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كثیــراً مــا یتعــّرض األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر المدقــع إلــى التجاھــل مــن جانــب السیاســیین 
المالــي  ورأســمالھم  السیاســي  صوتھــم  انتفــاء  بســبب  السیاســات،  وصانعــي  الخدمــات  ومقدمــي 
واالجتماعــي وبســبب اســتبعادھم االجتماعــي المزمــن. وھــم یتأثــرون بطریقــة غیــر متكافئــة باالنتھــاكات 
الكثیــرة لحقــوق اإلنســان. ناھیــك عــن أّن التمییــز الممــارس ضــد األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر 

ــة علــى نطــاق واســع. ھــو ظاھــرة واســعة االنتشــار ومقبول

وتعــّد «المبــادئ التوجیھیــة بشــأن الفقــر المدقــع وحقــوق اإلنســان» أولــى المقاییــس العالمیــة فــي 
مجــال السیاســات التــي تركــز خصیصــاً علــى حقــوق اإلنســان لألشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر. 
والغایــة منھــا ھــو أن تســتعین بھــا الحكومــات لكــي تضمــن وصــول السیاســات العامــة، بمــا فیھــا جھــود 
ــي  ــراء وأن تراع ــوق الفق ــم حق ــرم وتدع ــع وأن تحت ــي المجتم ــراد ف ــر األف ــى أفق ــر، إل ــتئصال الفق اس
العقبــات االجتماعیــة والثقافیــة واالقتصادیــة والھیكلیــة البــارزة التــي تحــول دون تمتــع ھــؤالء بحقــوق 

اإلنســان.

وقــد اعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان «المبــادئ التوجیھیــة بشــأن الفقــر المدقــع وحقــوق اإلنســان» بتوافــق 
ــوق  ــة حق ــت لجن ــد أطلق ــبتمبر/أیلول 2012. وق ــھر س ــي ش ــم 11/21، ف ــراره رق ــالل ق ــن خ اآلراء م
ــى  ــا عل ــح محتواھ ــم تنقی ــد ت ــة، وق ــادئ التوجیھی ــة وضــع المب ــام 2001 عملی ــي الع اإلنســان الســابقة ف
ــدة  ــم المتح ــي ووكاالت األم ــع المدن ــات المجتم ــدول ومنظم ــع ال ــاور م ــن التش ــد م ــن عق ــر م ــر أكث م
والمجتمعــات المحلیــة التــي تعیــش فــي فقــر. وقــد صاغــت مقــررة األمــم المتحــدة الخــاص بشــأن الفقــر 
المدقــع وحقــوق اإلنســان، Magdalena Sepúlveda Carmona المســودة النھائیــة التــي قدمــت فــي تقریرھــا 

.(A/HRC/21/39) ــة والعشــرین لمجلــس حقــوق اإلنســان ــدورة الحادی المرفــوع إلــى ال

مــن أجــل االطــالع علــى لمحــة تاریخیــة كاملــة، یرجــى مراجعــة الملحــق األول للتقریــر الرســمي المتــاح 
 .www.un.org على الموقــع
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ــوق  ــع وحق ــر المدق ــة بشــأن الفق ــادئ التوجیھی ــوق اإلنســان «المب ــس حق ــد مجل ــد اعتم ق
اإلنســان» بتوافــق اآلراء مــن خــالل قــراره رقــم 11/21، فــي 27 ســبتمبر/أیلول 2012.
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أوال -   تمھید
فــي عالــم یتســم بمســتوى غیــر مســبوق   -1
ــة  ــة والوســائل التكنولوجی ــة االقتصادی مــن التنمی
ــن  ــن م ــش المالیی ــكل عی ــة، یش ــوارد المالی والم
ــة.  األشــخاص فــي الفقــر المدقــع فضیحــة أخالقی
ــرة أن  ــى فك ــة عل ــادئ التوجیھی ــذه المب ــوم ھ وتق
القضــاء علــى الفقــر المدقــع لیــس واجبــاً أخالقیــاً 
ــل ھــو أیضــاً واجــب قانونــي بموجــب  فحســب ب
ــم لحقــوق اإلنســان. ولھــذا،  القانــون الدولــي القائ
ینبغــي أن تــؤدي معاییــر ومبــادئ قانــون حقــوق 
للفقــر  التصــدي  فــي  أساســیاً  دوراً  اإلنســان 
وتوجیــھ جمیــع السیاســات العامــة التــي تؤثــر فــي 

ــر.  ــي الفق ــون ف ــن یعیش ــخاص الذی األش
ولیــس الفقــر مســألة اقتصادیــة فحســب،   -2
األبعــاد  متعــددة  ظاھــرة  باألحــرى  ھــو  بــل 
تشــمل االفتقــار إلــى الدخــل والقــدرات األساســیة 
الالزمــة للعیــش بكرامــة. وقــد أفــادت اللجنــة 
واالجتماعیــة  االقتصادیــة  بالحقــوق  المعنیــة 
والثقافیــة فــي عــام 2001 بــأن الفقــر ھــو ”وضــع 
إنســاني یتســم بالحرمــان المســتمر أو المزمــن 
مــن المــوارد، والقــدرات، والخیــارات، واألمــن، 
معیشــي  بمســتوى  للتمتــع  الالزمــة  والقــدرة 
والثقافیــة  المدنیــة  بالحقــوق  وكذلــك  الئــق، 
واالقتصادیــة والسیاســیة واالجتماعیــة األخــرى“ 
الفقــر  وُعــرِّف   .(8 الفقــرة   ،E/C.12/2001/10)
ــل،  ــر الدخ ــن فق ــج م ــھ ”مزی ــدوره بأن ــع ب المدق
وفقــر التنمیــة البشــریة، واالســتبعاد االجتماعــي“ 
(A/HRC/7/15، الفقــرة 13)، حیــث یؤثــر االفتقــار 
ألجــل طویــل إلــى الحــد األدنــى مــن األمــان فــي 
عــدة جوانــب مــن حیــاة األشــخاص ویقــوض 
ــة  ــي ممارس ــم ف ــدة فرصھ ــھ بش ــت نفس ــي الوق ف
ــور  ــتقبل المنظ ــي المس ــتردادھا ف ــم أو اس حقوقھ

.(E/CN.4/Sub.2/1996/13 (انظــر 
ــن  ــح م ــاغل مل ــھ ش ــد ذات ــي ح ــر ف إن الفق  -3
ــي   ــو ف ــان. وھ ــوق اإلنس ــة بحق ــواغل المتعلق الش
الوقــت نفســھ ســبب مــن أســباب انتھــاكات حقــوق 
اإلنســان ونتیجــة مــن نتائجھــا ویھیــئ الظــروف 
الرتــكاب المزیــد منھــا. وال تتســم حالــة الفقــر 
للحقــوق  ومتعــددة  شــدیدة  بانتھــاكات  المدقــع 
المدنیــة والسیاســیة واالقتصادیــة واالجتماعیــة 
الذیــن  األشــخاص  إن  بــل  فحســب،  والثقافیــة 

یعیشــون فــي الفقــر یعانــون عمومــاً مــن الحرمــان 
مــن كرامتھــم ومــن المســاواة بصــورة اعتیادیــة.
ویواجــھ األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي   -4
واالقتصادیــة  المادیــة   - العوائــق  أشــد  الفقــر 
والثقافیــة واالجتماعیــة - فــي الحصــول علــى 
ــي  ــك، یعان ــة لذل ــتحقاقاتھم. وكنتیج ــم واس حقوقھ
ھــؤالء العدیــد مــن أوجــھ الحرمــان التــي یرتبــط 
ــا  ــا البعــض - بم ــزز بعضھ ــا ببعــض ویع بعضھ
فیھــا ظــروف العمــل الخطیــرة والســكن غیــر 
اآلمــن واالفتقــار إلــى الطعــام المغــذي وعــدم 
المســاواة فــي فــرص الوصــول إلــى القضــاء 
والفــرص  السیاســي  النفــوذ  إلــى  واالفتقــار 
المحــدودة للحصــول علــى الرعایــة الصحیــة - 
ویمنعھــم ھــذا مــن إعمــال حقوقھــم ویدیــم فقرھــم. 
ویعیــش األشــخاص الذیــن یعانــون الفقــر المدقــع 
فــي حلقــة مفرغــة مــن العجــز والوصــم والتمییــز 
واإلبعــاد والحرمــان المــادي، وجمیعھــا أمــور 

تعــزز بعضھــا البعــض.
ــو،  ــي. فھ ــر حتم ــع بأم ــر المدق ــس الفق ولی  -5
ــح  ــأ ویُفس ــر ینش ــل، أم ــى األق ــي عل ــكل جزئ بش
لــھ المجــال ویُســتدام بســبب أفعــال أو إغفــال 
مــن جانــب الــدول والجھــات الفاعلــة االقتصادیــة 
األخــرى. وفیمــا مضــى لــم تنجــح السیاســات 
ــى  ــي الوصــول إل ــان ف ــب األحی ــي أغل ــة ف العام
ــع،  ــر المدق ــي الفق ــون ف ــن یعیش ــخاص الذی األش
األجیــال.  عبــر  الفقــر  انتقــال  إلــى  أدى  ممــا 
وغالبــاً مــا تظــل التفاوتــات الھیكلیــة والمنھجیــة - 
ــة - دون معالجــة  ــة والسیاســیة والثقافی االجتماعی
عــدم  یقــوض  كمــا  الفقــر.  ترســیخ  وتواصــل 
اتســاق السیاســة العامــة علــى الصعیدیــن الوطنــي 
ــارض  ــر أو یتع ــة الفق ــزام بمكافح ــي االلت والدول

ــان. ــب األحی ــي أغل ــھ ف مع
وقــول إن الفقــر المدقــع لیــس بأمــر حتمــي   -6
ــھ ھــي  یعنــي أن الوســائل الالزمــة لوضــع حــد ل
وســائل فــي المتنــاول. ویتیــح نھــج قائــم علــى 
الفقــر  علــى  للقضــاء  إطــاراً  اإلنســان  حقــوق 
المدقــع علــى األمــد الطویــل وذلــك علــى أســاس 
االعتــراف باألشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر 

ــر. ــل للتغیی ــوق وكعوام ــاب حق ــع كأصح المدق
ــان  ــوق اإلنس ــى حق ــم عل ــج قائ ــرم نھ ویحت  -7
كرامــة األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر 
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للمشــاركة  اإلمكانیــات  ویمنحھــم  واســتقاللیتھم 
علــى نحــو مجــد وفعــال فــي الحیــاة العامــة، بمــا 
فــي ذلــك وضــع السیاســة العامــة، وإخضــاع 
ــاءلة. وتقتضــي  ــات للمس ــأداء الواجب ــن ب المكلفی
ــوق  ــي لحق ــون الدول ــي القان ــددة ف ــر المح المعایی
اإلنســان أن تراعــي الــدول التزاماتھــا الدولیــة 
المتعلقــة بحقــوق اإلنســان عنــد وضــع وتنفیــذ 
األشــخاص  حیــاة  فــي  تؤثــر  التــي  السیاســات 

ــر. ــي الفق ــون ف ــن یعیش الذی
ورغــم أن مــن غیــر الممكــن أن یُختــزل   -8
األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر المدقــع فــي 
ــإن  ــة، ف ــات الضعیف ــن المجموع ــة م ــرد قائم مج
ــج  ــاد ســببان مــن األســباب والنتائ ــز واإلبع التمیی
ــخاص  ــي األش ــا یعان ــاً م ــر. وغالب ــیة للفق الرئیس
الذیــن یعیشــون فــي الفقــر الحرمــان والتمییــز 
أو  الســن  أو  الجنــس  أو  العــرق  أســاس  علــى 
اإلثنیــة أو الدیــن أو اللغــة أو أي وضــع آخــر. 
وتواجــھ النســاء فــي أغلــب األحیــان تحدیــات 
أعظــم فــي الحصــول علــى الدخــل واألصــول 
والخدمــات وھــن معرضــات بشــكل خــاص للفقــر 
المدقــع، شــأنھن شــأن مجموعــات مثــل األطفــال 
واألشــخاص المســنین واألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
اللجــوء  وملتمســي  والالجئیــن  والمھاجریــن 
واألشــخاص  واألقلیــات  داخلیــاً  والمشــردین 

المصابیــن بفیــروس نقــص المناعــة البشــري/
ــة. ــعوب األصلی ــدز والش اإلی

وفــي حیــن أن الــدول مســؤولة عــن إعمــال   -9
حقــوق اإلنســان، تقــع علــى عاتــق جھــات فاعلــة 
الدولیــة  المنظمــات  فیھــا  بمــا  أیضــاً،  أخــرى 
والمؤسســات الوطنیــة لحقــوق اإلنســان ومنظمات 
األعمــال،  ومؤسســات  المدنــي  المجتمــع 
مســؤولیات متعلقــة بحقــوق األشــخاص الذیــن 
یعیشــون فــي الفقــر. ویجــب أن تھیــئ الــدول بیئــة 
ــراد ومنظمــات  ــدرة األف ــة لدعــم وتعزیــز ق مواتی
االجتماعیــة  والحــركات  المحلــي  المجتمــع 
ــى  ــة عل ــر الحكومی ــات غی ــن المنظم ــا م وغیرھ
مكافحــة الفقــر ومنــح اإلمكانیــات لألشــخاص 
الذیــن یعیشــون فــي الفقــر لكــي یطالبــوا بحقوقھــم.
والــدول التــي لدیھــا قوانیــن ومؤسســات   -10
ــع  ــر المدق ــي الفق ــون ف ــن یعیش ــة م ــمل بفعالی تش
ستســتفید مــن المشــاركة والمســاھمة االجتماعیتین 
الدولــي  المجتمــع  وسیســتفید  قاطبــة.  لســكانھا 
أیضــاً عندمــا یكفــل عــدد أكبــر مــن الــدول التالحم 
االجتماعــي ومســتوى معیشــي أفضــل للفئــات 
اإلمكانیــات  ومنــح  ســكانھا  مــن  فقــراً  األشــد 
لألشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر وإدماجھــم 

