
(A)   GE.11-17420    300112    310112 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        

  ألمني العاموتقارير املفوضية السامية وا
 واالقتصادية   املدنية والسياسية  ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان    

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

 اخلطية الواردة واملقدمة أثناء املـشاورة املعنيـة         للتقاريرجتميع حتليلي       
 املدقع  بالتقرير املرحلي بشأن مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر       

  وحقوق اإلنسان

  تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان    

  موجز    
، يلخص هذا التقريـر املـسامهات       ١٥/١٩عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان        

املقدمة يف املشاورة املتعددة أصحاب املصلحة بشأن املوجز املشروح ملـشروع املبـادئ             
ان على النحو الذي بيَّنته املقـررة اخلاصـة         التوجيهية املتعلقة بالفقر املدقع وحقوق اإلنس     

وتألفت املشاورة من تقارير خطية قدمتها بعثـات        . املعنية بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان    
دائمة، ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات دولية، ومنظمات غري حكوميـة،           

 على مدى يـومني  وخرباء مستقلون، إضافة إىل بيانات شفوية قُدِّمت خالل اجتماع ُعقد  
ويعرض التقرير نتائج املشاورة يف شكل تعليقات حمددة على أقـسام عامـة             . يف جنيف 

وأقسام فرعية وفقرات فردية من موجز مشروع املبادئ التوجيهية املقترح مـن املقـررة              
اجمللس يف دورته احلادية    على   الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية املنقحة       طرحاخلاصة، بغية   
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املبادئ التدابري اليت يتعني اختاذها مستقبالً العتماد       عشرين لتمكينه من اختاذ قرار بشأن       وال
أعـرب  وبشكل عام،   . التوجيهية املتعلقة حبقوق األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع        

أصحاب املصلحة، أثناء املشاورات، عن تأييدهم ملوجز وهيكل مشروع املبادئ التوجيهية           
يَّنته املقررة اخلاصة وتأكيدهم لصلة املعايري واملبادئ القائمـة املتعلقـة           على النحو الذي ب   

  . حبقوق اإلنسان مبكافحة الفقر
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 مقدمة  -أوالً   

فيما بعـد جملـس حقـوق       (، شددت جلنة حقوق اإلنسان آنذاك       ٢٠٠١يف عام     -١
على احلاجة إىل وضع جمموعة من املبادئ بشأن تنفيذ القواعد واملعـايري القائمـة              ) اإلنسان

واستجابة لذلك، فوضـت اللجنـة      . قر املدقع املتعلقة حبقوق اإلنسان يف سياق مكافحة الف      
الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان فريقاً خمصصاً من اخلرباء مهمة إعداد مشروع مبـادئ              

وقدمت اللجنة الفرعية هذه املبادئ إىل جملس       . توجيهية بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان     
 (A/HRC/2/2-A/HRC/Sub.1/58/36) ٢٠٠٦حقوق اإلنسان يف دورته الثانية املعقودة يف عام         

، ٢٠٠٩ إىل عـام     ٢٠٠٦وخالل الفترة من عام     . ٢٠٠٦/٩ووافق عليها اجمللس يف قراره      
ومت . أجرت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مشاورات بشأن مشروع املبادئ التوجيهيـة          

 وهيئـات   جتميع وحتليل آراء الدول، ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية،         
املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان، واملنظمـات غـري            

 ٢٠٠٩، وأدرجت يف تقرير قُدِّم إىل اجمللس يف عام          املصلحةأصحاب  غريهم من   احلكومية، و 
(A/HRC/11/32) .  املشاورات، دعا جملس حقوق اإلنـسان الـسيدة مغـدالينا          تلك  وعقب

وهي ( اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع آنذاك           سيبولفيدا كارمونا، 
، إىل تيسري عملية حتقيق مزيـد مـن         )اآلن املقررة اخلاصة املعنية بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان       

التقدم يف مشروع املبادئ التوجيهية بتقدمي توصيات ملساعدة الدول يف حتسني املشروع وإدراج             
 ٢٠١٠ سـبتمرب /أيلـول وقدمت اخلبرية املستقلة تقريرها إىل اجمللس يف        . ورات فيه نتائج املشا 

(A/HRC/15/41) .           واستجابة لذلك، دعا اجمللس املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل عقـد
مشاورة واسعة النطاق بشأن مشروع املبادئ التوجيهية استناداً إىل موجز املشروع املدرج يف             

وكان اهلدف من هذه املشاورة هو احلصول علـى مـدخالت مـن    . ه أعالهالتقرير املشار إلي 
التوصل يتسىن  سيما الدول واملختصني بالتنمية، حبيث       عة واسعة من األطراف الفاعلة، ال     جممو

ويعرض هذا التقريـر    . إىل توافق يف اآلراء وحتقيق اتفاق عام بشأن مشروع املبادئ التوجيهية          
 التقرير، صيغة   وسوف تقدم املقررة اخلاصة، استناداً إىل هذا      . )١(اتاملشاورتلك  بالتفصيل نتائج   

  .٢٠١٢سبتمرب /أيلولهنائية ملشروع املبادئ التوجيهية إىل جملس حقوق اإلنسان يف 
املتمثل يف دعم جهود املقررة اخلاصة يف       وهذا التقرير   املتوخى من   دف  اهلويف ضوء     -٢

لى مزيد من املدخالت مـن جانـب أصـحاب          إعداد املشروع النهائي وتيسري احلصول ع     
انظر الوثيقة  (املصلحة، مت إعداد هيكل هذا التقرير وفقاً ملشروع املبادئ التوجيهية املشروح            

HRC/15/41 ولألسئلة املقدمة ألصحاب املصلحة يف االستبيان املرفق بتقرير املقـررة          ) ، املرفق
نيفها حبسب صـلتها بكـل قـسم،        ومن مث، جرى حتليل التقارير والبيانات وتص      . اخلاصة

__________ 

 ٢٢ االجتماع التشاوري املعقود يف جنيف يومي        استناداً إىل التقارير اخلطية والبيانات الشفوية املقدمة أثناء        )١(
 .٢٠١١يونيه / حزيران٢٣و
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وكذلك، عند االقتضاء، حبسب الفقرات أو احلروف اليت تشري إليها هذه التقارير والبيانات،             
ومت استنـساخ   . قصرية لألقسام املختلفة تقدم استعراضاً للتعليقـات      ملّخصات  باإلضافة إىل   

  .األسئلة الواردة يف االستبيان املتعلق بكل قسم يف عناوين األقسام

  اآلراء العامة بشأن مشروع املبادئ التوجيهية  -ثانياً   

  االلتقاءنقاط     

حظيت تنقيحات مشروع املبادئ التوجيهية احلايل اليت أعدهتا املقررة اخلاصة بتأييد             -٣
 يف مجيع أجـزاء     ،فقد أيد أصحاب املصلحة بقوة التشديد اخلاص الذي أويل        . واسع النطاق 

واُتفق . صفهم فئة مستضعفة مشتركة يف مجيع الفئات األخرى       لنساء واألطفال بو  ، ل املشروع
بصورة عامة على أن للفقر املدقع مسات مادية وغري مادية أيضاً، أبرزها التمييـز والوصـمة                

ولوحظ توافق كـبري    . االجتماعية املرتبطة به والعمليات واملؤسسات اليت يصدر عنها التمييز        
راج فقرة مستقلة عن الفساد، وإىل اإلشارة بـصورة         فيما بني األطراف بشأن احلاجة إىل إد      

عالوة على ذلك،   و. صرحية إىل تلك اجلوانب من العمليات اإلدارية اليت تزيد من حدة الفقر           
التركيز على ثقافة حقـوق اإلنـسان بوصـفها         زيادة  دعا عدد من أصحاب املصلحة إىل       

ة إىل دور وسـائط اإلعـالم يف   استراتيجية ملكافحة الفقر، وإىل اإلشارة بصورة أكثر صراح     
وتكررت أيضاً الدعوات املنادية بتعزيز جهـود       . إحداث الوصمة االجتماعية ويف مكافحتها    
األسباب النظام االقتصادي العـاملي     ومن بني تلك    التصدي لألسباب اهليكلية للفقر املدقع؛      

لتنميـة، والبيئـة    وأزمة الديون، وسلوك الشركات عرب الوطنية، والوضع املتعلق باحلق يف ا          
هنج مباشر بدرجة أكرب إزاء الضمان اتباع ودعت أيضاً عدة أطراف إىل . العاملية، وتغري املناخ 

االجتماعي، على النحو املبيَّن يف بعض املفاهيم، مثل التحـويالت االجتماعيـة األساسـية              
 تنفيـذ   دعـوة الـدول إىل    ضرورة  وتكررت أيضاً اإلشارة إىل     . واحلدود االجتماعية الدنيا  

أعمـال مـشروع املبـادئ      السياسات النقدية الرامية إىل زيادة العائد الالزم لتنفيذ جدول          
اتفق أصحاب املصلحة على حنو واسع يف رغبتهم يف حتقيق تكامل واضـح             كما  . التوجيهية

بني مشروع املبادئ التوجيهية والصكوك الدولية القائمة األخرى املتعلقة مبكافحـة الفقـر             
، واتفقوا كذلك على ضرورة تأكيد أمهية دور اجلهات الفاعلة غري احلكوميـة يف              )٢()املدقع(

__________ 

تشمل الصكوك اليت أُشري إليها حتديداً األهداف اإلمنائية لأللفية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية               )٢(
 التوجيهيـة  واالجتماعية والثقافية، واملبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، واملبـادئ         

الطوعية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمسـاك              
والغابات، وبرنامج منظمة العمل الدولية لتوفري العمل الالئق، واالتفاق العاملي، واملبادئ العامـة واملبـادئ             

