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 الدورة الثالثة والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٧البند 

ــها  ــز حقــوق اإلنــسان ومحايت مــسائل حقــوق  : تعزي
اإلنسان، مبا يف ذلك النهج البديلة لتحسني التمتع 

    الفعلي حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية
 حقوق اإلنسان والفقر املدقع  مبسألة ة املعنية املستقلةتقرير اخلبري  
   
 مذكرة من األمني العام   

 مبـسألة يتشرف األمني العام بأن حييل إىل أعضاء اجلمعية العامة التقرير املؤقـت املتعلـق                
غـدالينا سـيبولفيدا كارمونـا، اخلـبرية املـستقلة املعنيـة            احقوق اإلنسان والفقر املدقع املقدم من م      

  .٨/١١لقرار جملس حقوق اإلنسان ر املدقع، وذلك وفقا نسان والفقمبسألة حقوق اإل
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 تقرير اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع  
 

 موجز 
وقد أنـشئت واليـة اخلـبري       . ٨/١١يقدم هذا التقرير وفقا لقرار جملس حقوق اإلنسان          

 الـصادر عـن   ١٩٩٨/٢٥ب القـرار  املستقل املعين مبسألة حقـوق اإلنـسان والفقـر املـدقع مبوجـ          
وقـد أنـشئت هـذه الواليـة هبـدف تعزيـز اجلهـود املبذولـة علـى                  . جلنة حقـوق اإلنـسان الـسابقة      

الـصعد الدوليــة واإلقليميــة والوطنيـة للحــد مــن الفقـر وختفيــف اآلثــار املترتبـة عليــه عــن طريــق     
 .محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها

سان، عينــت الــسيدة ماغــدالينا ســيبولفيدا    ويف الــدورة الــسابعة جمللــس حقــوق اإلنــ     
، ٨/١١ومبوجـب القـرار     . كارمونا خبرية مستقلة معنية مبسألة حقوق اإلنـسان والفقـر املـدقع           

ويف هـذا التقريـر، حتـدد اخلـبرية         . قام جملس حقوق اإلنـسان بتجديـد الواليـة وإعـادة تنـشيطها            
شواغل األساسية اليت ستـسترشد هبـا يف        املستقلة املعينة حديثا اإلطار املفاهيمي القائم وبعض ال       

 يعـرض هـذا التقريـر جمموعـة      كمـا  .االضطالع بأنشطتها واليت سينظر فيها خالل فترة واليتها       
أمـا اجلـزء الثالـث،    . ويقـدم اجلـزءان التمهيـديان وصـفا للواليـة      . مـن اإلجـراءات   مقترحة  أولية  

دقع، والعالقـة بـني الفقـر وحقـوق        طار املفاهيمي، مبا يف ذلك تعريف الفقر املـ        لإلفيقدم وصفاً   
 اجلــزء التــايل الــشواغل ويتنــاول.  الفقــرجتــاهاإلنــسان، والقيمــة املــضافة لنــهج حقــوق اإلنــسان 

األساسية اليت ستسترشد هبا يف عملها وأنشطتها خالل فتـرة واليتـها، مبـا يف ذلـك أثـر التمييـز                    
أة واألطفـال واملعـوقني، واالفتقـار       واالستبعاد االجتماعي، والتحديات احملـددة الـيت تواجـه املـر          

إىل مشاركة جمدية من جانب األشخاص الذين يعيشون يف فقر، وأثـر الـسياسات العامـة علـى                  
ــالفقر بوصــفه قــضية مــن قــضايا حقــوق        ــوعي ب مــن يعيــشون يف فقــر مــدقع، واالفتقــار إىل ال

لـصلة وأنـشطة    كما يشري التقرير إىل التعاون مع أصحاب املصلحة والـشركاء ذوي ا           . اإلنسان
خـالل  اخلـبرية    العامة اليت ستعاجلها     ات موجزة عن قضايا السياس    بإشارةوخيتتم التقرير   . النشر

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة 
 ولكنـه يعـد قـضية هامـة         عمل اخلـري  والقضاء على الفقر املدقع ليس مسألة من مسائل          

نونية حنـو األشـخاص   ذلك أن الدول تقع عليها التزامات قا  . وملحة من قضايا حقوق اإلنسان    
 واالقتـصادية   املدنيـة الذين يعيشون يف فقر مدقع وهي التزامـات تـرتبط بكامـل نطـاق احلقـوق                 

ومــن منظــور حقــوق اإلنــسان، جيــب أن تــسترشد أيــة       . والــسياسية والثقافيــة واالجتماعيــة  
ركة مبادرات هتدف إىل معاجلة حالة من يعيشون يف فقر مببادئ املساواة وعـدم التمييـز واملـشا                

 .والشفافية واملساءلة



A/63/274  
 

08-45928 3 
 

 بـني  الـصلة وستواصل اخلبرية املستقلة، وفقا ملا حدده جملس حقـوق اإلنـسان، دراسـة            
قــضايا التمييــز وحالــة املــرأة قــر املــدقع، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لالتمتــع حبقــوق اإلنــسان والف

تعـاون  لبا طالع بعملـها  ضـ وسـتتوخى اال  . واألطفال واملعوقني وغريهم مـن الفئـات املستـضعفة        
وثيق مع نطـاق عـريض مـن أصـحاب املـصلحة، مثـل الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة،                      ال

كمــا ستــسعى إىل التعــاون مــع    . املــدينواآلليــات اإلقليميــة، واألطــراف الفاعلــة يف اجملتمــع     
 . الشركاء اجلدد واالستراتيجيني مثل القطاع اخلاص واملنظمات اجملتمعية
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 مقدمة -أوال  
، قرر جملـس حقـوق اإلنـسان متديـد واليـة اخلـبري املـستقل املعـين         ٨/١١مبوجب القرار   - ١

 مبوجـب قـرار جلنـة حقـوق اإلنـسان     ت أصـال   أنـشئ مبسألة حقوق اإلنسان والفقـر املـدقع، الـيت      
ويــدعو القــرار اخلــبري املــستقل إىل  . ، وذلــك لفتــرة أخــرى قــدرها ثــالث ســنوات ١٩٩٨/٢٥

 التمتع حبقوق اإلنسان والفقر املدقع، مع إيالء اهتمام خـاص لقـضايا   بنيمواصلة دراسة الصلة   
كمـا يـدعو القـرار      .  والفئات األخـرى املعرضـة للتمييـز       واملعوقنيالتمييز وحالة املرأة واألطفال     

كمـا طلـب    . تقلة لإلسـهام يف خمتلـف اجلهـود الدوليـة املتـصلة بالقـضاء علـى الفقـر                 اخلبرية املـس  
 .قوق اإلنسان وإىل اجلمعية العامة تقرير سنوي عن تنفيذ القرار إىل جملس حميإليها تقد

منـصوص عليهمـا   ويعد القضاء علـى الفقـر وتعزيـز حقـوق اإلنـسان هـدفني متـرابطني               - ٢
  األمـم املتحـدة    األساسية بدءا من ميثاق األمم املتحـدة إىل إعـالن         وثائق  ال يف الكثري من     تفصيال

ــة   ــة لأللفي ــة واألهــداف اإلمنائي ــصادي    . )١(لأللفي ــالرغم مــن خمتلــف االلتزامــات والنمــو االقت وب
إنـه مـن املـسلم بـه علـى          ف املاضـية،    ٦٠الــ   العاملي امللموس الـذي شـوهد علـى مـدى الـسنوات             

 ومــا زال الفقــر يقــوض حقــوق النــاس  )٢(اة قــد اتــسعتنطــاق واســع أن فجــوة انعــدام املــساو 
ومن مث، هناك حاجة واضحة وملحة ملضاعفة اجلهـود املبذولـة           . وكرامتهم يف مجيع أحناء العامل    

 .من أجل احلد من الفقر املدقع والقضاء عليه مع أخذ منظور حقوق اإلنسان يف االعتبار
ناطق يف العامل، بصرف النظر عـن مـستوى         وميثل الفقر املدقع مشكلة بالنسبة جلميع امل       - ٣

وقــد ذكــر األمــني العــام يف الــسنة املاضــية، عنــد منتــصف التــاريخ احملــدد لتحقيــق . التنميــة فيهــا
__________ 

هناك عدد كبري مـن القـرارات املتـصلة بـالفقر املـدقع اختـذهتا اجلمعيـة العامـة واللجنـة الفرعيـة الـسابقة املعنيـة                   )١( 
وقد اختذ كثري من هذه القرارات قبل إنـشاء واليـة اخلـبري املـستقل مـن قبـل              . بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   

ولالطــالع علــى قــرارات اجلمعيــة العامــة، انظــر بــصفة عامــة القــرارات         . نــة حقــوق اإلنــسان الــسابقة   جل
؛ وفيما يتعلق باالحتفال بيوم دويل للقضاء علـى الفقـر، انظـر القـرار         ٥٧/٢١١، و   ٥٥/١٠٦، و   ٥٢/١٣٤
تعلـق باالحتفـال    ؛ وفيمـا ي   ٤٨/١٨٣؛ وفيما يتعلق بالسنة الدولية للقضاء على الفقر، انظـر القـرار             ٤٧/١٩٦

ــرار           ــر انظــر الق ــى الفق ــم املتحــدة األول للقــضاء عل ــد األم ــر وإعــالن عق ــى الفق ــة للقــضاء عل ــسنة الدولي بال
، مبـا يف ذلـك   )٢٠٠٦-١٩٩٧(؛ وفيما يتعلق بتنفيذ عقد األمم املتحدة األول للقضاء على الفقر           ٥٠/١٠٧

؛ وفيمـا يتعلـق     ٥٦/٢٠٧ انظـر القـرار      اقتراح إنشاء صـندوق عـاملي للتـضامن مـن أجـل القـضاء علـى الفقـر،                 
ولالطـالع  . ٦٢/٢٠٥، انظـر القـرار      )٢٠١٧-٢٠٠٨(بتنفيذ عقد األمم املتحدة الثاين للقـضاء علـى الفقـر            

ــر      ــسابقة، انظـ ــسان الـ ــوق اإلنـ ــة حقـ ــرارات جلنـ ــى قـ ؛ E/CN.4/RES/2001/31؛ و E/CN.4/RES/2000/12علـ
الطالع على قرارات اللجنة الفرعيـة الـسابقة املعنيـة       ول. E/CN.4/SUB.2/1996/2؛ و   E/CN.4/RES/2002/30 و

 . E/CN.4/SUB.2/RES/2002/13؛ و E/CN.4/SUB.2/RES/2001/8بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، انظر 
يوجد عدد من الدراسات املوثوقة يف هذا الصدد، انظر على سبيل املثال، البحث الذي أجراه للبنـك الـدويل            )٢( 

 كـانون  ٢٨، انعدام املساواة على الصعيد العاملي أكرب ممـا كـان يعتقـد         برانكو ميالنوفيتش،   اخلبري االقتصادي   
 .٢٠٠٧ديسمرب /األول
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األهداف اإلمنائية لأللفية، أنه بالرغم من إحراز بعض التقدم، ما زال هناك حنو بليـون شـخص                 
د أحرزت تقدماً يف احلد مـن الفقـر،         وحىت إذا كانت بعض املناطق ق     . )٣(يعيشون يف فقر مدقع   

فإن هذه العملية مل تكن متسقة، ويف بعض البلدان تتزايد أعداد األشـخاص الـذين يعيـشون يف                 
وفقـا لبيانـات البنـك الـدويل، فـإن ارتفـاع أسـعار األغذيـة والوقـود خـالل الـسنتني                  . فقر مدقع 

، األمـر الـذي سـيؤدي        مليون شـخص لالنـضمام إىل صـفوف الفقـراء          ١٠٠املاضيتني قد تدفع    
 . )٤(إىل عكس مسار املكاسب اليت حتققت خالل العقد املاضي

. وتشري التقديرات احلالية إىل أن األطفال والنساء هـم أشـد الفئـات تـضرراً مـن الفقـر                   - ٤
، فـإن الفقـر هـو الـسبب األساسـي الرتفـاع             “٢٠٠٦حالـة األطفـال يف العـامل        ”ووفقا لتقريـر    

إذ أن هنـاك أكثـر مـن بليـون طفـل حمـرومني بـشدة             . يات بني األطفـال   معدالت االعتالل والوف  
من واحدة على األقل مـن الـسلع أو اخلـدمات األساسـية الـيت مـن شـأهنا أن تتـيح هلـم إمكانيـة                          

 . )٥(البقاء والنماء واالزدهار
ومن الواضح، أن القضاء على الفقر املدقع يعد قضية مهمة وملحة من قـضايا حقـوق                  - ٥

 وتقــع علــى الــدول التزامــات قانونيــة جتــاه مــن يعيــشون يف فقــر مــدقع تتــصل بنطــاق .اإلنــسان
 .كامل من احلقوق املدنية واالقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية

وقد بدأت اخلبرية املستقلة اجلديدة، السيدة ماغدالينا سـيبولفيدا كارمونـا، واليتـها يف               - ٦
 الوقـت يف مـشاورات غـري رمسيـة بغيـة حتديـد وبلـورة                ، ودخلت منذ ذلك   ٢٠٠٨مايو  / أيار ١

 وصـفا لإلطـار   هـذا التقريـر  وهي تقـدم يف  . أولوياهتا وأنشطتها خالل الفترة األولية من واليتها   
ملــها وأنــشطتها خــالل فتــرة  املفــاهيمي القــائم والــشواغل األساســية الــيت ستــسترشد هبــا يف ع  

