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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العشرون

   من جدول األعمال٣البند 
 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتـصادية        

  ق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احل

تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة الفقر املدقع وحقـوق اإلنـسان،               
  ماغدالينا سيبولفيدا كارمونا

  موجز    
قدمت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان، خالل السنوات            

، وزامبيا، وبنغالديش،   الثالث األوىل لواليتها، تقارير بشأن زياراهتا القطرية إىل إكوادور        
وتقدِّم يف هذا التقرير تقييماً نقدياً للتطورات ذات الصلة بالتوصيات          . ، وآيرلندا نام فييتو

اليت قدمتها يف تلك التقارير، كما حتلّل ما يواجهه املكلَّفون بواليات يف إطار اإلجراءات               
 .اخلاصة من حتديات يف سياق جهود املتابعة
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  )١(مقدمة  -أوالً  
ملقررة اخلاصة املعنية مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان، السيدة ماغـدالينا          قررت ا   -١

انظر قرار جملس حقـوق      (٢٠١١يونيه  /حزيرانسيبولفيدا كارمونا، َعِقب متديد واليتها يف       
، تكريس هذا التقرير ملتابعة التوصيات اليت قدمتها يف تقاريرها عن البعثات            )١٧/١٣اإلنسان  

  .سنوات الثالث األوىل لواليتهاالقطرية خالل ال
 مجلـة   علـى ،  ٢٠٠٨ركَّزت املقررة اخلاصة عملها املواضيعي، منذ تعيينها يف عام            -٢

النهج القائم على حقوق اإلنسان إزاء برامج احلماية االجتماعية؛ وآثار األزمتني           منها  أمور،  
يعيشون يف فقر مدقع؛ وتكـاثر  املالية واالقتصادية العامليتني وتدابري اإلنعاش الالحقة على َمن   

  .)٢(القوانني واللوائح واملمارسات اليت ُتنـزل العقاب مبن يعيشون يف فقر مدقع
، نام فييتوقد قامت املقررة اخلاصة بزيارات رمسية إىل إكوادور، وزامبيا، وبنغالديش، و            -٣

تعرضـاً للفقـر     ليشيت، وباراغواي، تناولت خالهلا وضع األشخاص األشد         -وآيرلندا، وتيمور   
واالستبعاد االجتماعي، كالنساء، واألطفال، واملسنني، واألشـخاص ذوي اإلعاقـة، والعمـال          

. اإليـدز /املهاجرين، والالجئني وملتمسي اللجوء، واملصابني بفريوس نقص املناعـة البـشري          
لقـة حبقـوق    إطار تقييم جهود الدول الرامية إىل ختفيف الفقر وفقاً اللتزاماهتا الدوليـة املتع             ويف

  .اإلنسان، أولت املقررة اخلاصة اهتماماً خاصاً للمسائل اليت تناولتها يف تقاريرها املواضيعية
والغرض من هذا التقرير هو تقدمي تقييم نقدي للتطورات املتعلقة بتنفيذ التوصـيات               -٤

املكلَّفون  الزيارات القطرية، مع تسليط الضوء على التحديات اليت يواجهها           سياقاملقدَّمة يف   
  .بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة يف إعداد تقارير املتابعة

وُتعرب املقررة اخلاصة عن امتناهنا جملموعة كبرية مـن اجلهـات الفاِعلـة، منـها                 -٥
، املعنيـة بالتنميـة   احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة، ومنظمات اجملتمع املدين واجلهات         

 الذين شاركوا مشاركة فعالة يف األعمال املُنفذة        ،فقرالعيشون يف   باإلضافة إىل األفراد الذين ي    
  .يف إطار الوالية وقدموا الدعم هلا

  التحديات والفرص يف سياق تقارير املتابعة    
جيري حالياً نقاش مهم حول حتسني عملية متابعة استجابة الدول لتوصيات آليـات               -٦

أي آلية مؤسسية ميكن من ى املستوى الدويل علوال توجد حالياً . ومالحظاهتا حقوق اإلنسان

__________ 

 .٢٠١٢أبريل / نيسان٢جرت زيارة املواقع الشبكية املذكورة آلخر مرة يف  )١(
 لالطالع على التقارير املواضيعية للمقررة اخلاصة انظر )٢(

www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/AnnualReports.aspx.  



A/HRC/20/25 

GE.12-12697 4 

وقد وضعت عـدة إجـراءات      . ن اإلجراءات اخلاصة  هلا قياس أثر التوصيات الصادرة ع     خال
خاصة أسلوباً منهجياً لتقييم أثر التوصيات املقدمة يف سياق الزيارات القطريـة، يف حـني               

 بعـض  مثالً، قـام ف. لى أساس أقل منهجيةأجرت إجراءات خاصة أخرى هذه التقييمات ع     
السابقة اليت جرت يف    اإلجراءات اخلاصة بزيارات ملتابعة الزيارات      املكلفني بواليات يف إطار     

وكانت هذه الزيارات مهمة لتسليط الضوء علـى الـشواغل          .  إىل نفس البلد   إطار واليتهم 
أخـرى  وأعدت إجراءات خاصة    . )٣(اجلارية املتعلقة حبقوق اإلنسان ولتقييم تنفيذ التوصيات      

الدول املعنية، واملؤسسات الوطنية حلقوق     من  تقارير متابعة على أساس املعلومات اليت طلبتها        
غري أن قيود املوارد املالية والبشرية متنع معظم املكلَّفني         . )٤(اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين   

  . أخرىمتكررة إىل الدول أو من إجراء أعمال متابعة القيام بزيارات بالواليات من 
فزيارات املتابعة  . وليس من قبيل املبالغة تأكيد أمهية متابعة توصيات البعثات القطرية           -٧

يف البلـد فيمـا يتعلـق       إلجراء تقييم يف املوقع للتطورات اليت حـدثت         هي أفضل الطرق    
 غري أنه يف ضوء القيود املالية اليت حتصر عدد البعثات اليت ميكـن           . بالتوصيات السابقة املقدمة  

لكل مكلَّف بوالية خاصة القيام هبا يف زيارتني يف كل عام، قررت املقررة اخلاصة استخدام               
  .املوارد املتاحة الستطالع البلدان اليت مل تسبق زيارهتا يف إطار الوالية

وبغية تنفيذ مبادرة املتابعة، استخدمت املقررة اخلاصة البديل األكثر جدوى، الـذي      -٨
ملكلفني بواليات، وهو الطلب إىل الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين         عض ا الفعل ب استطلعه ب 

  .تقدمي معلومات بشأن ما قدمته املقررة اخلاصة من توصيات َعِقب زياراهتا القطرية
ولتيسري عملية التقييم، أرسلت املقررة اخلاصة استبياناً مفصالً خاصاً بكل بلـد إىل               -٩

 معلومـات حمـددة     طلبت فيه  )٥(نام فييتمبيا و حكومات إكوادور وآيرلندا وبنغالديش وزا    
وتود املقررة اخلاصـة    . فيما يتعلق بتنفيذ توصياهتا والتحديات ذات الصلة       بشأن التقدم احملرز  

__________ 

 ٢٠٠٩على سبيل املثال، قام املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء بزياريت متابعـة إىل غواتيمـاال يف عـام                     )٣(
(A/HRC/13/33/Add.4)     ٢٠١٠ والربازيل يف عام (A/HRC/13/33/Add.6) .    ،ولالطالع على أمثلة أخرى

انظر مذكرة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن املمارسات األخـرية ملتابعـة أنـشطة                
اإلجراءات اخلاصة، وهي املذكرة اليت قُدمت يف االجتماع السنوي السابع عشر لإلجراءات اخلاصة التابعة              

 .١١جمللس حقوق اإلنسان، الفقرة 
ير املتابعة اليت أعدها املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات مـوجزة                انظر تقار  )٤(

؛ واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة             (A/HRC/17/28/Add.6)تعسفاً   أو
ص املعـين بالـسكن     ؛ واملقـرر اخلـا    (A/HRC/13/39/Add.6)العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        أو

كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مالئم وبـاحلق يف عـدم التمييـز يف هـذا الـسياق                     الالئق
A/HRC/10/7/Add.2)و (A/HRC/13/20/Add.2. 

 A/HRC/20/25/Add.1انظـر   ( ليشيت وباراغواي يقدمان كإضافة هلذا التقرير        -التقريران املتعلقان بتيمور     )٥(
 .جا يف هذا التحليل، ومها مل ُيدر)Add.2و
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 وإكوادور إلجابتهما على االسـتبيان وحلوارمهـا        نام فييتأن تعرب عن تقديرها حلكوميت      
  .املتواصل معها

ا وبنغالديش وآيرلندا على االستبيان أحد العوائـق        وميثِّل عدم إجابة حكومات زامبي      -١٠
كما تأثر نطـاق وعمـق      . الرئيسية أمام تقييم التطورات اليت حدثت بعد الزيارات القطرية        

تأثراً كبرياً يف بعض احلاالت بعدم توافر معلومات متاحة للجميع بـشأن            احلايل  االستعراض  
فة بشأن وضع املعرضـني للفقـر يف        السياسات احلكومية وبعدم وجود بيانات حديثة مصنَّ      

  .خمتلف البلدان
وُوجهت أيضاً طلبات للحصول على معلومات إىل املؤسسات الوطنيـة حلقـوق              -١١

وقد تفاوتت  . اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين، واألفرقة القطرية لألمم املتحدة ذات الصلة         
 ونطاق وعمـق املعلومـات     إجابات هذه اجلهات تفاوتاً كبرياً من حيث مستوى املشاركة،        

  .املقدمة، والتنسيق بني خمتلف اجلهات الفاِعلة، وتقدمي املعلومات يف الوقت املناسب
موضـوع الدراسـة    بلدان  من ال وتوجد مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان يف ثالثة          -١٢

ورغم وجود مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف بنغالديش،        ). إكوادور وزامبيا وآيرلندا   هي(
ومع ذلـك، مل ُتقـدَّم      .  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ليست ضمن واليتها       فإن

وأدت أيضاً وكـاالت    . معلومات شاملة إال من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف آيرلندا         
األمم املتحدة دوراً رئيسياً يف تقدمي البيانات وإجراء حتليل لكل بلد من البلدان، ويف تيـسري                

  .على املعلومات اليت ال يسُهل احلصول عليها بطرق أخرىاحلصول 
وأدت منظمات اجملتمع املدين دوراً أساسياً يف ختطيط الزيارات ومجـع املعلومـات               -١٣

ويف بعـض   . وزيارة اجملتمعات احمللية يف إطار الزيارات، ويف نشر تقارير الزيارات القطريـة           
 الوعي بالتوصيات املقدمة يف إطـار الزيـارات   البلدان، أدت جهود الدعوة الرامية إىل تعزيز    

ومع ذلك، تفاوت مستوى مشاركة منظمات اجملتمـع        . القطرية دوراً حمورياً يف التقدم احملرز     
وُتعرب . منظمةاملدين يف إعداد هذا التقرير تفاوتاً كبرياً من بلد إىل بلد وحبسب قدرات كل               

اركتها الفعالة يف هذه العملية رغم حمدوديـة        املقررة اخلاصة عن امتناهنا لتلك املنظمات ملش      
  .قدراهتا ومواردها

وقد استفادت دائماً األعمال اليت جرت يف إطار الوالية من التبادل املثمر للمعلومات      -١٤
لـدى  قد اطلعت املقررة اخلاصة،     ف. لفة املعنية برصد حقوق اإلنسان    فيما بني اآلليات املخت   

مات املقدَّمة إىل عملية االستعراض الدوري الشامل وهيئـات         إعداد هذا التقرير، على املعلو    
املعاهدات وعلى نتائج هذه العملية، وكذلك على تقارير املقررين اخلاصـني الـذين زاروا              

وبينمـا جـرت عمليـة      . بعد البعثات القطرية اليت قامت هبا املقررة اخلاصة       املعنية  البلدان  
 يف إطار آلية االستعراض الدوري الـشامل      نام تفيياستعراض إكوادور وبنغالديش وزامبيا و    



A/HRC/20/25 

GE.12-12697 6 

، فقد جرى االستعراض يف حالة آيرلندا َعِقـب      )٦(قبل الزيارات اليت قامت هبا املقررة اخلاصة      
 يف االعتبار يف هذا التقرير املعلومات تالزيارة اليت قامت هبا املقررة اخلاصة؛ ولذلك فقد أُخذ

النتائج اليت توصلت إليهـا      و (A/HRC/WG.6/12/IRL/1)ة  املدرجة يف التقرير املقدَّم من الدول     
  .(A/HRC/19/9)اآللية 
باإلضافة إىل ذلك، أخذ هذا التقرير يف االعتبارات التوصيات واحلوار البّناء الذي            و  -١٥

؛ وبـني   )٨( وجلنة حقوق الطفـل    )٧(دار بني حكومة إكوادور واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       
؛ وبني زامبيا واللجنة املعنية بالقضاء )٩(نية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بنغالديش واللجنة املع  
؛ وبـني   )١١( وجلنة القضاء على التمييز العنـصري      نام فييت؛ وبني   )١٠(على التمييز ضد املرأة   

