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 مقدمة
 الدول أن على )العهد( والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من ٩ املادة تنّص  - ١

 يف فاحلق ."االجتماعية التأمينات ذلك يف مبا االجتماعي، الضمان يف شخص كل حبق" تقّر العهد هذا يف األطراف
 لظروف يتعرضون عندما األشخاص، جلميع يةاإلنسان الكرامة ضمان يف مركزية بأمهية حيظى االجتماعي الضمان
  .تاماً إعماالً العهد يف عليها املنصوص احلقوق إعمال على قدرهتم من حترمهم

 عليها واحلفاظاً، عين أواً نقد االستحقاقات، على احلصول يف احلق االجتماعي الضمان يف احلق ويشمل  - ٢
 األمومة، أو العجز، أو املرض، بسبب بالعمل املرتبط خلالد غياب )أ( تشمل أمور من احلماية لضمان متييز، دون
 تكلفة ارتفاع )ب( األسرة؛ أفراد أحد وفاة أو الشيخوخة، أو البطالة، أو العمل، إطار يف حتدث إصابة أو

  .املعالني والبالغني لألطفال خاصةً ،األسري الدعم كفاية عدم )ج( ؛الصحية الرعاية إىل الوصول

 الفقر من احلّد يف هام بدور يضطلع التوزيع، إعادة يف املتمثل طابعه خالل من ماعي،االجت الضمان إن  - ٣
  .االجتماعي اإلدماج وتعزيز االجتماعي اإلقصاء ومنع آثاره، وختفيف

 عند دورية بصورة تراجعها وأن فعالة، تدابري العهد يف األطراف الدول تتخذ أن جيب ،)١(٢ للمادة وفقاً  -٤
 يف مبا االجتماعي، الضمان يف األشخاص مجيع حق إعمال أجل من املتاحة، مواردها به تسمح ما بأقصى االقتضاء،

 لتوفري استخدامها يتعني اليت التدابري أن إىل العهد من ٩ املادة صياغة وتشري .متييز أي دون االجتماعية، التأمينات ذلك
 من أدىن حداً األحوال، مجيع يف تكفل، أن وجيب ضيق، نطاق يف تعريفها ميكن ال االجتماعي الضمان استحقاقات

  :يلي ما التدابري هذه تشمل أن وميكن .األشخاص جلميع اإلنسان حقوق من احلق هبذا التمتع

 يف صراحةً املذكور االجتماعي كالتأمني التأمني، على أو االشتراكات على القائمة املخططات  )أ(  
 وذلك الدولة، وأحياناً العمل وأصحاب املستفيدين من إلزامية راكاتاشت عامةً املخططات هذه وتتضمن .٩ املادة

  .مشترك صندوق من اإلدارية والتكاليف االستحقاقات دفع مع باالقتران

 االستحقاقات مبدئياً توفر اليت( الشاملة كاملخططات ،االشتراكات على القائمة غري املخططات  )ب(  
 وهي( اهلادفة االجتماعية اإلعانة خمططات أو )معينة طارئة حالة وأ معيناً خطراً يواجه شخص لكل الصلة ذات

 غري خمططات وضع يتعنياً، تقريب األطراف الدول مجيع ويف .)احلاجة لذوي االستحقاقات فيها تدفع خمططات
  .ناتالتأمي نظام طريق عن كافية بتغطية االنتفاع على اجلميع يقدر أن املستبعد من ألن االشتراكات، على قائمة

 اليت املخططات )أ( :التالية املخططات ومنها االجتماعي، الضمان من أخرى أشكال وضعاً أيض وميكن  - ٥
 النظام كان وأياً التشاركية أو اجملتمعية كاملخططات األخرى، التدابري أو الذاتية املعونة )ب(و اخلاص، القطاع يديرها
 يف تساهم كوسيلة إليه ينظر أن وينبغي االجتماعي، الضمان يف حقلل األساسية للعناصر ميتثل أن جيب فإنه املختار،
  .العام التعليق هلذا وفقاً األطراف الدول حبماية حيظى وأن االجتماعي الضمان يف احلق تكريس

 املتصلة االجتماعي الضمان فأبعاد الدويل القانون يف راسخ بتأكيد االجتماعي الضمان يف احلق وحيظى  - ٦
 لتوفري االجتماعي الضمان تدابري توسيع" إىل دعا الذي ١٩٤٤ لعام فيالدلفيا إعالن يف بوضوح جتلت اإلنسان حبقوق
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 كحق االجتماعي الضمان وأدرج .)٢(شاملة طبية رعاية وتوفري احلماية هلذه احملتاجني األشخاص جلميع أساسي دخل
 أن على ٢٢ املادة يف ينّص الذي ،١٩٤٨ لعام اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن يف اإلنسان حقوق من به معترف

 يف احلق" شخص لكل أن على )١(٢٥ املادة ويف "االجتماعي الضمان يف حق اجملتمع يف عضواً بوصفه شخص لكل"
 الظروف نتيجة ذلك غري أو الشيخوخة أو الترمل أو العجز أو املرض أو البطالة حاالت يف الغوائل به يأمن ما

 حقوق معاهدات من طائفة يف ذلك بعد احلق هذا أدرج وقد ."عيشه أسباب تفقده واليت إرادته عن اخلارجة
 من تتألف الدول من وفوداً ضّم الذي الدويل، العمل مؤمتر أكّد ،٢٠٠١ عام ويف .)٤(واإلقليمية )٣(الدولية اإلنسان
 ووسيلة اناإلنس حقوق من أساسي حق" هو االجتماعي الضمان أن وعمال، عمل وأصحاب للدول ممثلني

  .)٥("االجتماعي التالحم إلجياد جوهرية

 ملستويات الكبري التدين إزاء بالقلق والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق املعنية اللجنة وتشعر  - ٧
 الضمان إىل العامل سكان من )املائة يف ٨٠ حوايل( واسعة أغلبية افتقار مع االجتماعي الضمان إىل الوصول

  .)٦(مدقع فقر يف األشخاص من املائة يف ٢٠ يعيش هذه، املائة يف ٨٠  ال نسبة وضمن .لرمسيا االجتماعي

 من احلرمان إزاء قلقها عن اإلعراب على العهد، تنفيذ برصـد اضطالعها أثناء اللجنة، دأبت وقد  - ٨
 من العديد إعمال تقويض إىل يؤدي مما إليها، االفتقـار أو الكافية االجتماعي الضمان خدمات إىل الوصول
 دارستها أثناء ليس االجتماعي، الضمان يف احلـق تناول على اللجنة دأبت كما .العهد يتضمنها اليت احلقوق

                                                      

اإلعالن املتعلق بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية، مرفق لدستور منظمة العمل الدولية، القسم  )٢(
 ).و(الثالث، الفقرة 

)  ه (١- ١١من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واملادتان `٤`)  ه(٥املادة  )٣(
 . من اتفاقية حقوق الطفل٢٦واملادة ، ل التمييز ضد املرأةمن اتفاقية القضاء على مجيع أشكا) ج)(٢(١٤و

ورد احلق يف الضمان االجتماعي صراحةً يف املادة السادسة عشرة من اإلعالن األمريكي حلقوق  )٤(
 من الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف جمال احلقوق االقتصادية ٩وواجبات اإلنسان؛ ويف املادة 

واملواد ذاهتا ( من امليثاق االجتماعي األورويب ١٤ و١٣ و١٢؛ ويف املواد )بروتوكول سان سلفادور(جتماعية والثقافية واال
 ).من امليثاق بصيغته املنقحة

مؤمتـر العمـل الدويل، الدورة التاسعة والثمانون، تقرير اللجنة املعنية بالضمان االجتماعي، القرارات  )٥(
 . بالضمـان االجتماعـيواالستنتاجات املتعلقـة

 Social Security for All: Investing in Global and"مايكل كيشون وكريستوف هامجاير،  )٦(

Economic Development. A Consultation", Issues in Social Protection Series, Discussion Paper 16 إدارة ،
 .٢٠٠٦الضمان االجتماعي مبنظمة العمل الدولية، جنيف، 
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 األطراف الدول وملساعدة )٧(كذلك املختلفـة وبياناهتا العامة تعليقاهتا ويف بل فحسب، األطراف الدول تقارير
 الضمان يف للحق املعياري املضمـون على العام التعليق هذا يركز التقارير، بتقدمي بالتزاماهتا والوفاء العهد تنفيذ يف

 التنفيذ وعلى )الرابع اجلزء( االنتهاكات وعلى )الثالث اجلزء( األطراف الدول التزامات وعلى )الثاين اجلزء( االجتماعي
  .األطراف الدول غري األخرى جلهاتا التزامات السادس اجلزء يتنـاول بينما ،)اخلامس اجلزء( الوطين املستوى على

  االجتماعي الضمان يف للحق املعياري املضمون -  ثانياً  
 بتغطية يتعلق فيما معقولة غري أو تعسفية لقيود التعرض عدم يف احلق االجتماعي الضمان يف احلق يشمل  - ٩

 كافية حبماية التمتع يف املساواة يف احلق عن فضالً خاصة، أم عامة التغطية أكانت سواء القائمة، االجتماعي الضمان
  .االجتماعية الطارئة واحلاالت املخاطر من

  االجتماعي الضمان يف احلق عناصر -  ألف
 عدة أساسية عوامل مثة فإن الظروف، باختالف ختتلف قد االجتماعي الضمان يف احلق عناصر أن حني يف  - ١٠

 أن اجلوانب، هذه تفسري لدى احلسبان، يف يؤخذ أن يوينبغ .أدناه املبني النحو على الظروف مجيع على تنطبق
 أو االقتصادية العامة السياسة أدوات من أداة كمجرد وليس اجتماعي كصاحل ُيعامل أن جيب االجتماعي الضمان
  .األول املقام يف املالية

  االجتماعي الضمان نظام -  التوافر  - ١
 خمطط من يتألف كان سواء نظام، وإقامة توفري ،تنفيذه أجل من االجتماعي، الضمان يف احلق يقتضي  - ١١

 .الصلة ذات االجتماعية الطارئة واحلاالت باملخاطر املتعلقة االستحقاقات إتاحة يضمن خمططات، عدة أو واحد
 أو النظام هذا إدارة مبسؤولية العامة السلطات تضطلع أن وجيب احمللية، للقوانني طبقاً النظام هذا ينشأ أن وينبغي
 املعاشات بتوفري املتعلقة املخططات فيها مبا مستدامة، املخططات تكون أن ينبغي كما .فعالة بصورة عليه رافاإلش