اءات وتشري إىل التعاون مع أصـحاب املـصلحة   من اإلجرمقترحة  حتدد جمموعة أولية    واليتها، و 
 التركيــز سينــصب عليهــا وخيتــتم التقريــر بإشــارة مــوجزة إىل القــضية الــيت      . النــشروأنــشطة 

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨األساسي لعمل اخلبرية خالل الفترة 
 

 والية اخلبرية املستقلة -ثانيا  
ة املـستقلة علـى     ز أنـشطة اخلـبري     سـترك  ،٨/١١ مع قرار جملـس حقـوق اإلنـسان          اتساقاً - ٧
 :يلي ما

__________ 
 ). A/62/1(، ١الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم انظر  )٣( 
حاطـــة بـــشأن أســـعار األغذيـــة والطاقـــة،  إ-البنـــك الـــدويل، الربنـــامج العـــاملي لالســـتجابة ألزمـــة األغذيـــة  )٤( 

 .٢٠٠٨يوليه /متوز ٩
 .٢٠٠٦ مستبعدون وغري مرئيني، ٢٠٠٦حالة األطفال يف العامل، اليونيسيف،  )٥( 
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 مواصلة دراسة الصلة بني التمتع حبقوق اإلنسان والفقر املدقع؛ )أ( 
حتديـد النــهج البديلـة إلزالــة مجيـع العقبــات، مبـا يف ذلــك العقبـات املؤســسية،       )ب( 

على الصعد اإلقليميـة والوطنيـة والدوليـة، والـصعد العامـة واملؤسـسية واجملتمعيـة، الـيت تعتـرض                    
 الكامل حبقوق اإلنسان بالنسبة جلميع األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع؛ التمتع 

 الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة، مبـا يف         الـصعد  التـدابري املتخـذة علـى        أجنعحتديد   )ج( 
، لتعزيز متتع األشخاص الـذين يعيـشون يف فقـر            وذلك ذلك التعاون مع املنظمات املالية الدولية     

 قوق اإلنسان؛مدقع متتعاً كامالً حب
ــة الــيت   )د(  ــشأن الكيفي ــذين   مــن شــأهنا أن تقــدمي توصــيات ب  متكــن األشــخاص ال

يعيــشون يف فقــر مــدقع مــن املــشاركة يف العمليــة الــيت تــؤدي إىل متــتعهم متتعــا كــامال حبقــوق     
 وحــشد هماإلنــسان وحتــسني نوعيــة حيــاهتم بــصورة مــستدامة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق متكينــ   

 عد؛ املوارد على كافة الص
 مـسائل حقــوق  تعـاجل تنميـة التعـاون مـع هيئــات األمـم املتحـدة األخـرى الــيت        )هـ( 

  نشط يف جمال مكافحة الفقر املدقع؛ تقوم أيضا بدوراإلنسان واليت
ــيم  )و(  ــشاركة يف تقي ــذامل ــر،       تنفي ــى الفق ــضاء عل ــاين للق ــم املتحــدة الث ــد األم  عق

الذي اعتمـده   ،  )٦(األلفية، وتوافق آراء مونتريي   واألهداف املتفق عليها دوليا الواردة يف إعالن        
 مـؤمتر القمـة العـاملي        نتـائج  ، وخطـة تنفيـذ    ٢٠٠٢مـارس   /املؤمتر الدويل لتمويل التنميـة يف آذار      

 للتنمية املستدامة؛
العمل على دراسة أثر التمييز على الفقـر املـدقع، مـع مراعـاة إعـالن وبرنـامج                   )ز( 

 العنصرية والتمييـز    ملناهضة يف املؤمتر العاملي     ٢٠٠١سبتمرب  /عمل ديربان الذي اعتمد يف أيلول     
 العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

إيالء اهتمام خاص حلالة املرأة اليت تعيش يف فقـر مـدقع، وسـبل متكينـها، مـع                    )ح( 
 تطبيق منظور جنساين يف عملها؛ 

قـر مـدقع، وكـذلك للفئـات        إيالء اهتمام خاص لألطفال الـذين يعيـشون يف ف          )ط( 
  اإلعاقة ممن يعيشون يف فقر مدقع؛واألشد استضعافا، مبن فيهم األشخاص ذو

__________ 
 )٦( A/CONF.198/11 املرفق١، الفصل األول، القرار ،. 
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تقدمي اقتراحات ميكن أن تسهم يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وخباصـة               )ي( 
، الذي يرمي إىل خفض نسبة من تقل دخوهلم عن دوالر واحد يف اليـوم ونـسبة مـن          ١اهلدف  

، علـى أن يؤخـذ يف االعتبـار دور املـساعدة            ٢٠١٥اجلوع إىل النـصف حبلـول عـام         يعانون من   
  الوطين للحد من الفقر املدقع؛ املتخذة على الصعيدوالتعاون الدوليني يف تعزيز اإلجراءات

ــصلة       )ك(  ــة ذات ال ــبات الدولي ــؤمترات واملناس ــهام يف امل ــشاركة واإلس مواصــلة امل
 . املدقعهبدف التشجيع على احلد من الفقر

 ةمجيـع احلكومـات أن تتعـاون مـع اخلـبري           ٨/١١ جملـس حقـوق اإلنـسان        قـرار ويناشد   - ٨
ــدعو وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا ذات     ةاملــستقل ــه، وي  وأن تــساعده يف عمل
ات  مبـا يف ذلـك املنظمـ   ، واهليئات املنشأة مبعاهدات، واألطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين       ،الصلة
، إىل أن تتعـاون تعاونـاً كـامالً مـع اخلـبرية      ة يف القطـاع اخلـاص  احلكومية واألطراف الفاعلـ  غري  

ويطلب القرار كذلك إىل مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان أن       . املستقلة يف أداء واليتها   
تويل أولوية عالية ملسألة الصلة بني الفقـر املـدقع وحقـوق اإلنـسان، وأن تتعـاون تعاونـا كـامال                     

 .مع اخلبرية املستقلة
 

 الصلة بني حقوق اإلنسان والفقر املدقع: اإلطار املفاهيمي -ثالثا  
 

 تعريف الفقر -ألف  
، عرفـت جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          ٢٠٠١يف عام    - ٩

املـوارد والقـدرات    ظرف إنساين يتسم باحلرمـان املـستدام أو املـزمن مـن             ”: والثقافية الفقر بأنه  
واخليارات واألمن والسلطة الالزمة مجيعا للتمتع مبستوى الئـق مـن املعيـشة واحلقـوق األخـرى         

 .)٧(“املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية
وقد عمد اخلبري املستقل السابق املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقـر املـدقع، الـدكتور                - ١٠

مـزيج مـن فقـر الـدخل،     ”ا، إىل صياغة تعريف عملـي مفيـد للفقـر املـدقع بأنـه        أرجون سينغوبت 
وهـذا التعريـف ال يأخـذ يف االعتبـار فقـط            . )٨(“وفقر التنمية البـشرية، واالسـتبعاد االجتمـاعي       

الــصبغة املتعــددة األبعــاد للفقــر املــدقع، مــن حيــث أســبابه ومظــاهره وعواقبــه، بــل جيــسد أيــضا 
وبـالرغم مـن أن هـذا التعريـف     . ن وتشابكها وعدم قابليتـها للتجزئـة  ترابط مجيع حقوق اإلنسا  

يسلم بأن االفتقار إىل الدخل يعد مسة رئيـسية للفقـر املـدقع، فإنـه يـسلم أيـضا بـأن الفقـر، مـن                       
__________ 

 .٨، الفقرة E/C.12/2001/10انظر  )٧( 
 .٦، الفقرة A/HRC/7/15انظر  )٨( 
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وجهة نظر حقوق اإلنسان، ال يقتصر على احلرمان االقتـصادي، بـل يعـين أيـضا درجـة كـبرية                    
 .)٩(السياسيمن احلرمان االجتماعي والثقايف و

 
 الصلة بني حقوق اإلنسان والفقر املدقع -باء  

. )١٠(رغم أنه يبدو أن مثـة اتفاقـا علـى أن الفقـر يـشكل حرمانـا مـن الكرامـة اإلنـسانية                - ١١
فإنــه يلــزم االضــطالع مبزيــد مــن العمــل ملواصــلة حتليــل وتقويــة الــروابط املــستمدة مــن التجربــة 

وبـالنظر إىل العمـل الـذي اضـطلع بـه بالفعـل بـشأن               . دقعالعملية بني حقوق اإلنسان والفقر امل     
املسألة من جانب اآلليات واهليئات األخـرى املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، تالحـظ اخلـبرية املـستقلة                 

 :أن حقوق اإلنسان والفقر املدقع مرتبطان بثالث طرق على األقل
ــسان يف       )أ(  ــوق اإلن ــن حق ــان م ــر ســببا ونتيجــة للحرم  آن ميكــن أن يكــون الفق
وبعبـارة أخـرى، فإنـه يف حـني أن عـدم إعمـال حقـوق اإلنـسان كـثريا مـا يكـون سـببا                          . واحد

 ؛)١١(للفقر، فإن الفقر يف كثري من حاالت يكون سببا النتهاكات حقوق اإلنسان
ُيعــد إعمــال مجيــع حقــوق اإلنــسان واجلهــود الراميــة إىل القــضاء علــى الفقــر     )ب( 

. ايــة حقـوق اإلنـسان تــساعد يف احلـد مــن الفقـر املــدقع    ذلـك أن مح . املـدقع أمـرين متعاضــدين  
 وجيب أن تكون مجيع اجلهود املبذولة للقضاء على الفقر مستندة إىل حقوق اإلنسان؛

__________ 
يونيــه / حزيــران٢٥الن وبرنــامج عمــل فيينــا، اللــذين اعتمــدمها املــؤمتر العــاملي حلقــوق اإلنــسان يف   انظــر إعــ )٩( 

١٩٩٣) A/CONF.157/23(   ؛ وإعالن كوبنهاغن بشأن التنميـة املـستدامة الـذي    ٢٥ و ١٤، وخباصة الفقرتان
هانــسربغ بــشأن ؛ وإعــالن جو١٩٩٥مــارس / آذار١٢اعتمــده مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة يف   

منـشور   (٢٠٠٢ الـذي اعتمـده مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة يف عـام                ٢٠٠٢التنمية املستدامة لعـام     
 ١١ و ٧ و ٣، املرفـق، الفقـرات   ١الفصل األول، القـرار  )  والتصويبA.03.II.A.1األمم املتحدة، رقم املبيع ِ    

ؤمتر العــاملي ملكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري ؛ وإعــالن وبرنــامج عمــل ديربــان الــذي اعتمــده املــ ٢١و 
ــام        ــن تعــصب يف ع ــذلك م ــصل ب ــا يت ــب وم ــة األجان ــصل Corr.1 و A/CONF.189/12 (٢٠٠١وكراهي ، الف

 .١٨، الفقرة )األول
، وإعــالن األمــم )A/CONF.157/23 (٢٥ -انظــر علــى ســبيل املثــال إعــالن وبرنــامج عمــل فيينــا، املــادة أوال   )١٠( 

، وعددا من قرارات اجلمعية العامة، مثـل القـرارين          ١١، الفقرة   )٥٥/٢قرار اجلمعية العامة    (لفية،  املتحدة لأل 
 .٦١/١٥٧ و ٤٧/١٩٦

 من املكلفـني بواليـات      ٣٧باملثل، سلّم   . ٦١/١٥٧ و   ٦٠/٢٠٩انظر على سبيل املثال قراري اجلمعية العامة         )١١( 
الفقــر كــثريا ”، بــأن ٢٠٠٦حقــوق اإلنــسان يف عــام مبوجــب اإلجــراءات اخلاصــة، يف بيــان عــام، مبناســبة يــوم 

، تتفاعـل فيـه انتـهاكات احلقـوق     اإلنـسان لحرمـان مـن حقـوق    ليكون سببا، فضال عن نتيجـة، لنظـام معقـد         ما
انظر (“ ضد بعضها بعضا، وتترتب عليها آثار مدمرة        املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، ويع     

مـن االسـتعجال، هكـذا يقـول اخلـرباء املـستقلون لألمـم املتحـدة                بأقصى درجـة    ى للفقر   أن تتصد على الدول   ”
 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨، “مبناسبة يوم حقوق اإلنسان
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ــر      )ج(  ــار الـــالزم للحـــد مـــن الفقـ ــادئ حقـــوق اإلنـــسان اإلطـ ــايري ومبـ ــوفر معـ تـ
ى الـدول بالدرجـة     عل(ويفرض إطار حقوق اإلنسان التزامات ملزمة قانونا        . القضاء عليه  أو/و

يـسترشد هبـا يف اجلهـود املبذولـة للقـضاء      ) األوىل ولكن أيـضا علـى األطـراف الفاعلـة األخـرى      
وهنــج حقــوق اإلنــسان لــن حيــدد بالــضرورة علــى وجــه الدقــة التــدابري الــيت يــتعني  . علــى الفقــر

د مـن   اختاذها يف جمال السياسات، نظرا ألن الدول تتمتع بسلطة تقديرية لصياغة سياسـات احلـ              
ومع ذلك، فإن هنج حقوق اإلنسان يتطلـب أن تأخـذ           . الفقر اليت تكون هي األنسب لظروفها     

الدول يف اعتبارها التزاماهتـا الدوليـة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان عنـد صـياغة سياسـاهتا ومبادراهتـا             
ا إىل  وتـشري هـذه االلتزامـات امللزمـة قانونـ         . أو القـضاء عليـه    /األخرى املتصلة باحلد من الفقر و     