كما يستفيد التقريـر مـن االسـتنتاجات        . )١٢(آيرلندا وجلنة القضاء على التمييز العنصري     
  . )١٣(املقررين اخلاصني الذين قاموا ببعثات الحقة إىل البلدان املعنيةوالتوصيات املقدمة من 

تطـورات   أن يشتمل أي تقرير متابعة على تقييم مفصل لل         ،، من الناحية املثلى   وينبغي  -١٦
 وقد أدى عدم احلصول علـى  .املتعلقة بتنفيذ التوصيات، يوضع على حنو منهجي ومرتب زمنياً   

افة إىل القدرة املقيَّدة لإلجراءات اخلاصـة بـسبب املـوارد           معلومات من بعض الدول، باإلض    
البشرية واملالية احملدودة، إىل إعاقة االستعراض الذي قامت به املقررة اخلاصة لألثر الناتج عـن               

عالوة على ذلك، يستلزم التصدي لألسباب اجلذرية للفقر واالستبعاد االجتماعي،          و. التوصيات
ت هيكلية طويلة األجل؛ ومن مث توجد صعوبات كامنة عند تقييم           يف كثري من األحيان، تغيريا    

يف تقيـيم التقـدم،     صعوبة رئيسية   وباإلضافة إىل ذلك، مثة     . املتابعة يف إطار زمين قصري نسبياً     
أن البيانات الرمسية املتعلقة بالفقر واالستبعاد االجتماعي يف العديد من البلـدان ال ُتجمـع            هي

راً إىل هذه القيود، وأيضاً إىل القيود الصارمة املفروضة علـى حجـم        ونظ. على فترات منتظمة  
تقارير اإلجراءات اخلاصة، ال يغطي هذا التقرير مجيع التوصيات املقّدمة إىل البلـدان املعنيـة،               

  .معلومات كافية من مصادر موثوقةاليت وردت بشأهنا يقّيم التوصيات  وإمنا

__________ 

 ).فييت نام (A/HRC/8/43، و)بنغالديش (A/HRC/11/18، و)إكوادور (Corr.1 وA/HRC/8/20انظر  )٦(
)٧( CCPR/C/ECU/CO/5. 
)٨( CRC/C/ECU/CO/4. 
)٩( CEDAW/C/BGD/CO/7. 
)١٠( CEDAW/C/ZMB/CO/5-6. 
)١١( CERD/C/VNM/CO/10-14. 
)١٢( CERD/C/IRL/CO/3-4. 
ستقل املعين بآثار الـديون اخلارجيـة للـدول وغريهـا مـن             تقرير اخلبري امل  : على سبيل املثال، إكوادور    )١٣(

املالية الدولية املتصلة هبا يف التمتع الكامـل جبميـع حقـوق اإلنـسان، وخاصـة احلقـوق                   االلتزامات
، وتقرير فريق اخلرباء العامل املعـين بالـسكان         (A/HRC/14/21/Add.1)واالجتماعية والثقافية    االقتصادية

تقرير املقررة اخلاصة املعنية بـالعنف ضـد املـرأة          : ؛ وزامبيا (A/HRC/13/59)قي  املنحدرين من أصل أفري   
 .(A/HRC/17/26/Add.4)وأسبابه وعواقبه 
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ة نسبياً اليت انقضت منذ استكمال بعض الزيـارات،         ونظراً إىل الفترة الزمنية القصري      -١٧
. فقد أدرجت املقررة اخلاصة ما اختذته احلكومات من خطوات أولية تتوافق مـع توصـياهتا              

ويويل التقرير اهتماماً خاصاً أيضاً للخطوات العملية اليت اختذهتا الدول لتحـسني القـوانني              
  .اة الفقراءالسياسات والربامج الوطنية اليت تؤثر يف حي أو
وختتلف البلدان اليت متت زيارهتا اختالفاً كبرياً من حيث وضع التنمية والشواغل ذات               -١٨

للظـروف  واملوارد  ملختلف مستويات    أثر التوصيات وفقاً     يقيَّمولذلك  . الصلة حبقوق اإلنسان  
  . حتليالً مقارناًلد، وال ينبغي اعتبار هذا التقييموالتحديات اليت يواجهها كل ب

  إكوادور  -ثانياً  
تـشرين   ١٥ إىل   ١٠ببعثة إىل إكوادور خالل الفتـرة مـن          قامت املقررة اخلاصة    -١٩
يف النمو االقتصادي   تغرياً  وقد شهد البلد    ). A/HRC/11/9/Add.1انظر   (٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

  .)١٤( يف املائة٨ إىل ٢٠١١النمو يف عام معدل كان املتوقع أن يصل ومنذ البعثة، 
 ٢٠٠٨ديسمرب  / يف املائة من السكان يف كانون األول       ٣٥,١نسبة الفقر من    خنفضت  وا  -٢٠
 ١٥,٧ نسبة الفقر املدقع من تض، واخنف٢٠١١ديسمرب / كانون األول يف املائة يف٢٨,٦إىل  

االستثمارات املهمة  هذا االخنفاض يبني    و،  )١٥( يف املائة خالل الفترة نفسها     ١١,٦يف املائة إىل    
وترحب املقررة اخلاصة هبـذا التقـدم       . النقديةوادور يف برناجمها للتحويالت     اليت أجرهتا إك  

 على احلكومة أن تقوم بالكثري من أجل استئصال الفقـر       ه ما زال يتعني   احملرز، مع إقرارها بأن   
ومظاهر عدم املساواة االجتماعية املستمرة بني املناطق اجلغرافية والفئات اإلثنية املختلفة وبني            

إكوادور أن تتخذ خطوات    ما زال يتعني على     ه   أن  إىل ، بشكل حمدد،  تشريو. النساءالرجال و 
لرفع مستوى اإلنفاق العام املخصص جملاالت مثل التعليم والصحة والضمان االجتماعي، وهو    

  .)١٦( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل١٠ال يزال دون مستوى لكنه مستوى آخذ يف التزايد و
قررة اخلاصة، يف تقريرها عن البعثة، حتليالً ألوضاع الفئات األكثر تعرضـاً           وأجرت امل   -٢١

للفقر يف إكوادور، وحتليالً لربامج احلماية االجتماعية املنفذة، مع التركيز بشكل خاص علـى              
وقدمت املقررة اخلاصـة أيـضاً يف      . ربنامج التحويالت النقدية  لمنحة التنمية البشرية املشروطة     

 من التوصيات املتعلقة بإدراج مبادئ حقوق اإلنسان يف عملية ختطيط برامج احلد             تقريرها عدداً 
  . مستوى تنفيذها من جانب الدولة، وتقّيموتتناول الفقرات التالية التوصيات. من الفقر وتنفيذها

__________ 

)١٤( Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Preliminary Overview of 
the Economies of Latin America and the Caribbean 2011, p. 81. 

وتشري اللجنة االقتـصادية  . معلومات قدمتها احلكومة استناداً إىل حسابات املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد       )١٥(
 يف املائـة    ١٦,٤ بلغـت    ٢٠١٠ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب إىل أن نسبة الفقر املدقع يف عام             

 ).http://interwd.cepal.org/perfil_ODM/perfil_pais.asp?pais=ECU&id_idioma=1انظر (
)١٦( ECLAC, Social Panorama of Latin America 2011, briefing paper, p. 43. 
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حوار أثناء  كانت منفتحة على إجراء     وتالحظ املقررة اخلاصة أن حكومة إكوادور         -٢٢
وتعرب املقررة اخلاصة عن امتناهنا للحكومة ملـا قدمتـه مـن ردود علـى               . البعثة وبعدها 

  .تطورات ذات الصلة بتنفيذ توصياهتاالاستفساراهتا ومعلومات بشأن 
الردود املقدمة مـن احلكومـة ومـن        من  ، جزئياً،    مستمدة املعلومات الواردة أدناه  و  -٢٣

  . القطري ومنظمات اجملتمع املدينمن اجلهات صاحبة املصلحة، مثل فريق األمم املتحدة غريها

  اإلطار القانوين واملؤسسي  -ألف  
هتنئ املقررة اخلاصة إكوادور لتصديقها على الربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل              -٢٤

ورغم كوهنا أول بلد يصدق علـى هـذه         . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة    يف سياق    من تدابري احلماية     املعاهدة املهمة، ال تزال االستفادة    

  .، باإلضافة إىل نقص الوعي العام بتلك احلقوق وبإمكانية التقاضي بشأهنا حمدودة فيهاوالثقافية
وترحب املقررة اخلاصة باجلهود املبذولة إلصالح النظام القضائي، وتكرر توصيتها بأن             -٢٥

شر للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإمكانية التقاضـي        تكفل إكوادور اإلعمال املبا   
ولتحقيق ذلك، جيب أن تعزز إكوادور التدريب املقدم للقضاة واحملامني بشأن إعمـال             . بشأهنا

  .هذه احلقوق، وأن تتخذ تدابري لتيسري وصول أفراد اجملتمع الفقراء إىل نظام العدالة
منصب املنسق الوطين املعين بـاحلقوق االقتـصادية        وترحب املقررة اخلاصة بإنشاء       -٢٦

واالجتماعية والثقافية يف مكتب أمني املظامل، وتناشد هذه املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان             
 متابعة تنفيذ توصيات آليات حقوق اإلنسان بـصورة عامـة وأن تتنـاول يف               تنشط يف أن  

 أيضاً املقررة اخلاصـة أمـني       وتدعو.  املدقع تقاريرها املواضيعية املسألة احملددة املتعلقة بالفقر     
املظامل إىل النظر يف تناول القضايا النمطية من أجل تعزيز االعتـراف القـانوين بـاحلقوق                

  .االقتصادية واالجتماعية الثقافية يف إطار نظام العدالة الوطين
، ٢٠١٠-٢٠٠٧ طة اإلمنائية الوطنية للفترة   وقد نفذت احلكومة، منذ القيام بالبعثة، اخل        -٢٧

غري أن املعلومـات الـواردة      . ٢٠١٣-٢٠٠٩واعتمدت اخلطة الوطنية للحياة الكرمية للفترة       
تقييم اخلطة اإلمنائية الوطنية، الذي يفتقر إىل املعلومات        وإىل احلاجة املاسة إىل تعزيز نظام        تشري

.  النظـام  املفصلة اليت يسهل الوصول إليها بشأن التقدم احملرز حنـو حتقيـق أهـداف هـذا               
املقررة اخلاصة بتوصيتها املتعلقة بإدماج معايري حقوق اإلنسان يف ختطيط وتنفيذ ورصد             وتذكّر

وتقييم هذه الربامج، ومن مث ترحب بالتعاون اجلاري بني إكوادور ومفوضة األمـم املتحـدة               
  .)١٧(ئيالسامية حلقوق اإلنسان من أجل إدماج مبادئ وُنُهج حقوق اإلنسان يف التخطيط اإلمنا

__________ 

انظر  )١٧(
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/PuttingHRintopracticethroughdevelopmenttheEcuadoriane

xperience.aspx. 
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  احلماية االجتماعية  -باء  
ورغم اعترافهـا  .  نظام احلماية االجتماعية يف إكوادور  بتطورترحب املقررة اخلاصة      -٢٨
االجتماعيـة، فإهنـا    سياساهتا  حبقوق اإلنسان يف وضع     تستخدم خطاباً ينادي      إكوادور بأن

سة ولضمان ترسـخ    تدعو إكوادور إىل بذل املزيد من اجلهود لتحويل هذا اخلطاب إىل ممار           
مبا يف ذلك (وال ينبغي فهم الضمان االجتماعي      . احلماية االجتماعية يف هنج قائم على احلقوق      

ختضع على أنه مساعدة    ) النظام القائم على االشتراكات والنظام غري القائم على االشتراكات        
  . يف الدستورتقدير؛ وإمنا هو حق جيب كفالته للجميع يف البلد على النحو املنصوص عليه لل

وترحب املقررة اخلاصة باجلهود اليت بذلتها إكوادور لزيادة التغطية بربنـامج منحـة               -٢٩
أعلـى  يف أمريكا الالتينية    البلد الذي سجل    ، كانت إكوادور    ٢٠١٠ويف عام   . البشرية التنمية

هذا النجاح، ورغم . )١٨(املتمتعني بربنامج التحويالت النقدية   )  يف املائة  ٤٤(للسكان  نسبة مئوية   
املعلومات الواردة بواعث قلق إزاء مدى كفاية إدراج مبادئ حقوق اإلنـسان يف نظـام               تثري  

وبينما ترحب املقررة اخلاصة بعدم التطبيق العملي للعقوبـات         . احلماية االجتماعية يف إكوادور   
. ربنـامج عدم االمتثال للشروط، فإهنا تدعو الدولة إىل حذف الشروط من ال          فروضة يف حالة    امل

عدداً من الشواغل من منظور حقوق اإلنسان، وهي شـواغل أُدرجـت            يثري  الشروط   ففرض
  . املواضيعية السابقة للمقررة اخلاصة وأُثريت مع احلكومة يف تقرير البعثة القطريةرالتقاري يف
وترحب املقررة اخلاصة بتطور برنامج منحة التنمية البشرية خالل السنوات الثالث             -٣٠
نامج اجلهود اإلضافية املبذولة لتعزيز االندماج يف سوق العمل من خالل بر          بذلك  ، وك يةاملاض