ة حلقوق اإلنسان لنهج يقوم على حقوق اإلنسان يتبع حيال          التوجيهية اخلاصة مبفوضية األمم املتحدة السامي     
 .استراتيجيات احلد من الفقر
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وضع استراتيجية عملية ومفصلة ملشروع     مراراً وتكراراً   وأخرياً، اقُترح   . مكافحة الفقر املدقع  
عمليـة  هذه املبـادئ  على حنو يشدد على الغرض املنشود وهو أن تكون   املبادئ التوجيهية،   

  .قوقابلة للتطبي

  نقاط حباجة للتوضيح    

أوالً، اتفق مجيع أصحاب املـصلحة علـى        : حتتاج بضع مسائل ملزيد من التوضيح       -٤
التركيز على النساء واألطفال بوصفهم الفئتني الرئيسيتني املشتركتني يف مجيع أشكال التعرض            

دقع، عرضة بشكل خاص للفقر امل    واقترح عدد من األطراف ذكر فئات أخرى م       . للفقر املدقع 
السن، واملعوقني، واملهاجرين، والالجئني وملتمسي اللجوء، واألقليات       ) كبار(سيما فئات    ال

سـيما املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة           ال( واملرضـى    اإلثنية أو العرقية أو اللغوية،    
، ) االجتماعية الـدنيا   مثل الطبقات (ة   التقليدي ة االجتماعي األوضاع، وذوي   )اإليدز/البشري
، وذوي األصـول    )سيما سكان املناطق الريفيـة     ال(املقيمة يف موقع جغرايف معني       والفئات

ثانياً، أشار أصحاب املصلحة إىل أن طبيعة االلتزامـات    . ألخرى، ال سيما الشعوب األصلية    ا
املذكورة يف مشروع املبادئ التوجيهية حباجة إىل توضيح وأنه ينبغي التفرقة بني اإلشارات إىل    

على توافق  لقانونية القائمة أصالً، من جانب، وبني املبادئ والسياسات املرتكزة          االلتزامات ا 
ثالثاً، يقتضي هذا التوضيح أيضاً بيانات صـرحية بـشأن إمكانيـة            . اآلراء، من جانب آخر   

التقاضي على األقل بشأن بعض االلتزامات املذكورة يف مشروع املبادئ التوجيهية، خاصـة             
. جتماعية والثقافية املعترف هبا   حلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واال    االلتزامات املتعلقة با  

رابعاً، رغم أن معظم األطراف أشارت إىل اعتقادها بأن احلقوق املدرجة يف مشروع املبادئ              
التوجيهية ذات طبيعة شاملة فيما يتعلق بأهدافها، فقد قُدمت عدة اقتراحات بإدراج حقوق             

وسلطت عدة أطراف الضوء على احلق يف الغذاء ويف         . اء الضوء عليها  حمددة أو إلق  ) مسائل(
مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي، وكذلك على أمهية مراعاة احلق يف اخلـصوصية ويف              

عالوة على ذلك، اقُترح أن ُينص صراحة على عدد من احلقـوق املدنيـة              و. احلياة األسرية 
  .والسياسية، منها حرية التعبري والدين

  جتميع حتليلي للتعليقات على مشروع املبادئ التوجيهية  -ثالثاً   

  التعليقات العامة  -ألف   

، يف مالحظاته االفتتاحية للمشاورة، املمثل الدائم لفرنسا، جان باتست ماتايأشار   -٥
يرتكز على ترابط مجيع حقوق اإلنسان وعدم وفقه إىل أن النهج الذي تسري املبادئ التوجيهية 

مفوضة وأكدت . يعيشون يف فقر مدقع ومتكينهم    من  ا للتجزئة، وعلى مبادئ مشاركة      قابليته
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، التداخل بني الفقر املدقع وحقـوق  األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، نافانيثيم بيالي   
للحرمان كذلك فمن جهة، كثرياً ما يتعرض األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع : اإلنسان

ومـن  . كفولة هلم، سواء املدنية والسياسية أم االقتصادية واالجتماعية       من حقوق اإلنسان امل   
على حقوق اإلنسان إزاء التخفيف من الفقر املـدقع         يقوم  هنج  اتباع  جهة ثانية، ال غىن عن      

وأضافت رئيسة جملس حقوق اإلنسان واملمثلة الدائمة       . فهم الوضع ومواجهته  يتسىن  حىت  
أن العديد من التقارير اخلطية املقدمة تتوافق بشأن عـدة       ،  بوي السري و الورا د  ،ألوروغواي

مالحظات جوهرية تتعلق بالفقر املدقع، إذ توافقت اآلراء بشكل خاص على أمهية كرامـة              
اإلنسان، وعدم التمييز، واحلصول على السلع واخلدمات األساسية، والسيادة الفعالة للقانون           

بشدة استضعاف فئات حمددة، ورؤية متكاملة      اليت تعزز إعمال حقوق اإلنسان، واالعتراف       
  .للتنمية البشرية

لينا سيبولفيدا احقوق اإلنسان، مغدة اخلاصة املعنية بالفقر املدقع واملقرروالحظت   -٦
تعلقة مبشروع   عند النظر يف التنقيحات واإلضافات امل       ينبغي ألصحاب املصلحة،   ، أنه كارمونا

هذه املبادئ وهو أن تكون     املنشود من   تبار الغرض العام    أن يضعوا يف االع   املبادئ التوجيهية،   
توجيهاً عملياً لرامسي السياسات، وأداة للدعوة يف يد منظمي محالت مكافحة الفقـر، بـل               

وقالت إن  . واألهم من ذلك أن تكون وسيلة لتمكني األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع            
 بالفعل قيمة مضافة، سواء من حيث فهم        أي هنج قائم على احلقوق إزاء احلد من الفقر ميثل         

وضـع   يف عملية بدأت  وأشارت أيضاً إىل أن الدول      . من حيث التصدي هلا   أو  أسباب الفقر   
  .مشروع املبادئ التوجيهية، ولذلك جيب عليها أن تؤدي دوراً فعاالً يف االنتهاء منها

التوجيهيـة املتعلقـة    األساس املنطقي لوضع املبادئ     : "فيما يتعلق باجلزء الثاين     -باء   
  "حبقوق اإلنسان والفقر املدقع

املبـادئ  اليت تـضيفها    ، ما القيمة    (HRC/15/41)استناداً إىل تقرير اخلبرية املستقلة       ":سؤال    
  ؟"التوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنسان والفقر املدقع

ر اليت تعاريف الفقب اللجنة الوطنية الفرنسية حلقوق اإلنسان  و حكومة كندا  ذكّرت  -٧
وضعتها اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واللجنة الفرعيـة لتعزيـز            
ومحاية حقوق اإلنسان، واخلبرية املستقلة السابقة املعنية بالفقر املدقع وحقـوق اإلنـسان،             

 إزاء  وشـامالً عاّماً  ة هنجاً   يمشروع املبادئ التوجيه  يتبع  وهيئات أخرى، وقدمتا توصية بأن      
 أنـه   مؤسسة إدموند رايس الدوليـة    ويف هذا السياق، أضافت     . معاجلة مسألة الفقر املدقع   

االجتماعي والتمييز اللذان   اإلقصاء  ينبغي التركيز على األسباب اهليكلية للفقر املدقع، ومنها         
  .مت حتديدمها بالفعل يف املشروع احلايل للمبادئ التوجيهية
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بالتركيز على فئات ضعيفة حمددة وبـالتركيز بـشكل          حكومة غواتيماال ورحبت    -٨
أن اهلدف  جمدداً   الفلبني و حكومتا املغرب  أكّدتومع ذلك،   . خاص على النساء واألطفال   

املعلن ملشروع املبادئ التوجيهية هو أال تركز بالتفصيل على فئات ضعيفة حمددة، وأال ختلق،              
تان على منح النساء واألطفال حيـزاً       بالطبع، فئة ضعيفة جديدة، ورغم ذلك وافقت احلكوم       

  .مناسباً يف مجيع أجزاء املشروع
أمني املظـامل املعـين حبقـوق       (جلنة أذربيجان الوطنية حلقوق اإلنسان      وشددت    -٩

جتة عن التـصدي   على القيمة املضافة النااللجنة القطرية الوطنية حلقوق اإلنسان و )اإلنسان
  .اء والتمييز ضد الفقربصورة حمددة للوصم

.  إىل الدور احملوري للتمكني يف حماربة الفقر املدقع        السويدو حكومتا بريو وأشارت    -١٠
ومع ذلك، وجهت احلكومتان االنتباه إىل أن حقوق اإلنسان ليـست هـي الـيت متكـن                 

.  وإمنا هي جمرد وسيلة تساعدهم على متكني أنفسهم        ألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع     ا
روع املبادئ التوجيهية إطاراً لالعتراف مبطالـب األشـخاص الـذين           وهبذا املعىن، ميثل مش   

  . يعيشون يف فقر مدقع فيما يتعلق حبقوق اإلنسان
حكومات بلغاريا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا والفلبني، وكـذلك جلنـة          وشددت    -١١

املكسيك الوطنية حلقوق اإلنسان، وجلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان، ورابطة جمتمـع            
ابا يوحنا، ومجاعة السيدة العذراء للبعثات التبشريية، والتحالف الـدويل للمعـوقني،            الب

، على أن مشروع املبادئ التوجيهية عنصر لرصـد         واللجنة الفرعية املعنية باستئصال الفقر    
حقوق اإلنسان اليت تكفلها األمم املتحدة، ومن مث ينبغي أن ُيعامل هذا املشروع علـى أنـه         

. لتزامات الدولية القائمة املتعلقة مبكافحة الفقر املدقع وجتسيد وتوضيح هلـا          عنصر مكّمل لال  
وأشري إىل وجود تآزر خاص بني املشروع وبني العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية              