وبـالرغم مـن أن القيـود علـى املـوارد قـد ُتلـزم         . النتيجة النهائية وكذلك إىل العملية املـستخدمة      
مقرري السياسات بأن يوازنوا بـني أهـداف بديلـة، فـإن هنـج حقـوق اإلنـسان يفـرض شـروطا                      
معينة على مقرري الـسياسات وميلـي علـيهم أن يولـوا أولويـة لألهـداف والعمليـات الـيت تـوفر                      

ــة ملــن يعيــشون يف فقــر مــدقع مــن التــدابري الــيت تقــوض حقــوقهم اإلنــسانية األساســية     احلما . ي
أو القـضاء   /ويقضي القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، عنـدما ُيطبـق يف جمـال احلـد مـن الفقـر و                     

عليه، بأن على الدول أن تكفل أن توفر كل سياسـة أو مبـادرة تتخـذها محايـة وتعزيـز حقـوق                  
باإلضافة إىل ذلك، فإن هنج حقوق اإلنسان يفرض واجبـا لكفالـة إيـالء              و. من يعيشون يف فقر   

. أولوية حلقوق وشواغل من يعيشون يف فقر عند صـياغة وتنفيـذ أي سياسـة أو مبـادرة أخـرى       
ومن مث، فإن القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان ال يلغـي، وإمنـا يقيـد، الـسلطة التقديريـة للـدول                        

 .ساهتاوالكيانات األخرى يف صياغة سيا
 

 الفقر املدقعإزاء القيمة املضافة التباع هنج حقوق اإلنسان  -جيم  
اعترفت شىت هيئات األمم املتحدة يف عديد من املناسبات بالقيمة املـضافة التبـاع هنـج      - ١٢

وكان مما له أمهية خاصة يف هذا الـصدد قيـام جملـس حقـوق               . الفقر املدقع إزاء  حقوق اإلنسان   
ه الوالية، فضال عن العديـد مـن القـرارات الـيت تـربط بـني حقـوق اإلنـسان                    اإلنسان بإنشاء هذ  

ومن خالل خمتلـف اإلجـراءات والقـرارات، رسـخ جملـس حقـوق اإلنـسان،            . )١٢(والفقر املدقع 
هتمامــات وجلنــة حقــوق اإلنــسان الــسابقة، واجلمعيــة العامــة، وضــع الفقــر يف صــلب قائمــة اال 

 .املتعلقة حبقوق اإلنسان
ا التقرير، تشدد اخلبرية املستقلة على املزايا التالية التبـاع هنـج حقـوق اإلنـسان                ويف هذ  - ١٣

 :إزاء الفقر املدقع

__________ 
 .٨/١١ وقرار جملس حقوق اإلنسان ٦١/١٥٧انظر على سبيل املثال قرار اجلمعية العامة  )١٢( 
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 إن معايري حقـوق اإلنـسان، كمـا هـي           :بناء توافق يف اآلراء وتعزيز املشروعية      )أ( 
هـا  التشريعات احملليـة، هـي جمموعـة مـن القـيم املتفـق علي             وواردة يف املعاهدات الدولية الرئيسية      

 ويـساعد هنـج حقـوق اإلنـسان يف بنـاء توافـق       ؛عامليا واليت تفرض التزامات قانونية على الـدول   
عد الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة مـــن أجـــل دعـــم الـــسياسات اجتمـــاعي يف اآلراء علـــى الـــُص

 ويف الوقـت ذاتـه، فـإن اتبـاع     ؛أو القضاء عليه/واألنشطة اليت تستهدف احلد من الفقر املدقع و     
إىل جمموعــة مــن املعــايري   وق اإلنــسان يــضيف عنــصر املــشروعية حيــث أنــه يــشري       هنــج حقــ 
 عامليا؛ املقبولة

يتمثـل جـوهر هنـج حقـوق     . متكني من يعيشون يف فقر وتسليط الضوء علـيهم    )ب( 
 ومن شـأن التركيـز علـى احلقـوق وااللتزامـات            ؛اإلنسان يف متكني الفئات املستضعفة واحملرومة     

 هو الذي حيق له أن يتقدم مبطالبات ومن هو الـذي يقـع عليـه واجـب                  أن يساعد يف حتديد من    
 وبـالرغم مـن   ؛ وبالتايل متكني من تكون لديهم مطالبات مشروعة حبقـوق معينـة       اتاختاذ إجراء 

إىل حـد كـبري بالنـسبة ملقـرري         نظـار   أن من يعيـشون يف فقـر مـدقع قـد يظلـون بعيـدين عـن األ                 
تسليط الضوء عليهم ألنـه يقتـضي أن يكـون للنـاس           ييسرالسياسات، فإن هنج حقوق اإلنسان      

 ويتطلب النهج القائم على حقوق اإلنسان حدوث تدخالت مباشـرة هتـدف             ؛صوت مسموع 
 يف فقر مدقع؛من يعيشون إىل محاية 
تقدمي توجيهات بشأن ختطيط وتنفيذ وتقييم السياسات العامة اليت هتـدف إىل            )ج( 

وفر معـايري حقـوق اإلنـسان إطـارا معياريـا يـساعد الـدول          تـ . أو القـضاء عليـه    /احلد من الفقر و   
 وعـالوة علـى ذلـك، يـتعني أن تكـون          ؛على ختطيط وتنفيذ سياسات هتدف إىل احلد من الفقـر         

ــي أال متــس       ــسان وينبغ ــوق اإلن ــع حق ــسقة م ــة مت ــسياسات العام ــوق أي شــخص حتــت   ال حق
 .ظرف من الظروف أي
 

 عند مكافحة الفقرومبادئ حقوق اإلنسان قواعد اعتماد  -دال  
وغريهـا مـن    يفرض إطار حقوق اإلنسان جمموعة من االلتزامات القانونية على الـدول             - ١٤

ويعد التقيد هبذه االلتزامات أمرا حيويا حلماية األشخاص الذين يعيـشون يف            . األطراف الفاعلة 
 .ووقايتهم من الضعف والتخفيف من آثاره والتغلب عليهفقر مدقع 

ابط حقوق اإلنسان وعدم قابليتـها للتجزئـة، فـإن مجيـع حقـوق اإلنـسان هلـا                  ونظرا لتر  - ١٥
ــالفقر املــدقع  وكــثري مــن حقــوق اإلنــسان، مثــل احلــق يف احلــصول علــى أجــر عــادل      . صــلة ب

ومتكـافئ لقــاء العمـل، واحلــق يف الــضمان االجتمـاعي، واحلــق يف التعلـيم، واحلــق يف الــصحة،     
عهــا إطــارا قانونيــا ال يقتــصر أثــره علــى محايــة مــن  واحلــق يف مــستوى معيــشي الئــق، تــوفر مجي
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هتم علـى   قـدر زيـادة   لفقـر و  تعرضـهم ل  يعيشون يف فقر، بل يعد أيـضا بـالغ األمهيـة يف احلـد مـن                 
 .التغلب عليه

سب الـــسلطة التقديريـــة للـــدول وحقـــوق اإلنـــسان املعتـــرف هبـــا دوليـــا ال تقيـــد فحـــ - ١٦
دد أيــضا مــستوى أدىن مــن احلمايــة يقــع علــى الــسياسة، بــل حتــيف جمــال يتعلــق خبياراهتــا  مــا يف

فعلــى ســبيل املثــال، بينمــا يقتــضي االمتثــال التــام ملعــايري احلقــوق . الــدول التــزام قــانوين بتــوفريه
، حــددت اللجنــة املعنيــة    بــإجراءات تدرجييــة  االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة االضــطالع     

 أساســية دنيــا حلمايــة عــدد مــن حقــوق بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة مــستويات
وهـذه املـستويات األساسـية      ). مثل احلق يف الغـذاء والتعلـيم والعمـل والـصحة وامليـاه            (اإلنسان  

األساسي للحقوق ويقع على الدول التزام قـانوين لكفالـة حتقيـق            احملتوى  الدنيا من احلماية متثل     
 اإلنـسان، جيـب علـى الــدول،    ومـن مث، فإنـه مـن منظـور حقـوق     . هـذه املـستويات علـى الفـور    

املتقدمة النمو والنامية على حد سواء، لكي تفي بالتزاماهتا الدولية، أن تكفل علـى أقـل تقـدير                   
دوليـة دنيـا    عتبـة   وهذه االلتزامات، إذا أخـذت معـا، تنـشئ          . محاية املستوى األدىن من احلقوق    

 .)١٣(للوفاء هبامصممة من املعايري ينبغي أن تكون مجيع السياسات االجتماعية والعامة 
ومثة عدد مـن احلقـوق املدنيـة والـسياسية تعتـرب أيـضا ذات أمهيـة حامسـة للقـضاء علـى                        - ١٧

 حالتـهم، علـى سـبيل املثـال، يلـزم         نياحلمايـة ملـن يعيـشون يف فقـر وحتـس          فلتـوفري   . الفقر املـدقع  
ن، واحلــق يف بالــشخص أمــام القــانوأن ُيعتــرف إيــالء االهتمــام لعــدة أمــور مــن بينــها احلــق يف  

إمكانيـة احلـصول    مـا يتعلـق ب    ، مبا يف ذلـك      تكافؤ توفري احلماية القانونية   املساواة أمام القانون، و   
إساءة املعاملة، واحلرية من االعتقـال      ضروب  التعذيب وغريه من    حظر  على اخلدمات العامة، و   

ومـن األمـور   . الةاالنتصاف الفعووسائل احلق يف الوصول إىل العدالة    ني و أو االحتجاز التعسفي  
العامـة،  البالغة األمهية أيضا إعمال احلقوق اليت تتصل اتصاال وثيقا باحلق يف املشاركة يف احلياة               

مثل حرية التعبري، وحرية االجتماع، وحرية تكوين اجلمعيات، وحق الـشخص يف أن ينتخـب               
 .)١٤(وحرية اإلعالم واالنضمام إليها، واحلق يف تكوين النقابات، ُينتخبوأن 
ؤخـذ مجيعهـا سـويا، فإهنـا      تومجيع حقوق اإلنسان مهمـة يف حـد ذاهتـا، ولكـن عنـدما                - ١٨

 ملـشاركة مـن يعيـشون يف فقـر مـشاركة جمديـة            املالئمـة   تكون فعالـة يف كفالـة تـوفري الظـروف           
 .ومستنرية يف عمليات صنع القرار

__________ 
 ٢٠٠١مـايو   / أيـار  ٤ بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف           انظر البيان الذي اعتمدته اللجنة املعنيـة       )١٣( 

 ).E/C.12/2001/10(بشأن الفقر، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 مـــن ٢٣ - ٢١لالطـــالع علـــى مزيـــد مـــن التحليـــل بـــشأن احلقـــوق املتـــصلة باملـــشاركة، انظـــر الفقـــرات   )١٤( 

 . التقرير هذا
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ية حلقــوق كمــا يعــين التــصدي للفقــر مــن منظــور حقــوق اإلنــسان أن املبــادئ األساســ - ١٩
اإلنسان جيب أن ُتؤخذ يف االعتبار عند تصميم سياسات القضاء علـى الفقـر أو ختفيـف حدتـه        

ويف هذا الصدد، تعتزم اخلبرية املستقلة صياغة جمموعة مـن التوصـيات الـيت          . وتنفيذها وتقييمها 
ــة    ــشأن أفــضل طريق ــوفر توجيهــات ب ــادرات األخــرى ذات   ت ــسياسات العامــة واملب لتــضمني ال

مبـــادئ املـــساواة وعـــدم التمييـــز واملـــشاركة والـــشفافية والوصـــول إىل املعلومـــات   )١٥(الـــصلة
 .وتتضمن التوصيات منظورا جنسانيا قويا. واملساءلة

وكـثريا  . وتعد املساواة وعدم التمييز مبدآن أساسـيان يـدعمان محايـة حقـوق اإلنـسان               - ٢٠
 أعـضاء الفئـات احملرومـة، مبـا يف        ما يكون هناك تسليم بأن الفقر يـؤثر بـصورة ال تناسـبية علـى              

ذلــك بعــض الفئــات العرقيــة أو الدينيــة، والــشعوب األصــلية، والنــساء، واألطفــال، واملعــوقني،  
واملـسنني، حيــث أن هــذه الفئـات قــد تكــون عرضـة لزيــادة الــضعف بـسبب تعرضــها ملختلــف     

منـها والـسرية علـى    وكثريا ما ينشأ الفقر بسبب املمارسـات التمييزيـة، العلنيـة            . أشكال التمييز 
وعالوة على ذلك، فإن من يعيشون يف فقر يكونون أيضا معرضـني ملواقـف متييزيـة        . حد سواء 

ــراء   ــوانني      . )١٦(وللوصــم جملــرد كــوهنم فق ــن أي ق ــتخلص م ــسان ال ــوق اإلن ــضي هنــج حق ويقت
ــوارد        أو ــد مــن امل ــراد واجلماعــات ويتطلــب ختــصيص مزي ــز ضــد األف ــشجع التميي ممارســات ت

كمـا تفـرض التزامـات    .  تتوفر هلا أكرب إمكانية إلفادة مـن يعيـشون يف فقـر مـدقع          لألنشطة اليت 
 الثقافيـة   -حقوق اإلنسان على الدول أن تعتمد تدابري حمددة هبدف إزالة احلواجز االجتماعيـة              

 .والسياسية والقانونية اليت تؤدي إىل إدامة الفقر
 فقـر مـدقع مـشاركة فعالـة         كما يتطلب هنج حقوق اإلنسان مشاركة مـن يعيـشون يف           - ٢١