 الذي يتلقى املستفيدون الرئيسيون منه املساعدة من برنامج منحة         ،االئتمان التضامين اإلنتاجي  
  .التنمية البشرية

رية، وتـدعو   وتنوه املقررة اخلاصة باستراتيجية التدرج يف برنامج منحة التنمية البش           -٣١
 عن تلقي التحويالت، من التمتع باحلـد        هاإكوادور إىل ضمان متكني األسر، حىت بعد توقف       

األدىن على األقل من اجلوهر األساسي جلميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مـع     
ويستلزم ذلك الوصول إىل جمموعة من الـسياسات والـربامج          . حتسني هذا الوضع تدرجيياً   

  .جتماعية األخرى لضمان حتقيق اإلدماج االجتماعي والتصدي للفقراال
وتشري املعلومات الواردة إىل أن آليات مشاركة املستفيدين من الربامج االجتماعيـة              -٣٢
زال ت ختطيط وتنفيذ وتقييم هذه الربامج، على النحو املنصوص عليه يف الدستور، ال               عملية يف

صة احلكومة مرة أخرى على ختصيص موارد بشرية ومالية         ، ولذلك تشجع املقررة اخلا    نادرة
  .لتقومي هذا األمر

__________ 

)١٨( Simone Cecchini and Aldo Madariaga, Conditional Cash Transfer Programmes: The Recent 

Experience in Latin America and the Caribbean (ECLAC, 2011), p. 103. 
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وكانت املقررة اخلاصة قد أوصت أيضاً احلكومة بأن تعزز التوعية باملشروع وبسبل              -٣٣
ووفقاً للمعلومات  . الوصول إليه وبأن تضع يف االعتبار الفئات اليت تعاين من التمييز اهليكلي           

 يف ضـمان أن     وبوجه خاص مة أن تعزز جهودها يف هذا الصدد،        الواردة، جيب على احلكو   
  .تكون املعلومات املتعلقة بالربامج االجتماعية مصاغة بلغة يفهمها السكان األصليون

  وضع األشخاص املعرضني للفقر  -جيم  

  النساء  -١  
 تعاين النساء من التمييز اهليكلي الذي حيد، يف مجلة أمور، من مشاركتهن يف القـوة               -٣٤

وتكرر املقررة اخلاصة توصيتها للحكومة بأن تعزز جهودها مـن          . ويف احلكومة  )١٩(العاملة
  .أجل التصدي للتمييز اجلنساين يف إكوادور

 املـوارد املخصـصة   وقياسوترحب املقررة اخلاصة باملبادرة الرامية إىل تيسري حتليل          -٣٥
، وهي املوارد املدرجة حتـت املُـصّنف        لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف امليزانية العامة للدولة       

  .املساواة بني اجلنسني: كاف

  األطفال  -٢  
تنوه املقررة اخلاصة بنجاح برنامج منحة التنمية البشرية يف احلد من انتـشار فقـر                 -٣٦

وتشري اإلحصاءات اليت قدمتها إكـوادور إىل أن النـسبة املئويـة            . األطفال وعمل األطفال  
 يف  ٣٧,٣ إىل   ٢٠٠٨ يف املائة يف عـام       ٤٤,٤ فقر اخنفضت من     لألطفال الذين يعيشون يف   

 يف  ١,٥  يف املائة إىل   ٢,٩ األطفال اخنفضت من      العاملني من  ، وأن نسبة  ٢٠١١املائة يف عام    
وتناشد املقررة اخلاصة إكوادور مضاعفة جهودها الرامية إىل احلد من فقر األطفـال،             . املائة

يؤدي فـرض    رنامج منحة التنمية البشرية لضمان أال     بتطبيق  وتشجع احلكومة على مراجعة     
  .شروط إىل استبعاد األطفال يف الواقع العمليال

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٣  
تعزيـز حقـوق األشـخاص ذوي       جمال  ترحب املقررة اخلاصة جبهود إكوادور يف         -٣٧

اً بربنامج  وترحب أيض . اإلعاقة، وهي اجلهود اليت مشلت تقدمي معاش العجز على نطاق البلد          
 شـخص معـوق،     ٢٩٤ ٠٠٠اسبيخو الذي أجريت يف إطاره دراسة وطنية مشلت          مانويال

 مـن  سيما الإىل مقدمي الرعاية،  ) اليجوسغبرنامج خواكني   (يّسر تقدمي إعانات شهرية      مما
وتشري املعلومات الواردة إىل أنه جتري      . يقدمون الرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقات اجلسيمة     

__________ 

 .INEC, Encuesta de Empleo y Desempleo, Indicadores del Mercado Laboral, December 2011انظر  )١٩(
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وتدعو املقررة اخلاصة إكوادور إىل ضمان      . مناقشة مشروع قانون بشأن اإلعاقة    يف إكوادور   
أن يتضمن القانون أحكاماً تكفل محاية حقوق اإلنسان مبا يف ذلك، إن لزم األمر، من خالل                

  .احملاكم، وفقاً اللتزامات البلد مبوجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  الشعوب األصلية  -٤  
السكان املنتمون للشعوب األصلية ضمن أفقر فئـات الـسكان وأكثرهـا    ال يزال     -٣٨

وتـبني  . هتميشاً يف إكوادور، إذ يعانون من ارتفاع مستويات البطالة الكاملة والبطالة اجلزئية          
 السكان يعيشون يف فقر، وأن معدل الفقر         هؤالء  يف املائة من   ٦٠,١اإلحصاءات احلديثة أن    

ألخرية ولكن بنسبة أقل من مثيله بني القطاعـات الـسكانية           اخنفض خالل السنوات ا   بينهم  
واجلغرافية والتمييز اهليكلي يف احلد مـن        )٢١(وتسهم توليفة من العقبات اللغوية    . )٢٠(األخرى
وتدعو املقـررة اخلاصـة حكومـة       . من نظام احلماية االجتماعية   الشعوب األصلية   استفادة  

الـشعوب  يص معدل انتشار الفقر بني جمتمعات    تقلزيادة  إكوادور إىل اختاذ خطوات عاجلة ل     
يف احلياة العامة ومن الوصول     من املشاركة   اليت متنع هذه الفئات     للحواجز  وللتصدي  األصلية  

كما ينبغي  . إىل تدابري احلماية االجتماعية واالستفادة منها على قدم املساواة مع سائر الفئات           
ظـام اإليكولـوجي يف     ية ضرراً بيئياً يهدد الن    إلكوادور أن تضمن أال تسبب املشاريع اإلمنائ      

  .حقوقها ورفاهها، ويهدد يف هناية األمر الشعوب األصليةقطنها املناطق اليت ت

  اإلكوادوريون املنحدرون من أصل أفريقي  -٥  
تبني البيانات الواردة أن النسبة املئوية لإلكوادوريني املنحدرين من أصـل أفريقـي               -٣٩

 يف املائـة يف     ٣٥,٥ إىل   ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٥٠,٦اخنفضت من   الذي يعيشون يف فقر     
 إىل أن نوعية حياة اإلكوادوريني املنحدرين مـن         ٢٠١٠ويشري تعداد عام    . )٢٢(٢٠١١ عام

ومع ذلك يشري، فريق اخلـرباء العامـل املعـين          . أصل أفريقي حتسنت أيضاً يف عدة مناطق      
، إىل أن الفقر    ٢٠٠٩رمسية إىل إكوادور يف عام      باملنحدرين من أصل أفريقي، الذي قام ببعثة        

هو إحدى أخطر املسائل اليت تؤثر سلباً على اإلكوادوريني املنحدرين مـن أصـل أفريقـي          
)A/HRC/13/59   وتدعو املقررة اخلاصة احلكومة إىل تكثيف جهودها من أجل         ). ٣٤، الفقرة

تمع، واختـاذ تـدابري حمـددة    ضمان إدماج اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي يف اجمل     
  .لضمان حصوهلم على فرص العمل

__________ 

)٢٠( National Secretariat for Planning and Development (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, SENPLADES), 5 años de Revolución Ciudadana (2012), p. 60. 
 . كلغتني رمسيتني٢٠٠٨رغم االعتراف بلغيت الكيشوا والشوار يف عام  )٢١(
)٢٢( SENPLADES, 5 años, p. 60. 
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  زامبيا  -ثالثاً  
                / آب ٢٨ إىل   ٢٠قامت املقـررة اخلاصـة ببعثـة إىل زامبيـا يف الفتـرة مـن                  -٤٠

وقد شهد البلد، منذ ذلك احلني، تطورات       ). A/HRC/14/31/Add.1انظر   (٢٠٠٩أغسطس  
تمرار النمو االقتصادي، واعتماد اخلطة اإلمنائيـة الوطنيـة         اقتصادية وسياسية مهمة، منها اس    

غري أن . ٢٠١١سبتمرب /، وانتخاب حكومة جديدة يف أيلول   ٢٠١٥-٢٠١١ السادسة للفترة 
هذه التغريات مل يصاحبها تقدم مماثل يف ختفيف الفقر؛ ورغم عدم وجود إحصاءات حمّدثـة               

 يف املناطق الريفية اليت يعيش أكثر       وخباصةر،   ال يزال الفقر شديداً وواسع االنتشا      ،بشأن الفقر 
وميثل الوضع يف زامبيا تذكرة قوية بأن النمو االقتصادي         . )٢٣(من نصف سكاهنا يف فقر مدقع     

 سيما الوحده ال يكفي؛ فال غىن عن السياسات االجتماعية املرتكزة على حقوق اإلنسان،             
 األشد هتميشاً وحرماناً يف البلد حبقوق       نظم احلماية االجتماعية الشاملة، لضمان متتع الفئات      

  .اإلنسان املكفولة هلم
 اخلاصة، يف تقريرها عن البعثة، عدة توصيات إىل زامبيـا يف هـذا              ةوقدمت املقرر   -٤١

الصدد، منها حتسني اإلطار القانوين وتوطيد نظام احلماية االجتماعية من أجل حتسني نطاق              
للممارسات التمييزية؛ وتكثيف جهود مكافحة الفساد؛    التغطية به وحتسني فعاليته؛ والتصدي      

  .وتعزيز التعاون بني احلكومة وفئات اجملتمع املدين
ومل تقـدم   . وحتلل املقررة اخلاصة، يف األجزاء التالية، مدى تنفيذ هذه التوصـيات            -٤٢

ت احلكومة إجابات على االستبيان املرسل إليها يف سياق إعداد هذا التقرير، ولذلك اعتمـد             
املقررة اخلاصة على املعلومات املستمدة من املنسق املقيم لألمم املتحدة، واألمـم املتحـدة              

  .والوكاالت املاحنة، ومنظمات اجملتمع املدين، وتقارير هيئات املعاهدات

  اإلطار القانوين واملؤسسي  -ألف  
نـسان  أوصت املقررة اخلاصة، يف تقريرها عن البعثة، بأن تدرج الدولة حقـوق اإل         -٤٣

ويف .  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف إصالحاهتا الدستورية       سيما الاألساسية،  
، شكلت احلكومة اجلديدة جلنة تقنية لوضع دسـتور جديـد؛           ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 

وحتث املقررة اخلاصة اللجنة على ضمان إدراج احلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافيـة يف             
  .روع النهائي للدستوراملش
وتدعو املقررة اخلاصة اللجنة التقنية إىل االستجابة لتوصيات اللجنة املعنية بالقـضاء              -٤٤

، وإىل ضـمان أن حيظـر       )١٣ الفقرة   ،CEDAW/C/ZMB/CO/5-6(على التمييز ضد املرأة     

__________ 

)٢٣( United Nations Development Programme (UNDP), Zambia: Millennium Development Goals 
Progress Report 2011, p. iii. 
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يل للدستور وتدرك املقررة اخلاصة أن املشروع احلا. الدستور التمييز ضد املرأة دون استثناءات
 عامـاً فـأكثر، وتـدعو       ٦٠يتضمن حكماً بتقدمي معاش اجتماعي للسكان البالغ عمرهم         

  .احلكومة إىل اإلبقاء على هذا احلكم، وفقاً للتوصيات السابقة للمقررة اخلاصة
وكانت املقررة اخلاصة قد دعت زامبيا إىل التصديق على عدد من الصكوك الدولية               -٤٥

وهتنئ املقررة  . قة حبماية األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع يف البلد         حلقوق اإلنسان املتعل  
، ٢٠١٠اخلاصة زامبيا على تصديقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف عـام              

 الربوتوكول االختيـاري للعهـد      سيما الوتكرر طلبها بأن تصدق على معاهدات أخرى،        
 هـذه املعاهـدات يف      وبأن تدرج اعية والثقافية،   الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتم    

  .تشريعاهتا الوطنية
وكانت املقررة اخلاصة قد شددت أيضاً على أمهية تعزيز مشاركة اجملتمع املـدين يف           -٤٦

وتشري املعلومات الواردة إىل أن تنفيذ قانون املنظمات غري         . وضع وتنفيذ القوانني والسياسات   
، تكرر املقررة اخلاصة توصيتها بإلغاء أحكام القـانون الـيت           ولذلك. احلكومية مل يبدأ بعد   