ولذلك، ينبغي هلذه املبادئ    . واالجتماعية والثقافية الذي ينبغي أن يكون املشروع أداة لتنفيذه        
صراحة بالتزاماهتا مبوجب العهد الذي ُيعد الوفاء به مقياساً اللتزام الـدول            أن تذكّر الدول    

  . مبكافحة الفقر املدقع
إىل أن تتناول هذه الدورة الطـرق       معهد الشمال واجلنوب     و حكومة بريو ودعت    -١٢

ني واقترحا أن يب  . اليت ميكن أن تسهم هبا املبادئ التوجيهية يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية           
، يف الواقع العملـي    عملية التمكني    الكيفية اليت ستتقدم هبا   مشروع املبادئ التوجيهية، مثالً،     

  .حمددة" إرشادية"وذلك بالدعوة إىل وضع أدلة 
 أن يشار، يف األساس املنطقـي، إىل املنـافع          املكسيك و حكومتا فنلندا واقترحت    -١٣

إىل تعزيز الوئام االجتماعي نتيجة تقلـيص       استئصال الفقر، و   اليت تعود هبا عملية      االقتصادية
مبراحـل  واجملتمعات اليت متر نزاعات التفاوت االجتماعي، ال سيما يف اجملتمعات اخلارجة من   

 أن التوقع العام الذي رمسه مشروع املبادئ التوجيهية بشأن          حكومة بوليفيا وأضافت  . انتقالية
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 دعم خمتلف أشكال إعادة التوزيع االقتصادي       الفقر ينبغي أن يكون اجتماعياً واقتصادياً، بغية      
  .كهدف أساسي

 إىل أن املبادئ التوجيهية قد تعكس بصورة أوضح أمهيـة           حكومة ليتوانيا وأشارت    -١٤
قتصر املشاركة فيهـا علـى      التزام اجملتمع بكامله باستئصال الفقر، وهي مهمة ال ينبغي أن ت          

  .تمع املدين وقطاع األعمال التجارية وإمنا ينبغي أن يشارك فيها أيضاً اجملاحلكومات
 االنتباه إىل ضرورة جتنب األسلوب اإللزامي يف نص الوثيقة،          حكومة كندا ووجهت    -١٥

  . نظراً إىل الطبيعة غري اإللزامية للمبادئ التوجيهية

  استنتاجات حتليلية بشأن القسم    

ـ            -١٦ ادئ التوجيهيـة   توافقت اآلراء بصورة واسعة على ضرورة النظر إىل مشروع املب
، ال سيما العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق        )٣(باعتباره مكمالً لوثائق حقوق اإلنسان األخرى     

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعلى أن هذه املبادئ متثل إطاراً مهماً لتنفيـذ األهـداف             
ذه املبادئ يف السياق    وينبغي النظر يف ه   . )٤(اإلمنائية لأللفية وما بعد األهداف اإلمنائية لأللفية      

وقد اتفقت مجيـع األطـراف      . )٥(األوسع لإلدارة الرشيدة للشؤون االجتماعية واالقتصادية     
على أمهية التركيز على الشروط املشتركة بشكل عام، والتركيز بشكل خاص علـى             بالفعل  

وأشار بعض فرادى األطراف إىل عدد من الشروط اإلضافية، وإن اتفـق            . النساء واألطفال 
وينبغي أيضاً هلذا التوافـق يف      . اجلميع على ضرورة احملافظة على تركيز واسع النطاق وشامل        

عالوة على ذلك،   و. اآلراء أن يوجه أية مناقشة بشأن صالحية أي تعريف حمدد للفقر املدقع           
 بوصفهما من األسباب اهليكلية )٦( والتمييزاف الضوء على أمهية مكافحة الوصمسلطت األطر 

 بوصفه عنـصراً أساسـياً      )٧(دقع، وسلطت الضوء أيضاً على االعتماد على التمكني       للفقر امل 
  .ملكافحة الفقر املدقع

__________ 

 جلنة املكسيك الوطنية    تقارير حكومات بلغاريا، وجنوب أفريقيا، وسلوفينيا، والفلبني، وكذلك         تقاريرانظر   )٣(
اعة السيدة العـذراء    حلقوق اإلنسان، وجلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان، ورابطة جمتمع البابا يوحنا، ومج           

للبعثات التبشريية، والتحالف الدويل للمعوقني، واللجنة الفرعية املعنية باستئصال الفقر، وذلك على املوقـع              
 .www.ohchr.orgالشبكي 

 . معهد الشمال واجلنوبوتقريرحكومة بريو تقرير انظر  )٤(
 .حكومات فنلندا واملكسيك وبوليفياتقارير انظر  )٥(
واللجنة القطريـة   ) أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان    (ذربيجان الوطنية حلقوق اإلنسان     جلنة أ تقريري  انظر   )٦(

 .الوطنية حلقوق اإلنسان
 .حكومتا بريو والسويد )٧(
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  "اإلطار النظري: "فيما يتعلق باجلزء الثالث  -جيم   

بالنظر إىل أن معظم األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع هم من األطفال، هـل                ":سؤال    
سماً خاصاً هلذه الفئة احملددة، أم هل ينبغي هلذه املسألة أن           ينبغي أن تفرد املبادئ التوجيهية ق     

؛ وما هو الوضع بـشأن      )١٩رة  ، الفق A/HRC/15/41(تكون مشتركة يف مجيع أجزاء النص؟       
  ؟"الفئات احملددة األخرى

اململكـة  و، املكـسيك ، وليتوانيا، وكندا، وشيلي، وحكومات سويسرا الحظت    -١٧
، كذلك جلنة احلقوقيني الدوليـة ، والنرويج، و رلندا الشمالية املتحدة لربيطانيا العظمى وآي   

ومـع ذلـك،    . أن األطفال ميثلون فئة أساسية مهمة بني الفئات األشد تعرضاً للفقر املدقع           
اتفقت هذه اجلهات على ضرورة النظر إىل فقر األطفال يف سياق فقر والديهم، والنظر إليه،               

. ة اجملتمعية األوسع نطاقاً املتمثلة يف الفقر املـدقع        عموماً، كمسألة مشتركة يف إطار املشكل     
وينبغي إيالء اهتمام خاص ألطفال الشوارع والطفالت الذين يتكرر وقوعهم ضحايا للفقـر             

 املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال وبغاء ،جناة معال جميد وأضافت  . املدقع وللتمييز اجلنساين  
، أن تناول مسألة األطفال الذين يعيـشون يف          اإلباحية األطفال واستغالل األطفال يف املواد    

فقر مدقع ينبغي أن يرتكز على املبادئ التوجيهية األربعة التفاقية حقوق الطفل، وهي ضرورة 
اعتراف القانون باألطفال الذين يعيشون يف فقر مدقع، وضرورة احترام حقوقهم وكرامتهم،            

منهم ومنوهم، وضرورة تشجيع ومراعاة حريتهم      وضرورة محاية سالمتهم البدنية والنفسية وأ     
ونسجاً على نفس املنوال، ينبغي توفري احلماية الكاملـة للحقـوق االقتـصادية             . يف التعبري 

  . واالجتماعية لألطفال الذين يعيشون يف فقر مدقع
وشددت حكومات األرجنتني، وإكوادور، وأملانيا، وفرنسا، وفنلندا، وكنـدا،           -١٨

لوطنية حلقوق اإلنسان يف األردن وجنوب أفريقيا وماليزيا واهلند، وأمني          وكذلك اللجان ا  
، على أن من املالئم إدراج إشارة حمـددة للفئـات الـضعيفة             املظامل يف البوسنة واهلرسك   

الرتاعـات املـسلحة،    أقعـدهتم   األخرى، ال سيما النساء واملسنني واملعوقني، مبن فيهم من          
 وملتمسو اللجوء، واألقليات اإلثنيـة والعرقيـة واللغويـة،          والعمال املهاجرون، والالجئون  

فقراء اإليدز، واملنتمون للطبقات االجتماعية الدنيا،      /واملصابون بفريوس نقص املناعة البشري    
وأشارت اجلهات املذكورة إىل أن هذه الفئات تعاين من أشكال          . ، والشعوب األصلية  الّريف

وقالت إن هذه الفئـات ال ينبغـي أن   . اجة إىل احلمايةمتعددة من التمييز، وأهنا يف أمس احل     
تتخلل مجيع أجزاء نص املبادئ التوجيهية فحسب، إمنا ينبغي أن ُيفرد هلا جزء خاص يعترف               

  . هنج متعدد األوجهباتباع  فقرها ختليصها منهبا كفئات رئيسية مستهدفة ينبغي 
يق الواضح بني األطراف الفاعلة      االنتباه إىل احلاجة إىل التفر     حكومة كندا ووجهت    -١٩

فمـن  . احلكومية وغري احلكومية وبني التزامات كل من هذه األطراف إزاء حقوق اإلنسان           
واجب الدول، بوصفها اجلهات األساسية اليت حتمل على عاتقها الوفاء بااللتزامات الدولية،            
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ية أن حتمي حقوق أن حتترم حقوق اإلنسان وتفي هبا، يف حني جيب على اجلهات غري احلكوم    
  على املسؤولية املشتركة   حكومة جنوب أفريقيا  ويف هذا السياق، شددت     . اإلنسان وتعززها 
  .لشركات عن التدهور البيئي، وتدين ظروف العمل، وعمل األطفالاليت تتحملها ا

  استنتاج حتليلي بشأن القسم    

يسية الـيت طُرحـت يف       التقارير املتعلقة هبذا القسم وتوجز بعض النقاط الرئ        تؤكّد  -٢٠
واتفق مجيع األطراف، مرة أخرى، على ضرورة التركيز        . املناقشات املتعلقة باألساس املنطقي   