وجيب أن ُيفهم مبدأ املشاركة ال بوصفه جمرد وسـيلة لتحقيـق غايـة معينـة بـل بوصـفه                    . وجمدية
ــه      ــد ذاتـ ــه حبـ ــزم إعمالـ ــوق اإلنـــسان يلـ ــيا مـــن حقـ ــا أساسـ ــشاركة يف تيـــسري  -حقـ ــو املـ  وهـ

 .)١٧(العامة الشؤون
يكـون هنـاك احتـرام    وتقتضي مشاركة من يعيشون يف فقر مـشاركة فعالـة وجمديـة أن      - ٢٢

لنطاق عريض من احلقوق، ومحايتها وإعماهلـا، مبـا يف ذلـك حريـة التعـبري، وحريـة االجتمـاع،                    
ــشخص يف أن ُينتخـــب وأن ُينتخـــب        ــة تكـــوين اجلمعيـــات، وحـــق الـ انظـــر الفقـــرة  (وحريـ

__________ 
؛ املرجـع   ٢٠٠٤إطـار مفـاهيمي،     : مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان واحلد مـن الفقـر            )١٥( 

 .٢٠٠٦نفسه، املبادئ واملبادئ التوجيهية التباع هنج حقوق اإلنسان جتاه استراتيجيات احلد من الفقر، 
 .١٢، الفقرة A/HRC/SUB.1/58/16انظر  )١٦( 
ــال   )١٧(  ــى ســبيل املث ــة      انظــر عل ــة العام ــرار اجلمعي ــسياسية، ق ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب  ٢٢٠٠ العهــد ال

 ).أ (٢٥، املرفق، املادة )٢١-د(
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ويتطلــب ذلــك يف املمارســة العمليــة إنــشاء آليــات وترتيبــات معينــة علــى خمتلــف   ). أعــاله ١٨
فالة إجياد سبل لتمكني من يعيشون يف فقر من أن يكون هلم صـوت مـسموع ودور                 الُصعد لك 

 .فعال يف حياة جمتمعاهتم احمللية
ويتطلــب مبــدأ املــشاركة أكثــر مــن جمــرد إنــشاء آليــات شــكلية متــشتتة ملــشاركة مــن     - ٢٣

فـإن  ومـن مث،    . إذ يلزم كفالة توفر درجة من التـأثري علـى عمليـة صـنع القـرار               . يعيشون يف فقر  
الُنهج املفروضة من القمة على القاعدة قد يكون مشكوكا يف جدواها من وجهة نظـر حقـوق                 

ــسان ــة أن تكــون        . اإلن ــضافرة لكفال ــود مت ــشاركة ضــرورة االضــطالع جبه ــدأ امل ــب مب ويتطل
املشاركة قائمة على التعددية وأن يكون هنـاك متثيـل عـادل لألفـراد واجلماعـات دون أي متييـز              

 .س، أو األصل العرقي، أو السن، أو العنصر، أو اهلوية الثقافية، إخلمن حيث نوع اجلن
ذلـك أن أثـر الفـساد    . وللفساد أثـر سـليب بـالغ علـى حيـاة مـن يعيـشون يف فقـر مـدقع              - ٢٤
يقتصر على ختفـيض الـدخل الـصايف ملـن يعيـشون يف فقـر، ولكنـه يعمـل أيـضا علـى تـشويه                           ال

ويؤكـد هنـج    .  هتـدف إىل تلبيـة احتياجـاهتم األساسـية         السياسات والربامج واالستراتيجيات اليت   
حقوق اإلنسان على الشفافية وإمكانية الوصول إىل املعلومات، ومها ضـمانتان أساسـيتان ضـد       

إذ مــن غــري املــرجح أن يزدهــر الفــساد عنــدما تكــون هنــاك صــكوكا قانونيــة وآليــات  . الفــساد
وغالبـا مـا يفتقـر    .  التعـبري، واملـشاركة  مستقلة حلماية إمكانيـة الوصـول إىل املعلومـات، وحريـة          

من يعيشون يف فقر مدقع إىل إمكانية الوصول إىل املعلومات البالغـة األمهيـة بالنـسبة هلـم والـيت                    
تتصل، على سـبيل املثـال، باخلـدمات االجتماعيـة، وفـرص العمـل، أو تلـك املتعلقـة بالتقنيـات                     

إىل تلك املعلومات إىل زيادة ضـعف مـن         ويؤدي عدم توفر إمكانية الوصول      . الزراعية اجلديدة 
ويتطلب هنـج حقـوق اإلنـسان تعزيـز إمكانيـة وصـول أفقـر الفئـات إىل                  . يعيشون يف فقر مدقع   

 .املعلومات من خالل نطاق عريض من املبادرات يف اجملالني العام واخلاص
ن ذلـك أنـه مـ   . كما يتطلب هنج حقوق اإلنسان توفر آليـات ميـسرة وفعالـة للمـساءلة            - ٢٥

منظــور حقــوق اإلنــسان، ينبغــي أن يكــون باســتطاعة النــاس أن يطــالبوا حبقــوقهم وأن حيــصلوا 
وينبغــي أن خيــضع للمــساءلة  . عليهــا، وأن يلتمــسوا اإلنــصاف، وأن يكفــل هلــم حــق املــساءلة  

وينبغـي  . مقررو السياسات وغريهم ممن تكون لتصرفاهتم أثر على حقوق مـن يعيـشون يف فقـر    
ــة تتــيح لألفــراد إمكانيــة الوصــول إىل    أن تتــضمن الــربامج ا الجتماعيــة ترتيبــات قانونيــة وإداري

 .آليات شفافة وفعالة لالنتصاف عند اللزوم وحيثما يقضي األمر
ــادئ واألســاليب        - ٢٦ ــالرغم مــن أن هــذه املب ــه ب ــى أن ــستقلة أن تركــز عل ــود اخلــبرية امل وت
ة يف سياق التنميـة، فـإن قواعـد         ختتلف عن تلك اليت يتم استدعاؤها بوصفها ممارسات سليم         ال

وال يــدعي هنــج حقــوق اإلنــسان أنــه ميثــل حــال شــامال  . حقــوق اإلنــسان تعتــرب ملزمــة للــدول 
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وذلـك أن اتبـاع هنـج حقـوق اإلنـسان يـدعم اجلهـود        . ملشكلة الفقر أو بـديال عـن هنـج التنميـة          
يـــة بـــاحلقوق وكمـــا أشـــارت اللجنـــة املعن. األخـــرى املبذولـــة ويـــوفر وســـيلة للتعزيـــز املتبـــادل

فإن سياسات مكافحة الفقر مـن األرجـح أن تكـون فعالـة            ”االقتصادية واالجتماعية والثقافية،    
إذا مــا كانــت مــستندة إىل حقــوق  ومــستدامة وشــاملة ومنــصفة وجمديــة ملــن يعيــشون يف فقــر   

 .)١٨(“اإلنسان الدولية
 
 جماالت القلق األساسية -رابعا  

إىل دعـم أقـوى مـن جانـب الـدول، واجملتمـع املـدين،               حيتاج من يعيشون يف فقر مـدقع         - ٢٧
ويف كــل جمــال مــن جمــاالت  . وهــم حيتــاجون إىل اهتمــام حمــدد وعاجــل . ومــن اجملتمــع الــدويل

السياسة العامة، من املفاوضات التجاريـة إىل املـساعدة التقنيـة وختفيـف عـبء الـدين، يلـزم أن                    
 .تنهض الدول مبصاحل من يعيشون يف فقر

ــد  - ٢٨ ــة بأســعار       والعدي ــة املتعلق ــة الراهن ــل األزم ــوم، مث ــا الي ــيت نواجهه ــن التحــديات ال م
اإليدز، والـصراع املـسلح، وإعـادة الـتعمري بعـد         /األغذية، وجائحة فريوس نقص املناعة البشرية     

انتهاء الصراع، وبناء السالم، وتغـري املنـاخ، والكـوارث الطبيعيـة، والـتغريات الدميوغرافيـة، هلـا            
وقـد وجهـت املـشاورات األوليـة     . رة ال تناسبية على من يعيشون يف فقر مدقعآثار سلبية بصو  

 .اليت أجرهتا اخلبرية املستقلة انتباهها إىل جماالت القلق الواردة أدناه
 

 ثر التمييز واالستبعاد االجتماعيأ -ألف  
مـن قبيـل   عادة ما يكون األشخاص الذين يعيشون يف فقر ضحايا للتمييـز علـى أسـس           - ٢٩
. ملولد، واملمتلكات، واألصل الوطين واالجتماعي، والعـرق، واللـون، ونـوع اجلـنس، والـدين              ا

ــر       ــة فق ــاس يف حال ــاء الن ــى إبق ــز عل ــاوتعمــل أمنــاط التميي ــة املواقــف   مم ــايل إىل إدام ــؤدي بالت  ي
وبعبـارة أخـرى، فـإن التمييـز يـسبب الفقـر ولكـن الفقـر أيـضا                  . واملمارسات التمييزيـة ضـدهم    

 .مييزيؤدي إىل الت
ونتيجة لـذلك، فـإن تـشجيع املـساواة وعـدم التمييـز يعـد أمـرا حموريـا للتـصدي للفقـر                - ٣٠

وجيــب أن يكــون مفهومــا أن التــدابري الراميــة إىل القــضاء علــى الفقــر  . املــدقع وتعزيــز اإلدمــاج
 .واجلهود املبذولة للقضاء على مجيع أشكال التمييز يدعم ويكمل بعضها بعضا

__________ 
 .١٣، الفقرة E/C.12/2001/10انظر  )١٨( 
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مييــز عائقــا أساســيا حيــول دون إتاحــة إمكانيــة الوصــول إىل اخلــدمات   وقــد يكــون الت - ٣١
األساسـية لفئــات معينـة مــن النـاس مثــل املهـاجرين واألقليــات العرقيـة والعنــصرية، والالجــئني،      

اإليــدز، واألشــخاص / بفــريوس نقــص املناعــة البــشريةاملــصابنيواملــشردين داخليــا، والنــساء، و
وقـد تعـين القـوانني      . نـسانية، وعـدميي اجلنـسية، واملعـوقني       املميز ضـدهم علـى أسـاس اهلويـة اجل         

والسياسات واملمارسات التمييزية أن هذه الفئات ُتحرم أيـضا مـن التمتـع حبقـوق أخـرى مثـل                   
ــى مــستوى ممكــن        ــى أعل ــم، واحلــق يف احلــصول عل احلــق يف العمــل، واحلــق يف املــسكن املالئ

 .الصحة من
ــرة خــالل فوستــسعى اخلــبرية املــستقلة،   - ٣٢ ــد الــربامج الــيت هتــدف إىل   ت ــها، إىل حتدي عمل

مكافحة االستبعاد االجتمـاعي والـيت تـشجع مـشاركة مجيـع األفـراد والفئـات مـشاركة نـشطة                  
لـــسياسات لومـــن األمـــور املهمـــة بـــصفة خاصـــة يف هـــذا الـــصدد أن جتـــري دراســـة . وجمديـــة

فيمـا يتعلـق بـالفقر     ووجهـات نظرهـا      -االجتماعية تأخذ يف االعتبار حقوق الشعوب األصلية        
حـرة ومـستنرية علـى الـسياسات        أولية موافقـة     اليت تتيح هلا إمكانية موافقتها بصورة        -والثروة  

 .اليت تؤثر فيها
 املــدمر الجتمـاع الفقــر املـدقع والتمييــز علـى أســس شـىت غــري     ثـر وكـثريا مـا يكــون األ   - ٣٣

ويف . الفئـات الـسكانية املهمـشة   مجع البيانات املتصلة حبالة األفراد وتدين مستوى ظاهر بسبب  
 ريتــوفلهــذا الــصدد، ســتدعو اخلــبرية املــستقلة إىل إنــشاء نظــم شــاملة وموثوقــة جلمــع البيانــات  

 وتقييم التدابري الراميـة إىل مكافحـة        وضعبيانات مفصلة بشأن خمتلف الفئات كشرط أساسي ل       
 .يزالفقر فضال عن تلك اليت هتدف إىل القضاء على ما يتصل بذلك من متي

 
  الفقر املدقع على النساء واألطفال واملعوقنيأثر -باء  

بـني  وينـشأ هـذا الوضـع بـسبب التمييـز           . )١٩(تشكل املـرأة أغلبيـة مـن يعيـشون يف فقـر            - ٣٤
ــس ــة       نياجلن ــان واألصــول اإلنتاجي ــيم واألرض واالئتم ــى التعل ــرص احلــصول عل ــد ف ــذي يقي  ال
لى أجر أدىن مما حيـصل عليـه الرجـل لقـاء العمـل              وباملثل، فإن املرأة كثريا ما حتصل ع      . األخرى

ونظـرا ألن املـرأة   . املتساوي يف القيمة يف كل من القطاعني الرمسـي وغـري الرمسـي علـى الـسواء                
ألطفال وكبار السن، فهي غالبا ما تواجه صعوبات يف إجيـاد           ارعاية  أساسا على   م  وهي اليت تق  

ة املرأة علـى الوصـول إىل وظـائف معينـة      قدرد منن العنف حي  أكما  . عمل بأجر خارج البيت   
 .كما حيد من قدرهتا على اختيار موعد إجناهبا وما إذا كانت ستنجب أم ال

__________ 
 .١٩٩٥،  نوع اجلنس والتنمية البشرية‐تقرير التنمية البشرية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  )١٩( 
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وبالرغم من أن املرأة ممثلة متثيال زائدا يف أفقـر قطاعـات اجملتمـع، فإهنـا يف الوقـت ذاتـه                      - ٣٥
ب أن تراعــي مجيــع وجيــ. ممثلــة متثــيال ناقــصا بــصفة منتظمــة يف هيئــات وعمليــات صــنع القــرار 