  .تفرض قيوداً مفرطة على أنشطة منظمات اجملتمع املدين

  احلماية االجتماعية  -باء  
اعتمدت زامبيا، عقب زيارة املقررة اخلاصة، اخلطة اإلمنائية الوطنية السادسة الـيت              -٤٧

. ٢٠٣٠، واعتمدت كذلك رؤية عـام       "قرالنمو االقتصادي املطرد وختفيف الف    "موضوعها  
                          وتقترح هذه اخلطة النـهوض القـوي بـربامج احلمايـة االجتماعيـة يف البلـد خـالل                  

، وزيادة عدد املستفيدين من برامج التحويالت النقدية االجتماعيـة          ٢٠١٥-٢٠١١الفترة  
 مستفيد؛ وزيادة عـدد     ٦٩ ٠٠٠  مستفيد إىل  ٢٦ ٥٠٠من  )  منطقة ١٥املنفذة حالياً يف    (

  . مستفيد٢٥٠ ٠٠٠ مستفيد إىل ٧٥ ٠٠٠املستفيدين من خطة املعونة للرفاه العام من 
برامج احلماية االجتماعيـة يف   يف   املقررة اخلاصة، يف تقريرها عن البعثة،        وقد نظرت   -٤٨

وتعكس . صياتمن التو وقدمت عدداً    برامج التحويالت النقدية االجتماعية،      سيما الزامبيا،  
 ضرورة النـهوض القـوي      سيما الاخلطة اإلمنائية الوطنية السادسة بعض تلك التوصيات،        

غري أن املقررة اخلاصة تالحـظ      . بالربامج من أجل تلبية احتياجات من يعيشون يف فقر مدقع         
أن زامبيا مل تتخذ إجراءات بشأن توصياهتا القوية املتعلقة بزيادة اإلنفـاق علـى احلمايـة                

املعلومات الواردة إىل أن االعتمادات املالية املخصصة للحماية االجتماعية          وتشري. جتماعيةاال
كما يتواصل تقليص االعتمـادات     .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٠,٢ال تزال أقل من     

املالية املخصصة للحماية االجتماعية، كنسبة مئوية من امليزانية الكليـة، حيـث اخنفـضت              
هـذه  و. ٢٠١٢ يف املائة يف عـام       ٢,٤ إىل   ٢٠١٠ يف املائة من امليزانية يف عام        ٢,٤٨ من

 تـدابري    ميكن أن تكون مبثابـة      يف سياق النمو االقتصادي،    سيما الاالخنفاضات املستمرة،   
تراجعية ال تتوافق مع التزامات زامبيا مبوجب العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية     
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من شأن هذه االخنفاضات أن تقوض على األرجح فعاليـة بـرامج            و. ةفيواالجتماعية والثقا 
يف إطار اخلطـة اإلمنائيـة      املقترح  الربامج  توسيع هذه   احلماية االجتماعية للبلد، وأن تعوق      

  .الوطنية السادسة
وتلقت املقررة اخلاصة معلومات تشري إىل حتقق بعض أوجه التقدم فيما يتعلق بتنفيذ               -٤٩

ة إىل ختطيط وتنفيذ برامج التحويالت النقدية وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان، مثل توصياهتا الداعي
وتشمل أوجه التقدم هذه وضـع اسـتراتيجية جديـدة          . املساءلة واحلصول على املعلومات   

لالتصال والدعوة يف جمال احلماية االجتماعية، واختاذ مزيد من إجراءات تلقي الشكاوى على         
حب املقررة اخلاصة بوجه خاص باعتماد هنج االستهداف الفئـوي يف           وتر. املستويات احمللية 

بعض برامج التحويالت النقدية، وتذكّر احلكومة، يف هذا الصدد، بضرورة احترام مبـادئ             
  .حقوق اإلنسان يف إطار ختطيط وتنفيذ وتقييم تلك الربامج

 قانونياً ومؤسسياً   أن على حكومة زامبيا أن تعتمد إطاراً      بقوة  وتكرر املقررة اخلاصة      -٥٠
مالئماً من أجل ترسيخ وتنسيق نظام احلماية االجتماعية الوطين وضمان دعمه سياسياً ومالياً             

  .األجل الطويليف 
وكانت املقررة اخلاصة قد أكدت أيضاً أمهية وضع استراتيجية للحماية االجتماعية             -٥١

واردة إىل حتّسن التنسيق فيما بـني       ويف هذا الصدد، تشري املعلومات ال     . أكثر تنسيقاً ومشوالً  
على تنفيذ برنـامج    اجلهات املعنية األخرى القائمة     احلكومة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة و     

ة اخلاصة احلكومة على مواصلة جهودها التعاونية لتوسيع نطاق         روتشجع املقر . منح الطفولة 
نية السادسة على تنـسيق خمتلـف       التغطية هبذا الربنامج، وترحب بتركيز اخلطة اإلمنائية الوط       

  . برامج احلماية االجتماعية

  وضع الفئات املعرضة للفقر  -جيم  

  النساء  -١  
اختذت زامبيا، عقب زيارة املقررة اخلاصة، عدداً من اخلطوات للتصدي ملظاهر عدم              -٥٢

شأن املساواة بني اجلنسني وللممارسات التمييزية ضد املرأة، منها اعتماد خطة عمل وطنية ب            
ووضع مبادئ توجيهية وطنية شاملة ملعاجلـة حـاالت         ) ٢٠١٤-٢٠١٠(العنف اجلنساين   
وترحب املقررة اخلاصة هبذه التطورات ). ٤٤، الفقرة  A/HRC/17/26/Add.4(العنف اجلنساين   

املتوافقة مع توصيتها يف هذا الصدد، وحتث احلكومة على ضمان التنفيذ الكامـل والفعـال               
ورغم ما أُحرز من أوجه تقدم      . ٢٠١١ف القائم على نوع اجلنس لعام       لقانون مكافحة العن  

مبقتـضى  خاصة  مهمة، ال تزال املرأة تتعرض للتمييز واحلرمان من احلق يف متلك األراضي،             
  .القانون العريف؛ وحتث املقررة اخلاصة احلكومة على اختاذ إجراءات بشأن هذه املسائل
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  األطفال  -٢  
ات املتاحة إىل أن الفقر املدقع وسوء التغذية ال يزاالن يؤثران يف            تشري أحدث املعلوم    -٥٣

ولذلك تدعو املقررة اخلاصة احلكومة إىل االنتهاء . )٢٤(نسبة مئوية كبرية من األطفال يف زامبيا  
وتنوه املقررة اخلاصـة    . من مشروع خطة العمل الوطنية املتعلقة باألطفال اليتامى والضعفاء        

 اخلطة اإلمنائية الوطنية السادسة بزيادة اإلنفاق على مبـادرات احلمايـة            باالقتراح املدرج يف  
قـد  لألطفال  منحة عامة   االجتماعية املتعلقة باألطفال الضعفاء، وتشدد جمدداً على أن تقدمي          

باسـتحداث  ولذلك ترحب املقررة اخلاصة     . أكفأ السبل للحد من الفقر بني األطفال      يكون  
الرامية إىل استطالع   خططها  عدة مناطق، وحتث احلكومة على وضع       َنح األطفال يف    ِملبرنامج  

  .وتقوية الروابط بني محاية األطفال واحلماية االجتماعية
وكانت املقررة اخلاصة قد أعربت عن بواعث قلق بشأن عدم تـسجيل األطفـال                -٥٤

مليالد  مل ُيسجل عند ا    ٢٠١٠ إىل عام    ٢٠٠٠ففي الفترة من عام     . بشكل منهجي عند امليالد   
ونظراً إىل أن األطفال غـري      . )٢٥( يف املائة فقط من أطفال الشرحية السكانية األشد فقراً         ٥إال  

املسجلني تقل فرص حصوهلم على اخلدمات العامة، ويغيبون إحصائياً عن األنظار يف سـياق    
وضع السياسات، حتث املقررة اخلاصة احلكومة على اختاذ إجراءات على سـبيل األولويـة              

  .يل مجيع املواليد جماناًلتسج

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٣  
ترحب املقررة اخلاصة جبهود زامبيا الرامية إىل إدراج اتفاقية حقوق األشخاص ذوي              -٥٥

وحتث املقررة . اإلعاقة يف القانون احمللي، ويشمل ذلك مراجعة قانون األشخاص ذوي اإلعاقة     
  .وطنيةتنفيذ اخلاصة احلكومة على وضع خطة 

وتشري املعلومات اليت تلقتها املقررة اخلاصة إىل أن األشخاص ذوي اإلعاقة ال يزالون               -٥٦
على احلاجـة   املقررة اخلاصة   يفتقرون إىل التغطية املناسبة بربامج احلماية االجتماعية؛ وتشدد         

  .إىل القيام باملزيد لضمان الوصول إىل هؤالء األشخاص بصورة فعالة

  اإليدز/وس نقص املناعة البشرياألشخاص املصابون بفري  -٤  
أشارت املقررة اخلاصة، يف تقريرها عن البعثة، إىل االنتشار الواسع للعدوى بفريوس              -٥٧

. اإليدز يف زامبيا، ودعت إىل توسيع سبل احلصول على العالج اجملـاين      /نقص املناعة البشري  
يف عدد األشـخاص الـذين   ويف هذا الصدد يسر املقررة اخلاصة أن تشري إىل الزيادة الكبرية        

يتلقون العالج املضاد لفريوس اإليدز جماناً، وتدعو احلكومة إىل املضي قدماً حنو زيادة التغطية              
  . بدعم من الشركاء يف التنمية،هبذا العالج

__________ 

)٢٤( Save the Children, A Life Free from Hunger (London, 2012), p. 16. 
 .www.unicef.org/infobycountry/zambia_statistics.htmlإحصاءات اليونيسيف متاحة يف املوقع  )٢٥(
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  ملتمسو اللجوء والالجئون  -٥  
هتـا   بأن تسحب زامبيـا حتفظا      القاضية تشري املقررة اخلاصة إىل عدم تنفيذ توصيتها        -٥٨
الالجئني، وبأن توائم تـشريعاهتا احلاليـة املتعلقـة         بوضع   املتعلقة   ١٩٥١اتفاقية عام    على

 الجئ معترف بـه يف      ١٠ ٠٠٠ويعيش حنو   . بالالجئني مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان     
املناطق احلضرية دون تصريح اإلقامة املطلوب، ومن مث ال حيصلون على اخلدمات على قـدم               

  .ع اآلخريناملساواة م
وتشري املعلومات الواردة إىل أن مشروع قانون الالجئني ال يزال بانتظـار موافقـة                -٥٩

وحتث املقررة اخلاصة زامبيا على تنقيح مشروع القانون        . وزارة العدل قبل إحالته إىل الربملان     
ع إلسقاط األحكام اليت تقيد حرية تنقل الالجئني وحقهم يف العمل، ولضمان أن ينص مشرو      

القانون على إمكانية إدماج الالجئني يف اجملتمع وجتنيسهم، وفقاً للمعايري الدوليـة حلقـوق              
ملـشروع التعـديل    املسودة احلالية   وتدعو أيضاً املقررة اخلاصة احلكومة إىل تعديل        . اإلنسان

  . جتنيس الالجئنيالدستوري الذي حيظر صراحةً

  الفساد  -دال  
عقبـة  تقريرها عن البعثة، إىل أن انتشار الفساد يشكل         أشارت املقررة اخلاصة، يف       -٦٠

 أمام جهود تقليص الفقر وإعمال حقوق اإلنسان يف زامبيا، وحثت الدولـة علـى               خطرية
بعض التطورات  حتقق  وتلقت املقررة اخلاصة معلومات بشأن      . اعتماد قانون ملكافحة الفساد   

محايـة  (لومات املتعلقة بالصاحل العام     اإلجيابية يف هذا الصدد، منها اعتماد قانون كشف املع        
وقد أشارت احلكومة اجلديدة إىل عزمها مراجعـة مجيـع     . ٢٠١٠لعام  ) املبلغني عن الفساد  

السياسات والقوانني املتعلقة بالفساد، وأحالت مؤخراً إىل الربملان مشروع قـانون جديـد             
حلكومة مبحاربة الفساد، وإن    وترحب املقررة اخلاصة بااللتزام الذي أعلنته ا      . ملكافحة الفساد 

كانت تشدد على ضرورة حتقيق التوافق بني األقوال واألفعال، وذلـك باعتمـاد وتنفيـذ               
تشريعات قوية ملكافحة الفساد وفقاً التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد، باإلضـافة إىل         

  .استقالليتهازيادة تعزيز جلنة مكافحة الفساد و

  بنغالديش  -رابعاً  
، ببعثة  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٠ إىل   ٣قامت املقررة اخلاصة، يف الفترة من         -٦١

إىل بنغالديش، بالتعاون مع اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنـسان املتعلقـة         
). A/HRC/15/55انظـر   (باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الـصحي          