مجيع أشكال التعرض للفقـر     اللتني تناهلما   على النساء واألطفال بوصفهم الفئتني الرئيستني       
 للفقـر   بشكل خاص معّرضة  واقترح عدد من األطراف ذكر فئات أخرى باعتبارها         . املدقع

السن، واملعوقني، واملهاجرين، والالجئني وملتمسي اللجـوء،       ) كبار(سيما فئات    املدقع، ال 
سيما املصابني بفريوس نقـص املناعـة        ال(واألقليات اإلثنية أو العرقية أو اللغوية، واملرضى        

، ) الـدنيا  مثل الطبقات االجتماعية   (ة التقليدي ةاالجتماعياألوضاع  ، وذوي   )اإليدز/البشري
، وذوي األصـول    )والفئات املقيمة يف مكان جغرايف معني، ال سيما سكان املناطق الريفيـة           

عالوة على ذلك، تكررت اإلشـارة إىل اخلـصائص         و. األخرى، ال سيما الشعوب األصلية    
املميزة للجهات الفاعلة غري احلكومية، وكذلك، وبشكل خاص، إىل الشركات فيما يتعلـق             

واملسؤولية املشتركة اليت تضطلع هبا للتصدي جلونـب        عاتقها  اة على   بطبيعة الواجبات امللق  
  . الفقر املدقع

استعراض أوجـه احلرمـان األساسـية الكامنـة         : "فيما يتعلق باجلزء الرابع     -دال   
  "واملتشابكة اليت يواجهها األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع

ابكة والعقبات األخرى اليت يواجههـا       حتديد أوجه احلرمان األساسية واملتش     الرجاء :سؤال    
  "األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع، باإلضافة إىل ما هو مدرج يف هذا القسم من التقرير

الشراكة الدولية و، مجاعة السيدة العذراء، وكذلك  حكومة جنوب أفريقيا  أوصت    -٢١
، بإضافة إشـارة إىل     نوالربنامج الدويل للتدريب يف ميدان حقوق اإلنسا      ،  املعنية بامليزانية 

وأشـارت هـذه    . السياق االقتصادي األوسع نطاقاً الذي يؤثر على حدوث الفقر املـدقع          
اجلهات، بشكل خاص، إىل االختالالت يف جمال التجارة وإىل األزمة املالية العاملية، والحظت   

  .أن للسياسة النقدية والتأثري السليب للدين العام دوراً يف حدوث الفقر املدقع
جلنة املكسيك الدوليـة حلقـوق      ، وكذلك   حكومتا إكوادور وفنلندا  واقترحت    -٢٢

 أن ُيضاف إىل مشروع املبادئ بعـض        اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني     
 بشكل خاص ملمارسات متييزية مباشرة أو غري مباشرة، ال سـيما            معّرضةالفئات باعتبارها   

  .أطفال املهاجرين، فضالً عن األشخاص ذوي اإلعاقةالطفالت، واملهاجرين الريفيني، و
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جلنة سويسرا الفرعية املعنيـة باستئـصال الفقـر،         و،  حكومة النرويج وأعربت    -٢٣
 العامل الرابع، ومنظمة الطفل األورويب، وموئل األمـم         -واحلركة الدولية إلغاثة امللهوف     

ملـدقع؛ منـها صـحة األم       ، عن قلقها ألن بعض الشروط تزيد من التعرض للفقر ا          املتحدة
 املخدرات، واملـسكن غـري      وإدمانوالطفل، ومسائل الصحة النفسية، والَدْين الشخصي،       

  .اآلمن، وانعدام اجلنسية، والتشرد الداخلي

  استنتاجات حتليلية بشأن القسم    

تذبذبت االستجابات هلذا اجلزء من مشروع املبادئ التوجيهية بني املـستوى الكلـي             -٢٤
فعلى املستوى الكلي، دعا بعض األطراف إىل أن ُينص بصورة أكثر صراحة            . اجلزئيواملستوى  

أما على املستوى اجلزئي،    . الذي حيدث فيه الفقر املدقع     )٨(على اإلطار االقتصادي األوسع نطاقاً    
  فقد اقترحت األطراف عدداً من فئات اجلماعات اليت ميكن إضـافتها إىل الفئـات املدرجـة                

ا القسم؛ وهي تشمل الطفالت، واملهاجرات الـريفيني، وأطفـال املهـاجرين،            بالفعل يف هذ  
صحة النفـسية، والـَدْين     واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك صحة األم والطفل، ومسائل ال        

  .)٩(وإدمان املخدرات، والسكن غري اآلمن، وانعدام اجلنسية، والتشرد الداخليالشخصي، 

مقترحات لتحسني مشروع املبـادئ التوجيهيـة       : "فيما يتعلق باجلزء اخلامس     -هاء   
  )١٠("املتعلقة بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان

هل هناك أي جوانب أو مسائل مهمة غري مدرجة يف املوجز املـشروح للمبـادئ                ":سؤال    
  "التوجيهية املقترحة هلذا القسم من التقرير؟

ن اجلانبني األساسـيني    إىل أ ) ٣٤فيما يتعلق بالفقرة    (جمدداً  حكومة شيلي   أشارت    -٢٥
 يعيشون يف فقر مدقع مها عدم احلصول على اخلدمات العامـة            منللحرمان الذي يعاين منه     

وينبغي حتديد أسباب ذلك، ووضع الربامج املناسبة، وإنـشاء    . وعدم تلبية حقوقهم األساسية   
  .آليات للرصد

__________ 

انظر تقارير حكومة جنوب أفريقيا، ومجاعة السيدة العذراء، والشراكة الدولية املعنية بامليزانية، والربنـامج               )٨(
 . اإلنسانالدويل للتدريب يف ميدان حقوق

انظر التقارير املقدمة من حكومات إكوادور وسويسرا وفنلندا والنرويج، وكذلك من جلنة املكسيك الوطنية              )٩(
حلقوق اإلنسان، وموئل األمم املتحدة، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وجلنة سويسرا الفرعيـة              

 . العامل الرابع، ومنظمة الطفل األورويب-املعنية باستئصال الفقر، واحلركة الدولية إلغاثة امللهوف 
لتقدمي بيان منهجي للتقارير املتعلقة بالقسم اخلامس، مت إدراج هذه التقارير، حيثما أمكن، وفقـاً للفقـرة                  )١٠(

والتقارير الكاملة متاحة على املوقع الشبكي للمفوضية       . تشري إليها التقارير يف مشروع املبادئ التوجيهية       اليت
www.ohchr.org. 
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إىل ) ٣٦الفقرة  فيما يتعلق ب   (فنلنداوجنوب أفريقيا   وحكومات إكوادور   وأشارت    -٢٦
إمكانية ذكر جهات أخرى غري حكومية، إىل جانب املنظمات الدولية والـشركات عـرب              

  . عن إعمال حقوق اإلنسانمسؤولةالوطنية، باعتبارها 

  "املبادئ العامة حلقوق اإلنسان: "١فيما يتعلق باجلزء اخلامس، القسم   -واو   

) العناوين من ألف إىل زاي    (يف هذا القسم    هل قائمة مبادئ حقوق اإلنسان املدرجة        ":أسئلة    
شاملة مبا يكفي أم ينبغي إدراج مبادئ أخرى يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بـالفقر املـدقع                

  "وحقوق اإلنسان؟

هل هناك أي جوانب أو مسائل مهمة غري مدرجة يف التوصيات املطبوعة ببنط ثقيل املقترحة      "    
  "ة حلقوق اإلنسان يف هذا القسم من التقرير؟يف إطار كل مبدأ من املبادئ العام

، فيما يتعلق بالنص الوارد حتت العنـوان جـيم، إدراج           كوادورإحكومة  اقترحت    -٢٧
باإلضـافة إىل   . املفهوم املعاكس للتمييز، وهو التنوع، بوصفه شرطاً مهماً يف مكافحة الفقر          

كان العمل وكذلك التمييـز يف      ذلك، ينبغي أن ُينص يف املبادئ التوجيهية على التمييز يف م          
وفيما يتعلق بـالعنوان واو،     . سيما معاناة املرأة يف هذا الصدد      جمال الضمان االجتماعي، ال   

  .ذكر مسألة حقوق امللكية الفكرية واحلقوق اجلماعيةوجوب أشارت احلكومة إىل 
 الستئصال الفقـر  ا  حيال  إىل أن النهج القائم على احلقوق      حكومة مصر وأشارت    -٢٨

ووجهت احلكومة  . املدقع ينبغي النظر إليه يف إطار النهج القائم على احلقوق لتحقيق التنمية           
أيضاً االنتباه إىل ما تطلق عليه النهج املوجه حنو السياسات الذي اعُتمد يف إطـار املبـادئ                 

  .التوجيهية املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، اليت أُعلنت مؤخراً
 بـأن يـشار     اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف األردن      كومة فنلندا حوأوصت    -٢٩

  .صراحة إىل احلق يف تقرير املصري
، أن ُتـذكر    دالبالنص املدرج حتت العنوان     ، فيما يتعلق    حكومة فرنسا واقترحت    -٣٠

. وينبغي بذل جهد عام لتجنب التنمـيط اجلنـساين        . املساواة بني اجلنسني يف مسألة الزواج     
علق بالعنوان هاء، شددت حكومة فرنسا على األمهية البالغة للمشاركة وأهنا ينبغي أن وفيما يت

  .تشمل املشاركة الفعالة يف وضع السياسات العامة
، أن ُتضاف فئة    هاءالعنوان  ، فيما يتعلق بالفقرة املدرجة حتت       حكومة بريو وأوصت    -٣١