اجلهود املبذولة للقضاء على الفقر املدقع الطبيعة املتعددة األوجه للتمييز الذي تعـاين منـه املـرأة                  
والذي ينـشأ ال بـسبب نـوع اجلـنس فحـسب، بـل أيـضا بـسبب عوامـل أخـرى مثـل العنـصر،                          

. صـل الـوطين   والعرق، واإلعاقة، والطبقة، والطائفة االجتماعية، وامليول اجلنسية، والـسن، واأل         
وستويل اخلبرية املستقلة من خالل عملها اهتماما خاصـا إلمكانيـة حـصول املـرأة علـى حقـوق           

ــة و ــازة امللكي ــة حي ويف هــذا الــصدد، . األرض، واملــساواة يف حقــوق اإلرث، والــصحة اإلجنابي
 قطعتـها   ستسعى اخلبرية املستقلة إىل اإلسهام يف إذكاء الوعي بااللتزامات القانونية العديدة اليت           

الدول علـى نفـسها لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني مـن خـالل جمموعـة مـن معاهـدات حقـوق                         
 .اإلنسان الدولية واإلقليمية مثل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وقـد  . كما يؤثر الفقر املدقع علـى األطفـال بطريقـة خمتلفـة عـن تـأثريه علـى الراشـدين                    - ٣٦
طفـال ال يقتـصر علــى    تـأثري الفقـر علـى األ   )١: ( أجرهتـا اليونيـسيف مـؤخرا أن   أبـرزت دراسـة  
 األطول، حيث يكـون لـه أثـر تراكمـي علـى تطـور             دىفحسب، بل أيضا على امل    الواقع احلايل   

خيتلف األطفال عن الراشدين من حيث أهنم ال يستطيعون عادة عمـل أي شـيء       ) ٢(قدراهتم،  
ون علــى اإلجــراءات والقــرارات الــيت تتخــذها أســرهم    بــل يعتمــد-يــذكر لتحــسني أحــواهلم  

يعتمد األطفال بصفة خاصة علـى الـسياسات العامـة لتهيئـة الظـروف              ) ٣(وجمتمعهم والدولة،   
اليت حيتاجون إليها للخروج من دائرة الفقر، وال سيما إمكانية الوصول إىل اخلـدمات الـصحية                

 .)٢٠(واالجتماعية وخدمات الرفاه واخلدمات التعليمية
الفقــر وســع وي.  واالزدهــاراءويقــوض فقــر األطفــال قــدرة األطفــال علــى البقــاء والنمــ - ٣٧

ــع       ــة دون متت ــدورها علــى احليلول ــسانية الــيت تعمــل ب ــصادية واجلن ــة واالقت التفاوتــات االجتماعي
األطفال بفرص متكافئـة ويـؤدي إىل اإلضـرار بالبيئـات األسـرية واجملتمعيـة، األمـر الـذي يتـرك                     

كمــا أن الفقــر يف مرحلــة الطفولــة هــو الــسبب . عرضــة لالســتغالل والعنــف والتمييــزاألطفــال 
 .اجلذري للفقر يف مرحلة البلوغ

وإذكـاء الـوعي   بالـذات  وستقوم اخلبرية املستقلة بدراسة أثر الفقر املدقع على األطفال           - ٣٨
 حقـوق الطفـل،   مراعاة املصلحة الفضلى لألطفال، وفقا التفاقية كفالة  وستتوخى  . بذلك األثر 

كمــا ستــسعى املكلفــة . عنــد صــياغة وتنفيــذ املبــادرات الراميــة إىل القــضاء علــى الفقــر املــدقع  
بالوالية إىل حتديد السبل اليت ميكن هبا لألطفال، حسب االقتضاء، املشاركة يف صـياغة وتنفيـذ          

__________ 
، فهـم فقـر األطفـال يف جنـوب شـرقي        ٢٠٠٦دة للطفولة، مرصد إينوشـينيت االجتمـاعي،        منظمة األمم املتح   )٢٠( 

 .أوروبا ورابطة الدول املستقلة
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مباشــر أثــر  ذه التــدابريهلــ كــونالتــدابري الــيت هتــدف إىل القــضاء علــى الفقــر واستئــصاله عنــدما ت
 . حياهتم على
واألشخاص الـذين يعيـشون يف فقـر مـدقع أكثـر عرضـة ألن يـصبحوا معـوقني بـسبب                      - ٣٩

ــالعوامــل املفقمــة، مثــل ســوء التغذيــة، وعــدم تــوفر املــسكن املالئــم، و    املهن اخلطــرة، العمــل ب
قـة   مـن النـاس باإلعا     ةكـثري ماليـني   صاب  تـ وعلى سبيل املثال،    . وارتفاع معدل التعرض للعنف   

 . التحصني ببسبب إصابتهم بشلل األطفال الذي ميكن الوقاية منه
ألن يـصبحوا أو يظلـوا يف حالـة فقـر بـسبب حرمـاهنم مـن حـق                   املعوقون  وباملثل، مييل    - ٤٠

ــصحية      ــة ال ــة الوصــول إىل الرعاي ــاعي، وإمكاني ــضمان االجتم ــل، وال ــا يكــون   . العم ــا م وغالب
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . بب تكلفـة إعـادة التأهيـل      اإلعاقات وأسرهم أكثر عرضة للفقر بس      ذوو

فــإهنم عنــدما يعيــشون يف فقــر مــدقع، يكونــون عرضــة بــصورة ال تناســبية للتمييــز واالســتبعاد    
قــوق اإلنــسان األخــرى مبــا يف ذلــك احلقــوق   حبوكــثريا مــا حيرمــون مــن التمتــع   . االجتمــاعي

 . باملشاركة املتصلة
. عـوقني اء الوعي بـاألثر غـري التناسـيب للفقـر علـى امل            وستعمل اخلبرية املستقلة على إذك     - ٤١

كمـا ستــسهم  .  إىل محايـة مجيــع حقـوق اإلنـسان اخلاصــة هبـم    ترمـي وسـتدعو إىل تنفيـذ تــدابري   
اخلبرية املستقلة يف إذكاء الوعي بشأن االلتزامات القانونية ذات الصلة اليت قطعتها الدول علـى               

ة اتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة نفـــسها مـــن خـــالل املعاهـــدات الدوليـــة، وخباصـــ
 . تعمل على تشجيع تصديق الدول على املعاهدتنيسكما . وبروتوكوهلا االختياري

 
 األشخاص الذين يعيشون يف فقراجملدية من جانب شاركة املانعدام  -جيم  

ن القضاء على الفقر املدقع أو احلد منه إذا اسـتمر جتاهـل خـربة مـن يعيـشو                 املتعذر  من   - ٤٢
سبل تــوافرت الــوال ميكــن فهــم احتياجــات مــن يعيــشون يف فقــر مــدقع إال إذا  . يف فقــر مــدقع

 .إمساع صوهتم وأخذه يف االعتبار على الوجه الصحيح عند اختاذ القراراتبلة يلكفا
، ال تكـون عمليـة       من يعيـشون يف فقـر      ويف أحيان كثرية جدا، عندما تتوخى مشاركة       - ٤٣

مــا تكــون املــشاركة شــكلية أو خمتزلــة إىل جمــرد التــشاور األمــر الــذي وغالبــا . املــشاركة جمديــة
 ميكّــن بالفعــل مــن يعيــشون يف فقــر مــدقع مــن أن يكــون هلــم أي أثــر جمــٍد علــى القــرارات      ال

الفئـات  وهتمـش   احملليـة وتـستبعد النـساء       من جانب الصفوة    وكثريا ما ختتطف العملية     . املتخذة
 .  حىت بني من يعيشون يف فقراألخرى
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ــهميش        - ٤٤ ــإن الت ــة، ف ــالغ األمهي ــرا ب ــر يعــد أم ــشون يف فق ويف حــني أن مــشاركة مــن يعي
. والتمييــز حيــوالن يف كــثري مــن األحيــان دون اخنــراطهم بــصورة جمديــة يف عمليــات املــشاركة   

مـن  الدولـة واألطـراف الفاعلـة       (وتتطلب املشاركة اجملديـة أن يقـوم خمتلـف أصـحاب املـصلحة              
باختاذ تدابري لبناء قـدرات مـن يعيـشون يف فقـر علـى املـشاركة                ) لقطاع اخلاص واجملتمع املدين   ا

والـــــدخول يف حـــــوارات بـــــشأن الـــــسياسات العامـــــة، واســـــتطالع حلـــــول للـــــسياسات،  
 . حبقوقهم واملطالبة

ــد وت    - ٤٥ ــستقلة إىل حتدي ــسعى اخلــبرية امل ــز وست ــن    عزي ــدرات م ــاء ق ــة إىل بن ــدابري الرامي الت
ستـشجع الـدول   و . يف فقر لكي يكونوا ممثلني داخل احلكومة وخارجهـا علـى الـسواء    يعيشون

على اعتماد التدابري والعمليات املعياريـة واملؤسـسية الالزمـة لكفالـة أال يكـون مـن يعيـشون يف          
وســتتوخى، علــى وجــه اخلــصوص، . لــسياسات واملــشاريعمــن افقــر جمــرد مــستفيدين ســلبيني 

)  عملية امليزنـة القائمـة علـى املـشاركة         ، يف مثال(لتشجيع املشاركة    ناجحة   اتحتديد استراتيجي 
 .وحتديد بعض العقبات اليت تعرقل مشاركة من يعيشون يف فقر مدقع مشاركة جمدية

 
 أثر السياسات واملشاريع العامة على من يعيشون يف فقر مدقع -دال  

ربامج واملـشاريع االجتماعيـة الـيت       بالرغم من توفر النوايا احلسنة، قد ال تتقيد أحيانا الـ           - ٤٦
هتدف إىل القضاء على الفقر أو احلد منـه تقيـدا تامـا حبقـوق اإلنـسان وقـد تـؤدي إىل حـدوث                        

ويف حاالت أخرى، ال تـؤثر الـسياسات واملـشاريع األخـرى يف أشـد               . انتهاكات حلقوق معينة  
 حقـوق اإلنـسان،   ومـن منظـور  . الناس فقرا أو يف من يعـانون مـن أشـكال متعـددة مـن التمييـز             

ــة أولويــة ملــن يعيــشون يف فقــر مــدقع    ويف هــذا الــصدد، . يلــزم أن تــويل الــسياسات االجتماعي
. بالرغم من أن النمو االقتصادي أمر بـالغ األمهيـة للحـد مـن الفقـر، فإنـه غـري كـاٍف حبـد ذاتـه                       

 فـإن   ومـن مث،  . واألثر التدرجيي للنمو االقتصادي ال يكفـي حلمايـة مـن يعيـشون يف فقـر مـدقع                 
إطــار حقــوق اإلنــسان يلعــب دورا داعمــا لكفالــة أن يكــون للــسياسات دور نــشط يف معاجلــة 

 . الفقر املدقع
ــسياسات       - ٤٧ ــها، علــى تــشجيع مقــرري ال ــرة واليت وســتعمل اخلــبرية املــستقلة، خــالل فت
كفالــة أن تكــون سياســاهتم وبــراجمهم ومــشاريعهم االجتماعيــة الــيت تــستهدف احلــد مــن   علــى

ــر أو ــه   الفق ــضاء علي ــوارد      (الق ــل امل ــة ونق ــساعدات االجتماعي ــة وامل ــة الغذائي ــات واملعون اإلعان
متسقة مع معايري حقوق اإلنسان األساسية وأنه جتري صياغتها وتنفيـذها مـن           ) واخلدمات، إخل 

 . منظور حقوق اإلنسان
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ملـشاريع  ومن أجل حتقيق هذه الغاية، ستقوم اخلبرية بتقييم أثـر الـسياسات والـربامج وا               - ٤٨
األخرى املنفذة على الصعد الوطنية واإلقليمية والدوليـة علـى حقـوق اإلنـسان، وذلـك هبـدف                   
حتديد اآلثار اإلجيابية والسلبية هلذه املبادرات على حقوق اإلنسان وعلـى مـن يعيـشون يف فقـر                  

وســيكون أحــد العناصــر الرئيــسية يف هــذا العمــل هــو إجــراء تقيــيم ملــدى إيــالء أولويــة  . مــدقع
 . لفئات واألفراد األكثر هتميشا والذين يعيشون يف فقر مدقعل

وستقوم اخلبرية املستقلة كذلك بإعـداد توصـيات هتـدف إىل بيـان كيفيـة زيـادة محايـة                    - ٤٩
وسيـستلزم هـذا حتديـد العقبـات الـيت          . وتعزيز حقوق األشخاص الذين يعيـشون يف فقـر مـدقع          
ــا   ــة هبـــم  حتـــول دون متتـــع مـــن يعيـــشون يف فقـــر مـــدقع متتعـ ــامال حبقـــوق اإلنـــسان اخلاصـ  كـ

سيتطلب حتليل العقبات اليت تواجهها الدول يف تنفيـذ خمتلـف املبـادرات، بـدءا مـن نقـص                 كما
وهــذا التقيــيم الــذي ســتقوم بــه  . املــوارد الكافيــة، إىل املــشاكل املتعلقــة بالقــدرة علــى تنفيــذها 
للــسياسات واملبــادرات األخــرى،  املكلفــة بالواليــة لــن يقتــصر علــى النظــر يف النتــائج النهائيــة   

 . ولكنه سيشمل أيضا تقييم العمليات املستخدمة
وسـتتيح تلــك  . وحيثمـا أمكـن، ســيجرى هـذا التقيـيم بــالتزامن مـع الزيـارات القطريــة       - ٥٠