 ٤٠الفقر، إذ تقلصت من     انتشار  ثة عن اخنفاض ملموس يف نسبة       وتكشف اإلحصاءات احملدّ  
  .٢٠١٠ يف املائة يف عام ٣١,٥ إىل ٢٠٠٥يف املائة يف عام 
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 يففلم يكن التقـدم احملـرز       . ومع ذلك، ال تزال بنغالديش أحد أفقر بلدان العامل          -٦٢
ـ  مل يشمل ختفيف الفقر قوياً أو واسع النطاق بالدرجة الكافية، كما أنه            سكان الـريفيني    ال

، ليس من املرجح أن حتقق      ولذلك. )٢٦( يف املائة منهم يف فقر     ٣٥بشكل خاص، الذين يعيش     
 تلك املتعلقة باحلد من الفقر يف       سيما البنغالديش عدداً من غايات األهداف اإلمنائية لأللفية،        

  .)٢٧(املناطق الريفية، ومعدالت إمتام مرحلة التعليم االبتدائي، وصحة األم
علـى  كثرية هلا تداعيات    وقدمت املقررة اخلاصة، يف تقريرها عن البعثة، توصيات           -٦٣

خاص على احلماية   وتركز بوجه   احلد من الفقر وعلى جدول األعمال اإلمنائي يف بنغالديش،          
وتأسف املقررة اخلاصة لعدم تلقيها رداً من احلكومة على االستبيان الذي أرسلته            . االجتماعية

وتقـدم املقـررة    . ق بشدة من قدرهتا على تقييم الوضع بعد عامني من بعثتها          إليها؛ مما أعا  
اخلاصة حتليلها على أساس املعلومات اليت قدمتها األمـم املتحـدة، والوكـاالت املاحنـة،               

  .واملؤسسات املالية الدولية، واجملتمع املدين

  اإلطار القانوين واملؤسسي  -ألف  
بأن تصدق بنغالديش على الربوتوكول االختيـاري       تكرر املقررة اخلاصة توصياهتا       -٦٤

للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبأن تقدم تقريرهـا األويل            
           وترحـب املقـررة اخلاصـة      . اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       إىل

 بشأن عزمها على النظر يف سحب حتفظاهتا علـى         ٢٠١١فرباير  /مبا أعلنته احلكومة يف شباط    
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          ١٦من املادة   ) ج(١ والفقرة   ٢املادة  

)CEDAW/C/BGD/CO/7 ١١، الفقرة .(  
ومل يتحقق أي تقدم فيما يتعلق بتوصية املقررة اخلاصة بأن تعّين بـنغالديش أمـني                 -٦٥

 ٢٠١٠ومع ذلك، ترحب املقررة اخلاصة بسن قانون العنف املرتيل لعام . لدستورمظامل وفقاً ل
يف العنف ضـد     خطوة مهمة حنو التصدي للمشكلة املستمرة املتمثلة         و، وه )املنع واحلماية (

وتدعو املقررة اخلاصـة احلكومـة إىل   . اليت أسهمت يف زيادة نسبة املرأة بني الفقراء    املرأة، و 
  .مل والفعال هلذا القانونضمان التنفيذ الكا

  وضع الفئات املعرضة للفقر  -باء  
تشمل الفئات األكثر تعرضاً للفقر يف بنغالديش النساء، واألطفـال، واألشـخاص              -٦٦

وتواجه هذه الفئات، على النحـو      . ، والالجئني والشعوب األصلية ذوي اإلعاقة، واألقليات،    

__________ 

)٢٦( Bangladesh Bureau of Statistics, “Preliminary report on household income and expenditure 
survey—2010”, seventh page. 

)٢٧( Jodie Keane and others, “Bangladesh: case study for the MDG Gap Task Force report” (Overseas 
Development Institute and the Department of Economic and Social Affairs, 2010), p. 3. 



A/HRC/20/25 

GE.12-12697 18 

 مـن الفـرص     عادةًوحترم  وصم وعدم التسامح،    املبني يف تقرير البعثة، أشكاالً متعددة من ال       
 التمتع باملستويات الدنيا األساسية من احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة          واملوارد اليت تتيح هلا   

ووفقاً للمعلومات املتاحة للمقررة اخلاصـة،      ). ٣٣-١٤، الفقرات   A/HRC/15/55(والثقافية  
غرياً كبرياً منذ الزيارة اليت قامـت هبـا         يبدو أن وضع أضعف الفئات يف بنغالديش مل يتغري ت         

وتؤكد املقررة اخلاصة جمدداً ضرورة تصدي بنغالديش بنشاط للتمييز ضد هذه الفئات            . للبلد
  .وضمان حصوهلا على اخلدمات واحلماية االجتماعية املناسبة

  الالجئون    
 للفقـر يف    ميثل الالجئون املنتمون جلماعة الروهنغيا إحدى الفئات األكثر تعرضـاً           -٦٧

وكانت املقررة اخلاصة قد شجعت احلكومة على النظر يف وضع نظام لتحديـد             . بنغالديش
وتشري املعلومات الـواردة إىل     . وتسجيل الالجئني وضمان حصوهلم على اخلدمات األساسية      

جئني، فإن حقوق الالجئني يف     أنه رغم بعض اجلهود املبذولة لتحسني الوضع يف خميمات الال         
 خاضـعة   ، واحلصول على التعلـيم    ،الرزقكسب  لعمل و ، ويف ا  التنقل من املخيمات وإليها   

ويتفاقم هذا الوضع بسبب احلظر الذي تفرضه احلكومة على عمل منظمات اجملتمـع             . لقيود
ني أو نظام لالجئبشأن ااملدين يف املناطق احمليطة باملخيمات، وبسبب عدم وجود سياسة رمسية      

وتكرر املقررة اخلاصة دعوهتا لبنغالديش بأن تويل أولوية لتحسني وضع الجئـي            . لتسجيلهم
  .الروهنغيا الذين حيق هلم التمتع باملستويات الدنيا األساسية من حقوق اإلنسان

ينبغي هلا يف هذا الـصدد أن       ووجيب على احلكومة أن جتد حلوالً مستدمية للوضع،           -٦٨
 سياستها املتعلقة بالالجئني، وأن تتخذ تدابري إلعادة العمل بربنامج إعـادة            تنتهي من وضع  

. ٢٠١٠التوطني الذي تديره مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، والذي أوقف يف عام             
ونظراً إىل حتسن الوضع السياسي يف ميامنار، تشجع املقررة اخلاصة احلكومة علـى التمـاس          

  .ويل أولوية حلقوق ومصاحل الالجئني ومحايتهاخيارات إلعادة التوطني ت

  احلماية االجتماعية  -جيم  
بينما تعترف املقررة اخلاصة باألولوية الواضحة اليت ُتوىل للحماية االجتماعية كسبيل             -٦٩

للحد من الفقر يف بنغالديش يف العديد من السياسات والترتيبات القانونية واملؤسسية واملالية             
أوجه وجود قـصور جـسيمة يف نظـام احلمايـة          وجود  رب عن قلقها إزاء     للبلد، فإهنا تع  

. االجتماعية قوضت بشدة من فعالية هذا النظام يف الوصول إىل الغالبية العظمى من الفقـراء              
تتعلق، يف مجلة أمـور، بتحـسني       عديدة  ويف هذا الصدد، قدمت املقررة اخلاصة توصيات        

ومي التجزؤ، واعتماد استراتيجية شاملة طويلة األجـل،        التغطية بنظام احلماية االجتماعية، وتق    
  . وتقليل أخطاء االستبعاد إىل احلد األدىن، وحتسني إنفاذ معايري العمل
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فعالية استراتيجية احلماية االجتماعية يف بنغالديش      أمام   الكبريةويتمثل أحد العوائق      -٧٠
جتماعيـة وتقـدمي اخلـدمات      يف إطار تنفيذ شبكات السالمة اال     اتساع جتزؤ العمليات    يف  

وال تزال احلكومة تفضل برامج شبكات السالمة االجتماعية        .  وعدم التنسيق بينها   االجتماعية
 برناجماً من هذا القبيل،     ٦٠وُينفذ يف بنغالديش أكثر من      .  األجل ة الطويل ةالشاملالربامج  على  

ذه الربامج حتـت مـسؤولية      وتدير منظمات اجملتمع املدين أو الوكاالت املاحنة العديد من ه         
بأمهية احلماية   )٢٨(ويعترف املشروع النهائي خلطة املنظور احلكومي     . وزارات وإدارات خمتلفة  

ومل تتلق املقررة اخلاصة معلومات بـشأن نـشر   . االجتماعية، ولكنه ال حيدد أي استراتيجية     
جية الوطنيـة الثانيـة     الستراتيختلف ا استراتيجية مستقلة للحماية االجتماعية، أو استراتيجية       

  .٢٠١١لإلسراع باحلد من الفقر، اليت انتهت يف عام 
وأعربت املقررة اخلاصة أيضاً عن قلقها ألن شبكة السالمة االجتماعية تغطي أقل من   -٧١

والحظت املقررة اخلاصة أيضاً أن االعتماد على شـبكات الـسالمة أدى إىل             . ربع الفقراء 
ة العاملة يف األسواق غري الرمسية، وحثت احلكومة على توسـيع   يف املائة من القو٨٠استبعاد  

  .نطاق التغطية لتشمل العاملني يف القطاع غري الرمسي
االعتمادات املاليـة املخصـصة     بازدياد  ورحبت املقررة اخلاصة باملعلومات اليت تفيد         -٧٢

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩الفترة   يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل خالل         ١,٩٨للحماية االجتماعية من    
وتالحظ املقررة اخلاصة، مع األسـف، أن       . ٢٠٠٩/٢٠١٠ يف املائة خالل الفترة      ٢,٥٢إىل  

 ١٥,٢٢نفقات امليزانية، من    جمموع  اإلنفاق على احلماية االجتماعية اخنفض، كنسبة مئوية من         
وحتـث  . ٢٠١٠/٢٠١١ يف املائة يف الفتـرة       ١٤,٧٥ إىل   ٢٠٠٩/٢٠١٠يف املائة يف الفترة     

املقررة اخلاصة احلكومة على املواءمة بني التزامها النظري بتوفري احلماية االجتماعيـة الـشاملة              
  .املخصصات املالية الالزمة لذلك وبني

  الفساد  -دال  
يتمثل أحد اجملاالت الرئيسية اليت تركز عليها توصيات املقررة اخلاصـة يف احلاجـة             -٧٣

عاقة تقدمي اخلدمات العامة، مبا يف ذلـك احلمايـة          العاجلة إىل التصدي للفساد، لدوره يف إ      
وكررت املقررة اخلاصة التوصية املقدمة يف االستعراض الدوري الشامل بأن تعزز    . االجتماعية

ولذلك تشعر ). ٥٢، الفقرة A/HRC/11/18(بنغالديش استقاللية وفعالية جلنة مكافحة الفساد 
) املعـدل (تلقتها بشأن قانون جلنة مكافحة الفساد       املقررة اخلاصة بالقلق إزاء املعلومات اليت       

، الذي هو بانتظار موافقة الربملان، والذي جيرد جلنة مكافحـة الفـساد مـن               ٢٠١١لسنة  
 يلزم أن   اللجنة مبثابة موظف سياسي   أمني  سلطات مهمة وخيضعها لسيطرة احلكومة، وجيعل       

ت ضـد القـضاة واملـوظفني      موافقة احلكومة قبل اختاذ إجراء بشأن أي ادعاءا       حيصل على   
  . القضائيني واملسؤولني احلكوميني

__________ 

)٢٨( Bangladesh, General Economics Division, Planning Commission, “Outline perspective plan of 
Bangladesh, 2010-2021 – making Vision 2021 a reality”, June 2010. 
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الـذين  الضرر على قدرة النـاس      بالغ  تأثري  وتشدد املقررة اخلاصة على ما للفساد من          -٧٤
االجتماعي على احلـصول علـى حقـوقهم وعلـى اخلـدمات            واإلقصاء  يعانون من الفقر    

وينبغي للحكومة أن تعيد    . كفولة هلم ومن مث متتعهم حبقوق اإلنسان األساسية امل       االجتماعية،
التعديالت على سبيل األولوية، وأن توفر سبل احلماية من أجل تعزيز استقاللية            تلك  النظر يف   

وترحب املقررة اخلاصة بالتدابري األخرى الـيت اختـذهتا         . فعالية أدائها جلنة مكافحة الفساد و   
 املبلّغني عن الفساد، تتمثل يف قـانون        احلكومة ملكافحة الفساد، ومنها اعتماد قواعد حلماية      

، وخطة لتنفيـذ اتفاقيـة      ٢٠١١الكشف عن املعلومات املتعلقة بالصاحل العام لعام        ) محاية(
  .)٢٩(املتحدة ملكافحة الفساد األمم

  نام فييت  -خامساً  
  ببعثة قطرية  ٢٠١٠أغسطس  /آب ٣١ إىل   ٢٣ة اخلاصة خالل الفترة من      رقامت املقر   -٧٥
، اطلعت خالهلا على اجلهود املهمة الـيت تبـذهلا   )A/HRC/17/34/Add.1انظر   (نام فييتإىل  

وقـد  . احلكومة يف احلد من الفقر وزيادة سبل احلصول على اخلدمات والفرص االقتصادية           
إال أن  أوجه تقدم بارزة يف ختفيف وطأة الفقر خالل العقـدين املاضـيني،   نام فييتحققت  