وفيما يتعلق  .  يف عملية اختاذ القرارات    املهاجرين إىل الفئات الضعيفة اليت ينبغي ضمان متثيلها       
 أصحاب املصلحة   باعتبارها من ، دعت احلكومة إىل االعتراف بوسائط اإلعالم        زايبالعنوان  
  . بتحقيق الشفافية وتوفري املعلوماتاملعنيني 
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 إىل أن مشروع املبادئ التوجيهية ينبغي أن يعكس مبـدأ           حكومة الفلبني وأشارت    -٣٢
لذي اعُتمد يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           اإلعمال التدرجيي ا  

ودعت أيضاً إىل عدم إثقال مشروع املبادئ التوجيهية مبسائل إضافية، وإمنا أن يظل    . والثقافية
، اقترحت  باءبالعنوان  وفيما يتعلق   ". عامة الناس "النص سهل الفهم واالستخدام من جانب       

ملستخدمة يف هذه الفقرة قصد مشروع املبادئ التوجيهية املتمثل يف          احلكومة أن تعكس اللغة ا    
، اقترحت احلكومة إضافة األطفـال  دالبالعنوان  وفيما يتعلق   . جتنب خلق فئة ضعيفة جديدة    

، هاءبالعنوان  وفيما يتعلق   . إىل النساء بوصفهم فئة ضعيفة تستحق جهوداً خاصة للترويج هلا         
. ة احلصول على املعلومات والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان        اقترحت أن ُيذكر يف هذه الفقر     

 ضمان إمكانية التقاضي بشأن احلقوق اليت تدعم        وجوب زاي، أضافت    بالعنوانوفيما يتعلق   
  . متكني األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع

 باسـتخدام مـشروع املبـادئ       مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    وأوصت    -٣٣
وينبغي . فل مناسب يتيح لالجئني وغري املواطنني مزيداً من املشاركة املباشرة         التوجيهية كمح 

  .أيضاً إتاحة املعلومات بلغات خمتلفة
 بـاء،  بالعنوان، فيما يتعلق  العامل الرابع-احلركة الدولية إلغاثة امللهوف     وأوصت    -٣٤

". د ملكافحـة الفقـر  اعتماد هنج متعدد األبعـا    "بإدراج مبدأ إضايف بعد العنوان دال بعنوان        
  .وأوصت كذلك بدمج العنوانني باء وهاء معاً

 إدراج احلق يف اهلوية يف القسم       وصندوق الطفل يف أنغوال    حكومة شيلي واقترحت    -٣٥
  . املتعلق باملبادئ العامة حلقوق اإلنسان

 باء، إدراج إشارة صرحية إىل      بالعنوان، فيما يتعلق    جلنة احلقوقيني الدولية  واقترحت    -٣٦
امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية باعتبارمها من األسس اليت ُيحظر التمييز استناداً إليها وفقاً ملـا             

. يقتضيه القانون الدويل حلقوق اإلنسان وملا هو معترف به يف جمموعة قوانني األمم املتحـدة              
 اللجنة الضوء على أمهية إيالء اهتمام       باإلضافة إىل ذلك، وفيما يتعلق بالعنوان جيم، سلطت       
  . خاص إىل تطلعات واحتياجات سكان املناطق الريفية

 أن ُيشار إىل احلق يف تقرير املصري يف سياق احلديث      معهد الشمال واجلنوب  واقترح    -٣٧
وفيمـا يتعلـق    . سيما فيما يتعلق باحلقوق يف األراضي التقليديـة        عن الشعوب األصلية، ال   

. ل، اقترح املعهد ذكر العنف اجلنسي واالعتداء اجلنسي واالسـتغالل اجلنـسي           بالعنوان دا 
  .وأوصى كذلك بتوجيه االهتمام إىل ضعف الفتيات بوجه خاص

مجعيـة القلـوب    ويف سياق اإلشارة إىل ديباجة اتفاقية حقوق الطفل، اقترحـت             -٣٨
. اللبنة األساسية للمجتمع   أن يذكر يف فقرة إضافية الدور احملوري لألسرة باعتبارها           الرحيمة

 جيم، الحظت اجلمعية أن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان هو الـذي             بالعنوانوفيما يتعلق   
 بـالعنوان وفيما يتعلق   . جيعل مقدمي اخلدمات العامة واخلاصة على وعي باملسائل املطروحة        
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نسان املكفولـة   زاي، أشارت اجلمعية إىل أن الوسيلة األكثر فعالية ملنع انتهاكات حقوق اإل           
لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع هي، مرة أخرى، التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف               

  .مجيع مراحل الدراسة والتعلم
جيسالف كيدسيا، عضو اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         وأوصى    -٣٩

ق إزاء ختفيف الفقر املدقع،     ، بتسليط الضوء بشكل خاص على النهج القائم على احلقو         والثقافية
واقتـرح أيـضاً    . باعتباره بديالً للنهج القائم على االحتياجات وباعتباره يدعم عملية التمكني         

وضع " اإلشارة إىل الكرامة اإلنسانية بتعريف الفقر الذي اعُتمد يف االتفاقية، وهو أنه              استكمال
القدرات، واخليارات، واألمن، والقـدرة     إنساين قوامه احلرمان املستمر أو املزمن من املوارد، و        

على التمتع مبستوى معيشي الئق، وكذلك من احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية            
  ".الصكوك الدولية حلقوق اإلنسانالذي تنص عليه واالجتماعية األخرى، على النحو 

  تقـضي جيم، إضافة توصية، فيما يتعلق بالعنوان إيتان فلنر، اخلبري املستقل  واقترح    -٤٠
وفيما يتعلق  . تنطوي عليها بأن تستعرض الدول تشريعاهتا لتدارك أي أوجه حتيُّز ضد الفقراء           

بالعنوان هاء، اقترح إضافة دعوة إىل الدول بأن تبادر إىل متكني األشخاص الذين يعيشون يف               
 املوظفني املدنيني ر  باعتباوفيما يتعلق بالعنوان زاي، حث على إضافة توصيات         ). مدقع(فقر  

إصالح نظـم   بمسؤولني عن أي سلوك متييزي ضد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع،             
  . األحزاب السياسية والعمالء اليت تعمل بطريقة متييزية

املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف          وعدَّدت    -٤١
، مبادئ حقوق اإلنسان املهمة بصورة خاصة لألطفال، وهي         معالاملواد اإلباحية، جناة جميد     

املساواة وعدم التمييز على أساس السن وحظر التمييز اجلنـساين ضـد الفتيـات،              : تتضمن
وأضافت أنه ينبغي إيالء اهتمام خـاص       . واحلصول على املعلومات، واحلق يف العالج الفّعال      

، وإيـالء  )٢املـادة  (سيما عدم التمييز  طفل، ال التفاقية حقوق ال  ةللمبادئ األساسية األربع  
) ٦ املـادة (واحلق يف احلياة والبقاء والنمـو       ) ٣ املادة(االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى      

  ). ١٢ املادة(واملشاركة 
، فيما يتعلق بالعنوان ألف، إىل اإلشارة إىل أمهية التنسيق          حكومة املكسيك ودعت    -٤٢

  . الفقر، وأمهية الربط بني الربامج االجتماعية واالقتصاديةاإلداري لربامج مكافحة
 أن ُيضاف إىل النص املدرج حتت العنوان ألف احلـق يف            حكومة املغرب واقترحت    -٤٣

  . الكرميةالتعليم، وحقوق العمل، وحقوق التملك، واحلق يف احلياة 
نص الوارد حتت    بأن ُتدرج يف ال    اللجنة الوطنية األردنية حلقوق اإلنسان    وأوصت    -٤٤

سيما الوكاالت الدوليـة املعنيـة       العنوان ألف إشارة إىل اجلهات الفاعلة غري احلكومية، ال        
  .باملعونة والتنمية
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 املتعدد التخصصات إىل أن ُتدرج حتت       معهد علم األخالق وحقوق اإلنسان    ودعا    -٤٥
كرامة اإلنـسانية وعامليـة   العنوان ألف يف بداية مشروع املبادئ التوجيهية املسائل املتعلقة بال   

  .حقوق اإلنسان وترابطها وعدم قابلتيها للتجزئة
 أن ُتذكر أيضاً بصورة حمددة حتت العنوان ألـف مـسألة            حكومة ألبانيا واقترحت    -٤٦

  . ائم على أسس املمارسات التقليديةالتمييز اجلنساين الق
ملسيحيات، نيارادزاي  األمينة العامة للتحالف العاملي جلمعيات الشابات ا      وكررت    -٤٧

، أن مشروع املبادئ التوجيهية ُيمثل استراتيجية الستئـصال الفقـر املـدقع،             غومبونزفاندا
وأشارت إىل أن مسألة الفقر حتتل مكانة بارزة يف منهاج عمـل            . سيما فيما يتعلق باملرأة    ال

  .مكنيسيما الت بيجني، وحددت عدة مبادئ وأهداف ميكن إضافتها حتت العنوان دال، ال
 بأن يشار بصورة حمددة، حتت العنوان هـاء، إىل أمهيـة            حكومة بوليفيا وأوصت    -٤٨

 ،مشاركة أصحاب املصلحة يف صياغة وتنفيذ السياسات العامة، مبا يف ذلك وبشكل خاص            
  .السياسات التجارية

املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف          ودعت    -٤٩
 إىل أن ُينص أيضاً صراحة حتت العنوان هاء على حق األطفال الذين يعيشون              واد اإلباحية امل

يف فقر مدقع يف احلصول على املعلومات، ويف التمكن من التعبري حبرية عن وجهات نظرهم،               
  . ويف أخذ آرائهم بعني االعتبار حبسب سنهم ودرجة نضجهم

 علـى   ، يف الفقرة املعنونـة زاي     ،لنص إىل أمهية ا   حكومة جنوب أفريقيا  وأشارت    -٥٠
ضمان إمكانية التقاضي بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية، وأشارت بشكل خاص، يف           