  .واملقبلة احلاضرة لألجيال احلق إعمال ضمان بغية التقاعدية،

                                                      

بشأن احلقوق ) ١٩٩٥(٦رقم بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة؛ و) ١٩٩٤(٥نظر التعليقات العامة رقم ا )٧(
  ؛)١١املادة (بشأن احلق يف الغذاء الكايف ) ١٩٩٩(١٢االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن؛ ورقم 

احلق بشأن ) ٢٠٠٢(١٥؛ ورقم )١٢ املادة(احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه بشأن ) ٢٠٠٠(١٤ورقم 
بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق ) ٢٠٠٥(١٦؛ ورقم )١٢ و١١املادتان (يف املاء 

بيان انظر أيضا . )٦املادة (بشأن احلق يف العمل ) ٢٠٠٥(١٨ ؛ ورقم)٣املادة  (االقتصاديـة واالجتماعية والثقافية
مبوجب بروتوكول اختياري للعهد " بأقصى ما تسمح به املوارد املتاحة"ام باختاذ خطوات تقييم االلتز: اللجنة

(E/C.12/2007/1). 
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  االجتماعية الطارئة واحلاالت املخاطر  - ٢
   :)٨(االجتماعي للضمان التالية التسعة سيةاألسا الفروع تغطية االجتماعي الضمان نظام يشمل أن ينبغي  - ١٢

  الصحية الرعاية  )أ(
 من يكفي امب األشخاص مجيع متتع يتيح حنو على صحية أنظمة إنشاء بضمان التزام األطراف الدول على  - ١٣

 هذه تتاح أن وجب خمتلطة، أو خاصة خمططات الصحي النظام تضمن وكلما .)٩(الصحية الرعاية خدمات
 األمهية اللجنة وتالحظ .)١٠(العام التعليق هذا يف عليها املنصوص األساسية للعناصر وفقاً ميسورة فةبتكل املخططات

 والسل اإليدز،/البشرية املناعة نقص كفريوس املتوطنة األمراض سياق يف االجتماعي الضمان يف للحق اخلاصة
   .جيةوالعال الوقائية التدابري إىل الوصول إتاحة إىل واحلاجة واملالريا،

   املرض  )ب(
 الفترات لتغطية الصحة اعتالل بسبب العمل عن العاجزين لألشخاص النقدية االستحقاقات توفري ينبغي  - ١٤
 للحصول مؤهلني طويلة لفترات املرض من يعانون الذين األشخاص يكون أن وينبغي إيراداهتم فيها خيسرون اليت
  .العجز تعويضات على

  شيخوخةال  )ج(
 استحقاقات توفر االجتماعي للضمان خمططات إلنشاء املالئمة التدابري تتخذ أن األطراف دوللل ينبغي   - ١٥

 الدول حتدد أن ضرورة على اللجنة وتشدد .)١١(الوطين القانون عليها ينّص معينة سن من بدءاً السن، لكبار

                                                      

املعايري ( بشأن الضمان االجتماعي ١٠٢انظر على وجه اخلصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )٨(
يستجيب لالحتياجات والظروف اً  أهنا تشكل صك٢٠٠٢اليت أقر جملس إدارة املنظمة يف عام ، ١٩٥٢لعام ) الدنيا

، )٢٠٠٦(ممثلو الدول ونقابات العمال وأصحاب العمل يف اتفاقية العمل البحري اً وقد أكد هذه الفروع أيض. املعاصرة
 تأخذ ١٩٩١وإن املبادئ التوجيهية العامة املنقحة للجنة بشأن تقدمي تقارير الدول لعام . ٥- ٤، املعيار ألف ٥- ٤الالئحة 
 .١٣ و١٢ و١١اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املواد اً انظر أيض. هجهبذا الن

). ١٢املادة  (احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغهبشأن ) ٢٠٠٠(١٤التعليق العام رقم  )٩(
، والرعاية الطبية العامة كان سببها، وحاالت احلمل والوالدة وتبعاهتااً جيب أن تشمل التغطية أي حالة مرضية، أي
 .واملتخصصة، إىل جانب العناية يف املستشفى

 . أدناه٢٧- ٢٣ أعاله والفقرات ٤الفقرة اً انظر أيض )١٠(

 .بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن) ١٩٩٥(٦التعليق العام رقم انظر  )١١(
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 العمل وخاصةً املهنة، طبيعة ر،أمو مجلة يف احلسبان، يف ويأخذ الوطنية الظروف مع يتواءم للتقاعد سناً األطراف
 توفر أن املتاحة، مواردها حدود يف األطراف، للدول وينبغي .العمل على السن كبار وقدرة خطرة، مهن يف

 كبار جلميع املساعدة من أخرى وأشكال اجتماعية وخدمات االشتراكات، على قائمة غري شيخوخة استحقاقات
 وال املؤهلة االشتراك فترة أكملوا قد الوطين، القانون يف عليها املنصوص لتقاعدا سن بلوغهم عند يكونون، ال الذين السن
 لديهم يسول االجتماعي الضمان مساعدات أو إعانات من ذلك غري على أو شيخوخة، معاش على احلصول هلم حيق

  .للدخل آخر مصدر

  بطالةال  )د(
 أن األطراف الدول على جيب احلر، االختيار على لقائمةوا واملنتجة الكاملة العمالة على التشجيع إىل باإلضافة  -١٦

 احملافظة أو مناسبة وظيفة على احلصول عن العجز بسبب انعدامها، أو اإليرادات، خسارة لتغطية استحقاقات لتوفري تسعى
 الضمان لنظام بغيين الفترة، تلك انتهاء وبعد كافية لفترة االستحقاقات ُتدفع أن ينبغي الوظيفة، فقدان حالة ويف .عليها

 لنظام ينبغي كما .املثال سبيل على االجتماعية اإلعانة طريق عن العمل، عن للعاطل مالئمة محاية يضمن أن االجتماعي
 والعمال النظاميني، غري والعمال الوقت، لبعض العاملون فيهم مبن اآلخرين، العمال يغطي أن االجتماعي الضمان

 )١٢(الرمسي غري االقتصاد يف العمل من تقليدية غري أنواع يف يعملون والذين اخلاص، هبمحلسا يعملون والذين املومسيون،
 العمل إىل الذهاب عدم منهم ُيطلب عندما إيراداهتم األشخاص فيها خيسر اليت الفترات لتغطية االستحقاقات توفري وينبغي
  .الطارئة احلاالت من غريها أو العامة بالصحة تتعلق طوارئ فترة خالل

   العمل إصابات  ) ه(
 منتج عمل أي أو الوظيفية املهام تأدية أثناء ُيصابون الذين العمال محاية تضمن أن أيضاً األطراف للدول ينبغي   -١٧
 وفقدان املرضية احلالة أو اإلصابة عن الناجتة اإليرادات وخسائر التكاليف االجتماعي الضمان نظام يغطي أن وينبغي .آخر

 الوصول خالل من املالئمة االستحقاقات توفري وينبغي .)١٣(املعيل وفاة جراء من املُعالون أو األزواج كبدهايت اليت اإلعالة
 أو العمل فترة بطول لالستحقاقات التأهل يرهتن أال وينبغي .الدخل تأمني لضمان النقدية والتعويضات الصحية الرعاية إىل
  .االشتراكات دفع أو التأمني مدة

  والطفل ةاألسر دعم  )و(
 مبوجب احلماية يف املُعالني والبالغني األطفال حقوق إعمال يف حامساً دوراً األسرية لالستحقاقات إن  - ١٨

 مـوارد تراعي أن االستحقاقات، هذه تقدمي لدى الطرف، للدولة وينبغـي .العهـد من ١٠و ٩ املادتني
                                                      

 . أدناه٢٩- ٢٣كما هو معرف يف الفقرات  )١٢(

 .١٩٦٤ بشأن إعانات إصابات العمل لعام ١٢١ العمل الدولية رقم انظر اتفاقية منظمة )١٣(
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 ذات أخـرى اعتبـارات أي عن فضالً ملُعال،ا البالغ أو الطفل رعاية عن املسؤولني واألشخاص الطفل وظروف
 استحقاقات توفري وينبغـي .)١٤(املُعال البالغ أو الطفـل باسم ُيقّدم استحقاقات على حصـول بطلـب صلـة
 حمظورة، أسس على متييز دون األسر إىل االجتماعية، واخلدمات النقدية االستحقاقات ذلك يف مبا والطفل، األسرة
  .االقتضاء حسب أخرى حقوق أي أو الصحية واملرافق واملاء واملسكن وامللبس الغذاء عامةً اقاتاالستحق هذه وتشمل

   األمومة  )ز(
 إجازة أو مأجورة إجازة العامالت األمهات" منح وجوب على صراحةً العهد من ١٠ املادة تنص  - ١٩

 مبن النساء، جلميع األجر عةمدفو أمومة إجازة منح وينبغي .)١٥("كافية اجتماعي ضمان باستحقاقات مصحوبة
 االستحقاقات توفري وينبغي )١٦(كافية لفترة االستحقاقات تقدمي ينبغي كما تقليدية، غري أعمال يف املنخرطات فيهن
 املستشفى يف والعناية وبعدها وأثناءها الوالدة حول ما فترة يف الرعاية ذلك يف مبا والطفل، للمرأة املالئمة الطبية
  .االقتضاء عند

  العجز  )ح(
 دعمٍ توفري أمهية على اإلعاقة، ذوي األشخاص بشأن )١٩٩٤(٥ رقم العام تعليقها يف اللجنة، شددت  - ٢٠

اً اخنفاض يتكبدون أو دخلهم يفقدون هبا، تتصل لعوامل أو إعاقتهم بسبب الذين املعوقني األشخاص لدخل كاٍف
 حيفظ بأسلوب الدعم هذا توفري وينبغي دائمة إعاقة يعانون أو العمل فرص من حيرمون أو مؤقتة، بصورة الدخل يف