بصورة تتباطأ  نحو الذي الحظته املقررة اخلاصة يف تقريرها،        معدالت احلد من الفقر، على ال     
وتعكس اإلحصاءات املقدمة من احلكومة هذه احلقيقة؛ فقـد بيَّنـت الدراسـة             . ملموسة

لألسر املعيشية الفقرية أن املعدل الـوطين للفقـر          ٢٠١٠االستقصائية اليت أُجريت يف عام      
  .٢٠٠٨ يف املائة عن عام ٠,٢٥ يف املائة، وهو ما يقل بنسبة ١٤,٢٥ يبلغ
وركزت التوصيات املقدمة من املقررة اخلاصة على التدابري الضرورية الـيت تكفـل               -٧٦

 أضعف الفئات كاألقليات اإلثنيـة      سيما الاستمرار متتع مجيع الفيتناميني على قدم املساواة،        
مة علـى تعزيـز     وحثت املقررة اخلاصة احلكو   . وسكان املناطق الريفية، بثمار احلد من الفقر      

الدعم املقدم لربامج احلماية االجتماعية، وتوسيع نطاق التأمني الصحي، وضمان وضع مبادئ      
  .حقوق اإلنسان يف صميم مجيع السياسات االجتماعية

يف البلد ، فقد حدث نام فييتورغم مرور عامني فقط على زيارة املقررة اخلاصة إىل      -٧٧
 نـام  فييـت وتشري املقررة اخلاصة إىل أن حكومة       . اصلة بتوصياهت العدد من التغريات ذات     

شاركت يف حوار أثناء البعثة وبعدها، وتعرب عن امتناهنا للحكومة إلجابتها عن تـساؤالهتا         
  . وتقدميها معلومات بشأن التطورات ذات الصلة بتوصياهتا

كمـا  . حلكومةوقد اسُتخلصت املعلومات الواردة أدناه، جزئياً، من الردود اليت قدمتها ا            -٧٨
  . قدمت وكاالت األمم املتحدة والوكاالت الدولية إسهامات حتظى بتقدير املقررة اخلاصة وامتناهنا

__________ 

 .٢، صفحة (CAC/COSP/2011/NGO.13)وثيقة مقدمة من منظمة الشفافية الدولية  )٢٩(



A/HRC/20/25 

21 GE.12-12697 

  اإلطار القانوين واملؤسسي  -ألف  
 باختاذ خطوات ملواصلة إدماج التزاماهتـا     نام فييتكانت املقررة اخلاصة قد أوصت        -٧٩

لوطين، وبالتصديق على طائفة مـن املعاهـدات        الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف قانوهنا ا      
وتكرر املقررة اخلاصة توصيتها، وحتث الدولة على مضاعفة جهودها . الدولية حلقوق اإلنسان

  .يف هذا الصدد
ومثة مسألة أخرى تثري قلقاً مستمراً، هي عدم وجود مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان               -٨٠
ن احلكومة جتري دراسات بشأن خمتلف منـاذج        ملقررة اخلاصة بأ  أُبلغت ا وقد  . نام فييتيف  

 جمدداً على إنشاء آليـة  نام فييتاملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وتشجع املقررة اخلاصة        
مستقلة حلقوق اإلنسان تتوافق مع املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة      

  ).مبادئ باريس(حقوق اإلنسان 

  عرضة للفقروضع الفئات امل  -باء  
قدمت املقررة اخلاصة عدداً من التوصيات بشأن ضـرورة متتـع أضـعف الفئـات،                 -٨١

كاألقليات اإلثنية، والنساء، واملسنني، واألطفال، واملهـاجرين الـداخليني، واألشـخاص ذوي            
دو ووفقاً للمعلومات املتاحة للمقررة اخلاصة، يب     .  املساواة، بثمار احلد من الفقر     ماإلعاقة، على قد  

. مل يتغري تغرياً كبرياً بعـد الزيـارة       ) باستثناء األطفال واألقليات اإلثنية   (أن وضع أضعف الفئات     
  .وتكرر املقررة اخلاصة توصياهتا السابقة اليت قدمتها إىل احلكومة فيما يتعلق بالفئات الضعيفة

  األقليات اإلثنية  -١  
تفاوت الكبري يف الدخل والفرص خاص إزاء البوجه قلق الأعربت املقررة اخلاصة عن   -٨٢

 يف  ١٠والصحة والتنمية الذي تعانيه األقليات اإلثنية، اليت تزيد نسبها بشكل طفيف علـى              
  .نام فييتاملائة من سكان 

وتعيش شرحية كبرية من األقليات اإلثنية يف املناطق الريفية حيث تزيد معدالت الفقر               -٨٣
مظـاهر  فـإن   ومع ذلك، وكما ذُكر يف التقرير،       . على ضعف مثيالهتا يف املناطق احلضرية     

 االنعـزال    إىل ال ترجـع   التفاوت الصارخة يف مستويات املعيشة واحلصول على خـدمات        
 خطوات للتـصدي    نام فييتوعلى ذلك، أوصت املقرر اخلاصة بأن تتخذ        . اجلغرايف وحده 

اه األقليات، وعـدم    ذات الصلة، مثل القوالب النمطية الثقافية والتعصب جت       الكثرية  للعوامل  
ملبادرات احلد من الفقر بني األقليات، وعدم كفاية البيانـات          يف امليزانية   دعم  خمصص  وجود  

  .املصّنفة، مما يسهم يف مظاهر احلرمان اليت تعاين منها األقليات اإلثنية
وقدمت احلكومة معلومات تفيد مبواصلتها تنفيذ سياسات اجتماعيـة واقتـصادية             -٨٤

الفقـراء  األقليات اإلثنية، وبتوسيعها نطاق برنامج الدعم املباشـر ليـشمل           لتحسني وضع   
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وأعلنت احلكومة،  . ٢٠١١ ماليني شخص يف عام      ٥، حيث غطت هذه الربامج حنو       الريفيني
للعوائق اللغوية يف احليلولة دون استفادة األقليات اإلثنية من احلماية          الكبري  اعترافاً منها بالدور    

مات االجتماعية، التوسيع التدرجيي لربامج تدريس وتعلم لغات األقليـات          االجتماعية واخلد 
طالباً  ١٠٨ ١١٨ وتشري اإلحصاءات احلكومية إىل أن    . اإلثنية يف املدارس االبتدائية والثانوية    

، بزيـادة   ٢٠١٠/٢٠١١ يف العـام     لغات األقليات اإلثنية  متكنوا من تعلم     مدرسة   ٦٨٨من  
، اعتمدت  ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول  . رنة مع العام السابق   طالباً باملقا  ٢ ٤٨٩قدرها  

احلكومة تدابري لدعم الطالب شبه الداخليني يف مدارس األقليات اإلثنية، مشلت إعفاءهم من             
وترحب املقررة اخلاصة هبذه التغريات، . الغذاء، واإلقامة اجملانية، وتقدمي إعانة مالية هلمنفقات 

  .بني األقليات اإلثنيةقصاء فة جهودها من أجل احلد من الفقر واإلوتدعو احلكومة إىل مضاع

  األطفال  -٢  
ترحب املقررة اخلاصة، بوجه خاص، باملعلومات اليت تلقتها من الدولة واليت تفيـد               -٨٥

وبالتعليم الثانوي، وباخنفاض معدل التـسرب مـن        بالتعليم العايل   بزيادة معدالت االلتحاق    
وتكرر املقررة اخلاصة توصياهتا السابقة، وتدعو الدولة إىل تعزيز التـدابري      . التعليم يف احلالتني  

  . الرامية إىل االمتثال هلذه التوصيات

  احلماية االجتماعية  -جيم  
استراتيجية ، يف وقت بعثة املقررة اخلاصة، بصدد االنتهاء من وضع           نام فييتكانت    -٨٦

، وتتضمن هذه االسـتراتيجية عنـصراً   ٢٠٢٠-٢٠١١االجتماعية االقتصادية للفترة التنمية  
وقدمت املقررة اخلاصـة    . ٢٠٢٠-٢٠١١رئيسياً هو استراتيجية الضمان االجتماعي للفترة       

عدداً من التوصيات املتعلقة بأمهية إدماج مبادئ حقوق اإلنـسان يف تـصميم اسـتراتيجية               
اف، والتغطيـة،  الضمان االجتماعي وتنفيذها، مع التركيز بشكل خاص على آليات االستهد  

. واخلدمات وسبل االستفادة منها ومقبوليتها ومالءمتها من الناحية الثقافية  املزايا  ومدى إتاحة   
لوضع هنج متكامـل  فرصة االستراتيجية اعتبار  على   نام فييتوحثت املقررة اخلاصة حكومة     

  . وشامل إزاء احلماية االجتماعية يتيح مزيداً من التنسيق مع النظام الصحي
ويـساور  . وتفيد احلكومة بأن استراتيجية الضمان االجتماعي ال تزال قيد نظرهـا            -٨٧

حتث احلكومـة   و خطة لتنفيذ االستراتيجية،     د مل تضع بع   نام فييتاملقررة اخلاصة القلق ألن     
  . على اإلسراع باعتماد ونشر االستراتيجية على سبيل األولوية

إلنفاق العام على احلماية االجتماعية واخلدمات  بأن انام فييتوتذكّر املقررة اخلاصة   -٨٨
 يف أوقات بطء النمـو االقتـصادي       سيما الباألولوية يف امليزانية،    يظل  االجتماعية ينبغي أن    

 برناجمـاً  ٢٠١١وتشري إىل أن احلكومة تنفذ منذ أوائـل عـام    . واالضطرابات املالية العاملية  
ار على مستوى االقتصاد الكلـي يف سـياق         لالستقرار االقتصادي يهدف إىل إعادة االستقر     



A/HRC/20/25 

23 GE.12-12697 

وتشجع املقررة اخلاصة الدولة على مواصلة إيالء أولوية        . األزمات االقتصادية واملالية العاملية   
  .لتدابري احلد من الفقر واحلماية االجتماعية يف هذا الزمن االقتصادي الصعب

لوية لتعزيز سبل وصول    وكانت املقررة اخلاصة قد أوصت أيضاً بأن تويل احلكومة أو           -٨٩
وأشارت إىل أن عوائق    . أفقر السكان وأضعفهم إىل خدمات التأمني الصحي والرعاية الصحية        

الوصول إىل هذه اخلدمات تشمل عدم كفاية تدريب العاملني يف الرعاية الصحية، واملواقـف              
 الصدد، ترحـب    ويف هذا . التمييزية املترسخة جتاه املستفيدين من مبادرات احلماية االجتماعية       

 يتعلـق   ٢٠١١أكتـوبر   /املقررة اخلاصة باملعلومات اليت تفيد بصدور مرسوم يف تشرين األول         
  .باجلزاءات اإلدارية املوقعة على السلوك الذي يعوق الفحص الطيب والعالج الطيب

وأعربت أيضاً املقررة اخلاصة عن ختوفها من آثار فرض رسوم يف جمال اخلـدمات                -٩٠
وتشري املعلومات احلديثة إىل أنه رغـم أن        . صول الفقراء على هذه اخلدمات    الصحية على ح  

 يف املائة ٥٠برنامج التأمني الصحي للفقراء يوفر التغطية اجملانية الكاملة للفقراء والتغطية بنسبة  
 يف  ١٣نسبة طفيفة، هي    إال ب رسوم املستفيدين   أن هذا الربنامج مل خيفض      لشبه الفقراء، يبدو    

وعلى حنو ما أشار املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بـأعلى مـستوى     . )٣٠(املائة
ممكن من الصحة البدنية والعقلية، عقب بعثته األخرية، ال تضمن هذه املبادرة تقدمي الرعايـة               

 الفرد مباشرةً   اعلى الصحة يف البلد يدفعه    النفقات الكلية   الصحية امليسورة التكلفة ألن معظم      
  . )٣١( اخلاصمن ماله

لتخطيط وتنفيذ أنشطة احلمايـة     بصورة كافية   وال غىن عن البيانات املوثوقة واملصنفة         -٩١
أخذ أضعف الفئـات    وضمان  االجتماعية واخلدمات االجتماعية اليت تليب احتياجات السكان،        

  . البياناتمجعالقدرة على وتذكّر املقررة اخلاصة بتوصيتها السابقة املتعلقة بتحسني . يف االعتبار

  آيرلندا  -سادساً  
 كـانون   ١٥ إىل   ١٠قامت املقررة اخلاصة ببعثة إىل آيرلندا خـالل الفتـرة مـن               -٩٢
، وهي فترة كان البلد يواجه فيها مصاعب        )A/HRC/17/34/Add.2انظر   (٢٠١١يناير  /الثاين

موعة ويف وقت الزيارة كانت احلكومة قد اعتمدت جم       . مالية شديدة وتغريات سياسية كبرية    
من التعديالت اجلذرية يف امليزانية من أجل التصدي للعجز املايل الكبري والوفـاء بالـشروط               

تقدمي جمموعة من تدابري املساعدة من جانب االحتـاد األورويب وصـندوق            املتعلقة ب الصارمة  
ويف األشهر اليت أعقبت زيارة املقررة اخلاصة، انُتخبـت حكومـة جديـدة             . النقد الدويل 

ت ميزانية جديدة وخطة إنعاش جديدة، وهو ما ارتكزت عليه املقـررة اخلاصـة يف               واقُترح
__________ 

)٣٠( A. Sepehri and others, “Does the financial protection of health insurance vary across providers? 
Viet Nam’s experience”, Social Science & Medicine, vol. 73, No. 4 (August 2011), p. 565. 