 جنوب أفريقيا، إىل الدعاوى القضائية الفعالة بشأن احلقوق يف األراضي وفيمـا             جتربةسياق  
  .اإليدز/يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري

  ن القسماستنتاجات حتليلية بشأ    
على غرار األقسام السابقة، توافقت اآلراء على نطاق واسـع بـشأن احلاجـة إىل               -٥١

، مبـا   )١١(التكامل الصريح بني مشروع املبادئ التوجيهية واآلليات األخرى حلقوق اإلنسان         
 واملبدأ املـدرج بـه      )١٢(فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

 باإلعمال التدرجيي، والتكامل الصريح أيضاً مع اتفاقية حقـوق الطفـل ومبادئهـا              املتعلق
عالوة على ذلك، ُسلط الضوء على أمهية مـساءلة املؤسـسات احلكوميـة        و. )١٣(األساسية

__________ 

 .انظر تقرير حكومة مصر )١١(
 .انظر تقرير جيسالف كيدسيا، عضو اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )١٢(
انظر تقرير املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال وبغاء واألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، جنـاة                 )١٣(

 .جميد معال
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، وعلى احلاجة إىل جعل إطار احلقوق قابالً متاماً للتقاضي بشأنه فيما )١٤(واملوظفني احلكوميني
وأُشـري أيـضاً إىل األمهيـة األساسـية         . )١٥(رنة حبدوث الفقر املدقع   يتعلق بالظروف املقت  

مشروع املبادئ التوجيهية ليشمل اجلهـات       توسيع إطار ضرورة  ، وُشدد على    )١٦(للمشاركة
  .)١٨(ُشدد على االرتباط مع احلق يف تقرير املصريكما ، )١٧(الفاعلة غري احلكومية

  "املبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بالسياسات: "٢فيما يتعلق باجلزء اخلامس، القسم   -زاي   

هل قائمة املبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بالسياسات املدرجة يف هـذا القـسم              ":سؤاالن    
شاملة مبا يكفي أم ينبغي إدراج مبادئ توجيهية عامة أخـرى           ) العناوين من حاء إىل كاف    (

  "تتعلق بالسياسيات يف املبادئ التوجيهية؟

هناك أي جوانب أو مسائل مهمة غري مدرجة يف التوصيات املطبوعة ببنط ثقيل املقترحة     هل  "    
  "يف إطار كل مبدأ من املبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بالسياسات يف هذا القسم من التقرير؟

 أمهية التفرقة بني االلتزامات القانونية واملبادئ التوجيهية املتعلقة   حكومة كندا أكدت    -٥٢
  .لسياسات يف صياغة هذا القسمبا

الرعايـة  " إدراج إشـارة إىل      اللجنة الوطنية األردنية حلقوق اإلنـسان     واقترحت    -٥٣
واقترحت أيضاً ضرورة النص علـى الـدور الرقـايب          . حتت العنوان ياء  " الصحية األساسية 

ـ       . للهيئات الدولية حتت العنوانني حاء وكاف      رورة وفيما يتعلق بالعنوان ياء، أكدت على ض
االستراتيجيات املستدامة املتعلقة باملساعدة والتعاون الدوليني، املعززة لإلدارة        "إدراج العبارة   

  ".الدميقراطية الرشيدة وبناء القدرات احمللية
، إضافة فقرة إىل هذا القسم تتناول الفساد بشكل         إيتان فلنر، اخلبري املستقل   واقترح    -٥٤
لدول تشريعات ُتلزم باإلفصاح عن مصادر دخـل كبـار          واقترح، حتديداً، أن تسن ا    . حمدد

، مع ضمان دخل كاف وظروف عمل الئقة للموظفني احلكوميني،          وذممهم املالية املسؤولني  
ووضع إجراءات تتعلق بالشكاوى، وكذلك، عموماً، لتحديد ومكافحة أوجـه الـضعف            

الدول باعتماد سياسـات    واقترح أيضاً، حتت العنوان حاء، توصية       . اإلدارية املسببة للفساد  
نها من توليد عائدات كافية لربامج مكافحة الفقر، وبأن تسترشد هذه الـسياسات           نقدية متكّ 

باحلد األدىن من االلتزامات األساسية احملددة يف سياق احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة              
__________ 

 .املستقلانظر تقرير إيتان فلنر، اخلبري  )١٤(
 .انظر تقريري حكوميت الفلبني وجنوب أفريقيا )١٥(
 .انظر تقريري حكوميت فرنسا وبوليفيا )١٦(
 .انظر تقرير اللجنة الوطنية األردنية حلقوق اإلنسان )١٧(
 .انظر تقرير حكومة الفلبني )١٨(
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لبيانـات  علـى ا  يزانيات ملكافحة الفقر، وباحلصول، بشكل منهجّي،       والثقافية، وبإدراج م  
املتعلقة بالفقر املدقع، وبأن تكون برامج مكافحة الفقر شاملة ومتعـددة القطاعـات وذات              
أهداف ومؤشرات، ومبراعاة العوامل اجلغرافية يف ميزانيات مكافحة الفقر، وبتحديد وإصالح           

 وفيما يتعلق بالعنوان طاء، أوصى أيـضاً      . التصاميم املؤسسية اليت تعوق برامج مكافحة الفقر      
بأن تعتمد الدول منظوراً للطلب يشجع األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع على املبادرة              

  .إىل االستفادة من اخلدمات املقدمة هلم
، حتت العنوان حـاء، إىل جهودهـا الذاتيـة لتحديـد            حكومة الربازيل وأشارت    -٥٥

  ".ن بؤسالربازيل دو"واستهداف البؤر الساخنة للفقر يف إطار برناجمها املعنون 
، حتت العنوان نفسه، أمهية توافر الـشفافية يف الـربامج   حكومة املكسيك وكررت    -٥٦

االجتماعية حىت يتمكن األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع من حتديد ما إذا كانوا ينتمون  
  .إىل فئة ضعيفة معينة وحتديد املنافع املتاحة هلم

 بتعـديل   ملتعـدد التخصـصات   معهد علم األخالق وحقوق اإلنسان ا     وأوصى    -٥٧
حتدد الدول تدابري معّينة لرصد      ":ليصبح نّصها كالتايل   املدرجة حتت العنوان حاء      ٥٤ الفقرة

واقترح كذلك قلب ترتيب ". تنفيذ الربامج والسياسات العامة الرامية إىل احلد من الفقر املدقع
  .النقاط حبيث ُيذكر أوالً مجع البيانات مث وضع املعايري

املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف          أشارت  و  -٥٨
، فيما يتعلق بالعنوان حاء، إىل أن فئات معينة من األطفال الذين يعيـشون يف               املواد اإلباحية 

فقر مدقع تستحق محاية خاصة، ال سيما األطفال املشردين، واألطفال املعوقني، واألطفـال             
 املصحوبني بذويهم، واألطفال العاملني يف اخلدمة املرتلية، واألطفال املتعرضني          املهاجرين غري 

  .لالجتار واالستغالل اجلنسي، واألطفال غري املسجلني
، فيما يتعلق بالعنوان طاء، أن ُينص علـى املـسؤولية           حكومة إكوادور واقترحت    -٥٩

  .املشتركة للشركات يف توفري املرافق والسلع واخلدمات
، حتت العنوان طـاء أيـضاً، إىل ضـرورة إدراج           حكومة جنوب أفريقيا  وأشارت    -٦٠

استراتيجيات الوئام االجتماعي يف مشروع املبادئ التوجيهية، وإىل ضرورة وضع نظام للبيانات            
  .يتيح حتديد احتياجات األسر املعيشية من البنية التحتية األساسية واخلدمات األساسية

، حتـت   كة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية      حكومة اململ واقترحت    -٦١
العنوان نفسه، التوصية بتنفيذ جمموعة من التحويالت االجتماعية األساسية الـيت ينبغـي أن              
حتددها الدول بنفسها واليت من شأهنا أن حتقق احلد األدىن من أمن الدخل واحلصول علـى                

  .اخلدمات األساسية
، أيضاً حتت العنوان طاء، أن      ية حلقوق اإلنسان يف إكوادور    اللجنة الوطن واقترحت    -٦٢

  .يشار إىل السيادة الغذائية كوسيلة لضمان االكتفاء الذايت من الغذاء
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الشراكة الدولية املعنية بامليزانية، والربنامج الدويل للتدريب يف ميدان         واقترحت    -٦٣
 امليزانية على الوفاء بالتزامات     ، أن ُيضاف حتت العنوان حاء بيان بشأن آثار        حقوق اإلنسان 

وبوجه خـاص، ينبغـي     "حقوق اإلنسان، واقترحا، على وجه التحديد، أن تضاف عبارة          
للحكومة أن تضمن زيادة ميزانيتها وختصيصها وإنفاقها وفقاً اللتزاماهتـا املتعلقـة حبقـوق              

ولوية مستمرة حلقوق وجيب إيالء أ. اإلنسان، وال سيما التزامها بتحقيق املساواة وعدم التمييز
األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع يف خمصصات امليزانية ونفقاهتا، وعدم خفـض هـذه     
املخصصات والنفقات ما مل، وإىل حني، تتمكن احلكومة من حتقيق حتسن ملموس يف وضع              

  ."ألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقعا
ىل أمهية التعاون الـدويل ألي       جمدداً حتت العنوان ياء، إ     حكومة باكستان وأشارت    -٦٤

  .برنامج يستهدف املكافحة الفعالة للفقر
، حتت العنوان نفسه، ربط اإلشارة إىل بناء القدرات         برنامج األغذية العاملي  واقترح    -٦٥

  .بالدعوة إىل وضع استراتيجيات اخلروج والتسليم
راج دعـوة إىل    ، أيضاً حتت العنـوان يـاء، إد       رابطة جمتمع البابا يوحنا   واقترحت    -٦٦

