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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المدافعون عن حقوق اإلنسان والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
بيان اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية

والثقافية*

 -1تعترب رب مس ربرباجملت ع تمل ربربر عي ربربعز ز ربربوق ات تتعدا ربربد عما ربربوا عقاتي ربربا ات قعق تملا ربربت قعت اا ربربت
قمحااتها قإ ملاهلا بيو ة عاتت ،قهلا ق مهم يف صع قتا م عمت ربا عتربعق عراربوعل عتعه دربع عتربعق
عخل ربرباحل ب ربرباماوا عقاتي ربربا ات قعق تملا ربربت قعت اا ربربت ،قع تع ربربا ملرب رب ع عت ربربعق  ،ا رب رب عت ربربت عيع ربربت
بربرباماوا عقاتيربربا ات قعق تملا ربربت قعت اا ربربت تةق ه يربربت تعاهعاربربت م رب غ ربربر عي ملربربا رب عم وم ربربت
وصربربت تاربربعا ب ا ربربا ية ربربت ق رب وات ب ربأن عيسربرباامل عيتع اربربت بربرباتتملتر داربربوا عتعهربربع يف ب ربربع مع رب ،
قم ربربا تيرب رب عت ربربت ت رب رب ر عت ربربعق عرارب ربوعل ربربا موعصرب رب ت تعاق ربربا م ربربر عي مل ربربا رب رب عم وم ربربت
قعي رب ربربعع ع رب ربربن وا رب ربربوا عا س رب ربربان ق رب رب رب هم م رب ربربن ة رب ربربا ع تمل رب ربربر عي رب ربربعز ا رب ربربت مل رب ربربت عابرب رب رب
مبو ب عتعهع،
 -2قتاربربع ت رب ةن م ربربا ت ع تملربربر عيربربعز عت ربربةت يف ملربربمل عت ربربت زربربوق ات ت ربربو عيع ومربربا
عيتع ات باتعهع ق ململ عت ت وع قعسر عت ةاا ا عتيربع عان عتربواو قعي ربف ،ربف عت رب مربن
عم وم ت عهتملاما إ م ا ع يف ب ربعع ا بعربع ع تملربا عت ربت
عماق  ،عستاة عي ملا
عي و ا عخلتام ت عيتع ات باتعق عيع ت،
 -3قاربربع ا ربربون عيربربعع عون ربربن واربربوا عا سربربان ،با ت ربربا هم ةوربربع اصربربو ع تملربربر عيربربعز ،ة
ربربو ةق جمملو ربربت تعملربربمل مربربن ة ربربمل محااربربت قتعداربربد واربربوا عا سربربان ،مبربربا يف ذتربربا عماربربوا عي يربربوحل
هربربا يف عتعهربربع ،قهربربم اربربا قن ربربا عتتربربأت يف قزربربر عتس اسربربا عتعامربربت قا رب قن ق ع ةساس رب ا يف
حتعاع ع تها ا واوا عا سان قت ع ت اه عتس ةا إىل مربا اتتربب ربن ة عاهلربا قتايرب ها مربن
وعاب ملا اتع ق باتتملتر داوا عا سان ،مبا ها ت ا عتوع ة يف عتعهع،
 -4قاربربع ةتربربا عم ربوع ب عتسربربابات قعري رب ة د ربربا ب ربربأن واتربربت عيربربعع ع ربربن واربربوا عا سربربان
عترب رب ان اعمل ربربون يف جم ربربا عما ربربوا عقاتي ربربا ات قعق تملا ربربت قعت اا ربربت ق رب رب ع م ربربا اوع ه ربربون عي ربربااو