 أن وينبغي .بالعجز ترتبط ما عادةً اليت األخرى والتكاليف املساعدة إىل اخلاصة االحتياجات ويعكس )١٧(كرامتهم
  .الرمسيني غري بالرعاية والقائمني األسرة أفراد املقدم الدعم يشمل

                                                      

 .٢٦انظر اتفاقية حقوق الطفل، املادة  )١٤(

 تنّص على ٢٠٠٠ بشأن محاية األمومة لعام ١٨٣تالحظ اللجنة أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )١٥(
 .أسابيع إلزامية بعد الوالدة أسبوعاً، مبا يف ذلك فترة ستة ١٤وجوب منح إجازة األمومة لفترة ال تقل عن 

 .١١من املادة ) ب)(٢(انظر اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، الفقرة  )١٦(

إن إيداع األشخاص ذوي اإلعاقة يف مؤسسات، ما مل يكن ضرورياً ألسباب أخرى، ال ميكن أن يعترب  )١٧(
م دخلهم، أو حلقهم يف إعادة التأهيل والدعم الوظيفي، بديالً مالئماً للضمان االجتماعي وحلقوق هؤالء األشخاص يف دع

 . من العهد٧ و٦بغية مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على تأمني العمل على النحو الذي تقتضيه املادتان 
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  واأليتام الناجون  )ط(
 الذي املعيل وفاة لدى األيتام أو للناجني استحقاقات توفري تضمن أن أيضاً األطراف الدول على جيب   - ٢١
 االستحقاقات تغطي أن وينبغي .)١٨(معاش على احلصول له حيق كان أو اجتماعي ضمان بتغطية حيظى كان

 أو الناجني بعاداست عدم وجيب .باهظة فيها اجلنازة تكاليف تكون اليت األطراف الدول يف خاصةً اجلنازة، تكاليف
 الوصول على مساعدهتم ينبغي كما حمظورة، متييزية أسباب إىل استناداً االجتماعي الضمان خمططات من اليتامى

 اإليدز/البشرية املناعة نقص كفريوس متوطنة، أمراض تؤدي عندما وخاصةً االجتماعي، الضمان خمططات إىل
  .اجملتمعي أو األسري الدعم من السن كبار أو لاألطفا من كبري عدد حرمان إىل واملالريا، والسل

  الكفاية  - ٣
 شخص كل يتمكن حبيث ومدهتا مقدارها يف كافية عينية، أم كانت نقدية االستحقاقات، تكون أن جيب  - ٢٢
 على الصحية الرعاية إىل الوصول ويف كاف، معيشي مستوى ويف ودعمها، األسرة محاية يف هقحقو إعمال من

 مبدأ تامة مراعاة تراعي أن األطراف الدول على جيب كما .العهد من ١٢و ١١و ١٠ املواد يف الوارد النحو
 مستويات يف سليب تأثري أي جتنب يكفل مبا التمييز، عدم ومبدأ العهد، ديباجة يف املدرج اإلنسانية الكرامة

 يف النظر إعادة وينبغي .االستحقاقات كفاية املتبعة األساليب تكفل أن وينبغي .تقدميها وشكل االستحقاقات
 إلعمال إليها حيتاجون اليت واخلدمات السلع شراء من املستفيدين متكّن لضمان منتظمة بصورة الكفاية معايري

 يوفر اجتماعي ضمان ملخطط اشتراكات شخص فيها يدفع اليت احلاالت ويف .العهد يف عليها املنصوص حقوقهم
 ومبلغ املدفوعة واالشتراكات الدخل بني معقولة عالقة هناك تكون نأ ينبغي الدخل، فقدان لتغطية استحقاقات
  .الصلة ذي االستحقاق

  الوصول إمكانية  - ٤

   التغطية  )أ(
 حرماناً األكثر والفئات األفراد فيهم مبن االجتماعي، الضمان نظام بتغطية األشخاص مجيع حيظى أن ينبغي  - ٢٣

 شخص، لكل التغطية تأمني أجل ومن .العهد من ٢ املادة من ٢ رةالفق حتظره أساس أي على متييز دون وهتميشاً،
  .االشتراكات على قائمة غري خمططات وضع يتعني

                                                      

 . من اتفاقية حقوق الطفل٢٦انظر املادة . تالحظ اللجنة أيضاً أن لألطفال حقاً يف الضمان االجتماعي )١٨(
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   ألهليةا  )ب(
 من احلّد وينبغي .وشفافة ومتناسبة معقولة االستحقاقات على للحصول املؤهلة الشروط تكون أن جيب   - ٢٤

 وأن ومتناسبة معقولة أسس إىل احلاالت هذه تستند أن وجيب تعليقها، أو ختفيضها أو االستحقاقات إلغاء حاالت
  .)١٩(الوطنية التشريعات يف عليها منصوصاً تكون

   التكلفة حتمل على القدرة  )ج(
 وجيب .مسبقاً االشتراكات هذه حتديد فينبغي اشتراكات، دفع يقتضي االجتماعي الضمان خمطط كان إذا  - ٢٥
 بإعمال متس وأال التكلفة ميسورة االشتراكات بتقدمي املرتبطة املباشرة وغري املباشرة والرسوم التكاليف تكون أن

  .العهد عليها ينّص اليت األخرى احلقوق

   واملعلومات املشاركة  )د(
 الضمان نظام إدارة يف املشاركة على قادرين االجتماعي الضمان خمططات من املستفيدون يكون أن جيب  - ٢٦

 عن البحث يف واملنظمات األفراد حق وضمان الوطنية التشريعات إطار ضمن النظام إنشاء وينبغي .)٢٠(االجتماعي
  .وشفاف واضح بأسلوب وتعميمها وتلقيها االجتماعي الضمان استحقاقات جبميع املتعلقة املعلومات

   الفعلي الوصول  ) ه(
 خدمات إىل الفعلي وصولال للمستفيدين ُيتاح أن وينبغي املناسب الوقت يف االستحقاقات تقدمي ينبغي  - ٢٧

 الصدد، هذا ويف .االقتضاء عند االشتراكات ودفع واملعلومات، االستحقاقات على للحصول االجتماعي الضمان

                                                      

 بشأن ١٦٨ذا اإلجراء ال ميكن اختاذه، مبوجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم تالحظ اللجنة أن ه )١٩(
كعدم التواجد يف أراضي الدولة، أو عندما ختلص : ، إال يف ظروف معينة١٩٨٨النهوض بالعمالة واحلماية من البطالة لعام 

فته طوعاً دون مربر؛ وخالل الفترة اليت سلطة خمتصة إىل أن الشخص املعين قد أسهم عمداً يف فصله من العمل أو ترك وظي
يتوقف فيها شخص عن العمل بسبب نزاع يتعلق بالعمل؛ أو عندما حياول شخص احلصول على استحقاقات أو حيصل 
عليها فعالً عن طريق االحتيال؛ أو عندما ميتنع شخص دون مربر عن استخدام املرافق املتاحة للتوظيف أو التوجيه املهين أو 

أو إعادة التدريب أو إعادة التوظيف يف عمل مناسب؛ أو عندما يستلم شخص استحقاقات أخرى لدعم الدخل التدريب 
تنّص عليها تشريعات الدولة املعنية، باستثناء استحقاقات األسرة، شريطة أال يتجاوز االستحقاق الذي تقرر وقفه مبلغ 

 .االستحقاق اآلخر الذي يتسلمه

املعايري ( بشأن الضمان االجتماعي ١٠٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  من ٧٢ و٧١تتضمن املادتان  )٢٠(
 . متطلبات مشاهبة١٩٥٢لعام ) الدنيا
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 أو النائية املناطق يف يعيشون الذين واألشخاص واملهاجرين اإلعاقة ذوي لألشخاص خاص اهتمام إيالء ينبغي
  .اخلدمات هذه إىل الوصول من لتمكينهم مسلحة عاتصرا تشهد اليت واملناطق للكوارث، املعرضة

  األخرى باحلقوق العالقة  - ٥
 العهد، عليها ينّص اليت احلقوق من العديد إعمال دعم يف هاماً دوراً االجتماعي الضمان يف للحق إن  - ٢٨

 توفر أن يينبغ املثال، سبيل فعلى .االجتماعي الضمان يف احلق تكمل أخرى تدابري اختاذ الضروري من ولكن
 وأن العهد، من ٦ للمادة وفقاً اإلعاقة ذوي واألشخاص املصابني تأهيل إلعادة اجتماعية خدمات األطراف الدول
 األسرة بتنظيم املتعلقة األمور يف املساعدة وتقدمي املشورة بإسداء وتقوم رفاههم، وتضمن لألطفال الرعاية تقدم

 الفقر ملكافحة تدابري تتخذ وأن ؛)١٠ املادة( السن وكبار إلعاقةا ذوي لألشخاص خاصة مرافق توفري على وتسهر
 األمراض من للوقاية تدابري تعتمد وأن ؛)١١ املادة( االجتماعي الدعم خدمات وتوفري االجتماعي واإلقصاء
 خمططات وضع يف األطراف الدول تنظر أن وينبغي .)٢١()١٢ املادة( الصحية واخلدمات والسلع املرافق وحتسني

 ضد التأمني أو احملاصيل تأمني قبيل من وحمرومة، مهمشة فئات إىل املنتمني لألفراد االجتماعية احلماية وفرت
 غري القطاع يف اخلاص حلساهبم يعملون الذين األشخاص أرزاق محاية أو )٢٢(الصغار للمزارعني الطبيعية الكوارث
   ُنظم إنشاء عن بديالً ذاته حبد يشكل ال العهد يضمنها اليت احلقوق إلعمال تدابري اعتماد أن بيد .الرمسي
  .االجتماعي الضمان

  واسع نطاق على تطبق خاصة مواضيع -  باء

  املساواةو التمييز عدم  - ١
 من ٢ املادة من ٢ الفقرة( متييز دون االجتماعي الضمان يف باحلق التمتع بكفالة األطراف الدول التزام إن  - ٢٩

 من الثالث اجلزء عليها ينّص اليت االلتزامات مجيع يتخلل )٣ املادة( واملرأة الرجل بني املساواة قدم وعلى )العهد
 على مباشر، غري أماً مباشر كان وسواء الواقع، حبكم أو القانون حبكم سواء متييز، أي العهد حيظر وهكذا .العهد

                                                      