ــات. ــوق والواجب ــة الحق ــي أنظم ف
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ثانیا ً-   األھداف
ــي  ــة، الت ــادئ التوجیھی ــن المب ــدف م إن الھ  -11
تشــكل ثمــرة ســنوات عدیــدة مــن المشــاورات مــع 
الــدول وأصحــاب المصلحــة اآلخریــن، بمــن فیھــم 
األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر (انظــر 
بشــأن  إرشــادات  تقدیــم  ھــو  األول)،  المرفــق 
طریقــة تطبیــق معاییــر حقــوق اإلنســان فــي إطــار 
ــى  ــر. ویتوخ ــة الفق ــى مكافح ــة إل ــود الرامی الجھ
مــن المبــادئ التوجیھیــة أن تكــون كأداة لتصمیــم 
والقضــاء  الفقــر  مــن  الحــد  سیاســات  وتنفیــذ 
علیــھ، وكدلیــل بشــأن طریقــة احتــرام حقــوق 
األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر المدقــع 
وحمایتھــا وإعمالھــا فــي جمیــع مجــاالت السیاســة 
العامــة. وباالســتناد إلــى معاییــر ومبــادئ حقــوق 
اإلنســان المتفــق علیھــا دولیــاً، تقــوم ھــذه المبــادئ 
التوجیھیــة علــى الصكــوك واالتفاقــات الدولیــة 
ــوق  ــا اإلعــالن العالمــي لحق ــا فیھ ــة، بم واإلقلیمی
بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعھــد  اإلنســان، 
والعھــد  والثقافیــة،  واالجتماعیــة  االقتصادیــة 
ــیة،  ــة والسیاس ــوق المدنی ــاص بالحق ــي الخ الدول
واتفاقیــة القضــاء علــى جمیــع أشــكال التمییــز 
العنصــري، واتفاقیــة القضــاء علــى جمیــع أشــكال 
ــل،  ــوق الطف ــة حق ــرأة، واتفاقی ــد الم ــز ض التمیی
اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  حقــوق  واتفاقیــة 
والتوصیــات  العامــة  التعلیقــات  عــن  فضــالً 
الصــادرة عــن ھیئــات معاھــدات األمــم المتحــدة. 
ــات  ــق االلتزام ــة تطبی ــادئ التوجیھی ــھ المب وتوج
المتعلقــة بحقــوق اإلنســان فــي قــرارات السیاســة 
ــي، بمــا  العامــة علــى الصعیدیــن الوطنــي والدول
فیھــا القــرارات المتعلقــة بالمســاعدة والتعــاون 
الدولییــن. ولھــذا ینبغــي النظــر إلــى المبــادئ 
التوجیھیــة فــي ســیاق االلتزامــات الحالیــة للــدول 

ــي. ــون الدول ــب القان بموج
مــن  عالمیــة  التوجیھیــة  المبــادئ  وھــذه   -12
جمیــع  تســتخدمھا  أن  وینبغــي  النطــاق.  حیــث 
البلــدان واألقالیــم فــي جمیــع مراحــل التنمیــة 
الــالزم  االعتبــار  إیــالء  مــع  االقتصادیــة، 
للخصائــص الوطنیــة. كمــا أنھــا تســتند إلــى رؤیــة 
للفقــر تقــوم علــى عالقــات وأبعــاد متعــددة وتقــر 
بضــرورة أن یكــون منــح اإلمكانیــات لألشــخاص 

اللذیــن یعیشــون فــي الفقــر وســیلة إلعمــال حقــوق 
ــاً فــي حــد ذاتــھ فــي الوقــت نفســھ. الفقــراء وھدف

واألشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر لدیھم   -13
تجــارب واحتیاجــات متنوعة ویواجھون مســتویات 
مختلفــة مــن الفقــر مــن حیــث شــدتھ ومدتــھ. وبینمــا 
ینبغــي أن یكــون جمیــع ھــؤالء األشــخاص محــط 
تركیــز السیاســات القائمــة علــى حقــوق اإلنســان، 
ــة باألســاس باألشــخاص  ــادئ التوجیھی تتعلــق المب
الذیــن یعیشــون فــي أشــد حالــة مــن الفقــر فــي 
ــق بوجــھ خــاص بشــأن  ــاك قل ــن1. وھن ســیاق معی
األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر المدقــع ألن 
ــب  ــي أغل ــي ف ــم یعن ــم ووصمھ ــھم وإبعادھ تھمیش
ال  العامــة  والخدمــات  السیاســات  أن  األحیــان 
ــدام  ــق وانع ــال. وبســبب العوائ ــم بشــكل فع تغطیھ
ــي  ــم ف ــتحیل علیھ ــة، یس ــل الھیكلی ــن والعوام األم
أغلــب األحیــان المطالبــة بحقوقھــم واالســتفادة مــن 
إمكانیاتھــم بشــكل مســتقل؛ وال بــد لھــم مــن الدعــم 
الفعــال مــن الدولــة ومــن أصحــاب المصلحــة 

ــة. ــن ذوي الصل اآلخری

لھــذا، ینبغــي فھــم ”الفقــر“ فــي النــص الــذي یلــي علــى   1
أنــھ یعنــي ”الفقــر المدقــع“، وإن كان ینبغــي أال یُفســر 
ھــذا كإشــارة إلــى أن التزامــات أو توصیــات معینــة قــد 
ال تنطبــق أیضــاً علــى األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي 

الفقــر بشــكل عــام.
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ثالثاً -   المبادئ األساسیة
ــى  ــم عل ــج قائ ــیة لنھ ــة أساس ــادئ التالی المب  -14
حقــوق اإلنســان ویجــب أن توفــر الركائــز لوضــع 
وتنفیــذ جمیــع السیاســات العامــة التــي تتصــل 
بالحــد مــن الفقــر أو تؤثــر فــي األشــخاص الذیــن 

ــر. ــي الفق یعیشــون ف

الكرامة والطابع العالمي لجمیع  ألف - 
الحقوق وعدم قابلیتھا للتجزئة وتعاضدھا 

وترابطھا
الكرامــة اإلنســانیة ھــي األســاس الــذي تقوم   -15
ــاً  ــاً وثیق ــط ارتباط ــان. وترتب ــوق اإلنس ــھ حق علی
أن  ویجــب  التمییــز.  وعــدم  المســاواة  بمبــادئ 
یوجــھ احتــرام الكرامــة المتأصلــة لمــن یعیشــون 
وعلــى  العامــة.  السیاســات  جمیــع  الفقــر  فــي 
ــة  ــرام كرام ــراد احت ــن واألف ــن الحكومیی الموظفی
الجمیــع، وتفــادي الوصــم والتحامــل، واالعتــراف 
بمــا یبذلــھ األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر 
مــن جھــود لتحســین حیاتھــم، ودعــم ھــذه الجھــود.
ویشــكل الفقــر المدقــع مثــاالً واضحــاً علــى   -16
عــدم قابلیــة حقــوق اإلنســان للتجزئــة وعلــى 
ــن  ــا أن األشــخاص الذی ــا، بم ــا وترابطھ تعاضدھ
ــاكات  ــاً انتھ ــون یومی ــر یواجھ ــي الفق ــون ف یعیش
واالقتصادیــة  والثقافیــة  المدنیــة  لحقوقھــم 
ــزز  ــي تتفاعــل وتع ــة، الت ــیة واالجتماعی والسیاس

بعضھــا البعــض مســفرة عــن آثــار مدمــرة.
وعلــى الــدول تھیئــة بیئــة مواتیــة لمكافحــة   -17
أن  ویجــب  اإلنســان.  حقــوق  وحمایــة  الفقــر 
الفقــر  علــى  للتغلــب  العامــة  السیاســات  تقــوم 
ــة  ــان الخاص ــوق اإلنس ــع حق ــرام جمی ــى احت عل
باألشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر وحمایتھــا 
وإعمالھــا علــى قــدم المســاواة. وینبغــي أال تــؤدي 
أي سیاســة فــي أي مجــال مــن المجــاالت إلــى 
اســتفحال الفقــر أو إلــى أثــر ســلبي غیــر متناســب 

ــر. ــي الفق ــون ف ــن یعیش ــخاص الذی ــى األش عل

تمتع األشخاص الذین یعیشون في  باء - 
الفقر المدقع بجمیع حقوق اإلنسان على قدم 

المساواة 
یشــكل التمییــز ســبباً مــن أســباب الفقــر   -18
ونتیجــة مــن نتائجــھ. وغالبــاً مــا ینتــج الفقــر عــن 
ــة وســریة. ویتعــرض  ــة، علنی ممارســات تمییزی
الفقــر  فــي  یعیشــون  الذیــن  األشــخاص  أیضــاً 
لمواقــف تمییزیــة وللوصــم مــن الســلطات العامــة 
والجھــات الفاعلــة الخاصــة وذلــك بســبب فقرھــم 
ــي  ــن یعیشــون ف ــادة م ــي ع ــذا، یعان ــداً. ولھ تحدی
الفقــر عــدة أشــكال متداخلــة مــن التمییــز، بمــا فــي 

ــم االقتصــادي. ــى أســاس وضعھ ــك عل ذل
ویجــب أن تضمــن الــدول أن األشــخاص   -19
الذیــن یعیشــون فــي الفقــر سواســیة أمــام القانــون 
وبموجــب القانــون وأن لدیھــم الحــق، دون تمییــز، 
فــي التمتــع بحمایــة القانــون واالســتفادة منــھ علــى 
ــدول أن تلغــي أو تعــدل  ــى ال ــدم المســاواة. وعل ق
القوانیــن واللوائــح التــي فیھــا تحیــز ضــد حقــوق 
األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر وضــد 
مصالحھــم وســبل عیشــھم. ویجــب تحدیــد جمیــع 
أشــكال التمییــز القانونــي أو اإلداري، المباشــر أو 
ــة  ــة االقتصادی غیــر المباشــر، علــى أســاس الحال
أو علــى أســس أخــرى متصلــة بالفقــر، والقضــاء 

علیھــا.
التزامــان  التمییــز  وعــدم  المســاواة  إن   -20
أساســاً  یكونــا  أن  یجــب  وشــامالن  فوریــان 
ــع  ــا جمی ــي یتخذھ ــر الت ــة التدابی ــھ كاف ــتند إلی تس
أصحــاب المصلحــة ذوي الصلــة فیمــا یخــص 
األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر. ویقتضــي 
ــدول المجموعــات  ــدد ال ــان أن تح ــذان االلتزام ھ
ــل،  ــع وأن تكف ــي المجتم ــة ف ــة والمحروم الضعیف
كمســألة ذات أولویــة، تمتــع ھــذه المجموعــات 
بحقــوق اإلنســان علــى قــدم المســاواة. وعلــى 
الــدول واجــب اتخــاذ تدابیــر خاصــة وإیجابیــة 
للحــد مــن األوضــاع التــي تســبب التمییــز أو 

تســاعد علــى دوامــھ والقضــاء علیھــا.
ولألشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر   -21
الحــق فــي الحمایــة مــن الوصــم الســلبي المرتبــط 
بأوضــاع الفقــر. ویجــب أن تمنــع الدول الســلطات 
العامــة، ســواء كانــت وطنیــة أو محلیــة، مــن 
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ــر أو  ــي الفق ــن یعیشــون ف وصــم األشــخاص الذی
التمییــز ضدھــم وعلیھــا أن تتخــذ جمیــع التدابیــر 
ــة  ــة والثقافی ــاط االجتماعی ــل األنم ــبة لتعدی المناس
ــب  ــل والقوال ــھ التحام ــى أوج ــدف القضــاء عل بھ
النمطیــة. ویجــب أن تضــع الــدول برامــج تثقیفیــة، 
ــالم،  ــائط اإلع ــن ووس ــن العامی ــیما للموظفی ال س
ــن  ــخاص الذی ــد األش ــز ض ــدم التمیی ــج لع للتروی

ــر. ــي الفق یعیشــون ف
ویجــب اتخــاذ تدابیــر إیجابیــة مــن أجــل   -22
الذیــن  لألشــخاص  الفعلیــة  المســاواة  ضمــان 
ھــذه  تشــمل  أن  وینبغــي  فــي الفقــر.  یعیشــون 
وإداریــة  وتنفیذیــة  تشــریعیة  وســائل  التدابیــر 
وسیاســات  بالمیزانیــة،  وخاصــة  وتنظیمیــة 
فــي  خاصــة  إیجابیــة  وإجــراءات  وبرامــج 
المجــاالت المتأثــرة بالفقــر مثــل العمالــة والســكن 
والغــذاء والضمــان االجتماعــي والمیــاه والصرف 
الصحــي والصحــة والتعلیــم والثقافــة والمشــاركة 

فــي الحیــاة العامــة.