__________
*

ه ع عت ان ،عت ع تملعته عت ت يف ق هتا عتتاسربعت قعخلملسرب  ،عيعاربو ة يف عت ربتة مربن  19ةا و /سرب تمل إىل 7
ربربه عت ربربت يف ع تمل ربربا عت ا ربربا ع ربربو عتوت ربربااق عتو ربربت
ت رب ربوان عرق /ة ت ربربوبو  ،2016ةُ ربربع ملرب رب مب ربربا ةبرب رب
ت مل س عقاتيا قعق تملا ف ،2011 ،عي حق ام  )E/2011/22 2عت يمل عت از ،عت وع ال)،
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قعتتهعا ربربعع بسرب رب ب مل ه ربربم ،قيف ربربا  ،2015ورب رب تع عيا ربربو عخل ربرباحل عيع ربربو دات ربربت عي ربربعع ع ربربن
واربربوا عا سربربان ةقتيربربا عت رب ان اعمل ربربون مربربن ة ربربمل محااربربت عماربربوا عقاتيربربا ات قعق تملا ربربت قعت اا ربربت
با ت ا هم ا تملون إىل إوعى يا عيعع ع عر و تعوزا ت ةو  ،)1قيف ا  2015ةا ربا ،ة ربا
عت واق عتعاممل عيعو درباق عقيت ربا عتاسربو بربأن عقيت ربا عتاسربو عسربتُ ع ربع وع املعربف قة عة
ت و ن مما ست عماوا عقاتيا ات قعق تملا ت قعت اا ت قعتع اع ها قتعدادها بي ت م وق ت ،)2
 -5قتربربع ا عت ربربت مامربربا ةجمل ربربت م رب عيربربعع ع ربربن واربربوا عا سربربان ،مبربربن رب هم عتعربربام ون يف
جمربربا عماربربوا عقاتيربربا ات قعق تملا ربربت قعت اا ربربت ،مربربن عتعملربربمل دواربربت قيف ب يربربت يات ربربت مربربن ة هتعاربربع
ةق عو باخلول ،أ هتعاع ةق ف استهعل عيعع ع ن واربوا عا سربان ا رب مل يف ربو
عت ربت ع تها ربا قتتدعمربربا عتربعق عرباه إ ملربربا واربوا عتعهربربع ،ربون عيربعع ع ربربن واربوا عا سربربان
مل هربم يف إ ملربا ت ربا عماربوا ،قهلرب ع عتسرب ب ،ةتربا عت ربت عيسربأتت
اساجملون ةا ا من يرب
با ت ربربا يف س رب اا ووع هربربا مربربر عتربربعق عرا ربوعل قة ربربا إت هربربا ص ربوعوت يف ربربع مربربن عي و ربربا
عخلتام ت قعتتع اا عتعامربت ،ربف عت اربوة  51مربن تع اهربا عتعربا اربم  )2005 18ب ربأن عمربق يف
عتعملربربمل ،ة ت ربربع عت ربربت ة ربربه ا رربربف ت ربربعق عرا ربوعل ةن حت ربربت قحتملربربف عتعمل ربربمل عت رب ا ربربة ر ب ربربه
عيربربعع عون ربربن واربربوا عا سربربان ق رب هم مربربن ة ربوع ع تملربربر عيربربعز ،ق،اصربربت اابربربا عتعملربربا  ،ممربربن
اسربا عقن عيربوقم قعيهمل رب مربن ة ربوع ق يربا ربا إ ملربربا واهربم يف عتعملربربمل ،قمرب يوع ،ذ ربربو
عت ربربت يف عت اربربوة  49مربربن تع اهربربا عتعربربا اربربم  )2016 23ب ربربأن عمربربق يف ربربوقا ملربربمل ا تربربت
قموز ت بأ ه ا رف ةن اتمل ن عيعع عون ن واوا عا سان من عاسها يف إ ملربا عماربوا عترب
ا هربربا عتعهربربع إ ملربرباق ربربام ت مل ربربر ،قن عتتعرب تربوك ر رب مل مربربن ة رب ا عي ربربااات ،قاتع رب
ا عتعق عراربوعل ةن حتربت ملربمل عيربعع ع ربن واربوا عا سربان ق رب هم مربن ععهربا عت ا ربت
من ع تملر عيعز قحتمل ه قتعدزه ،من ة مل إ ملا عمق يف عتتملتر ب وقا ململ ا تت قموز ت،
 -6قيف زو عتتدعما عتعق عراربوعل برباوتع قمحااربت قإ ملربا عماربوا عي يربوحل هربا يف
عتعهربع ،ترب ت و عت ربت عتربربعق عراربوعل مبسرب قت تها ربربن اتربت محااربربت عيربربعع ع ربن واربربوا عا سربربان
ب مل تعا ز تع ر ة ا عق تعع قعتع ف قعق تاا عت اع اتعوزربون هلربا ةت ربا عقزربة ع
بعمل هم تتعداد إ ملا ه ه عماوا،
 -7قت ربربع عت ربربت مربربن عاربربع ة ربربه ا رربربف ت مل تملربربر عتربربعق ةن اتعامربربمل مربربر ربربر عيربربعع ع ربربن
واوا عا سان ،مبن هم ةقتيا عيع ون باماوا عقاتيا ات قعق تملا ت قعت اا ت ،معام ربت ا تربت
قمتس ربرباقات قمتوعز ربربت ،قا ر ربربف ةن ت ربربون ربربر عر ع ربربا قعتارب ربوع ع مت ا ربربت م ربربر م ربرباا عرم ربربم عيتح ربربعة
قعا ن عيتع ق دق قمس قت ت عر وع قععملا ا قه يا ع تملر يف تعداد قمحااربت واربوا عا سربان
قعمواا عرساس ت عيعتل ملا اي ا ،قمر ر ص وا واوا عا سان ذع عتي ت،
 -8قتتوا ربربف عتت ربربععب عيرب رب تع ة عترب رب ا ر ربربف ةن تت رب رب ها عت ربربعق مملاا ربربت مل ربربمل عي ربربعع ع
وا ربربوا عا س ربربان ربربا عت ربربوقل عتوا ربربت ،رب ةن عت ربربت ت ربربع ةن عتت ربربععب عتتات ربربت ت ة ربربو
ةجمل ت باترت:

ربربن
ربربا

__________

)1
)2

2

ع و عتوت ات  ،A/68/262عت اوع 15ق 24ق 40ق 53إىل ،55
ع و  ،A/HRC/30/38/Add.5عت اوة ،33
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ع رب ربتعل عتسرب رب ةا عتع ربربا ت عقت ربربت ع تع ربربا ربربا مب ربربعى ةجمل ربربت قم ربربوق ت مل ربربمل
ة)
عي رب ربربعع ع رب ربربن وا رب ربربوا عا س رب ربربان ،قعقتترب رب ربدع بع رب ربربع عتتس رب ربربامغ م رب ربربر ة ة مل رب ربربا رب ربربف ةق هتعا رب ربربع
تستهع هم؛
عيعع ع

ب) إترا ة ت واعا و وم ت ةق إزعتت ة تععب تومف إىل معاا ت ةق وا ت ململ
ن واوا عا سان؛
ج)

تعداد عي سسا عم وم ت عيع ت ب ملان ململ عيعع ع

ن واوا عا سان؛

مل من ة ا عتع ربف ةق عتتهعاربع عترب تسربتهعل عيربعع ع
) عتتحا ق يف ة
ن واوا عا سان قمعاا ت عيتو ا ها؛
ه) عتا ا  ،باتت اق مر عيست عان عيتمل  ،با تملا قت رب عترب عما عترب تسربت ع
مربن مواربربمل ربربع قم ربا تت ربربا ت سرب ق معجمربربت ت ربملن تاربربعا تربربععب عمملااربت عت ا ربربت ت ملربربعع ع ربربن
واوا عا سان عيعوز ت ةو ع عقات ا ،
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