، )١٩٩٨(، منظمة العمل الدولية ١سلسلة الضمان االجتماعي عدد انظر مبادئ الضمان االجتماعي،  )٢١(
بشأن احلقوق ) ١٩٩٥(٦رقم وبشأن األشخاص ذوي اإلعاقة؛ ) ١٩٩٤(٥، والتعليقات العامة رقم ١٤الصفحة 

؛ ورقم )١١املادة (بشأن احلق يف الغذاء الكايف ) ١٩٩٩(١٢ة والثقافية لكبار السن؛ ورقم االقتصادية واالجتماعي
احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه بشأن ) ٢٠٠٠(١٤ورقم  ؛)١٣املادة (بشأن احلق يف التعليم ) ١٩٩٩(١٣

 .)٦املادة (بشأن احلق يف العمل ) ٢٠٠٥(١٨ ؛ ورقم)١٢ و١١املادتان (احلق يف املاء بشأن ) ٢٠٠٢(١٥؛ ورقم )١٢املادة (

 .٢٩الصفحة ، ، منظمة العمل الدولية١سلسلة الضمان االجتماعي عدد مبادئ الضمان االجتماعي،  )٢٢(
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 من غريه أو السياسي الرأي وأ الدين، أو اللغة، أو ،)٢٤(السن أو ،)٢٣(اجلنس نوع أو اللون، أو العرق، أسس
 الصحية احلالة أو ،)٢٥(العقلي أو البدين العجز أو النسب، أو الثروة، أو االجتماعي، أو القومي األصل أو اآلراء،

 أو االجتماعي أو السياسي أو املدين املركز أو اجلنسية، امليول أو ،)اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس ذلك يف مبا(
  .ممارسته أو االجتماعي الضمان يف باحلق املساواة قدم على التمتع عرقلة أو إبطال إىل يؤدي أو ييرم مما غريه،

 إطاره يف ُيحرم والذي حمظورة، أسس على الواقع األمر حبكم التمييز تزيل أن األطراف للدول ينبغي كما  - ٣٠
 التشريعات أن من تتأكد أنطراف األ للدول وينبغي. عي الكـايفاـاالجتمعلى الضمـان  احلصول من األفراد

 وفقاً االجتماعي الضمان إىل اجملتمع أفراد مجيع وصول تيسر املوارد ختصيص وإجراءات والربامج والسياسات
 لضمان االجتماعي، الضمان خمططات إىل الوصول على املفروضة القيود يف النظر إعادة ينبغي كما .الثالث للجزء
  .الواقع أو القانون كمحب سواء مبوجبها التمييز عدم

 اهتماماً تويل أن األطراف الدول على فإن االجتماعي، الضمان يف باحلق شخص كل يتمتع حني ويف  - ٣١
 العمل، عن والعاطلون النساء، وخباصة احلق، هذا ممارسة يف صعوبات تواجه ما عادةً اليت والفئات لألفراد خاصاً

 غري القطاع يف يعملون الذين واألشخاص االجتماعي، الضمان إطار يف كافية حبماية يتمتعون ال الذين والعمال
 وخدم املعالون، والبالغون واألطفال السن، وكبار اإلعاقة، ذوو واألشخاص املصابون، أو املرضى والعمال الرمسي،
 داخلياً، نواملشردو اللجوء، وملتمسو والالجئون، واألقليات، ،)٢٦(املرتل يف يعملون الذين واألشخاص املنازل،

  .واحملتجزون والسجناء املواطنني، وغري والعائدون،

  اجلنسني بني املساواة  - ٢
 جبميع التمتع حق يف واملرأة الرجل بني املساواة بشأن )٢٠٠٥(١٦ رقم العام التعليق يف اللجنة، الحظت  - ٣٢

 أمور، مجلة يف يقتضي، ٩ باملادة لةًمتص ٣ املادة تنفيذ أن ،)٣ املادة( والثقافية واالجتماعية االقتصاديـة احلقوق
 خمططات يف متكافئة استحقاقات على املرأة حصول وضمان اإللزامي؛ التقاعد سن يف واملرأة الرجل بني املساواة

                                                      

ميع احلقوق بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جب) ٢٠٠٥(١٦انظر التعليق العام رقم  )٢٣(
 ).٣املادة ( واالجتماعية والثقافية االقتصاديـة

وتالحظ اللجنة أن مثة فروقاً ميكن متييزها على أساس السن، كاستحقاق . ٦انظر التعليق العام رقم  )٢٤(
واملبدأ األساسي املهيمن هـو أن أي متييز يستند إىل أسس حمظورة جيب أن يكون معقوالً ومربراً . املعاش التقاعدي

 .سب الظروفح

 .٥انظر التعليق العام رقم  )٢٥(

األشخاص الذين يعملون يف املرتل هم أشخاص يعملون يف البيت مقابل أجر يدفعه هلم الطرف الذي  )٢٦(
 .يعملون حلسابه، سواء كان صاحب عمل أو مؤسسة جتارية أو نشاط جتاري
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 لكل كافية والدية وإجازة للرجل كافية أبوة وإجازة للمرأة كافية أمومة إجازة وضمان واخلاصة؛ العامة التقاعد
 للدول ينبغي باالشتراكات، االستحقاقات تربط اليت االجتماعي الضمان خمططات ويف .)٢٧(واملرأة الرجل من

 من( املخططات هذه يف متكافئة اشتراكات املرأة دفع دون حتول اليت العوامل ملعاجلة خطوات تتخذ أن األطراف
 مراعاة تضمن أن أو )املتكافئة غري واألجور األسرية املسؤوليات جراء من العاملة القوة يف املتقطعة املشاركة قبيل
 فترات أو الطفل تنشئة فترات مراعاة طريق عن( االستحقاق معادالت إعداد يف العوامل هلذه املخططات هذه
 املتوقع العمر متوسط يف االختالفات أن كما .)مثالً التقاعدي املعاش استحقاقات حساب يف املعالني البالغني رعاية
 املعاشات حالة يف خاصة( االستحقاق توفري يف مباشر غري أو مباشر متييز إىل بدورها تؤدي أن ميكن واملرأة للرجل

 على القائمة غري املخططات على يتعني كما .املخططات إعداد لدى االعتبار يف أخذها يتعني وبالتايل )التقاعدية
 على تقع األطفال رعاية وليةمسؤ وأن الرجل من أكثر للفقر معرضة املرأة أن بدورها تراعي أن االشتراكات

   .األحيان من كثري يف وحدها عاتقها

 النظاميني، غري والعمال ،الوقت لبعض العاملون( كافية حبماية يتمتعون ال الذين العمال  - ٣
  )املرتل يف والعاملون اخلاص، حلساهبم والعاملون

 ُنظم تشمل أن تضمن كي تاحة،امل مواردها به تسمح ما بأقصى خطوات األطراف الدول تتخذ أن جيب  - ٣٣
 النظاميني غري والعمال الوقت لبعض العاملون ومنهم كافية، حبماية يتمتعون ال الذين العمال االجتماعي الضمان

 أو عمل رب لصاحل بيوهتم يف يعملون الذين هم املرتل يف والعاملون .املرتل يف والعاملون اخلاص حلساهبم والعاملون
 من فإن املهين، النشاط إىل االجتماعي الضمان خمططات تستند وعندما .أجر لقاء جتاري طنشا أو جتارية مؤسسة
 وباستثناء .التفرغ أساس على العاملني لنظرائهم مساوية بشروط العمال هؤالء يتمتع حبيث تكييفها الواجب
 بوساطة أو يرادات،اإل أو واالشتراكات العمل، ساعات مع بالتناسب الشروط هذه حتديد ميكن العمل، إصابات

 كافية تغطية املهين النشاط إىل املستندة االجتماعي الضمان خمططات توفر ال وعندما .مالئمة أخرى وسائل أي
  .اجملال هذا يف تكميلية تدابري تعتمد أن الدولة على فإن العمال، هلؤالء

  الرمسي غري االقتصاد  - ٤
 أنظمة تغطي أن تضمن كي املتاحة مواردها به تسمح ما بأقصى خطوات األطراف الدول تتخذ أن جيب  - ٣٤

 غري االقتصاد الدويل العمل مؤمتر عّرف وقد .الرمسي غري االقتصاد يف يعملون الذي األشخاص االجتماعي الضمان
 بتغطية أو بتغطية حتظى ال اليت االقتصادية والوحدات العمال هبا يضطلع اليت االقتصادية األنشطة مجيع" بأنه الرمسي

                                                      

جازة مأجورة أو إجازة إ" من العهد صراحةً على أنه ينبغي منح األمهات العامالت ١٠تنّص املادة  )٢٧(
 ".مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية
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 أنظمة تقوم عندما خاصة أمهية الواجب وهلذا .)٢٨("املمارسة أو القانون حبكم -  رمسية ترتيبات بواسطة كافية
 التدابري تتضمن أن وميكن .مسجل إقامة مكان أو جتارية وحدة أو رمسية مهنية عالقة على االجتماعي الضمان
 غري االجتماعي الضمان خمططات إىل األشخاص ءهؤال وصول دون حتول اليت العقبات إزالة )أ( :يلي ما املطلوبة
 مع تدرجيياً وتوسيعها الطارئة واحلاالت املخاطر ضد التغطية من أدىن حد ضمان )ب( اجملتمعي؛ كالتأمني الرمسية،
 املصغر كالتأمني الرمسي، غري القطاع ضمن القائمة االجتماعي الضمان خمططات ودعم احترام )ج( الوقت؛ مرور
اً واسعاً انتشار تشهد عديدة،اً أطراف دوالً أن اللجنة وتالحظ .املصغرة باالئتمانات املتعلقة املخططات من وغريه

  .للجميع الصحية والرعاية التقاعدية املعاشات خمططات قبيل من برامج اعتمدت الرمسية، غري االقتصادية لألنشطة

  األقليات ومجاعات األصلية الشعوب  - ٥
 العرقية واألقليات األصلية الشعوب استبعاد عدم على خاص بشكل األطراف دولال حترص أن ينبغي  - ٣٥

 طريق عن وخاصةً املباشر، غري أم املباشر التمييز طريق عن سواء االجتماعي، الضمان أنظمة من واللغوية والقومية
  .الكافية املعلومات غياب أو معقولة غري أهلية شروط فرض