 .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11683&LangID=Eانظر  )٣١(
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، وهي امليزانيـة    ٢٠١٢، اعُتمدت ميزانية عام     ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول  . توصياهتا
  .اليت سيستند إليها هذا التقرير يف قياس التطورات املتعلقة بتنفيذ توصيات املقررة اخلاصة

وتأسـف املقـررة    . ىل أهنا بصدد تقدمي ردودها على االستبيان      وأشارت احلكومة إ    -٩٣
اخلاصة لعدم تلقيها هذه املعلومات يف الوقت املناسب لكي تدرجها يف هذا التقرير، وهـي               

. تتطلع إىل تلقي املعلومات أمالً يف أن تتيح هلا إجراء حوار بّناء ومستمر والقيـام باملتابعـة                
لومات املقدمة من احلكومـة إىل الفريـق العامـل املعـين            واستندت املقررة اخلاصة إىل املع    

، واستندت كذلك إىل تقرير الفريق العامل       )A/HRC/WG.6/12/IRL/1(باالستعراض الشامل   
)A/HRC/19/9 .(     ،وتلقت أيضاً املقررة اخلاصة معلومات مستفيضة من جهات أخرى معنيـة

  .املدينمنها املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع 

  اإلطار القانوين واملؤسسي  -ألف  
أوصت املقررة اخلاصة، يف تقريرها عن البعثة، بأن تتخذ آيرلنـدا خطـوات حنـو                 -٩٤

وترحب املقررة اخلاصة بإعالن آيرلندا عزمهـا علـى         . التصديق على عدة معاهدات دولية    
ادية واالجتماعيـة   التوقيع على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتص        

، وبالتزام آيرلندا باعتماد التشريعات الضرورية اليت تتيح التصديق على اتفاقيـة            )٣٢(والثقافية
وتكرر املقـررة   ). ١٢٨، الفقرة   A/HRC/WG.6/12/IRL/1(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

 غريها  اخلاصة توصيتها بأن تصدق آيرلندا على هذه املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان وعلى           
وترحب املقررة اخلاصة بـاجلهود الـيت       . من معاهدات حقوق اإلنسان اليت مل تصدق عليها       

تبذهلا آيرلندا حالياً لوضع خطة لتنفيذ االستراتيجية الوطنية لإلعاقة، وتشجع آيرلنـدا علـى        
  .الفراغ منها يف أقرب وقت ممكن

 اآليرلندية حلقوق اإلنسان وقررت احلكومة، عقب زيارة املقررة اخلاصة، دمج اللجنة  -٩٥
أن آثار إعادة اهليكلة مل تتضح بعد، تشري        ويف حني   . مع اهليئة املعنية باملساواة يف كيان واحد      

املقررة اخلاصة جمدداً إىل أن دمج هاتني اهليئتني جيب أن تصاحبه تدابري تكفل احملافظة علـى                
ق بتعيني املفوضني واختيار املـوظفني،       فيما يتعل  سيما الاستقاللية اهليئة ومشاركتها الفعالة،     

  .وتكفل أيضاً زيادة موارد امليزانية إىل مستويات ما قبل تعديل امليزانية

   امليزانيةتعديالتآثار   -باء  

  الضرائب  -١  
تتمثل إحدى التوصيات الرئيسية املقدمة من املقررة اخلاصة يف أن تعيد الدولة تقييم               -٩٦

على امليزانية، وأن تعتمد، بشكل خاص، سياسات ضريبية تعكس التعديالت املقترح إجراؤها   
__________ 

 .www.labour.ie/press/listing/13310363804255512.htmlانظر  )٣٢(
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على حنو مناسب احلاجة إىل تسخري مجيع املوارد املتاحة من أجل الوفاء بالتزامـات الدولـة                
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مع جتنب التدابري اليت قد تؤثر سلباً يف متتع الفئات              

وبوجه خاص، حثت املقررة اخلاصة احلكومة علـى        .  اإلنسان األكثر تعرضاً للخطر حبقوق   
  .مراجعة الضريبة االجتماعية الشاملة وعلى النظر يف خفض بعض املزايا الضريبية

 ترفـع   ٢٠١٢ ومن اجلوانب اإلجيابية اليت الحظتها املقررة اخلاصة أن ميزانية عـام            -٩٧
ن شأن هذا التعديل أن يضمن عـدم        وم. بصورة كبرية عتبة دفع الضريبة االجتماعية الشاملة      

تعرض من يواجهون أشد الصعوبات املالية ملزيد من احلرمان بسبب فرض الضريبة االجتماعية 
ومع ذلك، تالحظ املقررة اخلاصة بقلق أن امليزانية تتضمن أيضاً زيادة يف ضـريبة              . الشاملة

ب تنازلية، ومتثل عبئاً شـديد      وهذه الضرائ .  يف املائة  ٢٣ يف املائة إىل     ٢١القيمة املضافة من    
  .الثقل على األسر املعيشية املنخفضة الدخل

  مشاركة اجملتمع املدين  -٢  
مثة توصية حمورية أخرى قدمتها املقررة اخلاصة هي أن جتري احلكومة مراجعة خلطة               -٩٨

 امليزانية واإلنعاش من منظور حقوق اإلنسان لضمان توافقها مع التزامات آيرلنـدا الدوليـة             
  . على إشراك اجملتمع املدين وأفراد اجلمهور مشاركة جمدية وفعالةوأن تعملحبقوق اإلنسان، 

 احلكومة مع اجلمهـور     يسرهتاوتنوِّه املقررة اخلاصة باملشاورات الواسعة النطاق اليت          -٩٩
 ٢٠١١فربايـر   /يف فترة التحضري لالستعراض الدوري الشامل الـذي جـرى يف شـباط            

)A/HRC/WG.6/12/IRL/1   يف حبدوث حتسن    منظمات اجملتمع املدين     وقد أفادت ). ٣، الفقرة
غري أن اخلفض املتواصل يف متويـل اجملتمـع         . الشفافية ويف املشاركة يف عملية وضع امليزانية      
 يف املائة، ينم عن أن شواغل اجملتمع املدين         ١٠٠واملنظمات الطوعية، الذي وصل أحياناً إىل       

  . السياسة املتعلقة بامليزانيةمل تدرج على حنو جمٍد يف
تعديل امليزانية على حقـوق     سياسات  ومل ُيحرز تقدم واضح فيما يتعلق بتقييم آثار           -١٠٠

وُتدار الدائرة اجلديـدة    تصمم  أضف إىل ذلك أنه رغم توصية املقررة اخلاصة بأن          . اإلنسان
ت الـواردة إىل أن     املعنية بالعمل واالستحقاقات من منظور حقوق اإلنسان، تشري املعلومـا         

  .تراعي شواغل حقوق اإلنسان وثائق التخطيط األولية ال

  احلماية االجتماعية  -جيم  
كانت املقررة اخلاصة قد حذّرت احلكومة من إجراء املزيد من التعـديالت علـى                -١٠١

امليزانية يف شكل خفض يف متويل اخلدمات العامة ويف مزايا احلماية االجتماعيـة، نظـراً إىل                
ومـن املؤسـف أن     . مها احملوري يف إبقاء الكثري من األسر اآليرلندية خارج دائرة الفقر          دور

ستقلل من فعاليـة مزايـا احلمايـة         ٢٠١٢ املدرجة يف ميزانية عام   التخفيضات  العديد من   
، مـثالً،   تخفيضاتوتشمل هذه ال  . االجتماعية واخلدمات العامة وإمكانية االستفادة منهما     
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وتعرب أيضاً املقررة اخلاصة عن قلقها . رو من ميزانية احلماية االجتماعية مليون يو  ٤٧٥ مبلغ
أو التغيريات يف معايري استحقاق إعانات األطفال، واستحقاقات األسـر          /إزاء االخنفاضات و  

الوحيدة الوالد، ومنحة املالبس واألحذية عند دخول املدارس، وبدل الوقود، مما يزيد مـن              
  .نات من جانب من هم أشد احتياجاً إليهاصعوبة احلصول على اإلعا

للحـصول  " شرط اإلقامة املعتادة  "يزال القلق يساور املقررة اخلاصة إزاء تطبيق         وال  -١٠٢
ومن شأن هذا الشرط أن يهدد بشدة فرص احلـصول علـى   . على مزايا احلماية االجتماعية   

 املـشردين   سيما الإلنسان،   متتع أفراد الفئات الضعيفة حبقوق ا      ،بالتايلواخلدمات األساسية   
. والرُّّحل وملتمسي اللجوء والعمال املهاجرين وكذلك املهـاجرين اآليرلنـديني العائـدين           

  .وتشجع املقررة اخلاصة احلكومة على مراجعة أثر هذا الشرط، على سبيل األولوية

  وضع الفئات املعرضة للفقر  -دال  

  األطفال  -١  
يزالون ضمن أشد الفئات تـضرراً مـن       األطفال ال  تالحظ املقررة اخلاصة بقلق أن      -١٠٣

 يف املائة، ونـسبة     ١٩,٥تبلغ نسبة األطفال املعرضني خلطر الفقر       إذ  االقتصادي،  االنكماش  
ويف هذا السياق، تأسف املقررة . )٣٣( يف املائة٣٠,٢األطفال الذين يعانون من احلرمان املادي     
افظة على إعانات األطفال وغريها من البـدالت يف         اخلاصة لعدم مراعاة توصياهتا املتعلقة باحمل     

 اإلعانة املدفوعة للطفل الثالث والرابـع       ٢٠١٢ التطورات األخرية؛ فقد خفضت ميزانية عام     
وتالحظ املقررة اخلاصـة أن هـذه       . وخفضت منحة املالبس واألحذية عند دخول املدارس      

ة الوحيدة الوالد، نظـراً إىل أن        هلا تأثري غري متناسب على األسر املعيشي        سيكون التخفيضات
  . هذه األسر تقع ضمن الفئات األكثر تعرضاً للفقر يف آيرلندا

ومع ذلك ترحب املقررة اخلاصة بالفعل بإنشاء إدارة شؤون األطفال والـشباب يف               -١٠٤
، وتأمل يف أن تساعد هذه اإلدارة احلكومة على ضمان إيالء أولويـة             ٢٠١١يونيه  /حزيران

  .ل الفضلى وفقاً اللتزامات آيرلندا مبوجب اتفاقية حقوق الطفلملصاحل الطف

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٢  
ترحب املقررة اخلاصة بعدم إقرار التخفيضات املقترحة يف بدل العجز املدفوع للمعوقني              -١٠٥

. مراجعتهايف انتظار   ، وذلك   ٢٠١٢ من الشباب، وهي التخفيضات املدرجة أصالً يف ميزانية عام        
ث املقررة اخلاصة احلكومة على االعتراف بالدور احملوري الستحقاقات احلماية االجتماعيـة            وحت

__________ 

)٣٣( Central Statistics Office, “Survey on Income and Living Conditions 2010: preliminary results”, 30 
November 2011, pp. 3 and 5, available from 

www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/silc/2010/prelimsilc_2010.pdf. 
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إخراج األطفال ذوي اإلعاقة من براثن الفقر، وذلك بسحب األبواب ذات الـصلة بـذلك                يف
أكثـر  وذات طـابع مؤسـسي   القوانني، كما تسلط الضوء على احلاجة إىل إجراء تقييمات        من

  . التخفيضات على حقوق اإلنسانتلك ملية وضع امليزانية، آلثار مشوالً، يف إطار ع

  الرُّّحل  -٣  
أشار تقرير البعثة إىل أن التمييز املنهجي ضد الرُّّحل يزيد تعرضهم للفقر والخنفاض               -١٠٦

وتنوِّه املقررة اخلاصة بإعالن آيرلندا أثنـاء االسـتعراض         . مأمول احلياة ويؤثر على تعليمهم    
 إثنية، وتدعو املقررة اخلاصة     كجماعةيف االعتراف بالرُّّحل    " تنظر جدياً " أهنا   الدوري الشامل 

وتعرب املقررة اخلاصة عن قلقها إزاء التقدم       . احلكومة إىل االعتراف هبم على سبيل األولوية      
تتعلق بصحة الرُّّحل أو يف توفري مساكن تليب        جديدة  احملدود احملرز يف وضع استراتيجية وطنية       

وتدعو املقررة اخلاصة آيرلندا إىل النظر بعنايـة يف توصـياهتا املتعلقـة             . اهتم اخلاصة احتياج
  . الرُّّحل يف جماالت الصحة والسكن والتعليمجلماعةباخلدمات املقدمة 

  املشردون ومن يعيشون يف أوضاع سكن متدنية  -٤  
لبية احلاجـة   كانت املقررة اخلاصة قد حثت احلكومة على اختاذ إجراءات عاجلة لت            -١٠٧
السكن االجتماعي، وعلى اختاذ تدابري لتوفري احتياجات السكن على األجل الطويـل يف              إىل