المساواة بین الرجال والنساء جیم - 
تمثــل النســاء نســبة غیــر متناســبة مــن   -23
الفقــراء بســبب أشــكال التمییــز المتعــددة األوجــھ 
ملزمــة  والــدول  یعانینھــا.  التــي  والمتراكمــة 
بالقضــاء علــى التمییــز بحكــم القانــون أو الواقــع 
ــاواة  ــق المس ــر لتحقی ــاء ووضــع تدابی ــد النس ض

بیــن الرجــال والنســاء.
ــان  ــوق اإلنس ــي لحق ــون الدول ویقتضــي القان  -24
ــى  ــر للقضــاء عل ــذ أیضــاً تدابی ــدول أن تتخ ــن ال م
الممارســات الثقافیــة والتقلیدیــة الضــارة وجمیــع 
الممارســات األخــرى القائمــة على فكــرة دونیة     أو 
تفــوق أحــد الجنســین، أو علــى أدوار نمطیــة للنســاء 
والرجــال. وتزیــد ھــذه الممارســات مــن اإلبعــاد 
ــن  ــق حصولھ ــات، وتعی ــاء والفتی ــي للنس االجتماع

ــز. ــر والتمیی ــم الفق ــم وتدی ــوارد والتعلی ــى الم عل
ویجــب أن تتخــذ الــدول إجــراءات قویــة   -25
الجنــس.  نــوع  علــى  القائــم  العنــف  لمكافحــة 
الفقــر  فــي  یعشــن  اللواتــي  النســاء  وتواجــھ 
ویقعــن ضحایــا العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس 
صعوبــات خاصــة فــي الوصــول إلــى العدالــة 

وفــي التحــرر مــن عالقــات مؤذیــة.

ــة  ــاح للنســاء فــرص اقتصادی ویجــب أن تت  -26
األولویــة  الــدول  تولــي  أن  ویجــب  متســاویة. 
لزیــادة فــرص العمالــة وتنظیــم المشــاریع المتاحــة 
والمنتــج  الالئــق  العمــل  تعــزز  وأن  للنســاء، 
وتحســن ســبل الحصــول علــى التمویــل. ویجــب 
أن تراعــي السیاســات العامــة ولوائــح العمالــة 
ــي تعیشــھا النســاء وأن تمكــن  ــة الت ــود الزمنی القی
ــة  ــن رعای ــواء م ــد س ــى ح ــال عل ــاء والرج النس

أســرھم المعیشــیة.
ویجــب أن تكفــل الــدول أن لــدى النســاء   -27
القــدرة القانونیــة بشــكل كامــل ومتكافــئ علــى 
ــل األرض  ــن قبی ــة م ــوارد االقتصادی ــازة الم حی
وإدارتھــا.  فیھــا  والتحكــم  واإلرث،  واالئتمــان 
ویجــب أن تتمتــع النســاء أیضــاً بإمكانیــة   -28
الحصــول علــى قــدم المســاواة علــى ســلطة صنــع 
ــز  ــات لتعزی ــدول آلی ــرار. ویجــب أن تضــع ال الق
مشــاركة النســاء، بمــن فیھــن اللواتــي یعشــن 
فــي الفقــر، فــي الحیــاة السیاســیة وھیئــات صنــع 

ــتویات. ــع المس ــى جمی ــرار عل الق
ویجــب أن تعــزز السیاســات المســاواة بیــن   -29
الجنســین فــي الــزواج والعالقــات األســریة، وأن 
تضمــن أن تكــون القــرارات التــي تتخذھا النســاء، 
بمــا فیھــا المتعلقــة بعــدد األطفــال والمباعــدة بیــن 
ع الغــذاء  الــوالدات، حــرة وغیــر مقیــدة وأن یــوزَّ
وغیــره مــن المــوارد علــى قــدم المســاواة فــي 

األســرة المعیشــیة.
ویجــب أن تُكفــل للنســاء ســبل الحصــول   -30
علــى قــدم المســاواة علــى الخدمــات العامــة، بمــا 
االجتماعیــة  والحمایــة  والتعلیــم  الصحــة  فیھــا 
والمســاواة فــي ســوق العمــل، بمــا فــي ذلــك 
العمالــة  وظــروف  األجــور،  فــي  المســاواة 
وإعانــات الضمــان االجتماعــي. وبشــكل خــاص، 
یتعلــق  مــا  والفتیــات  للنســاء  یتــاح  أن  یجــب 
خدمــات  مــن  واإلنجابیــة  الجنســیة  بالصحــة 
المبكــرة  الطفولــة  فــي  والتعلیــم  ومعلومــات، 

والتعلیــم مــا بعــد المرحلــة االبتدائیــة.
إلــى  بوضــوح  اإلشــارة  الــدول  وعلــى   -31
أھــداف  مــن  كھــدف  الجنســین  بیــن  المســاواة 
والمیزانیــات  واالســتراتیجیات  السیاســات 
مــن  تزیــد  أن  وعلیھــا  والمشــاریع.  والبرامــج 



7

الفقر المدقع  وحقوق اإلنسان

©
 I
TC

IL
O

/
 V

.M
o
rr

a

المــوارد الوطنیــة والمســاعدة اإلنمائیــة الرســمیة 
الموجھــة للمســاواة بیــن الجنســین، وأن تولــي 
االھتمــام لتمكیــن المــرأة اقتصادیــاً فــي ســیاق 

الدولیــة. التجــارة 

حقوق الطفل دال - 
بمــا أن معظــم مــن یعیشــون فــي الفقــر ھــم   -32
أطفــال وألن الفقــر فــي مرحلــة الطفولــة ھو ســبب 
ــح  ــوغ، یجــب من ــة البل ــي مرحل ــر ف ــذري للفق ج
ــان  ــد یضــر الحرم ــل. وق ــوق الطف ــة لحق األولوی
واإلبعــاد حتــى لفتــرات قصیــرة بحــق الطفــل 
فــي البقــاء والنمــاء ضــرراً بالغــاً وال رجعــة فیــھ. 
وللقضــاء علــى الفقــر، یجــب أن تتخــذ الــدول 

ــال. ــر األطف ــة فق ــة لمكافح ــراءات فوری إج
ــع  ــدول حصــول جمی ــن ال ویجــب أن تضم  -33
األطفــال علــى الخدمــات األساســیة علــى قــدم 
المســاواة، بمــا فــي ذلــك داخــل األســرة المعیشــیة. 
وكحــد أدنــى، لألطفــال الحــق فــي مجموعــة مــن 
تشــمل  التــي  األساســیة  االجتماعیــة  الخدمــات 
والغــذاء  الجــودة،  عالیــة  الصحیــة  الرعایــة 
المأمونــة،  الشــرب  ومیــاه  والســكن،  الكافــي، 

ــي  ــي، لك ــم االبتدائ ــي، والتعلی والصــرف الصح
دون  الكاملــة  بإمكانیاتھــم  النمــو  لھــم  یتســنى 
أمــراض أو ســوء تغذیــة أو أمیــة أو غیرھــا مــن 

أشــكال الحرمــان.
وال  األطفــال،  یتعــرض  الفقــر،  وبســبب   -34
ســیما الفتیــات، لالســتغالل واإلھمــال واالعتــداء. 
ویجــب أن تحتــرم وتعــزز الــدول حقــوق األطفــال 
ــن  ــك م ــي ذل ــا ف ــر، بم ــي الفق ــون ف ــن یعیش الذی
الالزمــة  المــوارد  وتخصیــص  زیــادة  خــالل 
الســتراتیجیات وبرامــج حمایــة األطفــال، مــع 
التركیــز بشــكل خــاص علــى األطفــال المھمشــین، 
الجنــود  واألطفــال  الشــوارع  أطفــال  مثــل 
االتجــار،  وضحایــا  اإلعاقــة،  ذوي  واألطفــال 
واألطفــال المعیلیــن ألســر معیشــیة واألطفــال 
للرعایــة،  مؤسســات  فــي  یعیشــون  الذیــن 
ــي  ــل ف ــیم یتمث ــر جس ــم لخط ــن جمیعھ المعرضی

واالعتــداء. االســتغالل 
ویجــب أن تعــزز الــدول حــق األطفــال فــي   -35
إســماع أصواتھــم فــي عملیــات صنــع القــرارات 

ــم. ــة بحیاتھ المتعلق
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تمثیل األشخاص الذین یعیشون في  ھاء - 
الفقر المدقع واستقاللیتھم

الذیــن  باألشــخاص  االعتــراف  یجــب   -36
ــرة  ــم كعناصــر ح ــر ومعاملتھ ــي الفق ــون ف یعیش
جمیــع  تھــدف  أن  ویجــب  بذاتھــا.  ومســتقلة 
السیاســات المتعلقــة بالفقــر إلــى منــح اإلمكانیــات 

لألشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر. ویجــب أن 
ــراف بحــق ھــؤالء األشــخاص  ــى االعت ــوم عل تق
فــي اتخــاذ القــرارات الخاصــة بھــم واحتــرام 
قدرتھــم علــى االســتفادة مــن إمكانیاتھــم الخاصــة 
وشــعورھم بكرامتھــم وحقھــم فــي المشــاركة فــي 

ــم. ــي حیاتھ ــر ف ــي تؤث ــرارات الت الق
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المشاركة والتمكین واو - 
إن المشــاركة الفعالــة والمجدیــة ھــي تأكیــد   -37
لحــق كل فــرد وجماعــة فــي المشــاركة فــي تســییر 
الشــؤون العامــة. وھــي أیضــاً وســیلة لتعزیــز 
اإلدمــاج االجتماعــي ومكــون أساســي للجھــود 
الرامیــة إلــى مكافحــة الفقــر، ال ســیما مــن خــالل 
ضمــان أن تكــون السیاســات العامــة مســتدامة 
ومصممــة مــن أجــل تلبیــة االحتیاجــات المعــرب 

ــراً. ــات المجتمــع فق ــا ألشــد فئ عنھ
مشــاركة  الــدول  تضمــن  أن  ویجــب   -38
ــاركة  ــر مش ــي الفق ــون ف ــن یعیش األشــخاص الذی
نشــطة وحــرة ومســتنیرة ومجدیــة فــي جمیــع 
مراحــل تصمیــم وتنفیــذ ورصــد وتقییــم القــرارات 
والسیاســات التــي تؤثــر فیھــم. ویتطلــب ھــذا 
بنــاء قــدرات األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي 
الفقــر وتثقیفھــم ووضــع آلیــات خاصــة وترتیبــات 
مؤسســیة علــى مختلــف مســتویات صنــع القــرار، 
للتغلــب علــى الصعوبــات التــي یواجھھــا ھــؤالء 
الفعالــة.  بالمشــاركة  یتعلــق  فیمــا  األشــخاص 
ــاج  ــن أجــل إدم ــام خــاص م ــالء اھتم ــي إی وینبغ
كامــل ألشــد األشــخاص فقــراً وأكثرھــم اســتبعاداً 

مــن الناحیــة االجتماعیــة.
ــدول أن المجموعــات  ویجــب أن تضمــن ال  -39
المعرضــة بشــكل أعلــى لخطــر الوقــوع فــي 
ــان  ــادة الحرم ــون ع ــن یعان ــم م ــن فیھ ــر، بم الفق
والتمییــز علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس 
ــي أو أي  ــرأي السیاس ــن أو ال ــة     أو الدی أو اللغ
رأي آخــر، أو األصــل القومــي أو االجتماعــي، أو 
ــة  ــالد أو أي وضــع آخــر، ممثل ــة    أو المی الملكی
تمثیــالً كافیــاً فــي جمیــع عملیــات صنــع القــرارات 
ــة  ــة ومدعم ــا أیضــاً ممّكن ــم وأنھ ــر فیھ ــي تؤث الت

للتعبیــر عــن آرائھــا.
ــعوب  ــع الش ــن تمت ــدول أن تضم ــى ال وعل  -40
للفقــر  خــاص  بشــكل  المعرضــة  األصلیــة، 
ــبقة  ــرة والمس ــف الح ــي المواق ــع، بالحــق ف المدق
والمســتنیرة مــن خــالل المؤسســات التــي تمثلھــا 
فیمــا یخــص جمیــع القــرارات المتعلقــة باســتخدام 
جھــات فاعلــة حكومیــة وغیــر حكومیــة ألراضیھا 

وأقالیمھــا ومواردھــا.