  )اجلنسية وعدميو اللجوء وطالبو والالجئون املهاجرون لعمالا فيهم مبن( املواطنني غري  - ٦
 صرحياً قيداً يتضمن ال العهد أن اللجنة وتالحظ اجلنسية، أساس على التمييز ٢ املادة من ٢ الفقرة حتظر  - ٣٦
 جيب ي،االجتماع للضمان خمطط يف املهاجرون، العمال فيهم مبن املواطنني، غري يشارك فعندما .بالوالية يتعلق فيما
 تتأثر أال ينبغي كما .)٢٩(البلد مغادرهتم لدى اشتراكاهتم استعادة أو تلك مشاركتهم من االستفادة من يتمكنوا أن

   .عمله مكان تغيري جراء من املهاجر العامل استحقاقات

 تيسريو دخلهم، لدعم االشتراكات على القائمة غري املخططات إىل الوصول من املواطنني غري متكني ينبغي  - ٣٧
 متناسبة التأهل، فترة ذلك يف مبا قيود، أي تكون أن وجيب .األسري والدعم الصحية الرعاية على حصوهلم
 الطبية بالرعاية يتمتع أن كمهاجر، وضعه أو إقامته أو جنسيته عن النظر بصرف شخص، لكل وحيق .ومعقولة
  .الطوارئ حاالت يف والرعاية األولية

                                                      

االستنتاجات املتعلقة بالعمل الالئق واالقتصاد غري الرمسي، املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية، الدورة  )٢٨(
 .٣التسعون، الفقرة 

 .٩٨، الفقرة )A/60/871(انظر تقرير األمني العام بشأن اهلجرة الدولية والتنمية  )٢٩(
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 ومجاعات،اً أفراد واملهمشني، الضعفاء من وغريهم اللجوء وطالبو اجلنسية وعدميو نالالجئو حيظى أن ينبغي  -٣٨
 ذلك يف مبا االشتراكات، على القائمة غري االجتماعي الضمان خمططات إىل بالوصول يتعلق فيما املعاملة يف باملساواة
  .)٣٠(الدولية للمعايري وفقاً األسري، والدعم الصحية الرعاية على معقولة شروط حسب احلصول

  الداخليون واملهاجرون داخلياً املشردون  - ٧
 للدول وينبغي االجتماعي، الضمان يف حبقهم التمتع يف متييز أي من داخلياً املشردون يعاين أال ينبغي  - ٣٩

 طريق عن ومثالً االجتماعي، الضمان خمططات إىل الوصول يف املساواة لضمان فعالة تدابري تتخذ أن األطراف
 مكان يف الصلة ذات األخرى اخلدمات أو االستحقاقات بتوفري والسماح اإلمكان، عند اإلقامة، شروط إلغاء

 أال ينبغي كما إقامتهم، مكان من االجتماعي الضمان إىل الوصول من الداخليني املهاجرين متكني وينبغي .التشرد
 خدمات إىل فيه، مسجلني كانوا الذي غري آخر حي إىل ينتقلون الذين األفراد وصول اإلقامة تسجيل ُنظم تقيد

  .االجتماعي الضمان

  األطراف الدول التزامات -  ثالثاً

  العامة القانونية االلتزامات -  ألف
 يفرض فإنه ،املتاحة املوارد حمدودية عن النامجة بالقيود ويعترف التدرجيي اإلعمال على ينص العهد كان لئن  - ٤٠

 يتعلق فيما مباشرة التزامات تتحمل األطراف فالدول .الفور يف نافذة خمتلفة التزامات األطراف الدول على كذلك
 وضمان ،)٢ املادة من ٢ الفقرة( نوعه، كاناً أي متييز، دومنا احلق هذا ممارسة كضمان االجتماعي، الضمان يف باحلق

 اإلعمال حنو )٢ املادة من ١ رةالفق( خطوات باختاذ وااللتزام ،)٣ املادة( واملرأة الرجل بني احلقوق يف املساواة
 اإلعمال إىل هتدف وأن وملموسة خمططة اخلطوات هذه تكون أن وجيب .١٢ واملادة ١١ املادة من ١ للفقرة الكامل
  .االجتماعي الضمان يف للحق الكامل

 ولكنها راف،األط للدول هامة مالية انعكاسات على ينطوي االجتماعي الضمان يف احلق إعمال بأن اللجنة وتقّر  -٤١
 جيب أنه يعنيان احلق هبذا القانوين األطراف الدول واعتراف اإلنسانية للكرامة اجلوهرية االجتماعي الضمان أمهية أن تالحظ
 لتنفيذ وطنية استراتيجية األطراف الدول تضع أن وينبغي .العامة والسياسة القانون يف أولوية من يستحق ما احلق هذا إيالء
 املستوى على وغريها املالية املوارد من يكفي ما لذلك ختصص أن ينبغي كما كامالً، تنفيذاً االجتماعي الضمان يف احلق

  .العهد من ٢ املادة من ١ الفقرة أحكام معاً متشي الدوليني، التقنية واملساعدة التعاون تلتمس أن ذلك سبيل يف وعليها .الوطين

                                                      

 من االتفاقية املتعلقة ٢٤ و٢٣واملادتني ،  من االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني٢٤ و٢٣نظر املادتني ا )٣٠(
 .بوضع عدميي اجلنسية
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 مبوجب حمظور أمر هو االجتماعي الضمان يف احلق بإعمال يتعلق فيما ةتراجعي تدابري اختاذ بأن قوي افتراض مثة  -٤٢
 بعد استحدثت التدابري هذه أن إثبات عبء الطرف الدولة كاهل على يقع عمداً، تراجعية تدابري أي اختذت وإذا .العهد
 يف العهد يف عليها نصوصامل احلقوق مجيع إىل بالرجوعاً حق يربرها ما هناك وأن البدائل، مجيع يف قصوى بعناية النظر
 معقول مربر وجود )أ( :يلي فيما بعناية اللجنة وستنظر .الطرف للدولة املتاحة املوارد ألقصى الكامل االستخدام سياق

 التدابري يف النظر يف املتضررة اجملموعات من الفعلية املشاركة )ج( املمكنة؛ للبدائل شاملة دراسة )ب( املتخذ؛ لإلجراء
 على معقول غري تأثري أو االجتماعي، الضمان يف احلق إعمال على مستمر تأثري للتدابري كان إذا ما )د( البدائل؛و املقترحة
 على احلصول من جمموعة أو فرد حرمان إىل ستؤدي التدابري هذه كانت إذا ما أو املكتسبة، االجتماعي الضمان حقوق
   على مستقل الستعراض أخضعت قد التدابري كانت إذا ما ) ه( االجتماعي؛ الضمان من الالزم األدىن املستوى
  .الوطين املستوى

  احملددة القانونية االلتزامات -  باء
 من أنواع ثالثة على اإلنسان، حقوق من حق أي شأن شأنه االجتماعي، الضمان يف احلق إعمال ينطوي  - ٤٣

  .بالوفاء والتزام ،يةباحلما التزامو ،باالحترام التزام :األطراف الدول عاتق على امللقاة االلتزامات

  باالحترام االلتزام  - ١
 يف باحلق التمتع يف مباشرة غري أو مباشرة بصورة التدخل عن األطراف الدول متتنع بأن باالحترام االلتزام يقضي  - ٤٤

 :إىل مثالً، يؤدي، نشاط أو ممارسة أي يف املشاركة عن االمتناع يتضمن، فيما االلتزام، هذا ويتضمن .االجتماعي الضمان
 الذايت العون ترتيبات يف املعقول غري أو التعسفي والتدخل الكايف؛ املاء على املساواة قدم على احلصول من احلّد أو احلرمان

 أنشأها اليت املؤسسات يف املعقول غري أو التعسفي والتدخل االجتماعي؛ بالضمان املتعلقة التقليدية أو العرفية الترتيبات أو
  .االجتماعي الضمان لتوفري شركات أو ادأفر

  باحلماية االلتزام  -٢
 األشكال من شكل بأي التدخل من الثالثة األطراف متنع أن األطراف الدول من باحلماية االلتزام يتطلب  -٤٥
 من وغريها والشركات واجملموعات األفراد الثالثة األطراف وتشمل .االجتماعي الضمان يف باحلق التمتع يف
 التشريعات اعتماد منها أموراً االلتزام ويتضمن .هؤالء سلطة حتت يتصرفون الذين الوكالء وكذلك ياناتالك

 إىل الوصول يف املساواة من السكان حرمان من ثالثة أطراف مبنع مثالً، للقيام، التدابري من وغريها والفعالة الالزمة
 والتدخل معقولة؛ غري أهلية شروط وفرض غريها، أو األطراف هذه تديرها اليت االجتماعي الضمان خمططات
 اليت االجتماعي للضمان التقليدية أو العرفية الترتيبات أو الذايت العون ترتيبات يف معقولة غري أو تعسفية بصورة
 املستفيدين أو للموظفني القانونية االشتراكات دفع عن واالمتناع االجتماعي؛ الضمان يف احلق إنفاذ مع تتسق
   .االجتماعي الضمان نظام يف يناآلخر

 أو إلدارة خاضعة غريها، أو االشتراكات على القائمة االجتماعي، الضمان خمططات تكون وعندما  - ٤٦
 من والتأكد االجتماعي للضمان الوطين النظام إدارة مسؤولية عليها تقع األطراف الدول فإن ثالثة، أطراف سيطرة
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 الكلفة ومعقولة كافية اجتماعي ضمان خدمات إىل املساواة قدم على الوصول تعوق ال اخلاصة الفاعلة اجلهات أن
، مستقالًاً ورصد إطارية، تشريعات يتضمن فعال تنظيمي إطار إنشاء جيب التجاوزات، هذه وملنع .املنال وسهلة

   .االمتثال عدم حال يف عقوبات وفرض للجمهور، حقيقية ومشاركة

  بالوفاء االلتزام  - ٣
 للضمان خمطط تنفيذ ذلك يف مبا الالزمة، التدابري اعتماد األطراف الدول من بالوفاء االلتزام يتطلب  - ٤٧

 بالتيسري التزام إىل بالوفاء االلتزام تقسيم ميكنو .االجتماعي الضمان يف للحق الكامل اإلعمال إىل يهدف االجتماعي
   .بالتوفري والتزام بالتعزيز والتزام