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف        ٠,٧احلكومات للوفاء مبا وعدت به من املسامهة بنسبة         
  .املساعدة اإلمنائية الرمسية

، فيما يتعلق بالعنوان كاف، أن مشروع املبادئ التوجيهية         حكومة املغرب وذكرت    -٦٧
  ن يـدعو إىل اختـاذ تـدابري مناسـبة         جيب أن يعزز امللكية احمللية جلهود مكافحة الفقر، وأ        

  .لألوضاع احمللية
، حتت العنوان كاف، أن ُيشار بشكل حمدد إىل برنـامج           حكومة السويد واقترحت    -٦٨

توفري العمل الالئق الذي أعدته منظمة العمل الدولية، وإىل االتفاق العاملي لألمـم املتحـدة،     
مال التجارية، اليت وضعها جون رودجـي،       واملبادئ التوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنسان واألع     

  .املمثل اخلاص لألمني العام، وإىل املبادرات ذات الصلة يف إطار قطاع الشركات

  االستنتاجات التحليلية بشأن القسم    
طُرحت مسألة الفساد مرة أخرى يف هذا القسم، واقُترح أن يتم تناوهلـا يف فقـرة                  -٦٩

أيضاً وضع استراتيجية واضـحة للتنفيـذ، تتنـاول         عالوة على ذلك، اقُترح     و .)١٩(مستقلة
وقد ُيركَّز بصورة أكثـر     . )٢٠(املخصصات املالية، ومجع البيانات، والقواعد املعيارية والرصد      

__________ 

 .انظر تقرير إيتان فلنر، اخلبري املستقل )١٩(
 .انظر تقريري جنوب أفريقيا وإيتان فلنر )٢٠(
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. )٢٢( ومرة أخرى على إشراك اجلهات الفاعلة غري احلكوميـة   )٢١(حتديداً على السياسة النقدية   
من مجلـة أمـور، مـسألة الـسيادة         ومن حيث التوصيات احملددة، اقُترح أن ُتضاف، ض       

  .)٢٤(، وفكرة احلد االجتماعي األساسي األدىن)٢٣(الغذائية

  "االلتزامات احملددة القائمة على احلقوق: "٣فيما يتعلق باجلزء اخلامس، القسم   -حاء   

) اءثالعناوين من الم إىل     (هل قائمة احلقوق احملددة يف هذا القسم شاملة مبا يكفي           " :سؤاالن    
  "نبغي إدراج حقوق أخرى من حقوق اإلنسان يف املبادئ التوجيهية؟أم ي

هل هناك أي جوانب أو مسائل مهمة غري مدرجة يف التوصيات املطبوعة ببنط ثقيل املقترحة      "    
  "يف إطار كل التزام من االلتزامات احملددة القائمة على احلقوق يف هذا القسم من التقرير؟

  التقارير    
 ميم، إدراج اإلشـارة إىل املـسؤولية        بالعنوان، فيما يتعلق     ألبانيا حكومةاقترحت    -٧٠

املشتركة لوسائط اإلعالم عن عدم احترام احلياة اخلاصة واألسرية، ال سيما عنـد رمسهـا               
 راء، ضرورة تسليط الـضوء      بالعنوانالحظت أيضاً، فيما يتعلق     و. لصورة النساء واألطفال  

  .اسة للحد األدىن من األجورعلى مشاكل العمالة الريفية وعلى سي
 من إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق        ٢٣ إىل املادة    حكومة األرجنتني وأشارت    -٧١

الشعوب األصلية، واقترحت اإلشارة إىل حقهم يف تقرير املصري وحقـوقهم يف األرض ويف              
  .املوارد الطبيعية األخرى

اه إىل اجلهود اليت تبذهلا حالياً       االنتب حكومة كندا  عني، وجهت    بالعنوانوفيما يتعلق     -٧٢
ألغذية والزراعة لوضع املبادئ التوجيهية الطوعية بـشأن احلوكمـة           ل  األمم املتحدة  منظمة

د األمساك والغابات، وأوصت بأخذ هذه املبادئ يف االعتبار         سؤولة حليازة األراضي ومصاي   امل
لق بالعنوان فاء، إىل ضرورة     وأشارت أيضاً، فيما يتع   . يف مشروع املبادئ التوجيهية املطروح    

وفيما يتعلق بـالعنوان  . توضيح الطبيعة احملددة لاللتزام بتوفري سبل احلصول على مياه الشرب         
اإليـدز  /قاف، اقترحت احلكومة النظر يف إمكانية إيالء مسألة فريوس نقص املناعة البشري           

__________ 

 فلنر والشراكة الدولية املعنية بامليزانية، والربنامج الدويل للتـدريب يف ميـدان حقـوق               انظر تقارير إيتان   )٢١(
 .اإلنسان

 . حكوميت السويد وإكوادورانظر تقريري )٢٢(
 .انظر تقرير اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف إكوادور )٢٣(
 .انظر تقرير حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية )٢٤(
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لصلة املباشرة هلـذا املـرض   حيزاً أكرب من االهتمام يف مشروع املبادئ التوجيهية، نظراً إىل ا         
  .بالفقر املدقع يف كثري من البلدان

" احلد منـه  "التشرد ال إىل جمرد     " استئصال" أن ُينص على     حكومة فنلندا واقترحت    -٧٣
واقترحت أيضاً أن تضاف إشارة، حتت العنوان قاف، إىل         .  حتت العنوان صاد   ٨٠يف الفقرة   

  .باعتبارهم أصحاب حقوقاملهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوين، 
 بأن ُيدرج، ضمن قائمة االلتزامات املتعلقة حبقوق        حكومة جنوب أفريقيا  وأوصت    -٧٤

وشددت أيضاً على أن ُيدرج حتت العنوان الم شرط حمـدد           . اإلنسان، احلق يف تقرير املصري    
  . يوما٣٠ً يف غضونُيلزم بتسجيل املواليد 

دد مشروع املبادئ التوجيهيـة مـصادر        بأن حي  حكومة اململكة املتحدة  وأوصت    -٧٥
  .االلتزامات املشار إليها، مع التفرقة بني االلتزامات القانونية وااللتزامات السياسية

  . إدراج فقرة مستقلة عن األطفالجلنة أذربيجان الوطنية حلقوق اإلنسانواقترحت   -٧٦
ة فقرة بشأن محاية     بإمكانية إضاف  اللجنة الوطنية األردنية حلقوق اإلنسان    وعلقت    -٧٧
كما اقترحت أن ُيدرج، حتت العنوان صاد، االلتزام بدفع تعـويض عـن اإلخـالء               . البيئة

ودعت إىل اإلشارة حتت العنوان راء إىل االسترقاق واالستعباد، وإىل إضافة فـئيت             . القسري
  .األسرة واألمهات إىل قائمة الفئات الضعيفة حتت العنوان شني

 إىل املبادئ املنظمة لقضاء     العنوان سني  أن يشار حتت     غذية العاملي  برنامج األ  واقترح  -٧٨
 إىل أمهية آليات اإلنذار املبكر كتدبري       العنوان عني وأضاف أنه ينبغي اإلشارة حتت      . األحداث

  .لتجنب األزمات الغذائية
 ، فيما يتعلق بالعنوان مـيم،     العامل الرابع  -احلركة الدولية إلغاثة امللهوف     وعلقت    -٧٩

بأن من املمكن إدراج إشارة حمددة إىل ما يعانيه األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع من                
تدخل يف حياهتم اخلاصة وحياهتم األسرية فيما يتصل بطلب اخلدمات واملزايـا االجتماعيـة              

وفيما يتعلق بالعنوان سني، أوصت احلركة بأن يدعو مـشروع املبـادئ            . واحلصول عليها 
كانية االحتكام إىل القضاء جماناً، وإىل الوفاء حبق األشخاص الذين يعيشون يف التوجيهية إىل إم

وفيما يتعلق بالعنوان راء،    . فقر مدقع يف احلصول على دفاع قانوين مناسب عند اهتامهم جبرم          
غري كافية، حيث مل يقدم العديد من       " حد أدىن لألجور  "علقت احلركة بأن الدعوة إىل وضع       

وعلـى ذلـك،    . ىن لألجور إال القليل جداً يف سبيل حتقيق حياة كرميـة          سياسات احلد األد  
وفيما يتعلق بالعنوان فاء، شددت     . اقترحت احلركة إدراج دعوة لتقدمي التعليم اإللزامي جماناً       

  .احلركة على أمهية املشاركة يف احلياة الثقافية باعتبار ذلك عنصراً حامساً يف ختفيف الفقر
  . إدراج فقرة بشأن احلق يف التنمية العامل الثالث-وبا مركز أورواقترح   -٨٠
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 بأنه ينبغـي أن     اللجنة الفرعية املعنية باستئصال الفقر     و رابطة البابا يوحنا  وعلقت    -٨١
سيما حرية التعبري، وحرية الـدين،       يتناول هذا القسم عدداً إضافياً من احلقوق األساسية، ال        

  .واحلق يف اجلنسية
، حتت  ريا أوسيليا تريتشي الدويل ألتباع دون بوكسو الساليزيني       معهد ما وأوصى    -٨٢

واقترح أيضاً أن تضاف إىل الفقـرة نفـسها         . العنوان الم، بأن تكون آليات التسجيل جمانية      
واقترح أيضاً إدراج فئات . فئات أخرى ضعيفة بشكل خاص، ال سيما الالجئون واملهاجرون        

ـ      ون، وهـي الـشعوب األصـلية، والالجئـون     أخرى من الفئات الضعيفة حتت العنوان ن
  .واملهاجرون، واألشخاص الذين يعيشون يف أوضاع طوارئ

 أن ُتدرج، حتت العنوان نون، توصـية بـضمان     التحالف الدويل للمعوقني  واقترح    -٨٣
األشخاص ذوو اإلعاقة يف اجملتمع؛ وأن ُيشار حتت العنوان سـني إىل األطفـال ذوي               عيش  