وعلــى الــدول أیضــاً أن تحمــي بشــكل فعــال   -41
األفــراد ومنظمــات المجتمــع المحلــي والحــركات 
غیــر  والمنظمــات  والمجموعــات  االجتماعیــة 
ــوق مــن یعیشــون  ــن یدعمــون حق ــة الذی الحكومی

ــا.  ــر ویدافعــون عنھ ــي الفق ف

الشفافیة والحصول على المعلومات  زاي - 
األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر غالبــاً   -42
مــا یفتقــرون إلى ســبل الحصــول علــى المعلومات 
األساســیة عــن القــرارات التــي تؤثــر فــي حیاتھــم. 
ویــؤدي ھــذا إلــى خفــض دخلھــم الصافــي وإعاقــة 
حصولھــم علــى الخدمــات االجتماعیــة أو فــرص 
ــر متناســب للفســاد  ــم بشــكل غی العمــل ویعرضھ

واالســتغالل.
ویجــب أن تضمــن الــدول تصمیــم الخدمــات   -43
والبرامــج العامــة التــي تؤثــر فــي األشــخاص 
الذیــن یعیشــون فــي الفقــر وتنفیذھــا بشــفافیة. 
وعلــى الــدول توفیــر معلومــات فــي المتنــاول 
جمیــع  بشــأن  الثقافیــة  الناحیــة  مــن  ومالئمــة 
الذیــن  لألشــخاص  المتاحــة  العامــة  الخدمــات 
یعیشــون فــي الفقــر وبشــأن حقوقھــم المتعلقــة بھذه 
ــى  ــات عل ــذه المعلوم ــات. وینبغــي نشــر ھ الخدم

نحــو فعــال عبــر جمیــع القنــوات المتاحــة.
ویجــب أن تضمــن الــدول تمتــع األشــخاص   -44
ــاس  ــي التم ــق ف ــر بالح ــي الفق ــون ف ــن یعیش الذی
جمیــع  بشــأن  ونشــرھا  وتلقیھــا  معلومــات 
القــرارات التــي تؤثــر فــي حیاتھــم. ویشــمل ھــذا 
ــة التــي  ــى معلومــات بشــأن الطریق الحصــول عل
یمكــن بھــا إنفــاذ الحقــوق والحریــات وتقدیــم ســبل 

االنتصــاف بشــأن االنتھــاكات.

المساءلة حاء - 
یُنظــر غالبــاً إلــى األشــخاص الذین یعیشــون   -45
ــة الحكومــة أو  فــي الفقــر كمتلقیــن ســلبیین لمعون
للصدقــة، بینمــا ھــم فــي الواقــع أصحــاب حقــوق 
وذوو اســتحقاقات یجــب أن یخضــع لمســاءلتھم 
المســؤولین  مــن  وغیرھــم  السیاســات  صنــاع 

ــن. العامی
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ویجــب أن تضمــن الــدول تمتــع األشــخاص   -46
ســبل  فــي  بالحــق  الفقــر  فــي  یعیشــون  الذیــن 
انتصــاف فعالــة مــن خــالل آلیــات قضائیــة وشــبھ 
قضائیــة وإداریــة وسیاســیة فــي حالــة وقــوع 
اإلنســان  حقــوق  یقوضــان  إغفــال  أو  أفعــال 
الخاصــة بھــم أو یعرضانھــا للخطــر، بمــا فــي 
ذلــك فــي الخدمــات العامــة المقدمــة وبرامــج الحــد 
مــن الفقــر وتخصیــص المــوارد. وینبغــي أن تقــدم

لألشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر معلومــات 
لھــم،  المتاحــة  االنتصــاف  ســبل  عــن  كاملــة 
ــة  ــة والمالی ــات المادی ــم اآللی ــاح لھ ــي أن تت وینبغ

الالزمــة. 
ویجــب أن تضــع الــدول إجــراءات، بمــا   -47
فیھــا آلیــات مناســبة وفــي المتنــاول للشــكاوى، مــن 
أجــل الكشــف عــن الفســاد ومكافحتــھ، ال ســیما فــي 
البرامــج االجتماعیــة وغیرھــا مــن البرامــج التــي 
تؤثــر فــي األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر.
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رابعاً -   متطلبات التنفیذ
یقــع علــى عاتــق الــدول واجــب فــوري   -48
ــال  ــل اإلعم ــن أج ــة م ــوات الالزم ــاذ الخط باتخ
واالجتماعیــة  االقتصادیــة  للحقــوق  التــام 
اإلنســان  حقــوق  قانــون  ویقتضــي  والثقافیــة، 
ــن  ــل م ــى األق ــى عل ــد األدن ــاً الح ــل دائم أن یُكف
ــوق. ویســمح  ــع الحق المســتویات األساســیة لجمی
القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، فــي الحــاالت 
التــي تفرضھــا قیــود متعلقــة بالمــوارد، باإلعمــال 
التدریجــي لبعــض جوانــب الحقــوق االقتصادیــة 
واالجتماعیــة والثقافیــة خــالل فتــرة معینــة ووفقــاً 
ــن  ــم أن م ــداً، رغ ــداً جی ــددة تحدی لمؤشــرات مح
الممكــن اتخــاذ تدابیــر تراجعیــة مقصــودة بصفــة 
اســتثنائیة ومؤقتــة فقــط. وفــي جمیــع األوقــات، ال 
بــد للــدول مــن عــرض التدابیــر المحــددة المتخــذة 
ــت  ــا فعل ــات أنھ ــر وإثب ــل التصــدي للفق ــن أج م
ــا،  ــة لھ ــوارد المتاح ــن الم ــد م ــك بأقصــى ح ذل
ــاون  ــاعدة والتع ــالل المس ــن خ ــك م ــي ذل ــا ف بم

ــن. الدولیی
إن ضمــان أن یكــون بإمــكان مــن یعیشــون   -49
فــي الفقــر التمتــع بالحــد األدنــى علــى األقــل مــن 
المســتویات األساســیة لجمیــع الحقــوق االقتصادیة 
واالجتماعیــة والثقافیــة لیــس مجــرد مســألة تتعلــق 
بتنفیــذ سیاســات حالیــة علــى نحــو أكمــل. فالقضاء 
علــى الفقــر یتطلــب سیاســات تعالــج بشــكل محــدد 
ــة مــن یعیشــون فــي الفقــر مــن خــالل إطــار  حال
ــع مجــاالت السیاســة  شــامل ومتســق یغطــي جمی

العامــة والعمــل السیاســي.

ینبغي للدول أن تعتمد استراتیجیة  ألف - 
وطنیة شاملة للحد من الفقر واإلبعاد 

االجتماعي 
ینبغــي للــدول وضــع واعتمــاد اســتراتیجیة   -50
للحــد مــن الفقــر تقــوم علــى حقــوق اإلنســان 
وتشــرك بشــكل فعلــي أفــراداً ومجموعــات، ال 
ــا  ــي تصمیمھ ــر، ف ــي الفق ــون ف ــن یعیش ــیما م س
ــذه االســتراتیجیة  ــا. وینبغــي أن تشــمل ھ وتنفیذھ
ــة  ــاً وخطــة واضح ــددة زمنی ــة مح ــاً مرجعی نقاط
المتعلقــة  الالزمــة  اآلثــار  تراعــي  للتنفیــذ 

بوضــوح  تعیــن  أن  ینبغــي  كمــا  بالمیزانیــة. 
الســلطات والــوكاالت المســؤولة عــن التنفیــذ وأن 
تضــع ســبل االنتصــاف وآلیــات التظلــم المناســبة 

ــال. ــدم االمتث ــة ع ــي حال ف

ینبغي للدول أن تضمن أن  باء - 
السیاسات العامة تولي األولویة الواجبة 
لألشخاص الذین یعیشون في الفقر المدقع

وتنفیــذ  وضــع  عنــد  للــدول،  ینبغــي   -51
السیاســات العامــة وتخصیــص المــوارد، أن تولــي 
األولویــة الالزمــة لحقــوق اإلنســان الخاصة بأشــد 
المجموعــات حرمانــاً، ال ســیما األشــخاص الذیــن 

ــع. ــر المدق ــي الفق ــون ف یعیش
وضــع  أن  الــدول  تضمــن  أن  وینبغــي   -52
وتنفیــذ السیاســات العامــة، بمــا فیھــا التدابیــر 
المتعلقــة بالمیزانیــة والتدابیــر الضریبیــة، یراعي 
ثــة المتعلقــة  البیانــات المبوبــة والمعلومــات المحدَّ

ــر. بالفق
وینبغــي أن تحــرص الــدول علــى زیــادة   -53
ــان  ــة واســتخدامھا مــن أجــل ضم ــوارد الكافی الم
إعمــال حقــوق اإلنســان الخاصــة باألشــخاص 
الذیــن یعیشــون فــي الفقــر المدقــع. ویجــب أن 
ــة  ــا المتعلق ــا فیھ ــة، بم ــات الضریبی ــد السیاس تتقی
المیزانیــة  ومخصصــات  اإلیــرادات  بجمــع 
والنفقــات، بمعاییــر ومبــادئ حقــوق اإلنســان، ال 

ســیما المســاواة وعــدم التمییــز.
المتناســب  غیــر  األثــر  إلــى  وبالنظــر   -54
والضــار لألزمــات االقتصادیــة والمالیــة علــى 
للفقــر، یجــب أن  المجموعــات األشــد تعرضــاً 
ــان أال  ــى ضم ــدول بشــكل خــاص عل تحــرص ال
تنكــر أو تنتھــك تدابیــر التعافــي مــن األزمــة، بمــا 
ــوق  ــة، حق ــات العام ــي النفق ــا التخفیضــات ف فیھ
اإلنســان الخاصــة بھــذه المجموعــات. ویجــب أن 
ــب  ــة. ویج ــر تمییزی ــاملة وغی ــر ش ــون التدابی تك
ألنظمــة الحمایــة  مســتداماً  أن تضمــن تمویــالً 
ــات وأن  ــن التفاوت ــف م ــة التخفی ــة بغی االجتماعی
ــن  ــوق المحرومی ــى أال تتضــرر حق تحــرص عل
ــراد والمجموعــات ضــرراً  ــن األف والمھمشــین م

ــب. ــر متناس غی
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وینبغــي أن تكــون التخفیضــات فــي تمویــل   -55
ــراً  ــراً كبی ــر تأثی ــي تؤث ــة الت ــات االجتماعی الخدم
فــي مــن یعیشــون فــي الفقــر، ال ســیما بزیــادة 
تتخــذ  تدابیــر  النســاء،  علــى  الرعایــة  عــبء 
كمــالذ أخیــر، وفقــط بعــد النظــر ملیــاً فــي جمیــع 
ــل  ــا بدائ ــا فیھ ــة، بم ــاتیة البدیل ــارات السیاس الخی
ــل. وینبغــي أن تكــون الخدمــات األساســیة  التموی
ــون  ــن یعیش ــخاص الذی ــوق األش ــل حق ــي تكف الت
فــي الفقــر خدمــات محصنــة فــي المیزانیــات 

الوطنیــة والمحلیــة.

ینبغي للدول ضمان أن تكون  جیم - 
المرافق والسلع والخدمات الالزمة للتمتع   
بحقوق اإلنسان سھلة المنال ومتاحة وقابلة 

للتكییف ومیسورة التكلفة وذات نوعیة 
جیدة

ــق  ــات تتعل ــدول التزام ــق ال ــى عات ــع عل تق  -56
بتوفیــر المرافــق والســلع والخدمــات الالزمــة 
للتمتــع بحقــوق اإلنســان. وحتــى عندمــا تتــاح ھــذه 
ــات  ــاركة كیان ــات بمش ــلع والخدم ــق والس المراف
ــإن  ــي، ف ــع المدن مــن القطــاع الخــاص أو المجتم
ویســر  الجــودة  ضمــان  عــن  مســؤولة  الــدول 
التكلفــة والتغطیــة وعلیھــا واجــب حمایــة األفــراد 
مــن االنتھــاكات التــي یرتكبھــا مــوردو الخدمــات 

ــن القطــاع الخــاص. م
الحواجــز  مــن  تحــد  أن  للــدول  وینبغــي   -57
لضمــان وصــول األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي 
ــق  ــى المراف ــز إل ــدون تمیی ــكل كاف وب ــر بش الفق
والســلع والخدمــات. ویجــب أن تكــون الخدمــات 
األساســیة إلعمــال حقــوق اإلنســان مــن قبیــل 
الرعایــة الصحیــة والتعلیــم ســھلة المنــال مــن 
المحلیــة  للمجتمعــات  بالنســبة  المالیــة  الناحیــة 
التــي تعیــش فــي الفقــر وأن تكــون فــي المتنــاول 
مــن الناحیــة المادیــة المأمونــة. ویجــب أن تكــون 
المعلومــات المتعلقــة بھــذه الخدمــات فــي المتنــاول 

أیضــاً. 
تكلفــة  یســر  الــدول  تضمــن  أن  وینبغــي   -58
المرافــق والســلع والخدمــات المناســبة لألشــخاص 
الذیــن یعیشــون فــي الفقــر. ویجــب أال یُحــرم أي 
شــخص مــن الخدمــات األساســیة لعــدم قدرتــھ 

ــب  ــاالت، یج ــض الح ــي بع ــع. وف ــى      الدف عل
أن توفــر الــدول إمكانیــة الحصــول علــى ھــذه 
ــك، یجــب أن  ــة ذل الخدمــات بالمجــان؛ ومــن أمثل
یكــون التعلیــم االبتدائــي إلزامیــاً ودون أي تكالیــف 

ــرة. ــر مباش ــرة وغی مباش
مقبولیــة  الــدول  تضمــن  أن  وینبغــي   -59
وقابلیتھــا  والخدمــات  والســلع  المرافــق 
الخاصــة  االحتیاجــات  فیما یخــص  للتكییــف، 
مــع  الفقــر،  فــي  یعیشــون  الذیــن  لألشــخاص 
مراعــاة االختالفــات الثقافیــة والحواجــز اللغویــة 
الجنســین  مــن  بــكل  الخاصــة  واالحتیاجــات 
والتمییــز. وفــي بعــض الحــاالت یجــب توفیــر 
المســاعدة المصممــة لتلبیــة احتیاجــات مجموعات 

معینــة.
ــق  ــم المراف ــان أن تتس ــدول ضم ــي لل وینبغ  -60
ــي یســتخدمھا األشــخاص  ــات الت والســلع والخدم
جــودة  بأعلــى  الفقــر  فــي  یعیشــون  الذیــن 
ــك مــن خــالل رصــد جــودة  ــي ذل ــا ف ــة، بم ممكن
مــوردي الخدمــات العامــة والخاصــة. ویجــب 
جیــدة  مؤھــالت  الموردیــن  لــدى  یكــون  أن 
ووعــي باالحتیاجــات الخاصــة لألشــخاص الذیــن 

یعیشــون فــي الفقــر.