 التمتع أجل من واجملتمعات األفراد ملساعدة إجيابية تدابري تتخذ أن األطراف الدول من تيسريبال االلتزام ويتطلب  -٤٨
 السياسي النظامني يف احلق هبذا الكايف االعتراف يتضمن، فيما االلتزام، هذا ويتضمن .االجتماعي الضمان يف باحلق

 االجتماعي للضمان وطنيتني عمل وخطة اتيجيةاستر واعتماد التشريعات؛ إنفاذ طريق عن وحبذا الوطنيني، والقانوين
 للمخاطر وشامالً للجميع متاحاً إليه والوصول كافياً االجتماعي الضمان نظام يكون أن وضمان ؛)٣١(احلق هذا إلعمال

  .)٣٢(االجتماعية الطارئة واحلاالت

 يتعلق فيما املالئمني لوعيوا التثقيف توفري لضمان خطوات باختاذ األطراف الدول يلزم بالتعزيز وااللتزام  - ٤٩
 صفوف يف أو احملرومة، احلضرية واملناطق الريفية املناطق يف وخاصةً االجتماعي، الضمان خمططات إىل بالوصول
   .األقليات من وغريها اللغوية األقليات

 غري عاتاجملمو أو األفراد يكون عندما االجتماعي الضمان يف احلق بتوفري ملزمة األطراف الدول أن كما  -٥٠
 القائم االجتماعي الضمان نظام خالل من بأنفسهم احلق هذا إعمال على إرادهتم، عن خارجة ألسباب قادرين،

 أخرى تدابري اختاذ أو االشتراكات على قائمة غري خمططات إنشاء األطراف الدول على ويتعني .لديهم املتاحة وبالوسائل
 وينبغي .نفسها حلماية كافية اشتراكات دفع على القادرة غري والفئات فرادلأل الدعم توفري أجل من االجتماعية للمساعدة

 أثناء حيدث كما الطارئة، احلاالت يف االحتياجات تلبية على االجتماعي الضمان نظام قدرة لضمان خاص اهتمام إيالء
   .احملاصيل يف والعجز املسلحة والصراعات الطبيعية الكوارث أعقاب ويف

 حمدودةً القدرة تكون عندما حىت واملهمشة، احملرومة الفئات االجتماعي الضمان خمططات تغطي نأ املهم ومن  -٥١
 بديلة خمططات وضع وميكن .املستفيدين اشتراكات من أو/و الضريبية العوائد من سواء االجتماعي، الضمان متويل على

 اجملموعات إدماج يف يتمثل أن ينبغي اهلدف أن غمر االجتماعي، الضمان من احملرومة الفئات هذه لتغطية التكلفة منخفضة

                                                      

 . أدناه٧٠- ٦٨و) د(٥٩انظر الفقرات  )٣١(

 . أعاله٢١- ١٢انظر الفقرات  )٣٢(
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 التدرجيي اإلدماج أجل من تشريعي وإطار سياسات اعتماد وميكن .النظامية االجتماعي الضمان أنظمة يف املستبعدة
  .االجتماعي الضمان نظم يف آخر أو بشكل املستبعدين أو الرمسي غري القطاع يف للعاملني

  الدولية االلتزامات  -٤
 األطراف الدول تقر بأن العهد من ٢٣ واملادة ١١ املادة من ١ والفقرة ٢ املادة من ١ الفقرة تقضي  -٥٢

 الكامل اإلعمال لبلوغ ومنفصلة مشتركة إجراءات تتخذ وأن الدوليني واملساعدة للتعاون األساسي بالدور
  .االجتماعي الضمان يف احلق ضمنها ومن العهد، يف عليها املنصوص للحقوق

 أن االجتماعي، الضمان يف باحلق يتعلق فيما الدولية اللتزاماهتا االمتثال بغية األطراف، الدول على ويتعني  -٥٣
 يف باحلق التمتع مع مباشرة غري أو مباشرة بصورة تتعارض إجراءات اختاذ عن االمتناع طريق عن احلق هبذا التمتع حتترم

  .أخرى بلدان يف االجتماعي الضمان

 من وشركاهتا مواطنيها مبنع إقليمها خارج االجتماعي الضمان يف احلق ميحت أن األطراف لدولل وينبغي  -٥٤
 أخرى أطراف على للتأثري خطوات اختاذ األطراف الدول بإمكان يكون وحيثما .أخرى بلدان يف احلق هذا انتهاك

 فإنه سياسية، أو قانونية بوسائل احلق هذا احترام أجل من بواليتها املشمولة )للحكومة التابعة غري الفاعلة اجلهات(
  .التطبيق الواجب الدويل والقانون املتحدة األمم مليثاق وفقاً اخلطوات هذه اختاذ ينبغي

 االجتماعي الضمان يف احلق إعمال بتيسري املتاحة، املوارد حدود يف تقوم، أن األطراف الدول على ويتعني  - ٥٥
 بصورة الدولية املساعدة تقدمي وينبغي .والتقنية االقتصادية املساعدة وفريت طريق عن ومثالً األخرى، البلدان يف

 املتقدمة األطراف وللدول .ثقافياً ومالئمة مستدامة وبصورة اإلنسان، حلقوق األخرى واملعايري العهد مع تتسق
  .الصدد هذا يف النامية الدول مساعدة يف ومصلحة خاصة مسؤولية اقتصادياً

 االتفاقات يف االجتماعي الضمان يف للحق الواجب االهتمام إيالء األطراف الدول ضمنت أن وينبغي  - ٥٦
 اتفاقات إبرام جدوى اللجنة وتالحظ .القانونية الصكوك من املزيد وضع يف ذلك، سبيل يف تنظر، وأن الدولية،
 القائمة االجتماعي مانالض خمططات ومواءمة لتنسيق أخرى صكوك أي أو األطراف ومتعددة ثنائية متبادلة دولية
 الضمان خمطط بتغطية مؤقتة بصورة املعارون العمال حيظى أن وينبغي .)٣٣(املهاجرين للعمال االشتراكات على

  .األصلي بلدهم يف االجتماعي

 لضمان خطوات تتخذ أن األطراف الدول على يتعني وإقليمية، دولية أخرى اتفاقات وتنفيذ بإبرام يتعلق وفيما  -٥٧
 التجارة بتحرير املتعلقة االتفاقات تؤدي أال وينبغي .االجتماعي الضمان يف احلق على سلبياً تأثرياً الصكوك هذه ثرتؤ أال
  .االجتماعي الضمان يف للحق الكامل اإلعمال ضمان على الطرف الدولة قدرة من االنتقاص إىل

                                                      

 .م من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسره٢٧انظر املادة  )٣٣(
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 على الدولية، املنظمات يف أعضاء هابوصف تتخذها، اليت اإلجراءات يف حترص أن األطراف للدول وينبغي  - ٥٨
 يف األعضاء األطراف الدول على يتعني وبالتايل، .الواجب النحو على االجتماعي الضمان يف احلق مراعاة

 تتخذ أن اإلقليمية، اإلمنائية واملصارف الدويل والبنك الدويل النقد صندوق سيما وال الدولية، املالية املؤسسات
 باالئتمان املتعلقة واتفاقاهتا بالقروض، املتعلقة سياساهتا يف االجتماعي الضمان يف قاحل مراعاة لضمان خطوات

 املالية املؤسسات وممارسات سياسات تعزز أن األطراف الدول تضمن أن وينبغي .الدولية التدابري من ذلك وغري
 الضمان أنظمة وتنفيذ ميمتص ويف اهليكلي التكيف يف بدورها تتعلق اليت تلك وخاصةً واإلقليمية، الدولية

   .فيه تتدخل وال االجتماعي الضمان يف احلق االجتماعي،

  األساسية االلتزامات  -٥
 الدنيا األساسية باملستويات تقدير، أقل على الوفاء، بضمان أساسي التزام األطراف الدول عاتق على يقع  - ٥٩
  :يلي مبا القيام الطرف الدولة من ذلك ويقتضي .)٣٤(العهد يف عليها املنصوص احلقوق من حق لكل

 االستحقاقات من األساسي األدىن احلد يوفر االجتماعي للضمان خمطط إىل الوصول ضمان  )أ(  
 األساسية واملستلزمات ،)٣٥(األولية الصحية الرعاية على أدىن كحد احلصول من لتمكينهم واألسر، األفراد جلميع
 دولة تتمكن مل وإذا .التعليم من األساسية األشكال وأهم واألغذية، الصحية، واملرافق واملاء والسكن، املأوى من

 مواردها به تسمح ما بأقصى الطارئة واحلاالت املخاطر مجيع من احلماية من األدىن احلد هذا توفري من طرف
 خاطرامل من أساسية جمموعة باختيار واسعة، تشاور عملية بعد الطرف، الدولة هذه توصي اللجنة فإن املتاحة،

  االجتماعية؛ الطارئة واحلاالت

 متييزي، غري أساس على االجتماعي الضمان خمططات أو أنظمة إىل الوصول يف احلق ضمان  )ب(  
  ؛)٣٦(املهمشني أو احملرومني والفئات لألفراد وخاصة

   ؛)٣٧(املعقول غري التدخل من ومحايتها القائمة االجتماعي الضمان خمططات احترام  )ج(  

                                                      

 ). من العهد٢ من املادة ١الفقرة (بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف ) ١٩٩٠ (٣انظر التعليق العام رقم  )٣٤(

احلق يف التمتع بأعلى بشأن ) ٢٠٠٠(١٤إذا قُرئت الرعاية الصحية األولية باالقتران مع التعليق العام رقم  )٣٥(
فإهنا تتضمن الوصول إىل املرافق والسلع واخلدمات الصحية  ،٤٤ و٤٣، الفقرتان )١٢املادة (مستوى من الصحة ميكن بلوغه 

قبل الوالدة (على أساس غري متييزي، وتوفري األدوية األساسية، واحلصول على الرعاية الصحية اإلجنابية ورعاية األمومة 
 .والطفل، والتطعيم ضد أهم األمراض املعدية اليت تظهر يف اجملتمع) وبعدها

 .عاله أ٣١- ٢٩انظر الفقرات  )٣٦(

 . أعاله٤٦- ٤٤انظر الفقرات  )٣٧(
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  ؛)٣٨(االجتماعي للضمان وطنيتني عمل وخطة استراتيجية وتنفيذ اعتماد  )د(  