ــصلحة          ــن أصــحاب امل ــريض م ــع نطــاق ع ــدخول يف حــوارات م ــارات للخــبرية فرصــة لل الزي
 . ا وتقييمها، فضال عن املستفيدين املستهدفني منهااملشاركني يف تصميم برامج حمددة وتنفيذه

ومن شأن الزيارات القطرية واحلوار املباشر مع نطاق من أصحاب املـصلحة أن ميكّـن                - ٥١
اخلبرية املستقلة من إجراء حتليل أكثر تفصيال وتعمقا، واألهم مـن ذاك، أهنـا ستـسمح بـصياغة                  

عمليـة التعـرف علـى التحـديات الرئيـسية الـيت            كما أهنا ستيـسر     . توصيات حمددة عملية املنحى   
حتـول دون القـضاء علـى الفقـر وحتديـد أفــضل املمارسـات املتـصلة حبمايـة وتعزيـز حقـوق مــن           

 . يعيشون يف فقر
ويف هــذا الــصدد، ســريكز أول تقيــيم جتريــه اخلــبرية املــستقلة علــى بــرامج التحــويالت   - ٥٢

 مـن وجهـة نظـر حقـوق اإلنـسان            املـشروطة  برامج التحـويالت النقديـة    النقدية، وبصفة خاصة    
انظـر الفـرع   (بغية حتليل الصلة بني برامج حمـددة والتمتـع بـاحلقوق ملـن يعيـشون يف فقـر مـدقع                  

 ). السابع أدناه
 

 االفتقار إىل الوعي بالفقر بوصفه قضية من قضايا حقوق اإلنسان -هاء  
تـــضمن صـــراحة مـــصطلح بـــالرغم مـــن أن املعاهـــدات الدوليـــة حلقـــوق اإلنـــسان ال ت - ٥٣
 وال تـنص صـراحة علـى احلـق يف التحـرر مـن الفقـر، فـإن اجلمـع بـني إعمـال حقـوق                 “الفقر”
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ــة          ــصكوك الدولي ــن ال ــشكل أســاس الكــثري م ــه ي ــضاء علي ــر والق ــف حــدة الفق ــسان وختفي اإلن
 .)٢١(واإلقليمية حلقوق اإلنسان

ا أسـفر عـن مناقـشات       وهنج حقوق اإلنسان إزاء الفقر املدقع ميثـل جهـدا حـديثا نـسبي              - ٥٤
وستـسعى اخلـبرية املـستقلة إىل دعـم اجلهـود      . غري أنه يتطلب مزيدا من الـدعم   . مفعمة باحليوية 

الرامية إىل إدمـاج حقـوق اإلنـسان يف خمتلـف املبـادرات الراميـة إىل ختفيـف حـدة الفقـر املـدقع            
لـيت ينبغـي أن   وستعمل بصورة منهجية إلذكـاء الـوعي بأبعـاد حقـوق اإلنـسان ا      . والقضاء عليه 

 .تؤخذ يف االعتبار يف ما يتصل بأي سياسة أو مشروع للقضاء على الفقر يوجه إليه انتباهها
ــة حلقــوق         - ٥٥ ــة والوطني ــة واإلقليمي ــات الدولي ــد عملــت اهليئ وكمــا هــو مــبني أعــاله، فق

. اإلنسان، بصورة متزايدة، على توسـيع نطـاق ومـضمون االلتزامـات املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان                 
ع ذلك، فإنه يلزم االضـطالع مبزيـد مـن اجلهـد لكفالـة إعمـال مجيـع حقـوق اإلنـسان ذات                       وم

وستـسعى  . يف سياق الفقر املـدقع    ) املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية    (الصلة  
اخلبرية املستقلة، من خالل مواصلة دراسة الصلة بني حقوق اإلنسان والفقر املـدقع، إىل تعزيـز                

ج حقوق اإلنسان يف مبادرات احلـد مـن الفقـر واملـساعدات التقنيـة املوجهـة هلـذا الغـرض                     إدما
 .واإلسهام يف حتقيق ذلك

ومــشروع املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بــالفقر املــدقع وحقــوق اإلنــسان، الــذي أعدتــه     - ٥٦
همــة ثــل خطــوة ممي، ٢٠٠٦اللجنــة الفرعيــة املعنيــة بتعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها يف عــام   

 ظــروفأخــرى حنــو االعتــراف باملــشاكل املتعــددة األوجــه الــيت يواجههــا مــن يعيــشون يف         
ــر ــصلة       الفق ــسان ذات ال ــوق اإلن ــى حق ــة عل ــار املترتب ــوعي باآلث ــدقع وإذكــاء ال وســتدخل . امل
بالوالية بـصورة نـشطة يف عمليـة تـشاورية بـشأن املبـادئ التوجيهيـة كمـا ستـشارك يف               املكلفة

ا مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان وفقــا لقــرار جملــس حقــوق   حلقــة دراســية ســتعقده
 . ٧/٢٧اإلنسان 

وقد قطع عدد من االلتزامـات الـسياسية الـيت تؤكـد علـى املـسؤولية الدوليـة املـشتركة                    - ٥٧
للحد من الفقر وعلى ضرورة إنشاء شراكة بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية ملكافحـة              

__________ 
على سبيل املثـال، تـنص الفقـرة الثالثـة مـن ديباجـة العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة                            )٢١( 

قيـق املثـل األعلـى املتمثـل، وفقـا لإلعـالن العـاملي              وإذ تـدرك أن الـسبيل الوحيـد لتح        ”: والثقافية على ما يلي   
حلقــوق اإلنــسان، يف أن يكــون البــشر أحــرارا ومتحــررين مــن اخلــوف والفاقــة، هــو ســبيل هتيئــة الظــروف      
الضرورية لتمكني كل إنسان من التمتـع حبقوقـه االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، وكـذلك حبقوقـه املدنيـة           

 . )، املرفق)٢١-د (٢٢٠٠العامة قرار اجلمعية  (“والسياسية
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، تـود اخلـبرية املـستقلة    )٢٣(وبالرغم من أن هذه الوعود ال يتم الوفاء هبا دائمـا   . )٢٢(الفقر املدقع 
أن تــشدد علــى أن االلتزامــات املتعلقــة بتقــدمي املــساعدة والتعــاون الــدوليني ليــست ذات طــابع 

فعلـى  . أخالقي أو سياسـي فحـسب، بـل أيـضا هلـا أسـاس يف القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان             
مـثال  (عـدد مـن األحكـام الـواردة يف املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان                  سبيل املثال، يفـرض     

 مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة،  ١١  و١-٢ تــاناملاد
وسـتعمل اخلـبرية    .  التزامات ملزمـة قانونـا علـى الـدول         )٢٤() من اتفاقية حقوق الطفل    ٤واملادة  

نطاق ومـضمون االلتزامـات املتعلقـة باملـساعدة والتعـاون الـدوليني             املستقلة على مواصلة حتليل     
 .من حيث صلتهما باحلد من الفقر املدقع والقضاء عليه

__________ 
؛ )٤١/١٢٨قرار اجلمعية العامـة  ) (١٩٨٦(إعالن احلق يف التنمية  : تشمل هذه االلتزامات، ضمن ما تشمل      )٢٢( 

؛ وإعـالن الدوحـة الـصادر يف املـؤمتر الـوزاري الرابـع       )٥٥/٢قرار اجلمعيـة العامـة   ) (٢٠٠٠(وإعالن األلفية   
ــة يف عــام   ؛ وتوافــق آراء مــونتريي املنبثــق عــن املــؤمتر   )WT/MIN(01)/DEC/1 (٢٠٠١ملنظمــة التجــارة العاملي

، ١، الفـصل األول، القـرار       A.02.II.A.7منشور األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع          ) (٢٠٠٢(الدويل لتمويل التنمية    
ر األمم  منشو) (٢٠٠٢(، وخطة جوهانسربغ للتنفيذ املنبثقة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة            )املرفق

 مــن ٨وحيــدد اهلــدف  ). ، املرفــق٢ والتــصويب، الفــصل األول، القــرار   A.03.II.A.1املتحــدة، رقــم املبيــع   
األهداف اإلمنائية لأللفية وجود حاجة واضـحة إىل إقامـة شـراكة عامليـة ملعاجلـة أوجـه اإلجحـاف الراهنـة يف                  

ن تفيـد مجيـع البلـدان مـن أوجـه التقـدم يف               وضرورة معاجلة مشكلة الـديون، وكفالـة أ        النظام التجاري العاملي،  
 .العلم والتكنولوجيا

على سبيل املثال، وفقا للجنة املساعدة اإلمنائية التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، كـان                       )٢٣( 
ضاء يف منظمـة   بالقيمة احلقيقية للمساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من الدول األع ٢٠٠٦هناك تراجع يف عام     

، ٢٠٠٦انظـر التـدفقات النهائيـة للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة يف عـام                : التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    
)DCD/DAC/RD (2007) 15/RD2 وعلـى عكـس ذلـك، فإنـه     ). ٢٠٠٧ديـسمرب  / األولكـانون  ١٠، املؤرخة

نفقات العـسكرية العامليـة قـد زادت بنـسبة          وفقا لبيانات معهد ستوكهومل الدويل لبحوث السالم، يقدر أن ال         
انظــر . ١٩٩٨ يف املائــة منــذ عــام ٤٥ أي بزيــادة قــدرها - ٢٠٠٦ يف املائــة بالقيمــة احلقيقيــة خــالل عــام ٦

، األسلحة ونزع السالح واألمن الدويل، على املوقـع         ٢٠٠٨حولية معهد ستوكهومل الدويل لبحوث السالم       
http://www.sipri.org/. 

، املرفق، العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           )٢١-د (٢٢٠٠انظر قرار اجلمعية العامة      )٢٤( 
ق املـساعدة  تتعهد كل دولة طـرف يف هـذا العهـد بـأن تتخـذ، مبفردهـا وعـن طريـ        ”: ١-٢ املادة  -والثقافية  

صعيدين االقتـصادي والـتقين، وبأقـصى مـا تـسمح بـه مواردهـا املتاحـة،              والتعاون الدوليني، وال سيما على الـ      
يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التـدرجيي بـاحلقوق املعتـرف هبـا يف هـذا العهـد، سـالكة إىل ذلـك                   ما

تقـر الـدول    ”: ١-١١املرجـع نفـسه، املـادة        ؛“مجيع السبل املناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابري تـشريعية        
 يف هذا العهد حبق كل شخص يف مستوى معيشي كاف له وألسـرته، يـوفر مـا يفـي حباجتـهم مـن                    طرافاأل

وتتعهد الـدول األطـراف باختـاذ التـدابري     . الغذاء والكساء واملأوى، وحبقه يف حتسني متواصل لظروفه املعيشية        
 القـائم علـى االرتـضاء       الالزمة إلنفـاذ هـذا احلـق، معترفـة يف هـذا الـصدد باألمهيـة األساسـية للتعـاون الـدويل                     

تتخـذ  ”:  على ما يلي   ٤، املرفق، اتفاقية حقوق الطفل، املادة       ٤٤/٢٥انظر أيضا قرار اجلمعية العامة      . “احلر
الدول األطراف كل التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري املالئمة إلعمـال احلقـوق املعتـرف هبـا يف      

ق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، تتخـذ الـدول األطـراف هـذه التـدابري              وفيما يتعلق باحلقو  . هذه االتفاقية 
 .“إىل أقصى حدود مواردها املتاحة، وحيثما يلزم، يف إطار التعاون الدويل
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ومثة افتقار إىل الوعي مبشاكل حقـوق اإلنـسان الـيت يواجههـا مـن يعيـشون يف فقـر يف                - ٥٨
خـرى، فـإهنم ميكـن      يف ظروف أ  هو احلال   وكما  . حاالت الصراع املسلح ويف الفترة اليت تعقبه      

فعلـى سـبيل املثـال، عنـدما ينـدلع القتـال            . أن يتأثروا بصورة ال تناسبية بسبب القتـال والـرتوح         
عادة ما يكون من يعيشون يف فقر مدقع غـري قـادرين علـى االنتقـال إىل املنـاطق اآلمنـة بـسبب                       

ــاطق اخلطــرة الــيت      ــة ويــضطرون إىل البقــاء يف املن ــة  افتقــارهم إىل املــوارد املالي تفتقــر إىل األغذي
وسـتعمل اخلـبرية   . األساسية وخدمات الرعاية الطبية واالجتماعية، أو الرتوح إىل تلـك املنـاطق       

املستقلة على زيادة توضيح الروابط بني الصراع املسلح والتمتـع حبقـوق اإلنـسان ملـن يعيـشون                  
 .يف فقر مدقع

 
 التعاون مع أصحاب املصلحة والشركاء ذوي الصلة -خامسا  

بادرات متعددة األوجـه جتمـع بـني اخلـربات يف     االضطالع مب القضاء على الفقر    تطلبي - ٥٩
لــذلك، ستــسعى اخلــبرية . خمتلــف ميــادين املعرفــة فــضال عــن اعتمــاد هنــج متعــدد التخصــصات 

 .املستقلة إىل إقامة حوار مع نطاق عريض من أصحاب املصلحة
ــود األخــرية، ولــد    - ٦٠  مــن املعــارف املتــصلة   ة كــبريروةثــمــن املنظمــات  عــدد ويف العق

وستقوم اخلبرية املستقلة بتحديـد ونـشر أمثلـة للممارسـات الـسليمة             . بسياسات احلد من الفقر   
. لحــد مــن الفقــر املــدقع والقــضاء عليــه تأخــذ بعــني االعتبــار مبــادئ ومعــايري حقــوق اإلنــسانل