ینبغي للدول ضمان اتساق  دال - 
السیاسات

ینبغــي للــدول أن تراعــي التزاماتھــا الدولیــة   -61
المتعلقــة بحقــوق اإلنســان عنــد وضــع وتنفیــذ 
ــة  جمیــع السیاســات، بمــا فیھــا السیاســات المتعلق
بالتجــارة الدولیــة والسیاســات الضریبیــة والمالیــة 
یمكــن  وال  واالســتثماریة.  والبیئیــة  والنقدیــة 
النظــر إلــى التزامــات المجتمــع المدنــي المتعلقــة 
بالحــد      مــن الفقــر بمعــزل عــن السیاســات 
ــن أن  ــي یمك ــة، الت ــة والوطنی ــرارات الدولی والق
ــر  ــد الفق ــروف تول ــي ظ ــا        ف ــبب بعضھ یتس
ــاً أو  ــھ، ســواء محلی ــد مــن وطأت ــھ أو تزی أو تدیم
خــارج اإلقلیــم. وقبــل اعتمــاد أي اتفــاق دولــي أو 
تنفیــذ أي إجــراء مــن إجــراءات السیاســة العامــة، 
ینبغــي أن تقیّــم الــدول مــا إذا كان متوافقــاً مــع 

ــان. ــوق اإلنس ــة بحق ــة المتعلق ــا الدولی التزاماتھ
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الفقر المدقع  وحقوق اإلنسان

خامسا -   حقوق معینة
تنطبــق جمیــع حقــوق اإلنســان - المدنیــة   -62
والسیاســیة واالقتصادیــة واالجتماعیــة    والثقافیــة 
- علــى األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر 
األشــخاص.  ھــؤالء  بھــا  یتمتــع  أن  وینبغــي 
ــة  ــوق المعین ــاه لبعــض الحق ــام أدن ــى االھتم ویُول
التــي یكــون تمتــع ھــؤالء األشــخاص بھــا محــدوداً        
سیاســات  وتكــون  خــاص،  بشــكل  معرقــالً  أو 
الدولــة بشــأنھا غیــر الئقــة أو ذات نتائــج عكســیة 
فــي أغلــب األحیــان. وتقــدم إرشــادات بشــأن 
طریقــة احتــرام ھــذه الحقــوق وحمایتھــا وإعمالھــا 
فــي  یعیشــون  الذیــن  األشــخاص  فیما یخــص 
الفقــر. ولیــس النــص موجــزاً وال بیانــاً للمضمــون 
األساســي لــكل حــق وینبغــي تفســیره وتطبیقــھ بمــا 
یتماشــى مــع االلتزامــات القائمــة بموجــب القانــون 
الوطنــي والقانــون الدولــي، ومــع إیــالء االعتبــار 
الواجــب للتعلیقــات العامــة والتوصیــات الصــادرة 

ــوق اإلنســان. ــم المتحــدة لحق ــات األم عــن آلی

الحق في الحیاة والسالمة البدنیة  ألف - 
ــي  ــون ف ــن یعیش ــخاص الذی ــرض األش یتع  -63
ــتویین  ــى المس ــف عل ــر العن ــاً لمخاط ــر غالب الفق
علــى  وللتھدیــدات  معــاً  والفــردي  المؤسســي 
حكومییــن  موظفیــن  مــن  البدنیــة  ســالمتھم 
وجھــات فاعلــة خاصــة، ممــا یســبب لھــم العیــش 
فــي الخــوف وانعــدام األمــن بشــكل دائــم. ویؤثــر 
اســتمرار التعــرض للعنــف والضعــف إزاءه فــي 
الصحــة البدنیــة والعقلیــة للشــخص ویضعــف 
تطــوره االقتصــادي وقدرتــھ علــى التخلــص مــن 
الفقــر. ولــدى األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي 
أو  ضئیــل  اقتصــادي  باســتقالل  ســواء  الفقــر، 
منعــدم، إمكانیــات أقــل للحصــول علــى األمــن 
والحمایــة. ویحــدد غالبــاً الموظفــون المكلفــون 
بإنفــاذ القانــون ســمات األشــخاص الذیــن یعیشــون 
وتتأثــر  قصــد.  عــن  ویســتھدفونھم  الفقــر  فــي 
ــن  ــي یعش ــات اللوات ــاء والفتی ــكل خــاص النس بش
فــي الفقــر بالعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس 
الــذي یشــمل، علــى ســبیل المثــال ال الحصــر، 
العنــف المنزلــي واالعتــداء والتحــرش الجنســیین 
والممارســات التقلیدیــة الضــارة. وإلــى جانــب 
ھــذا، یشــكل الفقــر ســبباً مــن أســباب الوفــاة التــي 

یمكــن منعھــا واعتــالل الصحــة وارتفــاع معــدالت 
الوفیــات وانخفــاض معــدل العمــر المتوقــع، لیــس 
ــل  ــف ب ــر للعن ــكل أكب ــرض بش ــبب التع ــط بس فق
ــل  ــھ، مث ــادي وعواقب ــان الم أیضــاً بســبب الحرم
االفتقــار إلــى الغــذاء والمیــاه المأمونــة والصــرف 

الصحــي.
وینبغي للدول أن تفعل ما یلي:  -64

اتخــاذ تدابیــر خاصــة لضمــان احتــرام الحق  (أ) 
ــخاص  ــة لألش ــالمة البدنی ــاة والس ــي الحی ف
وحمایتــھ  الفقــر،  فــي  یعیشــون  الذیــن 
وإعمالــھ علــى قــدم المســاواة، بمــا فــي ذلــك 
مــن خــالل تدریــب الموظفیــن المكلفیــن 
إجــراءات  واســتعراض  القانــون،  بإنفــاذ 
الشــرطة ووضــع أنظمــة واضحــة للمســاءلة 
األكثــر  األشــخاص  متنــاول  فــي  تكــون 

حرمانــاً؛
وضــع اســتراتیجیات وأنظمــة محــددة مــن  (ب) 
أجــل التصــدي ألعمــال العنــف القائــم علــى 
نــوع الجنــس التــي تُرتكــب ضــد األشــخاص 
ــك  ــي ذل ــا ف ــر، بم ــي الفق ــن یعیشــون ف الذی
ــا  مــن خــالل توفیــر المــأوى للنســاء ضحای

ــي؛ العنــف المنزل
اتخــاذ جمیــع التدابیــر الالزمــة، بأقصــى  (ج) 
ــان  ــا، لضم ــة لھ ــوارد المتاح ــن الم ــدر م ق
حصــول األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي 
الفقــر علــى القــدر األدنــى علــى األقــل مــن 
الغــذاء األساســي الكافــي والمأمــون مــن 
الناحیــة التغذویــة، وعلــى المــأوى والســكن 
والصــرف الصحــي األساســیین، وإمــداد 
كاف بمیــاه الشــرب المأمونــة، للوقایــة مــن 
ــج الضــارة  ــن النتائ ــا م ــراض وغیرھ األم
الناجمــة عــن الحرمــان المــادي، بمــا فیھــا 
ســوء التغذیــة واألوبئــة والوفیــات النفاســیة 

ــات الرضــع. ووفی
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الشخصي

تــؤدي عوامــل ھیكلیــة واجتماعیــة متنوعــة،   -65
ــن  ــى تعامــل األشــخاص الذی ــز، إل ــا التمیی ــا فیھ بم
یعیشــون فــي الفقــر مــع نظــام العدالــة الجنائیــة 
بنســب عالیــة علــى نحــو غیــر متناســب. كمــا 
ــن  ــروج م ــي الخ ــرة ف ــق كبی ــؤالء عوائ ــھ ھ یواج
ھــذا النظــام. ونتیجــة لذلــك، تتعــرض للتوقیــف 
واالحتجــاز والســجن أعــداد عالیــة بشــكل غیــر 
متناســب مــن األشــخاص األشــد فقــراً واألكثــر 
ــل  ــاز قب ــم لالحتج ــد منھ ــتبعاداً. ویخضــع العدی اس
ــم أي  ــاح لھ ــة دون أن یت ــرات طویل ــة لفت المحاكم
ســبیل جــاد لإلفــراج بكفالــة أو للمراجعــة. وألنھــم 
ال یســتطیعون فــي أغلــب األحیــان تحمــل تكالیــف 
ــر عرضــة  ــل القانونــي المناســب، فإنھــم أكث التمثی
ــي  ــم ف ــون لدیھ ــاز، ال تك ــة. وخــالل االحتج لإلدان
أغلــب األحیــان أي وســیلة فــي المتنــاول مــن أجــل 
حقوقھــم،  تمــس  التــي  االنتھــاكات  فــي  الطعــن 
ــر  ــة أو غی ــر المأمون ــاز غی ــل ظــروف االحتج مث
الصحیــة، أو االعتــداء، أو فتــرات التأخیر المطولة. 
وتؤثــر الغرامــات المفروضــة علــى األشــخاص 
ــر متناســب  ــراً غی ــر تأثی ــي الفق ــون ف ــن یعیش الذی
فیھــم، وتزیــد مــن ســوء حالتھــم وتدیــم حلقــة الفقــر 
المفرغــة. وفــي أغلــب األحیــان تُفــرض علــى 

األشــخاص المتشــردین باألخــص قیــود لحریــة 
ــة. ــن عام ــتخدامھم لألماك م اس ــرَّ ــم ویج تنقلھ

وینبغي للدول أن تفعل ما یلي:  -66
متناســب  غیــر  أثــر  أي  ومعالجــة  تقییــم  (أ) 
الحبــس  وإجــراءات  الجنائیــة  للعقوبــات 
فــي  یعیشــون  الذیــن  األشــخاص  علــى 

الفقــر؛
ضمــان أن تُراعــى إلــى أقصــى حــد ممكــن  (ب) 
واالجتماعیــة  االقتصادیــة  الظــروُف 
لألشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر، فــي 

عملیــات اإلفــراج بكفالــة؛
إلغــاء أو تعدیــل أي قوانیــن تجــرم األنشــطة  (ج) 
المعیشــیة الضروریــة فــي األماكــن العامــة، 
مثــل النــوم أو التســول أو األكل أو المتعلقــة 

بالنظافــة الشــخصیة؛
مراجعــة إجــراءات العقوبــات التــي تقتضــي  (د) 
أن یدفــع األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي 
الفقــر غرامــات غیر متناســبة، ال ســیما ذوو 
الصلــة بالتســول واســتخدام األماكــن العامــة 
والتحایــل علــى خدمــة الرعایــة العامــة، 
ــات الســجن عــن  ــاء عقوب ــي إلغ والنظــر ف
ــخاص  ــبة لألش ــات بالنس ــع الغرام ــدم دف ع

ــع. ــتطیعون الدف ــن ال یس الذی
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الحق في المساواة في الحمایة أمام  جیم - 
القانون وفي الوصول إلى العدالة والحصول 

على سبل االنتصاف الفعالة 
ال یســتطیع األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي   -67
ــة  ــان الوصــول إلــى العدال الفقــر فــي أغلــب األحی
ــال،  ــر عــن حــاالت أفعــال أو إغف أو التمــاس الجب
ــة  ــؤالء مجموع ــم الضــرر. ویواجــھ ھ ــت بھ ألحق
مــن العوائــق، تختلــف مــا بیــن عــدم القــدرة علــى 
بســبب  إمــا  بنجــاح  األولیــة  الشــكاوى  تســجیل 
وبقــاء  القانونیــة،  األمیــة  أو  الالزمــة  التكالیــف 
قــرارات المحاكــم التــي فــي صالحھــم دون تنفیــذ. 
ــار  ــوة واالفتق ــاً اختــالل موازیــن الق ویمنعھــم غالب
وفعالــة  المنــال  وســھلة  مســتقلة  آلیــات  إلــى 
للشــكاوى مــن الطعــن فــي القــرارات اإلداریــة 
التــي تلحــق بھــم الضــرر. وبــدون الوصــول الفعال 
إلــى العدالــة، ال یمكنھــم التمــاس ســبیل لالنتصــاف 
ــون  ــاكات قان ــا یخــص انتھ ــھ فیم والحصــول علی
ــون حقــوق اإلنســان  ــي وقان حقــوق اإلنســان الدول
المحلــي، ممــا یــؤدي إلــى تفاقــم ضعفھــم وانعــدام 

ــم. ــتمرار إفقارھ ــم، واس ــم وعزلتھ أمنھ

وینبغي للدول أن تفعل ما یلي:  -68
ــة  ــة ومیســورة التكلف وضــع إجــراءات فعال (أ) 
وفــي المتنــاول، بمــا فیھــا آلیات غیر رســمیة 
ــوق  ــر حق ــاً لمعایی لتســویة المنازعــات، وفق
اإلنســان، مــن أجــل دعــم األشــخاص الذیــن 
یعیشــون فــي الفقــر ویلتمســون العدالــة، مــع 
مراعــاة الحواجــز الخاصــة التــي یواجھونھا 