 األفراد محاية إىل الرامية تلك خاصة االجتماعي، الضمان خمططات لتنفيذ هادفة خطوات اختاذ  ) ه(  
   ؛)٣٩(واملهمشني احملرومني والفئات

   ؛)٤٠(االجتماعي الضمان يف احلق إعمال مدى رصد  )و(  

 املتاحة، املوارد نقص إىل الدنيا األساسية بالتزاماهتا الوفاء يف إخفاقها تعزو نأ طرف لدولة يتسىن ولكي  - ٦٠
 االلتزامات هبذه الوفاء أجل من لديها املتاحة املوارد مجيع الستخدام ممكن جهد كل بذلت أهنا تثبت أن عليها فإن

  ؛)٤١(األولوية سبيل على األساسية،

 الفاعلة واجلهات خاص، بشكل األطراف الدول مسؤولية من أن على التشديد كذلك اللجنة وتوّد  - ٦١
 والتقين، االقتصادي اجملالني يف وخاصةً الدوليني، والتعاون املساعدة توفر أن املساعدة، على القادرة األخرى
  .األساسية بالتزاماهتا الوفاء من النامية البلدان لتمكني

  االنتهاكات -  رابعاً
 اختذت أهنا تثبت أن عليها يتعني واحملددة، العامة اللتزاماهتا امتثاهلا ىعل األطراف الدول تربهن لكي  - ٦٢

 التمتع ضمنت وأهنا املتاحة، مواردها به تسمح ما بأقصى االجتماعي الضمان يف احلق إلعمال الالزمة اخلطوات
 عدم فإن الدويل، انونللق ووفقاً .)العهد من ٣و ٢ املادتان( واملرأة الرجل بني وباملساواة متييز دون احلق هبذا

  ؛)٤٢(للعهد انتهاك مبثابة يعترب اخلطوات هذه اختاذ يف نية حبسن التصرف

 إذا فيما اللجنة تنظر إجراءات، باختاذ اللتزاماهتا امتثلت قد األطراف الدول كانت إذا ما تقييم سياق ويف  - ٦٣
 واملبادئ اإلنسان حقوق مع ومتماشياً لصلة،ا ذات باحلقوق بالتمتع يتعلق فيما متناسباً أو معقوالً التنفيذ كان

  .مالئم ومساءلة مراقبة إلطار خاضعاً كان إذا وما الدميقراطية،

                                                      

 . أدناه٧٠- ٦٨انظر الفقرات  )٣٨(

 . أعاله٣٩- ٣١انظر على سبيل املثال الفقرات  )٣٩(

 . أدناه٧٤انظر الفقرة  )٤٠(

 .١٠، الفقرة ٣انظر التعليق العام رقم  )٤١(

 .٢٦انظر اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، املادة  )٤٢(
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 للدول املباشرة واإلجراءات األفعال خالل من االجتماعي الضمان يف احلق انتهاكات حتدث أن وميكن  - ٦٤
 تدابري اعتماد مثالً، االنتهاكات، وتتضمن .الدول من كاف لتنظيم ختضع ال اليت الكيانات من غريها أو األطراف
 التعليق أو اإللغاء أو أعاله؛ ٤٢ الفقرة يف عليها املنصوص األساسية االلتزامات مع تتمشى ال متعمدة تراجعية
 احلق مع تتسق ال لتدابري النشط الدعم أو االجتماعي؛ الضمان يف باحلق التمتع ملواصلة الالزمة للتشريعات الرمسي

 لألفراد االجتماعية املساعدة الستحقاقات أهلية شروط وضع أو ثالثة؛ أطراف من معتمدة االجتماعي ضمانال يف
 أو بعينهم أفراد أو للمرأة بالنسبة احلقوق من الفعلي احلرمان أو اإلقامة؛ مكان حسب ختتلف واملهمشني احملرومني

  .معينة فئات

 الكافية اإلجراءات اختاذ يف الطرف الدولة ختفق عندما اعاإلمتن خالل من االنتهاكات حتدث أن وميكن  - ٦٥
 االمتناع االنتهاكات هذه تتضمن االجتماعي الضمان سياق ويف .االجتماعي الضمان يف احلق إلعمال واملالئمة

 القوانني إنفاذ عن واالمتناع االجتماعي؛ الضمان يف شخص كل حلق الكامل لإلعمال املالئمة اخلطوات اختاذ عن
 االستدامة ضمان عن واالمتناع االجتماعي؛ الضمان يف احلق تنفيذ إىل الرامية السياسات تفعيل أو الصلة تذا

 احلقوق انتهاكها دون حيول حنو على اجملموعات أو األفراد أنشطة تنظيم عن واالمتناع التقاعد؛ ملخططات املالية
 إزالتها الطرف الدولة على يتوجب اليت العقبات بإزالة القيام عن واالمتناع والثقافية؛ واالجتماعية االقتصادية

 األساسية بااللتزامات الوفاء عن واالمتناع العهد؛ يضمنها اليت احلقوق من حبق بالوفاء السماح أجل من سريعاً
 أو ثنائية اتفاقات إىل تنضم عندما العهد مبوجب التزاماهتا مراعاة عن دولة وامتناع ؛)أعاله ٥٩ الفقرة انظر(

  .اجلنسيات املتعددة الشركات أو الدولية املنظمات أو الدول من غريها مع األطراف متعددة

  الوطين املستوى على التنفيذ -  خامساً
 خطوات من يلزم ما تتخذ" أن العهد، من ٢ املادة من ١ الفقرة مبوجب األطراف، الدول على يتعني  - ٦٦

 .العهد مبوجب التزاماهتا لتنفيذ ،"تشريعية تدابري اعتماد يلسب وخصوصاً املناسبة السبل مجيع ذلك إىل سالكة
 ومع .)٤٣(احملددة لظروفها حنو أنسب على تستجيب اليت التدابري تقييم لدى تقديرية سلطة هامش طرف دولة ولكل
 يف باحلق فرد كل متتع لضمان خطوات من يلزم ما باختاذ طرف دولة كل على واجباً بوضوح يفرض العهد فإن ذلك،
   .ممكن وقت أسرع يف االجتماعي، الضمان

  والسياسات واالستراتيجيات التشريعات -  ألف
 والسياسات واالستراتيجيات ريعاتـكالتش ة،ـاملالئم التدابري مجيع باعتماد ملزمة األطراف الدول إن  - ٦٧

 هو فيما النظر إعادة وينبغي .االجتماعي الضمان يف باحلق يتعلق فيما احملددة االلتزامات تنفيذ لضمان والربامج،
                                                      

مبوجب بروتوكول " قصى ما تسمح به املوارد املتاحةبأ"تقييم االلتزام باختاذ خطوات : بيان اللجنةانظر  )٤٣(
 .(E/C.12/2007/1)اختياري للعهد 
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 الضمان يف احلق عن الناشئة االلتزامات مع متشيها لضمان وسياسات واستراتيجيات تشريعات من موجود
 مراقبة ينبغي كما .العهد متطلبات مع تتمشى ال كانت إذا تغيريها أو تعديلها أو إلغاؤها وينبغي .االجتماعي

  .استدامتها ضمانل منتظمة بصورة االجتماعي الضمان أنظمة

 عمل وخطة استراتيجية باعتماد التزاماً األطراف الدول على بوضوح اخلطوات اختاذ واجب ويفرض  - ٦٨
 اجتماعي ضمان نظام لديها أن بوضوح الطرف الدولة تثبت مل ما االجتماعي، الضمان يف احلق إلعمال وطنيتني
 ُتصاغ أن وينبغي .االجتماعي الضمان يف احلق مع هاتساق لضمان منتظمة بصورة باستعراضه تقوم وأهنا شامالً

 اجلنسني بني احلقوق يف املساواة احلسبان يف تأخذ وأن الظروف حسب معقولة بصورة العمل وخطة االستراتيجية
 مجيع تغطي وأن اإلنسان، حقوق ومبادئ قانون إىل تستند وأن وحرماناً، هتميشاً األكثر اجملموعات وحقوق
 إىل ذلك، لتحقيق زمنياً وإطاراً بلوغها يراد مقاصد أو أهدافاً تضع وأن االجتماعي، الضمان يف احلق جوانب
 املالية املوارد على للحصول آليات تتضمن وأن املستمر، الرصد إليها يستند ومؤشرات معايري وضع جانب

 للدول ينبغي الجتماعي،ا الضمان يف باحلق املتعلقة الوطنية االستراتيجيات وتنفيذ صياغة ولدى .والبشرية
 اجلزء انظر( االقتضاء عند املتحدة، لألمم املتخصصة الوكاالت من التقنيني والتعاون املساعدة تلتمس أن األطراف
  .)أدناه السادس

 منها أمور احترام االجتماعي للضمان الوطنية العمل وخطط استراتيجيات وتنفيذ صياغة عند وينبغي،  - ٦٩
 يف واجملموعات األفراد حق يكون أن وجيب .السكان ومشاركة اجلنسني بني املساواةو التمييز، عدم مبادئ

 أي من يتجزأ ال جزءاً االجتماعي، الضمان يف للحق ممارستهم على تؤثر قد اليت القرار صنع عمليات يف املشاركة
   .االجتماعي بالضمان تتعلق استراتيجية أو برنامج أو سياسة

 مبدأي إىل االجتماعي بالضمان املتعلقتان الوطنيتان العمل وخطة االستراتيجية تستند أن ينبغي كما  - ٧٠
 اإلنسان حقوق مجيع لتنفيذ أساسيني عنصرين الرشيد واحلكم القضائية السلطة استقالل وميثل .والشفافية املساءلة
  .ًفعاال تنفيذاً

 تتخذ أن األطراف للدول ينبغي االجتماعي، الضمان يف احلق إلعمال موات مناخ إجياد أجل ومن   - ٧١
 الضمان يف باحلق وعي على املدين واجملتمع اخلاص التجارية األعمال قطاع يكون أن لضمان املناسبة اخلطوات

  .بأنشطتهما االضطالع يف ألمهيته ومراعيني االجتماعي

 أن وميكن .االجتماعي مانالض يف احلق لتفعيل إطارية تشريعات اعتماد املفيد من أن األطراف الدول ترى وقد  - ٧٢
 هبا ميكن اليت الوسائل )ب( ذلك؛ لتحقيق زمنياً وإطاراً بلوغها يراد مقاصد أو أهدافاً )أ( :يلي ما التشريعات هذه تتضمن
   الدولية؛ واملنظمات اخلاص والقطاع املدين اجملتمع مع إقامته املراد التعاون )ج( واملقاصد؛ األهداف هذه حتقيق