، فـإن مـن شـأن       اتسياقختتلـف بـاختالف الـ     وبالرغم من أن سياسات احلد من الفقـر يلـزم أن            
 ربةاتباع هنـج مقـارن أن ميكـن مقـرري الـسياسات مـن حتديـد احللـول املالئمـة اسـتنادا إىل اخلـ                        

 . السابقة وأفضل املمارسات
وميكن أن تسهم والية اخلبرية املستقلة يف مجع وتبادل املعارف واخلربات بني العـاملني               - ٦١

كمـا ستـستفيد   . ية حقوق اإلنـسان وتعزيزهـا  يف جمال القضاء على الفقر والعاملني يف جمال محا     
 القـضاء   إزاءهنـج حقـوق اإلنـسان       اتبـاع    النتائج وتشجيع    نشراخلبرية من الشبكات القائمة يف      

ومن مث، فإن التعاون مع عدد من أصحاب املصلحة على الصعد العاملية واإلقليميـة              . على الفقر 
 .اهتماماهتا املستمرةأحد ميثل والوطنية واحمللية 

وبصورة أكثر حتديدا، ستسعى اخلبرية املستقلة إىل التماس مشاركة نشطة مـن جانـب               - ٦٢
 . أدناهينذكورالشركاء امل

 
 اآلليات واهليئات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان -ألف  

ــسان علــى        - ٦٣ يــشكل الفقــر املــدقع مــصدر قلــق لعــدد مــن هيئــات وآليــات حقــوق اإلن
ــذين    . الــصعيدين الــدويل واإلقليمــي  وحــددت هــذه اآلليــات انتــهاكات حقــوق األشــخاص ال
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يعيشون يف فقر مدقع وبينت اخلطـوات ذات الـصلة الـيت يلـزم اختاذهـا لكفالـة اتبـاع هنـج قـائم                   
وبصفة خاصة، قامـت تلـك اهليئـات واملكلفـون بالواليـات الـذين              . على احلقوق ملعاجلة حمنتهم   

افية، يف مناسبات عديدة، بالتصدي النتـهاكات       يعاجلون احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق    
 .)٢٥(حقوق اإلنسان اليت تؤثر على من يعيشون يف فقر مدقع

ومــــن مث، ســــتقوم اخلــــبرية املــــستقلة باالســــتعانة بــــاخلربة القائمــــة هليئــــات حقــــوق   - ٦٤
ــاحلقوق       اإلنــسان، ــة ب ــة املعني ــشأة مبعاهــدات، مثــل اللجن وال ســيما هيئــات األمــم املتحــدة املن

قتصادية واالجتماعية والثقافية، وجلنة حقـوق الطفـل، واللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز                  اال
ضد املرأة، وجلنة القضاء على التمييـز العنـصري، واللجنـة املعنيـة بالعمـال املهـاجرين، واللجنـة                   

 .املعنية حبقوق املعوقني
ءات اخلاصة األخـرى ذات     وستسعى اخلبرية املستقلة للتعاون على حنو وثيق مع اإلجرا         - ٦٥

وســتقوم بإعــداد جمموعــة مــن الدراســات ذات الــصلة  . الــصلة التابعــة جمللــس حقــوق اإلنــسان 
 . بالفقر املدقع اليت أجرهتا هيئات األمم املتحدة

. وتعد اآلليات اإلقليمية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزهـا شـريكة مهمـة بـنفس القـدر                - ٦٦
ات اإلقليميــة يف وضــع جيــد لتــوفري فهــم أفــضل للخــصائص   وكــثريا مــا تكــون اهليئــات واآلليــ 
وتعــد اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنــسان وحقــوق الــشعوب،   . والــسياقات الوطنيــة واإلقليميــة

واللجنــة األوروبيــة للحقــوق االجتماعيــة، وجلنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــسان، هيئــات   
 .ع الوالية يف نشر املفاهيم واملوادمهمة يف هذا الصدد وحتتل موقعا مثاليا للتعاون م

 
الـــصناديق والـــربامج والوكـــاالت املتخصـــصة واملنظمـــات اإلقليميـــة واهليئـــات   -بـاء  

 احلكومية الدولية األخرى
ــا        - ٦٧ ــم املتحــدة وبراجمه ــع خمتلــف صــناديق األم ــاون م ــستقلة إىل التع ــسعى اخلــبرية امل ست

د املبــادرات الراميــة إىل ختفيــف أثــر الفقــر  ووكاالهتــا الــيت تتــوىل بــصورة مباشــرة رعايــة ورصــ 
،  األمــم املتحــدة اإلمنــائيبرنــامجوستــسعى اخلــبرية إىل التعــاون مــع هيئــات مــن بينــها، . املــدقع

__________ 
كثريا ما ُتعرب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة حقـوق الطفـل، واللجنـة املعنيـة بـاحلقوق                )٢٥( 

واالجتماعية والثقافية، عـن قلقهـا إزاء اسـتمرار الفقـر بـني النـساء واألطفـال وعـدم تـوفر بيانـات                   االقتصادية  
 CRC/C/15/Add.267؛ و ٣١الفقـــرة ) ٢٠٠٧ (CEDAW/C/QOR/CO/6انظـــر علـــى ســـبيل املثـــال،  . كافيـــة

، )٢٠٠٥ (A/C.12/1/Add.107؛ و ٥٧الفقـــــرة ) ٢٠٠٦ (CRC/C/SWZ/CO/1؛ و ٦١، الفقـــــرة )٢٠٠٥(
وكــثريا مــا تــشري اإلجــراءات اخلاصــة إىل حقــوق . ٣٣، الفقــرة )٢٠٠٤ (E/C.12/1/Add.102؛ و ٩٨رة الفقـ 

انظر على سبيل املثال، تقرير املقرر اخلـاص املعـين بالـسكن الالئـق كعنـصر مـن عناصـر                    : من يعيشون يف فقر   
اخلـاص املعـين حبـق    ؛ وتقريـر املقـرر     )٨١، الفقـرة    E/CN.4/2006/41/Add.3(احلق يف مستوى معيشي مناسـب       

 ).١٧، الفقرة A/HRC/4/28/Add.3(كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية 
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، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة         )اليونـسكو (ومنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة            
مــرأة، ومنظمــة الــصحة العامليــة، وبرنــامج  ، وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي لل )اليونيــسيف(

وحتتـل  . األغذية العـاملي، ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، ومنظمـة العمـل الدوليـة                  
هذه اهليئات الشريكة موقعا مثاليـا لتـوفري معلومـات قيمـة بـشأن املبـادرات الـيت تقودهـا األمـم                      

لــى الفقــر املــدقع مبــا تــوفره مــن معــارف  املتحــدة والــيت ترعاهــا األمــم املتحــدة والــيت هلــا أثــر ع 
وسـتقوم اخلـبرية املـستقلة، بـصفة        . وخربات تلزم للتعرف علـى التحـديات وأفـضل املمارسـات          

خاصـــة، بالتعـــاون مـــع اخلـــربات ذات الـــصلة املتـــوفرة يف املراكـــز البحثيـــة واالســـتفادة منـــها، 
ــل ــائي ومركـــ     مثـ ــامج اإلمنـ ــابع للربنـ ــالفقر التـ ــين بـ ــدويل املعـ ــز الـ ــوث  املركـ ــينيت للبحـ ز إينوشـ
 .لليونيسيف التابع
وتقوم املصارف اإلمنائيـة الدوليـة واملؤسـسات املاليـة بـدور حمـوري يف صـياغة وتنفيـذ                    - ٦٨

وسـتدخل  . االستراتيجيات العاملية للقضاء على الفقر، ولذلك فإهنا تعترب مهمـة للوفـاء بالواليـة             
ف اإلمنائيـة األخــرى اإلقليميـة والوطنيــة   اخلـبرية املـستقلة يف حــوار مـع البنـك الــدويل، واملـصار     

لكي تلم باملبادرات اجلارية واملعتزمة وخباصة لكي تكـون علـى علـم بعملـها املتعلـق بتقييمـات                   
 . أثر السياسات العامة

 
 املنظمات اجملتمعية واألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع -جيم  

ار مـع املنظمـات اجملتمعيـة وحركـات         ستويل اخلبرية املستقلة اهتماما خاصا إلنشاء حو       - ٦٩
وستسعى اخلـبرية   . القواعد الشعبية العاملة مباشرة مع من يعيشون يف فقر، أو اليت تتألف منهم            

إىل حتديد السبل اليت ميكن مـن خالهلـا إشـراك مـن يعيـشون يف فقـر وإدمـاجهم بـصورة جمديـة                        
ها يف املنتـدى االجتمـاعي   وملموسة فيما تضطلع به من أنشطة، مبا يف ذلك من خـالل اشـتراك          

كما ستسعى اخلبرية املستقلة، بدعم من املنظمات اجملتمعية، إىل تزويـد           . جمللس حقوق اإلنسان  
من يعيشون يف فقر مدقع مبعلومـات عـن واليتـها ونـشر مـا تتوصـل إليـه مـن نتـائج وتوصـيات                 

 .بأسلوب ميسر ويف الوقت املناسب
 

 دين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكوميةاألطراف الفاعلة يف اجملتمع امل -دال  
كثريا ما تضطلع املنظمات غري احلكومية، واملؤسسات األكادميية والبحثيـة، ورابطـات       - ٧٠

املهنــيني، وفــرادى املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان، بــدور رائــد يف تعزيــز ومحايــة حقــوق مــن     
 وتلـك املنظمـات ودورهـا يف        وتعـد املعـارف التراكميـة هلـؤالء األفـراد         . يعيشون يف فقـر مـدقع     

زيادة الوعي وتعزيز االلتزام بـني األطـراف الرئيـسية املهتمـة أمـرا حموريـا لتعزيـز التـرويج لنـهج                      
ويف قطــاع املنظمــات غــري   . حقــوق اإلنــسان جتــاه التــدابري الراميــة إىل معاجلــة الفقــر املــدقع       
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ت املختلفــة العاملــة يف احلكوميــة، تعتــرف اخلــبرية املــستقلة خبــربات نطــاق عــريض مــن املنظمــا 
لـذلك،  . ميادين متنوعة اليت تتمتع خبربات كبرية يف جمال احلد مـن الفقـر املـدقع والقـضاء عليـه          

ستــسعى اخلــبرية إىل بنــاء شــراكات وتبــادل املعــارف مــع املنظمــات غــري احلكوميــة العاملــة يف   
ملـساعدة اإلمنائيـة وحـل    خمتلف امليادين، مثل ميادين التنمية واحلد من الفقر وحقوق اإلنسان وا   

 .املنازعات
 

 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -هاء  
يف كثري من البلدان، توفر املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان منتـدى رئيـسيا حلمايـة                   - ٧١

وقـد اسـتجابت بعـض املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان بالفعـل                . حقوق اإلنسان وتعزيزها  
الع بــدور حمــوري عــن طريــق تبــادل املعلومــات واخلــربات       لتحــدي الفقــر وميكنــها االضــط   

يتعلــق برصــد وتــشجيع التــدابري الراميــة إىل ختفيــف حــدة الفقــر الــيت تــؤثر كــذلك علــى     فيمــا
 . األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع

 
 القطاع اخلاص -واو  

اعيـة  ميكن ملؤسسات وكيانات القطاع اخلـاص الـيت تـدعم مبـادرات املـسؤولية االجتم         - ٧٢
كمــا يتــوفر لألطــراف الفاعلــة يف  . أن تقــوم بــدور رئيــسي يف احلــد مــن الفقــر والقــضاء عليــه  

وستـسعى اخلـبرية املـستقلة إىل العمـل         . القطاع اخلاص منظور فريد ومهم ميكن االسـتفادة منـه         
مــع القطــاع اخلــاص بغيــة حتديــد املبــادرات الــيت ميكــن أن تــسهم يف احلــد مــن الفقــر، وســُتقيم  

 . إدماجها يف هنج حقوق اإلنسانإمكانية 
 

 اإلسهام يف عمليات حمددة -زاي  
وأخريا، ستسهم اخلبرية املستقلة بصورة مباشرة يف عدد من العمليات الدوليـة املتـصلة               - ٧٣

 جمللــس حقــوق اإلنــسان، ٨/١١وكمــا هــو مــبني يف القــرار  . باحلــد مــن الفقــر والقــضاء عليــه 
كمـا يناشـد    . اإلسهام يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة       ستقوم اخلبرية بصياغة توصيات بغية      

 .الفقر القرار اخلبرية املستقلة أن تسهم يف تقييم تنفيذ عقد األمم املتحدة الثاين للقضاء على
وكما أشري إليه سابقا، ستشارك اخلبرية املستقلة يف املنتدى االجتماعي جمللـس حقـوق               - ٧٤

ر املنتــدى فرصــة مناســبة لالتــصال مبختلــف كيانــات اجملتمــع  ومــن املتوقــع أن يــوف.)٢٦(اإلنــسان
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . املدين، وأن يساعد على تعزيز التعاون وحتديد ونشر أفضل املمارسـات          

__________ 
 .٨/١١بناء على تكليف قرار جملس حقوق اإلنسان  )٢٦( 
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وأيــضا كمــا ذُكــر أعــاله، ستواصــل اخلــبرية املــشاركة يف مــشاورات اخلــرباء بــشأن مــشروع      
 . “حقوق الفقراء: حقوق اإلنسانالفقر املدفع و”املبادئ التوجيهية املتعلقة بـ 