فــي الوصــول إلــى العدالــة؛
ــة  ــة العالی ــاعدة القانونی ــة للمس ــة أنظم إتاح (ب) 
مــن  موســعة  قانونیــة  وخدمــات  الجــودة 
علــى  القادریــن  غیــر  األشــخاص  أجــل 
فــي  القانونــي،  التمثیــل  تكالیــف  تحمــل 
القضایــا  فــي  وكذلــك  الجنائیــة  القضایــا 
المدنیــة التــي تؤثــر فــي حقــوق األشــخاص 

الذیــن یعیشــون فــي الفقــر؛
وضــع تدابیــر لضمــان التنــازل عن الرســوم  (ج) 
ــوم  ــل رس ــة (مث ــوم المحكم ــة ورس القانونی
إیــداع الشــكاوى) لصالــح األشــخاص الذیــن 

لیــس فــي وســعھم تحملھــا؛
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الذیــن  األشــخاص  یحصــل  أن  ضمــان  (د) 
یعیشــون فــي الفقــر علــى ســبل االنتصــاف 
ــم  ــاس حالتھ ــى أس ــز عل ــا التمیی ــي قضای ف

واالقتصادیــة؛ االجتماعیــة 
االســتثمار فــي تدریــب القضــاة والمحامییــن  (ھ) 
والمدعیــن العامیــن والموظفیــن المكلفیــن 
بإنفــاذ القانــون لتلبیــة االحتیاجــات الخاصــة 
الفقــر،  فــي  تعیــش  مختلفــة  لمجموعــات 
ورفــع قدرتھــم علــى أداء أدوارھــم دون 

ــز؛ تمیی
وضــع آلیــات للشــكاوى تتســم باالســتقاللیة  (و) 
المنظــور  ومراعــاة  الكافیــة  والمــوارد 
الجنســاني، فــي السیاســات العامــة لضمــان 
الرقابــة وتمكیــن األشــخاص الذیــن یعیشــون 
بشــأن  شــكاوى  تقدیــم  مــن  الفقــر  فــي 
ســوء اســتخدام النفــوذ والســلطة والفســاد 

والتمییــز؛
واالستشــارة  للشــكاوى  آلیــات  إنشــاء  (ز) 
ــاول  ــي متن ــال، وف ــة لألطف ــالغ مالئم واإلب
الفقــر،  فــي  یعیشــون  الذیــن  األطفــال 
وإطــالق حمــالت إعالمیــة للتعریــف بھــذه 

اآللیــات؛
القانونیــة  المعلومــات  إتاحــة  زیــادة  (ح) 
الفقــر،  فــي  یعیشــون  الذیــن  لألشــخاص 
ــرھا بطــرق  ــالل نش ــن خ ــك م ــي ذل ــا ف بم
مــن  ومالئمــة  للتكییــف  قابلــة  مختلفــة، 

الثقافیــة؛ الناحیــة 
وضــع ســبل انتصــاف فعالــة (بمــا فیھــا  (ط) 
واالحتــكام  المحلــي  القانونــي  االعتــراف 
إلــى القضــاء) فیمــا یخــص جمیــع الحقــوق 
المكرســة فــي الصكــوك الدولیــة لحقــوق 
اإلنســان، بمــا فیھــا الحقــوق االقتصادیــة 

والثقافیــة. واالجتماعیــة 

الحق في االعتراف بالشخصیة  دال - 
القانونیة

القانونیــة  الحواجــز  مــن  الكثیــر  یمنــع   -69
والثقافیــة  والعملیــة  واإلجرائیــة  واالقتصادیــة 
األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر مــن التســجیل 

الھویــة  وثائــق  علــى  والحصــول  الــوالدة  عنــد 
ــاطة  ــؤالء ببس ــن ھ ــض م ــش البع ــة. ویعی القانونی
بعیــداً عــن مراكــز التســجیل، فــي حیــن ال یســتطیع 
آخــرون تحمــل التكالیــف المباشــرة وغیر المباشــرة 
ــة  ــة القانونی ــن الھوی ــرم آخــرون م للتســجیل، ویُح
بســبب التمییــز. وبــدون شــھادات المیــالد والوثائــق 
المتصلــة بھــا، ال یمكــن لألشــخاص الذیــن یعیشــون 
فــي الفقــر إعمــال مجموعــة كبیــرة مــن الحقــوق، 
بمــا فیھــا الحقــوق المتعلقــة بالضمــان االجتماعــي 
ــا  ــة. كم ــى العدال ــة والوصــول إل ــم والصح والتعلی
ــد مــن خطــر انعــدام  ــالد یزی أن عــدم تســجیل المی
الجنســیة ألنــھ قــد ال یكــون بإمــكان األفــراد إثبــات 

ــم. ــة مــن حیاتھ ــة الحق ــي مرحل جنســیتھم ف
وینبغي للدول أن تفعل ما یلي:  -70

لتســجیل  الالزمــة  الجھــود  جمیــع  بــذل  (أ) 
الــوالدة؛ بعــد  مباشــرة  األطفــال  جمیــع 
تنظیــم حمــالت للتســجیل، بمــا فیھــا حمالت  (ب) 
األشــخاص  لصالــح  التوعیــة،  إلذكاء 
المســجلین،  غیــر  واألطفــال  البالغیــن 
وضمــان إصــدار وثائــق الھویــة لألشــخاص 
الذیــن یعیشــون فــي الفقــر، عنــد االقتضــاء، 
مــن أجــل الحصــول بشــكل فعــال علــى 
الخدمــات العامــة والتمتــع بجمیــع الحقــوق؛
أجــل  مــن  الالزمــة  المــوارد  تخصیــص  (ج) 
إنشــاء أنظمــة للتســجیل تكــون فــي متنــاول 
الفقــر  فــي  یعیشــون  الذیــن  األشــخاص 
ھــذه  تكــون  أن  وینبغــي  لھــم.  ومناســبة 
األنظمــة مجانیــة وبســیطة وســریعة وأن 

تمییــز؛ دون  تعمــل 
تعیــق  التــي  الحواجــز  وإزالــة  تحدیــد  (د) 
بالنســبة  المیــالد  تســجیل  مــن  االســتفادة 
ــر  ــة المعرضــة للفق ــات المحروم للمجموع
اللجــوء  ملتمســي  مثــل  خــاص،  بشــكل 
واألشــخاص عدیمــي الجنســیة واألشــخاص 
المســجلین؛ غیــر  والمھاجریــن  اإلعاقــة  ذوي 
ــة  ــم نطــاق األھلی ــان أن توســع المحاك ضم (ھ) 
ــة مــا تعــذر  ــة دون تمییــز، فــي حال القانونی
بشــكل معقــول تســجیل المیــالد أو الحصــول 

ــة. علــى وثائــق الھوی
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الحق في الخصوصیة وفي حمایة  ھاء - 
البیت واألسرة 

إن األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر ھــم   -71
أكثــر عرضــة النتھــاك خصوصیتھــم وســمعتھم مــن 
قبــل جھــات فاعلــة حكومیــة وغیــر حكومیــة. ویمكن 
أن یكــون وراء ذلــك أوضــاع اكتظــاظ المســاكن أو 
التدخــل المفــرط للموظفیــن المكلفیــن بإنفــاذ القانــون 
أو الجھــات المعنیــة بالخدمــات االجتماعیــة. وعلــى 
ــر  ــى أس ــن إل ــال المنتمی ــإن األطف ــال، ف ــبیل المث س
تعیــش فــي الفقــر ھــم أكثــر عرضــة لخطــر أن 
تنقلھــم الســلطات وتودعھــم فــي مؤسســات الرعایــة.

وینبغي للدول أن تفعل ما یلي:  -72
ــة  ــة لحمای ــة واإلداری ــح األطــر القانونی تنقی (أ) 
األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر مــن 
تدخــل الســلطات فــي خصوصیتھــم بصورة 
غیــر مالئمــة. ویجــب اســتعراض سیاســات 
االجتماعیــة  الرعایــة  وطرائــق  المراقبــة 
ــان  ــة لضم ــروط اإلداری ــن الش ــا م وغیرھ
أال تفــرض أي عــبء غیــر متناســب علــى 
األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر أو 

ــم؛ ــس خصوصیتھ تم
ضمــان أال یكــون الفقــر المالــي والمــادي  (ب) 
مــن  طفــل  لنقــل  الوحیــد  المبــرر  أبــداً 
ــع إعــادة إدماجــھ.  ــة األســریة أو لمن الرعای
مــع االلتــزام بحمایــة المصالــح  وتماشــیاً 
ــة  ــي أي إجــراءات لحمای ــل ف ــى للطف الفضل
األطفــال، ینبغــي توجیــھ الجھــود باألســاس 
نحــو تمكیــن الطفــل مــن البقــاء تحــت رعایــة 
والدیــھ أو الرجــوع إلیھــا، بمــا فــي ذلــك مــن 
ــرة؛ ــادي لألس ــان الم ــة الحرم ــالل معالج خ
تصمیــم وتنفیــذ برامــج مناســبة ومــزودة  (ج) 
الناحیــة  مــن  ومالئمــة  كافیــة  بمــوارد 
ــاول  ــي متن ــة لدعــم األســر، تكــون ف الثقافی
الفقــر،  فــي  یعیشــون  الذیــن  األشــخاص 
ــة  ــاملة المتعلق ــات الش ــن السیاس ــزءاً م وج

وحمایتھــم. األطفــال  برفــاه 

الحق في مستوى معیشي مناسب واو - 
الظــروف  تحســین  واجــب  الــدول  علــى   -73
المعیشــیة لألفــراد الذیــن یعیشــون فــي الفقــر 
ــي  ــن یشــمل الحــق ف ــي حی ــاً. وف ــیناً تدریجی تحس
مســتوى معیشــي مناســب حقوقــاً معینــة، یــرد 
ــذا الحــق  ــإن ھ ــاه، ف ــا بشــكل منفصــل أدن بعضھ
حــق شــامل أیضــاً یغطــي عناصــر أساســیة لبقــاء 
اإلنســان علــى قیــد الحیــاة، ولصحتــھ ونمائــھ 
البدنــي والفكــري. ویرتبــط االفتقــار إلــى مســتوى 
معیشــي مناســب بســبل العیــش المحــدودة أو غیــر 
المســتقرة. وفــي أغلــب األحیــان تجتمع قلــة الدخل 
وأســعار الســلع األساســیة لتشــكل عائقــاً كبیــراً في 
المناطــق الحضریــة. وتعتمــد المجتمعــات المحلیــة 
إمكانیــة  علــى  مكثفــاً  اعتمــاداً  عــادة  الریفیــة 
األراضــي  إلــى  والعــادل  المســتقر  الوصــول 
تشــكل  التــي  والغابــات،  األســماك  ومصائــد 
ــأوى، وأساســاً للممارســات  ــذاء والم مصــدراً للغ
ــاً  ــة وعامــالً محوری ــة والدینی ــة والثقافی االجتماعی
مــن  العدیــد  لــدى  ولیــس  االقتصــادي.  للنمــو 
والشــعوب  النســاء  فیھــم  بمــن  األشــخاص، 
األصلیــة وصغــار المنتجیــن الزراعییــن، إمكانیــة 
الوصــول إلــى ھــذه المــوارد والتحكــم فیھــا بشــكل 

ــة. ــة القانونی ــن الناحی ــاذ م ــل لإلنف ــتدام وقاب مس
وینبغي للدول أن تفعل ما یلي:  -74

ــة  ــة واالجتماعی ــة الحواجــز االقتصادی إزال (أ) 
واإلداریــة التــي تمنــع األشــخاص الذیــن 
یعیشــون فــي الفقــر مــن المشــاركة فــي 
بمــا  الــرزق،  لكســب  المنتجــة  األنشــطة 
فــي ذلــك مــن خــالل خلــق أصــول إنتاجیــة 

والقــدرات؛ المھــارات  وتطویــر 
االســتثمار فــي الھیــاكل األساســیة لتحســین  (ب) 
إمكانیــة الوصــول إلــى الخدمــات األساســیة 
معیشــي  مســتوى  أجــل  مــن  الالزمــة 
فــي  أفضــل  خیــارات  وخلــق  مناســب، 
لصالــح  والتكنولوجیــا  الطاقــة  مجالــي 
الفقــر؛ فــي  یعیشــون  الذیــن  األشــخاص 

ــن  ــخاص الذی ــدى األش ــون ل ــان أن یك ضم (ج) 
الوصــول  إمكانیــة  الفقــر  فــي  یعیشــون 
بشــكل مناســب إلــى مــوارد مثــل األراضــي 
والمیــاه  والغابــات،  األســماك  ومصائــد 
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الكافیــة لزراعــة الكفــاف، وذلــك مــن خــالل 
جملــة أمــور منھــا اتخــاذ تدابیــر محــددة على 
وعلــى  واإلداري  التشــریعي  المســتویین 
مســتوى السیاســة العامــة لتعزیــز وضمــان 

المنتجــة؛ للمــوارد  المســتدامة  اإلدارة 
ــي  ــق ف ــة الح ــعوب األصلی ــان أن للش ضم (د) 
األراضــي واألقالیــم والمــوارد التــي كانــت 
تمتلكھــا أو تشــغلھا بصفــة تقلیدیــة أو التــي 
ــك؛ ــالف ذل ــبھا بخ ــتخدمھا أو تكتس ــت تس كان

ضمــان حصــول مــن یعیشــون فــي الفقــر،  (ھ) 
ــة  ــات المالی ــى الخدم وال ســیما النســاء، عل
البنكیــة  القــروض  فیھــا  بمــا  األساســیة، 
مــن  ذلــك  وغیــر  العقــاري  والرھــن 
أشــكال االئتمــان، ووســائل التوفیــر اآلمنــة 

