املـوارد للـسلطات              "إذ صرحت   

وينبغي احترام كل فرع من الفروع املختلفة للحكومـة،         . السياسية بدالً من تركه للمحاكم    
إال أن من املناسب االعتراف بأن احملاكم، عادة، تشارك بالفعل يف جمموعة كبرية من املسائل               

والتصنيف الـصارم للحقـوق االقتـصادية       . اليت تترتب عليها آثار هامة فيما خيص املوارد       
واالجتماعية والثقافية الذي يضعها، حبكم تعريفها، خارج دائرة اختصاص احملاكم سـيكون            

. من مث تعسفياً ومتعارضاً مع مبدأ عدم قابلية جمموعيت حقوق اإلنسان للتجزئة وترابطهمـا             
 حيد بصورة كبرية كذلك من قدرة احملاكم على محاية حقـوق أضـعف             ومن شأن ذلك أن   

   .)٤٩("الفئات وأكثرها حرماناً يف اجملتمع أيضاً
ومن املشاكل األخرى عدم تنفيذ قرارات احملاكم بالكامل يف حاالت كثرية حـىت               -٥٢

 ذلـك   وقد يستدعي . عندما ختضع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملراجعة قضائية       
هذا وقد تشكل مـدة اإلجـراءات       . إنشاء آليات حمددة لرصد االمتثال للقرارات القضائية      

ويف هذا الصدد، ميكن ملؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان مثل         . القضائية الطويلة مشكلة هامة   
أمني املظامل يف حالة أمريكا الالتينية والنظام الفعال للشكاوى اإلدارية أن تستجيب بـسرعة              

  . لمطالبات املتعلقة باحلصول على اخلدمات والربامج االجتماعيةأكرب ل
وكثرية هي حاالت انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف سـياق       -٥٣

واعتمـاد  . مكافحة اإلرهاب اليت ال جيري فيها النظر يف قضايا التعـويض واجلـرب والـرد              
__________ 

 .١٠الفقرة  )٤٩(
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 يف )٥٠(حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالربوتوكول االختياري امللحق بالعهد اخلاص با  
اآلونة األخرية ميثل تطوراً رئيسياً إلمكانية املقاضاة علـى أسـاس احلقـوق االقتـصادية               

إذ . فإقراره يسد ثغرة تارخيية يف النظام الـدويل حلقـوق اإلنـسان           . واالجتماعية والثقافية 
 من التعبري عـن أنفـسهم، يعـزز    )٥١(باإلضافة إىل متكني ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان   

الربوتوكول االختياري قدرة الضحايا على نيل العدالة بصدد انتهاك حقـوقهم االقتـصادية             
  . )٥٢(سبل الطعن احمللية مجيعهاواالجتماعية والثقافية بعد استنفاد 

  االستنتاجات والتوصيات  - خامساً 
 ذلك احلقوق االقتـصادية     يؤثر اإلرهاب بشدة على مجيع حقوق اإلنسان، مبا يف          -٥٤

وال بد من اعتماد تدابري ملكافحة اإلرهاب امتثـاالً اللتزامـات           . واالجتماعية والثقافية 
وهذه . الدول مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين وقانون الالجئني         

فعالة وهلا مـا    التدابري جيب أن تكون كافية وتناسبية ومعقولة وغري متييزية وغري تعسفية و           
يربرها، وأال تؤثر أكثر من الالزم على التمتع حبقوق اإلنسان، خاصة حقوق اجملموعـات       
األكثر عرضة النتهاكات حقوق اإلنسان مثل الشعوب األصلية واألقليات واملهـاجرون           

  . والنساء واألطفال
ذلك تدابري  وينبغي للدول لدى اعتماد تدابري استثنائية ملكافحة اإلرهاب، مبا يف             -٥٥

يف إطار حاالت الطوارئ، ال سيما تلك اليت تظل قائمة لفترة طويلة، أن تـوىل اهتمامـاً        
. خاصاً ألثرها على حقوق اإلنسان، وبالذات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة          

  فهذه التدابري ميكن أن تضر اجلماعات الضعيفة بشكل خاص، مع احتمـال أن تـؤدي               
  .إىل التطرف

ويتم تشجيع الدول على االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد              -٥٦
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مىت فتح باب التوقيـع عليـه،             
وعلى إنشاء آليات وطنية ملعاجلة قضية توفري وسائل انتصاف لضحايا انتهاكات حقـوق             

  .اإلنسان وتقدمي التعويضات هلم
وينبغي للدول لدى القيام بوضع قوانني وسياسات وتدابري ملكافحة اإلرهاب أن             -٥٧

تنظر يف أثرها على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لـضمان مراعـاة مجيـع              

__________ 

 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠اعتمدته اجلمعية العامة يف  )٥٠(
)٥١( A/HRC/4/18 ٣٣ و٣٢، املرفق الثاين، الفقرتان. 
 .٢٠٠٨ديسمرب /ول كانون األ١٠انظر مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، بيان صحفي،  )٥٢(
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وينبغي إيالء عناية خاصة لتخصيص موارد كافيـة للحقـوق          . الشروط املتعلقة حبمايتها  
  .قافيةاالقتصادية واالجتماعية والث

وال يزال نظام األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان يتناول مسألة محاية حقـوق      -٥٨
اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب بغية مساعدة الدول األطـراف            
على التقيد بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان مع القيام يف الوقت ذاته مبكافحـة               

اصل مكتيب النظر يف مسألة محاية احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة            وسيو. اإلرهاب
  والثقافية يف سياق مكافحة اإلرهاب وتقدمي توصيات عامة بشأن التزامـات الـدول يف              

  . هذا الصدد

        