  .  فاء إىل األشخاص ذوي اإلعاقةاإلعاقة؛ وحتت الفقرة
 على أنـه إذا مت      معهد علم األخالق وحقوق اإلنسان املتعدد التخصصات      وشدد    -٨٤

  . اختيار هنج قوائم حقوق اإلنسان يف هذا القسم، فينبغي أن يشمل مجيع حقوق اإلنسان
ال يف  املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطف        وعلقت    -٨٥

ففيما يتعلق بالعنوان نون، أشارت     :  القسم من هذا على جوانب حمددة     أيضاً املواد اإلباحية 
االنتصاف إجراءات تقدمي الشكاوى وُسُبل     االستفادة من   إىل ضرورة تأكيد حق األطفال يف       

وأشارت كذلك إىل ضرورة الدعوة إىل وضع تشريعات تستهدف حتديداً محاية وأمن  . الفعالة
ال الذين يعيشون يف فقر مدقع، وإىل ضرورة التـشديد علـى املـسؤولية املـشتركة              األطف

ودعت أيـضاً إىل    . للشركات اخلاصة يف منع انتهاك حقوق اإلنسان املكفولة هلؤالء األطفال         
أن ُيشار إىل الضعف اخلاص الذي يتعرض له األطفال الذين يعيشون يف فقر مدقع يف حالـة                 

وفيما يتعلق بالعنوان قاف، دعت املقررة اخلاصة إىل   . وارئ اإلنسانية الكوارث الطبيعية أو الط   
أن ُينص على حنو أكثر صراحة على أمهية احلصول على الرعاية الصحية اجليدة، بشكل عام،               
وعلى األدوية الوقائية والتثقيف الصحي والرعاية الصحية للحوامل والصحة النفسية، بشكل           

الدعوة إىل توفري التأمني الصحي ملن يعيـشون يف فقـر           وأشارت أيضاً إىل ضرورة     . خاص
وفيما يتعلق بالعنوان شني، دعت املقررة اخلاصـة إىل أن ُيـنص            . مدقع، ال سيما األطفال   

صراحة على ضرورة إتاحة اخلدمات االجتماعية لألطفال، وكذلك على ضـمان اسـتمرار             
وفيما يتعلق بـالعنوان تـاء،      . رسيتقدمي الدعم هلم من املهد وحىت االنتهاء من التعليم املد         

أضافت أنه ينبغي اإلشارة بصورة أكثر صراحة إىل التعليم قبل املدرسي، وانتظام الفتيات يف              
  .الدراسة، وجودة املنهج الدراسي

كيدسيا، عضو اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         جيسالفوعلق    -٨٦
ة خصيصاً للفئات الضعيفة، على النحو الوارد حتت        ، بأن طلب توفري خدمات معدَّ     والثقافية

ورغم أن أية   . العنوان قاف فيما يتعلق باحلق يف الصحة، ميكن تعميمه يف مجيع أجزاء القسم            
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استراتيجية هادفة صرحية قد تنطوي على خطر تفاقم الوصمة اليت يعاين منـها األشـخاص               
وكـرر  . يف الوقت نفسه من الفعاليـة املتأثرون بنوع معني من االستضعاف، فإهنا قد حتسن    

عالوة علـى ذلـك،    و. أيضاً أمهية اإلشارة إىل إمكانية التقاضي بشأن مجيع حقوق اإلنسان         
إطـار  وأشـار، يف  .  يف هذا القـسم    حقوق النقابات واحلماية اخلاصة لألسرة    إدراج  اقُترح  

ي بني تنـاول مجيـع      تعليقات أكثر حتديداً، فيما يتعلق بالعنوان عني، إىل وجود خيار أساس          
فـاحلق يف   . احلقوق الواردة يف هذا القسم بشكل منفصل أو بشكل مشترك يف فقرة واحدة            

ومن حيث صلته بالعمل الـذي تؤديـه      مبزيد من التفصيل    الغذاء، بوجه خاص، جيب تناوله      
على وشدد  ). ١٢التعليق العام رقم    (اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

االرتباط بني احلق يف الغذاء والنهج األوسع نطاقاً إزاء العدالة االجتماعية، وأشار إىل التـزام               
واقترح أن ُيستفاد مـن مفـاهيم       ). ١١املادة  (الدول األطراف بالتخفيف من وطأة اجلوع       

كفاية توافر الغذاء واستدامته، على النحو الوارد يف التعليق العـام، يف مـشروع املبـادئ                
للـتخلص   املبادئ الدعوة إىل وضع استراتيجيات وطنية       تلكلتوجيهية، وأوصى بأن تتضمن     ا

ودعا إىل اعتماد معايري مرجعية إلتاحة املراقبة الدقيقة ألداء الدول األطـراف يف             . اجلوعمن  
وفيما يتعلق بالعنوان فاء، اقترح السيد كيدسيا أن يـشري مـشروع املبـادئ              . هذا الصدد 

حىت وإن أسُندت مهمـة     مسؤولية الوفاء باحلقوق     الدول األطراف،    حتمل أن   التوجيهية إىل 
وفيما يتعلق  .  خارجية أخرى  جهاتتوفري املياه والصرف الصحي إىل القطاع اخلاص أو إىل          

بالعنوان صاد، أوصى بأن تكمِّل املبادئ التوجيهية الضمانات القانونية املذكورة ضد اإلخالء            
يف احلصول على تعويض، وحظر اإلخالء دون توفري مأوى بديل،          القسري، مع تأكيد احلق     

واقترح أيضاً تسليط الضوء على فئـات       . ومشاركة املهددين باإلخالء يف عملية اختاذ القرار      
ضعيفة حمددة، ال سيما األفراد املشردين واألسر املشردة، ومن يسكنون أماكن غـري الئقـة            

، "عـشوائية " األساسية، ومن يعيشون يف مـستوطنات        ويفتقرون إىل ُسُبل الوصول إىل املرافق     
وفيمـا يتعلـق    . واملعرضني لإلخالء القسري، وبشكل عام األشخاص ذوي الدخل املنخفض        

بالعنوان راء، اقترح السيد كيدسيا عدداً من اإلضافات إىل ُسُبل احلماية املذكورة، وهي آليات              
قرية لعائلها، ومحاية احلوامل مـن فقـدان        التعويض وتقدمي املساعدة يف حالة فقدان األسر الف       

  . العمل، واحلصول على الوظيفة األوىل، وعدم التمييز على أساس اجلنس والعمر واإلعاقة
، حتت العنوان الم، اإلشارة إىل      مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    واقترحت    -٨٧

  . القانوينملتمسي اللجوء وعدميي اجلنسية بوصفهم حباجة خاصة إىل االعتراف
، حتت العنوان نـون، قلـب       اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف هنغاريا     واقترحت    -٨٨

  .  بالفقرة املتعلقة باحلق يف احلياة٣ترتيب األقسام وبأن يبدأ القسم 
حتت العنـوان عـني، إىل    ،شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء   وأشارت    -٨٩

  . والثقافية يف الربامج الغذائيةأمهية مراعاة العوامل اإلنسانية
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 وجلنة احلقوقيني الدولية إىل أمهيـة إدراج احلـق يف   حكومة اجلزائروأشارت جمدداً    -٩٠
  . الغذاء حتت العنوانني عني وفاء، ودعتا إىل إيالء هذا احلق مزيداً من االهتمام يف هذا القسم

ألدىن لألجور من الفقرة     حبذف اإلشارة احملددة إىل احلد ا      مة سويسرا وحكوأوصت    -٩١
  .الواردة حتت العنوان راء

  استنتاجات حتليلية بشأن القسم    

 على وجه اإلمجال، ُسلط الضوء جمدداً يف هذا القسم على أمهيـة االعتمـاد علـى        -٩٢
واقُترح إضـافة عـدة      .)٢٥(سيما يف سياق األمم املتحدة     ، ال التكميليةأو الربامج    اآلليات

، ومـسألة   )٢٨(احلق يف الغـذاء   و،  )٢٧(البيئة و )٢٦(األطفالدرجة، منها   مسائل إىل املسائل امل   
  . )٢٩(احلصول على مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي

  اخلطوات التالية  -رابعاً   

املقررة اخلاصـة   كما شرحته   اُتفق بصورة عامة على أن مشروع املبادئ التوجيهية،           -٩٣
الت املستخلصة من املـشاورة الـيت مجعـت         املعنية بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان، واملدخ     

أصحاب املصلحة، متثل أساساً جيداً ملشروع هنائي للمبادئ التوجيهية ُيتوقع أن يلقى تأييـداً              
وقد أكـدت املـشاورة أن      . واسع النطاق من الدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين       
 املدقع، بوصفه ينطوي علـى      النهج الذي اختذته املقررة اخلاصة، ال سيما التركيز على الفقر         

جمموعة عريضة من الظروف املشتركة يف خمتلف أشكال االستضعاف، حيظى مبوافقة أصحاب 
 الستكمال عملية وضع مشروع املبادئ التوجيهية بنجاح يف         واعداًاملصلحة ويشكل أساساً    

  .٢٠١٢عام 

        

__________ 

 . يري حكوميت األرجنتني وكنداانظر تقر )٢٥(
 .انظر تقريري حكومة ألبانيا وجلنة أذربيجان الوطنية حلقوق اإلنسان )٢٦(
 .انظر تقرير اللجنة الوطنية األردنية حلقوق اإلنسان )٢٧(
انظر تقارير كل من حكومة اجلزائر، وشبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغـذاء، وجلنـة احلقـوقيني                  )٢٨(

 . يا، عضو اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالدولية، وجيسالف كيدس
 .انظر تقرير حكومة كندا )٢٩(