التكلفــة؛ والمیســورة 
ــاول  ــي تتن ــان أن تكــون السیاســات الت ضم (و) 
جمیــع مجــاالت الحــق فــي مســتوى معیشــي 
مناســب، مثــل الغــذاء والمــاء والصــرف 

ــة. ــاملة ومتكامل ــكن، ش ــي والس الصح
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الحق في الغذاء والتغذیة الكافیین زاي - 
للصحــة  ضــروري  الكافــي  الغــذاء  إن   -75
بدنیــاً  والنمــاء  الحیــاة  قیــد  علــى  والبقــاء 
ــم  ــل والتالح ــو شــرط مســبق للتكام ــاً، وھ وفكری
االجتماعییــن وللحیــاة الجماعیــة الســلمیة. ویمــس 
ــة.  ــة باالســتقاللیة والكرام ــدام الســیادة الغذائی انع
األشــخاص  یحصــل  األحیــان،  أغلــب  وفــي 
ــى  ــدود عل ــر بشــكل مح ــي الفق ــن یعیشــون ف الذی
الغــذاء الكافــي والمیســور التكلفــة، أو المــوارد 
أو  الغــذاء  ھــذا  إلنتــاج  إلیھــا  یحتاجــون  التــي 
الحصــول علیــھ. وحتــى عندمــا یكــون الغــذاء 
ــخاص  ــى األش ــھ ال یصــل إل ــاً، فإن ــي متاح الكاف
الذیــن یعیشــون فــي الفقــر، وذلــك ألســباب منھــا 
علــى ســبیل المثــال التكلفــة أو التوزیــع غیــر 
القــدرة  أو  التمییــز  علــى  القائــم  أو  المناســب 
المحــدودة للمجموعــات المھمشــة علــى الوصــول 
ــاكل  ــى الھی ــار إل ــوارد المنتجــة أو االفتق ــى الم إل
قلقــاً  یثیــر  ومــا  نــزاع.  وجــود  أو  األساســیة 
ــن أن  ــذي یمك ــذاء ال ــة الغ ــو نوعی ــاً أیضــاً ھ بالغ
یحصــل علیــھ مــن یعیشــون فــي الفقــر أو مــا 
لــھ مــن قیمــة غذائیــة. وكنتیجــة للتمییــز علــى 

مســتوى المؤسســات وداخــل األســرة المعیشــیة أو 
الممارســات الثقافیــة، فــإن النســاء اللواتــي تعشــن 
فــي الفقــر غالبــاً مــا یُحرمــن مــن الحصــول علــى 
ــى  ــن عل ــون قدرتھ ــادل، أو تك ــكل ع ــذاء بش الغ

شــرائھ أو إنتاجــھ ضعیفــة.
وینبغي للدول أن تفعل ما یلي:  -76

ــة  ــة بغی ــط مبوب وضــع أنظمــة لرســم خرائ (أ) 
المعیشــیة  واألســر  المجموعــات  تحدیــد 
المعرضــة بشــكل خــاص النعــدام األمــن 
الغذائــي والتغــذوي وأســباب ذلــك، واتخــاذ 
نحــو  علــى  تطبــق  تصحیحیــة،  تدابیــر 
ــر  ــل توفی ــن أج ــاً، م ــوري وتدریجــي مع ف

الغــذاء الكافــي؛
اعتمــاد اســتراتیجیة وطنیــة لضمــان األمــن  (ب) 
الغذائــي والتغــذوي للجمیــع، باالســتناد إلــى 
مبــادئ حقــوق اإلنســان. وینبغــي أن تولــى 
األولویــة لتوفیــر الغــذاء الكافــي لألشــخاص 
الذیــن یعیشــون فــي الفقــر مــع مراعــاة 
المــوارد  علــى  الحصــول  بیــن  الترابــط 

ــة؛ ــة الكافی ــة والتغذی ــة والنقدی المنتج



23

الفقر المدقع  وحقوق اإلنسان

وضــع آلیــات مناســبة لإلنــذار المبكــر مــن  (ج) 
ــة     أو  ــوارث الطبیعی ــار الك ــع آث أجــل من
الكــوارث التــي یتســبب فیھــا اإلنســان أو 
التخفیــف مــن حدتھــا، بمــا فــي ذلــك اآلثــار 
علــى األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر 
ــاذ  ــة، واتخ ــة والمھمش ــق النائی ــي المناط ف
فــي  للتدخــل  المناســبة  التأھــب  تدابیــر 

حــاالت الطــوارئ؛
ضمــان الوصــول بشــكل كاف إلــى المــوارد  (د) 
المنتجــة، بمــا فیھــا األراضــي والغابــات 
ومصائــد األســماك لكــي یتســنى لألشــخاص 
الذیــن یعیشــون فــي الفقــر إنتــاج الغــذاء 

ــرھم؛ ــھم وألس ألنفس
األراضــي  لتوزیــع  فعالــة  برامــج  تنفیــذ  (ھ) 
واإلصــالح الزراعي، ال ســیما فــي المناطق 
ــة األراضــي  ــز ملكی ــا ترك ــدد فیھ ــي یھ الت
حصــول المجتمعــات المحلیــة الریفیــة علــى 
وقائیــة  تدابیــر  واعتمــاد  العیــش،  ســبل 

لتفــادي انتــزاع األراضــي والمیــاه؛ 
تنقیــح وإلغــاء القوانین التمییزیة والممارســات  (و) 
اإلداریــة المتصلــة بھــا التــي تعیــق االعتــراف 
الذیــن  األفــراد  أو  المجموعــات  بحقــوق 
یعیشــون فــي الفقــر، ال ســیما النســاء، فــي 

ملكیــة أو حیــازة األراضــي والمــوارد؛
اعتمــاد تدابیــر للقضــاء علــى أي نــوع مــن  (ز) 
بتوزیــع  المتعلقــة  التمییزیــة  الممارســات 
الغــذاء داخــل األســرة المعیشــیة أو المجتمــع 
بنــوع  یتعلــق  فیمــا  ســیما  ال  المحلــي، 
الجنــس، مــن خــالل توجیــھ الدعــم المتعلــق 
ــى  ــاء عل ــق النس ــذاء عــن طری ــع الغ بتوزی

ــال؛  ــبیل المث س
ــاء شــبكات لســالمة  ــة وإبق ــي إقام النظــر ف (ح) 
مــن  بغیرھــا  مرتبطــة  تكــون  األغذیــة 
وســائل التدخــل التكمیلیــة التــي تعــزز األمن 
الغذائــي علــى األمدیــن المتوســط والطویــل، 
ــر  ــة األشــخاص غی ــن أجــل حمای ــك م وذل
وھنــاك  أنفســھم.  إعالــة  علــى  القادریــن 
أیضــاً حاجــة إلــى ضمــان مراعــاة سیاســات 
وبرامــج المســاعدة االجتماعیــة للتكالیــف 

الحقیقیــة لنظــام غذائــي مغــذ ومناســب مــن 
ــة؛ ــة الثقافی الناحی

توفیــر آلیــات فعالــة للتوزیــع تراعــي أوجــھ  (ط) 
القصــور الموجــودة فــي الســوق لتیســیر 
الحصــول علــى الغــذاء الكافــي مــن الناحیــة 
الذیــن  لألشــخاص  واالقتصادیــة  المادیــة 
یعیشــون فــي الفقــر، علــى نحــو مقبــول مــن 
الناحیــة الثقافیــة ودون التســبب فــي آثــار 
ســلبیة علــى صغــار المزارعیــن والشــعوب 
أو  والرعــاة  الغابــات  وســكان  األصلیــة 
علــى  تعیــش  التــي  المحلیــة  المجتمعــات 
صیــد األســماك والنســاء. وینبغــي أن یشــمل 
مــن  بكاملھــا  لألنظمــة  اســتعراضاً  ذلــك 

ــذاء؛ ــعار الغ ــد أس أجــل تحدی
جمیــع  تكــون  أن  ضمــان  إلــى  الســعي  (ي) 
ــا  ــا فیھ ــتثمار، بم ــارة واالس ــات التج سیاس
ــة  ــذاء والزراعــة، مواتی ــك الخاصــة بالغ تل
لتعزیــز األمــن الغذائــي والتغــذوي لصالــح 
الجمیــع، واتخــاذ إجــراءات جماعیــة دولیــة 
لمعالجــة انتشــار انعــدام األمــن الغذائــي 
ویجــب  األســعار.  وارتفــاع  والتغــذوي 
أن تكــون إحــدى أولویــات الــدول علــى 
ھــي  معــا  والدولــي  الوطنــي  الصعیدیــن 
وضــع اســتراتیجیات تدعــم التنمیــة الریفیــة 
وتعــزز  اإلنســان،  حقــوق  علــى  القائمــة 
ــادل،  ــھ الع ــتدام وتوزیع ــذاء المس ــاج الغ إنت
الســلع  ســوق  فــي  التقلــب  مــن  وتحــد 
األساســیة الــذي یؤثــر فــي أســعار الغــذاء.

الحق في الماء والحق في الصرف  حاء - 
الصحي

یتضــرر األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي   -77
محدودیــة  مــن  متناســب  غیــر  ضــرراً  الفقــر 
إمكانیــة الحصــول علــى المــاء والوصــول إلــى 
الصــرف الصحــي المناســب. ویشــكل المــاء غیــر 
المأمــون وانعــدام إمكانیــة الوصــول إلــى الصــرف 
أمــراض  أســباب  مــن  رئیســیاً  ســبباً  الصحــي 
ــات  ــة لوفی ــتویات عالی ــة بمس ــھال ذات الصل اإلس
األطفــال والرضــع فــي صفوف األســر التــي تعیش 
ــد مــن الحقــوق  ــدان التمتــع بالعدی فــي الفقــر، ویقی
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ــم  ــي الصحــة والتعلی ــا الحــق ف ــا فیھ األخــرى، بم
والعمــل والخصوصیــة،   ممــا یقــوض بالتالــي 
إلــى حــد كبیــر إمكانیــات التخلــص مــن الفقــر. 
ــن  ــخاص الذی ــن األش ــان، یقط ــب األحی ــي أغل وف
یعیشــون فــي الفقــر مناطــق یكــون فیھــا الحصــول 
علــى المــاء و/أو الوصــول إلــى الصــرف الصحــي 
الھیــاكل  انعــدام  أو  التكلفــة  بســبب  محــدوداً 
ــات لألشــخاص  ــم الخدم األساســیة أو رفــض تقدی
الذیــن لیــس لدیھــم ضمــان شــغل المســكن أو ســوء 
إدارة المــوارد أو التلــوث أو تغیــر المنــاخ. ویؤثــر 
انعــدام إمكانیــة الحصــول علــى المــاء والوصــول 
إلــى الصــرف الصحــي باألخــص فــي النســاء 

ــر. ــي الفق ــن ف ــي یعش ــات اللوات والفتی
وینبغي للدول أن تفعل ما یلي:  -78

ضمــان أن یتــاح لألشــخاص الذیــن یعیشــون  (أ) 
ــن  ــل م ــى األق ــى عل ــد األدن ــر الح ــي الفق ف
ــة  ــة والمأمون ــیة الكافی ــاه األساس ــة المی كمی
مــن أجــل االســتخدام الشــخصي والمنزلــي 
والحاجیــات  الشــرب،  ذلــك  فــي  (بمــا 
المالبــس،  وغســل  الشــخصیة،  الصحیــة 
الصحیــة  والنظافــة  الطعــام،  وإعــداد 
صحیــة  ومرافــق  والمنزلیــة)  الشــخصیة 
ــة وفــي  ــكل مــن الجنســین، مأمون مناســبة ل
المتنــاول مــن الناحیــة المادیــة ومیســورة 

ــة؛ ــث التكلف ــن حی م
إزالــة الحواجــز القانونیــة المتصلــة بحیــازة  (ب) 
األرض، فــي ســیاق الحلــول غیر الرســمیة، 
علــى  الحصــول  مــن  الســكان  لتمكیــن 
ــات  ــھ بخدم ــمي ومرخــص ب ــل رس توصی
أال  وینبغــي  الصحــي.  والصــرف  المیــاه 
ــي  ــق ف ــن الح ــیة م ــرة معیش ــرم أي أس تح
الصحــي  الصــرف  فــي  والحــق  المــاء 

بســبب وضــع ســكنھا أو أرضھــا؛
ضمــان وصــول األشــخاص المتشــردین  (ج) 
إلــى المیــاه والصــرف الصحــي، واالمتنــاع 
عــن تجریــم أنشــطتھم المتعلقــة بالحاجیــات 
الصحیــة، بمــا فیھــا االغتســال والتبــول 
ــة، إذا  ــن العام ــي األماك وقضــاء الحاجــة ف
لــم تكــن ھنــاك أي مرافــق صحیــة مناســبة 

ــم؛ متاحــة لھ

علــى  تفــرض  أال  لضمــان  تدابیــر  تنفیــذ  (د) 
األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر أســعار 
أعلــى للمیــاه بســبب مســتویات االســتھالك؛

تنظیــم حمــالت إعالمیــة واســعة النطــاق  (ھ) 
بشــأن النظافــة الصحیــة عــن طریــق قنــوات 
فــي متنــاول األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي 

الفقــر.