 
 أنشطة نشر املعلومات -سادسا  

ستقوم اخلبرية املستقلة بنشر املعلومات بشأن ما تـضطلع بـه مـن أنـشطة، ومـا تتوصـل            - ٧٥
إليه من نتائج وتوصيات، وذلك بالدرجة األوىل من خـالل مـا سـتقدمه مـن تقـارير إىل جملـس                     

ــة   ــة العام ــسان وإىل اجلمعي ــوق اإلن ــ. حق ــات الدراســية   وت ــشاورات واحللق ــشاركة يف امل وفر امل
واالجتماعات األكادميية وغريها من املنتديات املفتوحة فرصة مهمة للخـبرية لكـي تتفاعـل مـع                
ــر         ــات األساســية عــن الفق ــشر املعلوم ــات، ون ــصلة، ومجــع املعلوم ــصلحة ذوي ال أصــحاب امل

 . وحقوق اإلنسان
ىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعيـة العامـة معلومـات          وستوفر التقارير السنوية املقدمة إ     - ٧٦

وحيثمــا أمكــن، . عــن الزيــارات القطريــة واملــشاورات واحلــوار مــع خمتلــف أصــحاب املــصلحة 
ــائج         ــسرة مــن التقــارير تتــضمن أهــم النت ــع صــيغ مي ــشركاء، إعــداد وتوزي ــدعم مــن ال ســيتم ب

 مجهـور أوسـع نطاقـا، مبـا يف     والتوصيات اليت تتوصل إليهـا اخلـبرية املـستقلة، بغيـة الوصـول إىل           
 . ذلك العاملون على الصعيد اجملتمعي ومن يعيشون يف فقر مدقع

 
 هنــج حقــوق اإلنــسان - ٢٠٠٩-٢٠٠٨حمــور التركيــز خــالل الفتــرة   -سابعا  

 جتاه برامج التحويالت النقدية
ســيكون أول موضــوع تعاجلــه اخلــبرية املــستقلة هــو إجــراء حتليــل لــربامج التحــويالت    - ٧٧
وسيـسعى التحليــل إىل وصــف  . نقديـة، وبــصفة خاصـة بــرامج التحــويالت النقديـة املــشروطة   ال

األثر العام هلذه املبادرات على التمتـع حبقـوق اإلنـسان ملـن يعيـشون يف فقـر مـدقع وسـينظر يف                       
 أال وهـي التقيـد باملبـادئ األساسـية املتمثلـة      -إمكانية تنفيذها من وجهة نظر حقـوق اإلنـسان     

 . وعدم التمييز واملشاركة والشفافية واملساءلةيف املساواة
ــا مباشــرا موجهــا إىل الفقــراء أو األســر      - ٧٨ ــة دعمــا مالي وتــوفر بــرامج التحــويالت النقدي

وتتـألف هـذه الـربامج مـن حتـويالت نقديـة تقـدم إىل األسـر             . املعيشية اليت تعيش يف فقـر مـدقع       
وهـذه الـربامج،    . عليم أو الصحة أو التغذية    املعيشية اليت تلتزم ببلوغ أهداف معينة من حيث الت        

اليت يـزداد إدراك أمهيتـها بوصـفها أداة فعالـة للقـضاء علـى الفقـر، ُتنفـذ يف مجيـع منـاطق العـامل             
 .بواسطة احلكومات بدعم من الكيانات الدولية
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والتحــويالت املــشروطة وغــري املــشروطة علــى الــسواء هتــدف صــراحة إىل دعــم تغذيــة  - ٧٩
وكثريا ما يتم توجيه املـوارد عـن        .  اليت تعاين من الفقر املدقع وصحتهم وتعليمهم       أطفال األسر 

 . طريق ربة األسرة املعيشية املتلقية وهناك قلق صريح يف ما يتعلق بتمكينها
 حيـث أن الـسمة األساسـية        -وبالرغم من أن التركيز األساسـي ينـصب علـى الـدخل              - ٨٠

 فـإن التحـويالت النقديـة تعـاجل الطـابع املتعـدد             -ارد املاليـة    هلذه املبادرات تتمثل يف حتويـل املـو       
 . األبعاد للفقر وأسبابه املتعددة

ــديات      - ٨١ ــصدي للتحـ ــروطا هتـــدف إىل التـ ــشروطة شـ ــة املـ ــويالت النقديـ وتفـــرض التحـ
وهـي تـؤثر علـى كـل مـن      . االقتصادية واالجتماعيـة الـيت يواجههـا مـن يعيـشون يف فقـر مـدقع               

ويهـدف التوزيـع املباشـر لألمـوال النقديـة إىل           . جـل والطويلـة األجـل للفقـر       األبعاد القصرية األ  
ــة    ــار املــدمرة للــدخول املنخفــضة للغاي ــد   . اإلســراع بتخفيــف اآلث ــإن حتدي ــه، ف ويف الوقــت ذات

الظروف املتصلة بااللتحـاق باملـدارس، علـى سـبيل املثـال، يهـدف إىل حتقيـق إمكانيـة حـدوث                 
 . إىل وقف مسرية توالد الفقر عرب األجيالتغريات يف األجل املتوسط ترمي 

ومثــة عــدد مــن الدراســات أجرهتــا ســلطات وطنيــة ومنظمــات دوليــة تــربز بالفعــل أثــر   - ٨٢
وسـتقوم اخلـبرية بتجميـع      . برامج التحويالت النقديـة علـى املؤشـرات االجتماعيـة واالقتـصادية           

ى حالـة حقـوق اإلنـسان ملـن         النتائج األساسية هلذه الدراسات بغية وصف أثر هذه الـربامج علـ           
 . يعيشون يف فقر مدقع

عـدم التمييـز    ) أ: (وكما أُشري إليه أعاله، سيقوم التحليل أيـضا بتقيـيم اجلوانـب التاليـة              - ٨٣
املـــشاركة يف مجيـــع مراحـــل ) ب(يف اإلجـــراءات املـــستخدمة لتحديـــد واختيـــار املـــستفيدين؛ 

املـساءلة وآليـات رصـد التنفيـذ؛        ) د(لومات؛  الشفافية وإمكانية الوصول إىل املع    ) ج(الربنامج؛  
حيثمـا  ) و(إمكانية الوصول إىل اخلدمات املقدمة إىل املستفيدين ونوعية تلـك اخلـدمات؛             ) هـ(

ــاء املــستفيدين بالــشروط وتكــاليف وفوائــد      ــيم وف يقتــضي األمــر، اإلجــراءات املــستخدمة لتقي
 . نظور حقوق اإلنسانالتحويالت املشروطة مقابل التحويالت غري املشروطة من م

وستعمد اخلبرية املستقلة إىل دراسة أثر برامج التحويالت النقديـة علـى العالقـات بـني                  - ٨٤
ــلية،      ــوقني، والـــشعوب األصـ ــال واملعـ ــل األطفـ ــة مثـ ــضعفة واحملرومـ ــات املستـ اجلنـــسني، والفئـ

ــة  هــذه كمــا ســيتناول التحليــل العقبــات املؤســسية الــيت تــصادف يف تنفيــذ   . واألقليــات العرقي
 . السياسات

ويتوقف إعداد هذه الدراسة علـى مـسامهة الكيانـات الـيت تقـوم بتنفيـذ وتقيـيم بـرامج                     - ٨٥
ــاطق  ــة يف خمتلــف املن ــة   . التحــويالت النقدي وعلــى وجــه اخلــصوص، ســتدعى املنظمــات الدولي

ــة املــشروطة وغــري املــشروطة يف ســياقات      ــادرات التحــويالت النقدي ــة بعــد تكــرار مب واإلقليمي
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كمـا سـتوجه دعـوة إىل األطـراف احلكوميـة           . فة إىل تبادل املعلومات واإلسهام يف التحليل      خمتل
وأخـريا،  . الفاعلة واجملتمع املدين لتقدمي معلومات عن التقييمات اليت أجرهتا للمبادرات القائمـة           

 . ستتوخى اخلبرية أيضا التركيز على هذه الربامج خالل زياراهتا القطرية األوىل
 

 النتائج والتوصيات -ثامنا  
طلب جملس حقوق اإلنسان إىل املكلفة بالوالية املعينـة حـديثا أن تقـدم تقريـرا إىل                  - ٨٦

، لذلك فإن اخلبرية املستقلة تـرى أنـه مـن الـسابق        ٢٠٠٨يونيه  /اجلمعية العامة يف حزيران   
 النقاط ومن مث، فإهنا تود بدال من ذلك أن تركز بإجياز على. ألوانه تقدمي نتائج وتوصيات

 . األساسية الواردة يف هذا التقرير
 بـدءا   -فالكفاح ضد الفقر ميثل جوهر الكثري من وثائق األمـم املتحـدة األساسـية                - ٨٧

. مــن ميثــاق األمــم املتحــدة إىل إعــالن األمــم املتحــدة لأللفيــة واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  
 الكبري الذي حتقق يف كثري من       وبالرغم من هذه االلتزامات واملبادرات والنمو االقتصادي      

املناطق، تزايد حجم التفاوتات، وما زال الفقر يقّوض حقوق وكرامة ما يقرب من بليـون               
  .شخص يف مجيع مناطق العامل

ومل حيدث من قبل على اإلطالق أن كانـت هنـاك حاجـة أكثـر إحلاحـا التبـاع هنـج              - ٨٨
قـد أكـد جملـس حقـوق اإلنـسان مـن            و. حقوق اإلنسان جتاه احلد من الفقر والقضاء عليـه        

جديد، من خالل جتديـد الواليـة املتعلقـة مبـسألة حقـوق اإلنـسان والفقـر املـدقع، علـى أن                      
الفقر املدقع ال ميكن اختزاله يف مسألة األعمال اخلريية بل إنه ميثل قضية هامة وملحة مـن                 

عن ُسبل وأكد جملس حقوق اإلنسان كذلك على ضرورة البحث . قضايا حقوق اإلنسان
  .جديدة وابتكارية ملكافحة الفقر املدقع من منظور حقوق اإلنسان

ومن وجهة نظر حقوق اإلنسان، يقع على الدول العديد من االلتزامات القانونيـة              - ٨٩
وتــشمل هــذه االلتزامــات القانونيــة تلــك املــستمدة مــن  . جتــاه مــن يعيــشون يف فقــر مــدقع

  .ة والثقافية واالجتماعيةاحلقوق املدنية واالقتصادية والسياسي
ويعين التـصدي للفقـر مـن منظـور حقـوق اإلنـسان وضـع مبـادئ املـساواة وعـدم                      - ٩٠

ويلــزم أن تتقيــد  . التمييــز واملــشاركة والــشفافية واملــساءلة يف صــميم أي إجــراء يتخــذ      
السياسات واالستراتيجيات العامـة، فـضال عـن تقـدمي اخلـدمات إىل مـن يعيـشون يف فقـر،                    

  . واألطر القانونية وأيضا بأحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان امللزمة قانونابالدساتري
وبالرغم من أن اإلطار املفاهيمي لفهم الروابط بني حقوق اإلنسان والفقـر املـدقع               - ٩١

يتطلب املزيد من الدراسة، فإن العمل الذي اضطلع به بالفعل علـى الـصعيد النظـري يعـد         
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ملتعلـق بـاجلهود العمليـة الراميـة إىل تفعيـل هنـج حقـوق اإلنـسان جتـاه          كافيا لتوجيه العمـل ا    
ويــويل هنــج حقــوق اإلنــسان جتــاه سياســات مكافحــة الفقــر أولويــة ملــا ألي   . الفقــر املــدقع

سياســات أو مبــادرات ملعاجلــة الفقــر مــن أثــر حمتمــل أو فعلــي علــى التمتــع جبميــع حقــوق   
ج حقوق اإلنسان يتطلب إجراء تقييم للكيفية       ومن مث، فإن هن   . اإلنسان ومحايتها وتعزيزها  

  .اليت تسهم هبا فعال هذه السياسات واملبادرات يف محاية احلقوق وتعزيزها
وليس املقصود من هنج حقوق اإلنسان أن يكون عالجا شافيا للسياسات كما أنه          - ٩٢
ق اإلنسان،  ولكن هنج حقو  . يقدم حال وحيدا للفقر املدقع، أو بديال عن جهود التنمية          ال

بـــاألحرى، يتـــوخى التعزيـــز املتبـــادل بغيـــة تـــشجيع العمليـــات والـــسياسات واملبـــادرات   
  .واملمارسات األكثر مشوال ومشروعية

وستــسعى اخلــبرية املــستقلة، مــن خــالل ممارســتها لواليتــها، إىل صــياغة توجيهــات   - ٩٣
قـوق اإلنـسان أن   وتوصيات جمدية وعمليـة املنحـى بـشأن الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا إلطـار ح                

ومــن شــأن هــذه املبــادئ  . يــساعد ويعــزز اجلهــود الراميــة إىل القــضاء علــى الفقــر املــدقع   
التوجيهية واالقتراحات العملية أن تتيح لنطاق عريض من األطراف الفاعلـة، مبـا يف ذلـك        
الدول، واملنظمـات الدوليـة، واملنظمـات اإلقليميـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة، واجلهـات                 

ة، والشركات عـرب الوطنيـة، والقطـاع اخلـاص، أن تأخـذ األثـر العملـي لنـهج حقـوق                  املاحن
كما ستسعى تلك األطراف إىل كفالة أن يكون صوت مـن يعيـشون             . اإلنسان يف االعتبار  

 . يف فقر مسموعا على كافة الصعد
وســتعني التقــارير الــيت ســتقدم يف املــستقبل التوصــيات احملــددة املنبثقــة عــن عمــل     - ٩٤
 .برية املستقلة، لكي تنظر فيها اجلمعية العامةاخل
 
 