ُيتخذ أي إجراء يف هذا الصدد،       ومن املؤسف أنه مل   . البلد من منظور هنج قائم على احلقوق      
 اخنفاضاً كبرياً يف ميزانية السكن االجتماعي، مع زيـادة          ٢٠١٢ حيث تضمنت ميزانية عام   

 يف املائة يف احلد األدىن لالشتراكات الواجب دفعها من جانب املستأجرين الذين             ٢٠قدرها  
  .حيصلون على إعانة اإلجيار

  ملتمسو اللجوء والالجئون  -٥  
أوصت املقررة اخلاصة بأن تراجع آيرلندا نظام التوفري املباشر للخدمات، وأن تكفل              -١٠٨

قهم يف احلياة األسرية والضمان االجتماعي، والوصول       متتع ملتمسي اللجوء متتعاً كامالً حبقو     
ومع ذلك، ترحـب    . ُتنفذ غري أن هذه التوصية مل    . إىل سوق العمل، وغري ذلك من احلقوق      

 ٢٠١٠ املقررة اخلاصة باملعلومات اليت تفيد بأن مشروع قانون اهلجرة واإلقامة واحلماية لعام           
 حديد سـبل محايـة ملتمـسي اللجـوء        وحيد لت األخذ بإجراء   نص على   تضمن أحكاماً ت  ي

مام آلية االستعراض الدوري الشامل، بوجود تأخر غري مقبول         واعترفت آيرلندا، أ  . والالجئني
خالل ستة أشـهر تـدابري    يف معاجلة طلبات احلصول على اجلنسية، وأشارت إىل أهنا ستنفذ  

رة اخلاصة احلكومة وحتث املقر ). ١٤٥، الفقرة   A/HRC/WG.6/12/IRL/1(لتيسري هذه العملية    
  .  اجلديد إىل مبادئ حقوق اإلنسانالنظامعلى الوفاء هبذا االلتزام وعلى ضمان استناد 
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  االستنتاجات والتوصيات  -سابعاً  
لضمان جنـاح   أمر جوهري    متابعة التوصيات الواردة يف تقارير البعثة القطرية         إن  -١٠٩

قررة اخلاصة الضوء يف هذا التقريـر    وتسلط أيضاً امل  . اإلجراءات اخلاصة يف إحداث تأثري    
  . اليت جتعل من الصعب القيام بتقييم املتابعةالتحدياتعلى عدد من 

اعتمد نطاق وعمق عملية تقييم املتابعة، إىل حد كبري، على مستوى مشاركة قد  و  -١١٠
الدول املعنية؛ ودرجة متكّن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ووكاالت األمم املتحـدة           

والبيانات نظمات غري احلكومية من املشاركة يف عملية املتابعة؛ ومدى توافر املعلومات            وامل
والحظت املقررة اخلاصة، يف التقييم الذي أجرته، تبايناً شديداً يف          . احلديثة املتعلقة بالفقر  

  .مستويات املشاركة واالستجابة وتوافر املعلومات ودقة البيانات
ة تعتقد أن تقييم املتابعة كان مفيداً، فهو يبني أنه إذا ُوجدت      غري أن املقررة اخلاص     -١١١

فمن املمكن حتقيق تقدم ملموس يف التصدي للفقـر والوفـاء           الكافية  اإلرادة السياسية   
 لالنكمـاش  كـان    وتسلم املقررة اخلاصـة بأنـه     . صريةحبقوق اإلنسان يف فترة زمنية ق     

املـوارد  تـوافر   تـأثري علـى     راضها  يف بعض الدول اليت جرى استع     االقتصادي العاملي   
ومـع  . املخصصة لإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للسكان       

ذلك، أدت التدابري املتخذة للتصدي لألزمات، يف بعض احلاالت، إىل احلد من التمتـع              
دائل أخـرى   باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ورمبا كان من املمكن النظر يف ب          

  .أقل ضرراً
وتأمل املقررة اخلاصة يف أن يساعد هذا التقييم الدول املعنية على اختاذ مزيد من                -١١٢

وتأمـل  . اخلطوات الالزمة لضمان محاية وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان ملن يعيشون يف فقر           
نظمات اجملتمع  أيضاً يف أن حيقق تقرير املتابعة هذا فائدة لألفرقة القطرية لألمم املتحدة ومل            

وتتوقع املقررة اخلاصة أن تسهم هذه العملية يف الـدورة القادمـة لالسـتعراض              . املدين
الدوري الشامل ويف اجلهود اليت يبذهلا حاليـاً جملـس حقـوق اإلنـسان واملكلفـون                
باإلجراءات اخلاصة يف سبيل حتسني إجراءات متابعة التوصيات الصادرة مـن آليـات             

  .حقوق اإلنسان
هذا التقرير الضوء على بعض املسائل الرئيسية اليت ينبغي جمللـس     إعداد  ويسلط    -١١٣

  :حقوق اإلنسان النظر فيها
املكلفني  فبينما بذل عدد من      .احلاجة إىل إنشاء إجراء مؤسسي للمتابعة       )أ(  

ملتابعة التوصيات، يتـضح    متفرقة  اإلجراءات اخلاصة جهوداً منهجية أو      بواليات يف إطار    
التصدي لعدد من التحديات والقيود اليت واجهت       حتسني  اخلاصة أن من املمكن     للمقررة  

عملية إعداد هذا التقرير عن طريق اعتماد إجراء مؤسسي ملتابعة الزيارات القطرية الـيت              
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تعتـرب  الزيارات القطرية   ف. )٣٤(اصةبواليات يف إطار اإلجراءات اخل    يقوم هبا مجيع املكلفني     
وأكثرها فعالية، غري أن االفتقار إىل آلية منهجية        بالواليات  لفني  من أهم أساليب عمل املك    

وتشجع املقررة اخلاصة الـدول     . األجل الطويل يف  للمتابعة قد يعوق إسهامهم وتأثريهم      
  على اعتماد آلية من هذا القبيل على سبيل األولوية؛اجلهات املعنية األخرى و

فـرغم أن الـدول     . ءات اخلاصة تعزيز احلوار البّناء بني الدول واإلجرا       )ب(  
، عادة ما تواجه جهود املتابعـة الـيت   )٣٥(دعت إىل حتسني عملية متابعة الزيارات القطرية 

عـدم  كمـا أن    . عوائق بسبب عدم التعاون من جانب الدول      بالواليات  يبذهلا املكلفون   
دول إىل احلد من إمكانية إجراء حوار تفاعلي مستمر بني ال         يؤدي  كفاية مشاركة الدول    

يف حتسني كل من حالة حقوق اإلنسان يف يسهم من املمكن أن حوار  واإلجراءات اخلاصة   
ومع التسليم بأن للدول طلبات متعددة وأحياناً متزامنة        . اإلجراءات اخلاصة عمل  البلد و 

االستعراض الدوري الشامل، وهيئـات املعاهـدات،       (من آليات خمتلفة حلقوق اإلنسان      
فإن جتربة إعداد هذا التقرير      ،فيما يتعلق باإلبالغ واملتابعة   ،  )خرىواإلجراءات اخلاصة األ  

تشري إىل أن من املمكن للدول، ولو مبوارد حمدودة، أن جتيب يف الوقت املناسب وبطريقة               
  موضوعية عن أي استفسار بشأن التطورات املتعلقة بالتوصيات؛

 مشاركة الـدول يف     فباإلضافة إىل . إنشاء آلية وطنية ملتابعة التوصيات      )ج(  
التقييم اخلارجي للتقدم احملرز، وذلك من خالل اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهـدات            
واالستعراض الدوري الشامل، ينبغي هلذه الدول إجراء مراجعة داخلية للتقدم احملرز حنو            

يق املشاورات الوطنية الدورية ومبـشاركة      محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف البلد عن طر       
ووكاالت  ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين،      من جانب ا  الة  فع

  . األمم املتحدة، واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة
وقد ترغب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملكلفون بواليات            -١١٤

  :يف إطار اإلجراءات اخلاصة، يف النظر فيما يلي
فال غىن عـن    . ز الشراكات مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان      تعزي  )أ(  

ضمان رصد  لالشراكات اجليدة األداء واملستمرة مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان          
املعلومـات  تـوفر   يف حاالت عدم    التطورات املتصلة بالتوصيات رصداً فعاالً، وخاصة       

وال ينبغي أن يقتـصر     . ن خارج البلد  والبيانات الرمسية أو عدم إمكانية الوصول إليها م       

__________ 

بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، يف اجتماعاهتم السنوية، الدعوة إىل إنشاء آلية للمتابعة أكثر       كرر املكلفون    )٣٤(
 Ted Piccone, Catalysts for Rights: The Unique Contribution of the UN’sانظـر أيـضاً   . منهجيـة 

Independent Experts on Human Rights (Washington, D.C., The Brookings Institution, October 2010). 
انظر، مثالً، االجتماع الثامن عشر ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنـسان                )٣٥(

)A/HRC/18/41( ٣٤، الفقرة. 



A/HRC/20/25 

GE.12-12697 30 

مثل الزيارات القطرية   (االتصال باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان على مناسبات حمددة         
، وإمنا ينبغي أن يستند هـذا       )أو تقدمي تقارير البعثات القطرية إىل جملس حقوق اإلنسان        

وقد تلقت املقـررة  . االتصال إىل معلومات متدفقة من األطراف املعنية يعزز بعضها بعضاً         
اخلاصة دعماً قوياً من بعض املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف البلدان املعنية يف وقت              

غري أن املقررة اخلاصة تالحظ أيضاً احلاجة إىل تعزيـز التعـاون            . الزيارة وإعداد التقرير  
م املستمر بني اإلجراءات اخلاصة واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان، مـع التـسلي            

  مبحدودية القدرات واملوارد املتاحة لبعض هذه املؤسسات؛ 
تعزيز التعاون مع األفرقة القطرية لألمم املتحدة ومع الوكاالت األخرى            )ب(  

ففي إطار الزيارات القطرية اليت يتناوهلا هذا التقرير بالتقييم، بدأت          . التابعة لألمم املتحدة  
حيثمـا   ومع الكيان امليداين حلقوق اإلنسان،       الشراكة مع الفريق القطري لألمم املتحدة     

كمـا أن   .  خالل العملية بأكملها   ت وتواصل ،، منذ املراحل األوىل للتحضري للبعثة     وجد
مستوى مشاركة الكيانات التابعة لألمم املتحدة، املوجودة على املـستوى القطـري، يف             

وبينمـا تعـرب    . تابعة يؤثر أيضاً يف مدى جدوى امل      ،التحضري للزيارة القطرية وإجرائها   
املقررة اخلاصة عن امتناهنا لشركاء األمم املتحدة ملا قدموه من معلومات من أجل إعـداد     
هذا التقرير، فإهنا تالحظ أن عمق املعلومات املتاحة ونطاقها يتفاوتان تفاوتاً كـبرياً، وأن              

نسيق حمـددة   املعلومات اليت تلقتها كانت بالغة النفع يف حالة وجود كيانات أو جهات ت            
وتسلّم املقررة اخلاصة بضرورة بذل     . معنية حبقوق اإلنسان يف البلدان والوكاالت املعنية      

ع األفرقة القطرية لألمم    تنسيق عملية متابعة التوصيات م    حتسني  مزيد من اجلهود من أجل      
، من حيث تيسري أنشطة املتابعة، وإدراج توصيات املكلفني بواليـات يف إطـار              املتحدة
راءات اخلاصة يف خطط العمل، وتقدمي معلومات للمكلفني بواليات بشأن التقـدم            اإلج

  احملرز حنو تنفيذ التوصيات؛
تعزيز التنسيق فيما بني اإلجراءات اخلاصة وبني اإلجـراءات اخلاصـة             )ج(  

 إىل التوصـيات    ، يف تقريرها عن البعثة    ،وقد أشارت املقررة اخلاصة   . وهيئات املعاهدات 
املالحظـات  إىل ملكلفني اآلخرين بواليات الذين سبق هلم زيارة البلد املعين، و    املقدمة من ا  

وأشارت هيئـات املعاهـدات     . اخلتامية اليت قدمتها هيئات املعاهدات فيما يتعلق بالبلد       
واملكلفون اآلخرون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، بدورهم، إىل نتائج وتوصيات           

يف و) CERD/C/VNM/Q/10-14انظـر، مـثالً،    (م وتـأمالهتم    املقررة اخلاصة يف مناقشاهت   
وينبغي العمل علـى زيـادة      ). ٧، الفقرة   A/HRC/17/26/Add.4انظر، مثالً،   (تقاريرهم  

 تكميلية  عضها بعضاً، واليت هي مبثابة أدوات      هذه املمارسات اليت يعزز ب     ومأسسة  تنسيق  
نسان، بغيـة تكثيـف التعـاون       للمتابعة، وذلك بدعم من املفوضية السامية حلقوق اإل       

  ).٢٧و ٢٦، الفقرتان A/HRC/18/41(والتنسيق فيما بني آليات حقوق اإلنسان 

        