  .والطعن االنتصاف إجراءات )و( لرصدها؛ الوطنية اآلليات ) ه( العملية؛ هذه عن املؤسسية ةاملسؤولي )د(
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  االجتماعي الضمان يف واحلق الالمركزية -  باء
 أو حملية، أو إقليمية سلطات إىل االجتماعي الضمان يف احلق تنفيذ مسؤولية الطرف الدولة تفوض عندما  - ٧٣

 مث ومن العهد، مبوجب اللتزاماهتا االمتثال عن مسؤولة تظل فإهنا احتادية، يئةهل الدستورية السلطة حتت تضعها
 على الالزمة االجتماعي الضمان ومرافق خدمات برصد تقوم احمللية أو اإلقليمية السلطات هذه أن تكفل أن ينبغي
 السلطات هذه قيام عدم كفلت أن األطراف الدول على يتعني كما. فعاالً تنفيذاً النظام تنفيذ على وتسهر فعال حنو

  .مباشرة غري أم مباشرة بصورة سواء متييزي، أساس على واخلدمات االستحقاقات هذه إىل الوصول من السكان حبرمان

  واملعايري واملؤشرات الرصد -  جيم
 تنشئ أن وينبغي فعاالً، رصداً االجتماعي الضمان يف احلق إعمال برصد ملزمة األطراف الدول إن  - ٧٤
 االجتماعي، الضمان يف احلق إعمال يف احملرز التقدم رصد وعند .الغرض هلذا الضرورية املؤسسات أو ياتاآلل

  .التزاماهتا تنفيذ على تؤثر اليت والصعوبات العوامل األطراف الدول حتدد أن ينبغي

 خطط أو اتيجياتاالستر يف االجتماعي الضمان يف للحق مؤشرات حتديد ينبغي الرصد، عملية يف وللمساعدة  -٧٥
 تتناول أن وينبغي .والدويل الوطين املستويني على ٩ املادة مبوجب الطرف الدولة التزامات لرصد وذلك الوطنية العمل

 تكلفته وتيسر الطارئة، االجتماعية واحلاالت املخاطر وتغطيته ككفايته،( االجتماعي الضمان عناصر خمتلف املؤشرات
 املشمولني األشخاص مجيع تشمل وأن احملظورة، التمييز أسس حسب املؤشرات هذه ُتصّنف وأن ،)إليه الوصول وإمكانية
 باملؤشرات يتعلق فيما تسترشد أن األطراف الدول وبإمكان .لسيطرهتا اخلاضعني أو الطرف للدولة اإلقليمية بالوالية
  .االجتماعي للضمان الدولية رابطةوال العاملية الصحة ومنظمة الدولية العمل منظمة يف اجلاري بالعمل املناسبة

 معايري تضع أن االجتماعي، الضمان يف للحق املناسبة املؤشرات حتدِّد أن بعد األطراف، الدول إىل ويطلب  - ٧٦
 .الطرف الدولة مع "نطاقٍ حتديد" عملية اللجنة ستبدأ التقارير، لتقدمي الدوري اإلجراء وخالل .مناسبة وطنية

 واملعايري املؤشرات يف مشتركة بصورة بالنظر واللجنة الطرف الدولة قيام على نطاقال حتديد عملية وتنطوي
 التالية، اخلمس السنوات ويف .املقبلة اإلبالغ فترة خالل بلوغها املراد األهداف بعد فيما ستحدد اليت الوطنية
 ذلك، وبعد .االجتماعي ضمانال يف للحق تنفيذها رصد يف للمساعدة الوطنية املعايري هذه الطرف الدولة تستخدم

 ما أسباب ويف ال، أم املعايري حتقيق مت قد كان إذا فيما واللجنة الطرف الدولة ستنظر الالحقة، اإلبالغ دورة يف
 تستخدم أن تقاريرها، وإعداد املعايري وضع عند األطراف، للدول وينبغي .)٤٤(صعوبات من الدولة واجهته

  .املتخصصة وبراجمها املتحدة األمم لوكاالت ستشاريةاال واخلدمات املوّسعة املعلومات

                                                      

، )١٢املادة (احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه بشأن ) ٢٠٠٠(١٤انظر التعليق العام رقم  )٤٤(
 .٥٨الفقرة 
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  واملساءلة االنتصاف سبل -  دال
 إىل الوصـول إمكانية االجتماعي، الضمان يف حقها النتهاك تتعرض جمموعة أو شخص ألي تتوافر أن ينبغي  - ٧٧
 ضحايا مجيع ُيمنح أن وينبغي ؛)٤٥(والدويل الوطين املستويني على املناسبة السبل من غريها أو فّعالة قضائية انتصاف سبل

 ضمان أو الترضية أو املايل التعويض أو االسترداد يتضمن مناسب، تعويض يف احلق االجتماعي الضمان يف احلق انتهاكات
 هذا انتهاكات مبعاجلة املشاهبة، واملؤسسات اإلنسان، حقوق وجلان الوطنيني، املظامل ألمناء السماح وينبغي .التكرار عدم
  .املتاحة املوارد به تسمح ما بأقصى االنتصاف سبل على للحصول القانونية املساعدة توفري وينبغي .قاحل

 الضمان يف الفرد حق مع تتعارض إجراءات أي آخر ثالث طرف أي أو الطرف الدولة تتخذ أن وقبل  - ٧٨
 مع ويتمشى القانون، به يسمح حنو على اإلجراءات هذه اختاذ يتم أن املعنية السلطات تكفل أن يتعني االجتماعي،

 املناسب الوقت يف الكشف )ب( املتضررين؛ األشخاص مع احلقيقي التشاور فرصة )أ( :يلي ما ويتضمن العهد،
 اإلجراءات بشأن معقولة مبهلة إخطار إرسال )ج( املقترحة؛ بالتدابري املتعلقة املعلومات عن كاملة وبصورة
 للحصول القانونية املساعدة توفري ) ه( للمتضررين؛ القانونيني واالنتصاف تقاضيال إمكانية توفري )د( املقترحة؛

 االشتراكات دفع على الشخص قدرة إىل اإلجراءات هذه اختاذ يستند وحيثما .القانون مبوجب انتصاف سبل على
 أياً الفرد، انحرم عدم وينبغي .احلسبان يف تؤخذ أن جيب الدفع على قدرته فإن االجتماعي، الضمان نظام يف

 كما االستحقاقات من األساسي األدىن احلد من حرمانه أو متييزية، أسس على ما استحقاق من الظروف، كانت
   .)أ(٥٩ الفقرة يف معرفة هي

 أن احمللي القانوين النظام يف االجتماعي الضمان يف باحلق تعترف اليت الدولية الصكوك إدماج شأن ومن  -٧٩
 من احملاكم ميكن أن شأنه من فهذا .تشجيعه ينبغي ولذلك االنتصاف، تدابري وفعالية نطاق كبري حد إىل يعزِّز

  .العهد إىل املباشر باالحتكام االجتماعي الضمان يف احلق انتهاكات يف الفصل

 االهتمام من مزيد إيالء على القانونية باملهن واملشتغلني القضاة تشجِّع أن األطراف للدول وينبغي  - ٨٠
  .ملهامهم أدائهم لدى االجتماعي الضمان يف احلق اكاتالنته

 سبيل يف املدين اجملتمع أعضاء من وغريهم اإلنسان حقوق عن املدافعني عمل األطراف الدول حتترم أن وينبغي  - ٨١
 العمل هذا حتمي وأن االجتماعي، الضمان يف حقهم إعمال على واجلماعات األفراد من واملهّمشني الضعفاء مساعدة

  .وتعزِّزه تيسِّرهو

                                                      

 .٤، الفقرة بشأن التطبيق احمللي للعهد) ١٩٩٨(٩انظر التعليق العام رقم  )٤٥(
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  الدول غري األخرى الفاعلة اجلهات التزامات -  سادساً
 كمنظمة االجتماعي، بالضمان املعنية الدولية املنظمات من وغريها املتخصصة املتحدة األمم لوكاالت ينبغي  - ٨٢

 األمم وبرنامج لطفولة،ل املتحدة األمم ومنظمة والزراعة، األغذية ومنظمة العاملية، الصحة ومنظمة الدولية، العمل
 وكذلك االجتماعي، للضمان الدولية والرابطة اإلمنائي، املتحدة األمم وبرنامج البشرية، للمستوطنات املتحدة

 تستفيد وأن األطراف، الدول مع فعالة بصورة تتعاون أن العاملية، التجارة كمنظمة بالتجارة املعنية الدولية املنظمات
   .الوطين املستوى على االجتماعي الضمان يف احلق بتنفيذ يتعلق فيما ألخرىا خربات من منها الواحدة

 يف احلق تراعي أن الدويل، والبنك الدويل النقد صندوق سيما ال الدولية، املالية للمؤسسات وينبغي  - ٨٣
 واملشاريع اهليكلي كيُّفبالت اخلاصة وبراجمها االئتمانية واتفاقاهتا باإلقراض، املتعلقة سياساهتا يف االجتماعي الضمان
 والفئات لألفراد بالنسبة خاصة فيه، التفريط وليس االجتماعي الضمان يف باحلق التمتع تعزيز يتم لكي ،)٤٦(املماثلة
  .واملهمشني احملرومني

 احلق بإعمال املتعلقة اللتزاماهتا االمتثال على قدرهتا ويف األطراف الدول تقارير يف النظر عند اللجنة، وستدرس  -٨٤
 بإدماج الدولية املنظمات قيام شأن ومن .األخرى الفاعلة اجلهات مجيع تقدمها اليت املساعدة آثار االجتماعي، الضمان يف

  .كبري حد إىل االجتماعي الضمان يف احلق تنفيذ ييسر أن وسياساهتا براجمها يف اإلنسان حقوق ومبادئ قانون

_ _ _ _ _  

                                                      

 .) من العهد٢٢املادة (بشأن التدابري الدولية للمساعدة التقنية ) ١٩٩٠(٢التعليق العام رقم ظر ان )٤٦(