الحق في السكن الالئق وضمان  طاء - 
شغل المسكن وخطر إخالء المساكن 

باإلكراه
األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر غالبــاً   -79
مــا تكــون ظروفھــم الســكنیة غیــر الئقــة، بمــا فــي 
ذلــك فــي األحیــاء الفقیــرة والعشــوائیة، مــع إمكانیــة 
محــدودة أو منعدمــة فــي الحصــول علــى الخدمــات 
األساســیة. وبشــكل عــام یھــدد االكتظــاظ وانعــدام 
األمــن والتعــرض بشــكل غیــر متناســب للكــوارث 
صحــة  أو  حیــاة  البیئیــة  المخاطــر  أو  الطبیعیــة 
األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر. ویفتقــر 
الكثیــر منھــم إلــى ضمــان شــغل المســكن ویعیــش 
ــاكنھم  ــتمرار تحــت خــوف إخــالء مس ــؤالء باس ھ
ــائل  ــم الوس ــون لدیھ ــم، دون أن تك ــا منھ وانتزاعھ
الالزمــة للدفــاع عــن حقوقھــم فــي المحاكــم. إن 
التمییــز فــي الحصــول علــى الســكن وقلــة المســاكن 
المســاكن  فــي  والمضاربــة  التكلفــة  المیســورة 
التــي  االنتھــاكات  إلــى  باإلضافــة  واألراضــي، 
ترتكبھــا جھــات فاعلــة خاصــة، بمــا فیھــا أصحــاب 
العقــارات وسماســرة العقــارات والشــركات المالیة، 
عوامــل تســاھم فــي زیــادة ضعــف األشــخاص 
ــو  ــاً نح ــم أیض ــر وتدفعھ ــي الفق ــون ف ــن یعیش الذی
العــوز والتشــرد. وفــي ظــل ھــذه الظــروف، تواجــھ 
متعــددة مــن التمییــز  النســاء باألخــص أشــكاالً 

ــف. ــداء والعن ویتعرضــن لالعت
وینبغي للدول أن تفعل ما یلي:  -80

ــى التشــرد مــن  ــة للقضــاء عل ــح األولوی من (أ) 
مــع  وطنیــة،  اســتراتیجیة  وضــع  خــالل 
أجــل  مــن  الكافیــة  المــوارد  تخصیــص 
لجمیــع  مناســب  انتقالــي  مــأوى  توفیــر 

المتشــردین؛  األشــخاص 



25

الفقر المدقع  وحقوق اإلنسان

©
 I
LO

/
 M

.C
ro

ze
t



26

األفــراد  جمیــع  لحمایــة  قوانیــن  اعتمــاد  (ب) 
والمجموعــات والمجتمعــات المحلیــة، بمــن 
فیھــم أولئــك الذیــن یعیشــون فــي الفقــر، مــن 
إخــالء المســاكن باإلكــراه علــى یــد جھــات 
ــي  ــة. وینبغ ــر حكومی ــة وغی ــة حكومی فاعل
أن یشــمل ھــذا تدابیــر وقائیــة لتفــادي و/
ــات  ــة وراء عملی ــباب الكامن ــة األس أو إزال
اإلخــالء باإلكــراه، مثــل المضاربــة فــي 

األراضــي والعقــارات؛
والمجتمعــات  لألفــراد  األولویــة  منــح  (ج) 
المحلیــة الذیــن یعیشــون فــي الفقــر عنــد 
ــع المســاكن واألراضــي، ال ســیما فــي  توزی
األماكــن التــي تتــاح فیھــا إمكانیــة الحصــول 
علــى العمــل والخدمــات. ویجــب أن یجــري 
ــى نحــو یراعــي المنظــور  ــع عل ــذا التوزی ھ
الجنســاني، لضمــان اســتفادة الرجال والنســاء 

ــط؛ ــذه الخط ــن ھ ــاواة م ــدم المس ــى ق عل
اتخــاذ تدابیــر فوریــة ترمــي إلــى توفیــر  (د) 
المســكن  لشــغل  القانونــي  الضمــان 
الذیــن  المعیشــیة  واألســر  لألشــخاص 
ــذه  ــى ھ ــرون إل ــر ویفتق ــي الفق ــون ف یعیش
ــن لیســت  ــك الذی ــم أولئ ــن فیھ ــة، بم الحمای
لدیھــم ســندات معتــرف بھــا لملكیــة البیــوت 
ــي  ــن یعیشــون ف ــك الذی أو األراضــي وأولئ

عشــوائیة؛ أحیــاء 
المتســاویة  بالحقــوق  االعتــراف  ضمــان  (ھ) 
المســكن  وشــغل  األرض  فــي  للمــرأة 

إنفاذھــا؛ وضمــان 
للســكن  مناســبة  عامــة  نفقــات  تكریــس  (و) 
السیاســات  وتشــجیع  التكلفــة  المیســور 
الذیــن  األشــخاص  تمكــن  التــي  والبرامــج 
یعیشــون فــي الفقــر مــن الحصــول علــى 
ــي  ــة. وینبغــي أن تول الســكن المیســور التكلف
ھــذه السیاســات والبرامــج األولویــة ألشــد 
المجموعــات حرمانــاً ویمكن أن تشــمل برامج 
لتمویــل المســكن و/أو تحســین األوضــاع فــي 
األحیــاء الفقیــرة و/أو إصــدار ســندات الملكیــة 
وتســویة أوضــاع األحیــاء العشــوائیة و/أو 
تقدیــم إعانــات حكومیــة لإلیجــار أو االئتمــان 

ــكن؛ ــة المس ــل ملكی ــن أج م

منــح األولویــة إلدخــال تحســینات علــى  (ز) 
الھیــاكل األساســیة والخدمــات فــي المناطــق 
ــون  ــن یعیش ــخاص الذی ــا األش ــي یقطنھ الت
فــي الفقــر، بمــا فــي ذلــك توفیــر طــرق 
الجویــة،  األحــوال  جمیــع  فــي  صالحــة 
ومرافــق  المأمونــة،  الشــرب  ومیــاه 
التخلــص مــن النفایــات ومیــاه المجــاري 
الرعایــة  ومرافــق  الصحــي،  والصــرف 

والكھربــاء؛ والتعلیــم،  الصحیــة 
وضــع وتنفیــذ سیاســات وبرامــج للحــد مــن  (ح) 
خطــر الكــوارث فیمــا یتعلــق بالمســاكن مــع 
إیــالء االعتبــار الواجــب لحقــوق األشــخاص 
أن  وینبغــي  الفقــر.  فــي  یعیشــون  الذیــن 
تشــمل الجھــود الرامیــة إلــى إعــادة التأھیــل 
بعــد وقــوع الكــوارث تدابیــر مــن أجــل 
لصالــح  المســكن  شــغل  ضمــان  تعزیــز 
مــن لدیھــم وضــع غیــر آمــن وأن تمنــح 
ــر  ــة إلعــادة إعمــار المســاكن وتوفی األولوی
ــة  ــل المســاكن االجتماعی ــة، مث مســاكن بدیل

أو العامــة، ألشــد المجموعــات حرمانــاً.

الحق في أعلى مستوى ممكن من  یاء - 
الصحة البدنیة والعقلیة

ــر  ــة الفق ــى حلق ــة عل ــة الواضح ــن األمثل م  -81
ــالالً  ــون اعت ــن یعان ــة أن األشــخاص الذی المفرغ
فــي الصحــة معرضــون بشــكل أكبــر ألن یصبحوا 
فقــراء، فــي حیــن أن األشــخاص الذیــن یعیشــون 
فــي الفقــر معرضــون أكثــر للحــوادث واألمــراض 
ــرص المحــدودة للحصــول  ــر الف ــة. وتؤث واإلعاق
علــى الرعایــة الصحیــة البدنیــة والعقلیــة، بمــا 
فــي ذلــك األدویــة، والتغذیــة غیــر الكافیــة وبیئــات 
ــة  ــي صح ــاً ف ــراً بالغ ــة تأثی ــر المأمون ــش غی العی
األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر وتضعــف 
ــد الدخــل  ــى االضطــالع بأنشــطة تول قدرتھــم عل
أو توفــر ســبل الــرزق المنتجــة. وتتحمــل النســاء 
والفتیــات مســؤولیة الرعایــة بشــكل غیــر متناســب 
فــي الوقــت الــذي تنعــدم فیــھ مرافــق الرعایــة 
الصحیــة       أو ال تكــون فــي المتنــاول وعلیھــن 
بالتالــي التخلــي فــي أغلــب األحیــان عــن التعلیــم 

ــة. ــم الرعای أو العمــل الرســمي لتقدی
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وینبغي للدول أن تفعل ما یلي:  -82
لمعالجــة  األبعــاد  متعــددة  تدابیــر  اتخــاذ  (أ) 
العالقــة بیــن اعتــالل الصحــة والفقــر، مــع 
والمتنوعــة  العدیــدة  بالمحــددات  اإلقــرار 
لصحــة األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي 

واســتقاللیتھم؛  وتمثیلھــم  الفقــر 
ــن  ــخاص الذی ــة حصــول األش ــز إمكانی تعزی (ب) 
ــة  ــة الصحی یعیشــون فــي الفقــر علــى الرعای
الوقائیــة والعالجیــة وتحســین نوعیــة ھــذه 
الرعایــة، بمــا فیھــا الرعایة الصحیة الجنســیة 

ــة؛ ــة العقلی ــة الصحی ــة والرعای واإلنجابی
الذیــن  األشــخاص  حصــول  ضمــان  (ج) 
یعیشــون فــي الفقــر علــى األدویــة المأمونــة 
والمیســورة التكلفــة وأال یكــون عــدم القــدرة 
علــى  الحصــول  مــن  مانعــاً  الدفــع  علــى 
األدویــة؛ وعلــى  األساســیة  الصحیــة  الرعایــة 
إنشــاء مرافــق للرعایــة الصحیــة تكــون  (د) 
فــي المتنــاول مــن الناحیــة المادیــة وبشــكل 
فــي  تعیــش  التــي  للجماعــات  مأمــون 
الفقــر، بمــا فــي ذلــك فــي المناطــق الریفیــة 
واألحیــاء الفقیــرة، وضمــان أن یكــون لــدى 
الالزمــة  المــوارد  جمیــع  المرافــق  ھــذه 

لســیر عملھــا جیــداً؛
ــة األوضــاع  ــر خاصــة لمعالج ــاذ تدابی اتخ (ھ) 
فــي  تؤثــر  التــي  الرئیســیة  الصحیــة 
الفقــر،  فــي  یعیشــون  الذیــن  األشــخاص 
ــي أن  ــة. وینبغ ــراض المھمل ــا األم ــا فیھ بم
ــج  ــان وبرام ــن بالمج ــك التحصی ــمل ذل یش
ــن  ــة م ــي الصح ــب أخصائی ــة وتدری تثقیفی
ومعالجتھــا؛ األمــراض  ھــذه  تحدیــد  أجــل 

تنفیــذ سیاســات خاصــة وذات مــوارد كافیــة  (و) 
للتصــدي للعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، 
بمــا فــي ذلــك خدمــات فــي المتنــاول للوقایــة 
وخصوصیــة  كرامــة  تحمــي  والعــالج 

ــر؛ ــي الفق ــن یعیشــون ف األشــخاص الذی
خــاص  بشــكل  مصممــة  خدمــات  تقدیــم  (ز) 
مــن أجــل المجموعــات التــي قــد یطــرح 
حصولھــا علــى الخدمــات الصحیــة تحدیــات 
حواجــز  أو  باللغــة  مثــالً  تتعلــق  معینــة، 

جغرافیــة أو حواجــز ثقافیــة أو الســن أو 
التمییــز أو وضــع صحــي قائــم. وینبغــي أن 
ــر  ــي الفق ــي یعشــن ف تحصــل النســاء اللوات
ــودة  ــة الج ــات عالی ــات ومعلوم ــى خدم عل
فــي مجــال الصحــة الجنســیة واإلنجابیــة.

الحق في العمل والحقوق في مكان  كاف - 
العمل

فــي  یعیشــون  الذیــن  األشــخاص  یعانــي   -83
الفقــر مــن البطالــة والبطالــة الجزئیــة والعمــل 
المؤقــت الــذي ال یُعتمــد علیــھ وتدنــي األجــور 
وظــروف العمــل غیــر اآلمنــة والمھینــة، فــي 
ــى حــد ســواء.  ــة عل ــة والریفی المناطــق الحضری
ویعمــل األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر 
ــمي  ــارج االقتصــاد الرس ــان خ ــب األحی ــي أغل ف
وبــدون إعانــات الضمــان االجتماعــي، مــن قبیــل 
إجــازة األمومــة واإلجــازة المرضیــة والمعاشــات 
یقضــون  وقــد  اإلعاقــة.  وإعانــات  التقاعدیــة 
فــي  فیھــا  یســتیقظون  التــي  الســاعات  معظــم 
مــكان العمــل، مــع العیــش بالــكاد مــن أجورھــم، 
ویواجھــون االســتغالل بمــا فیــھ الســخرة والعمــل 
الجبــري، والطــرد التعســفي واالعتــداء. والنســاء 
شــأنھن  لالعتــداء،  خــاص  بشــكل  معرضــات 
شــأن المجموعــات المتضــررة مــن التمییــز مثــل 
غیــر  والمھاجریــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
ــل  ــادة عــبء عم ــاء ع ــل النس ــجلین. وتتحم المس
الرعایــة بــدون أجــر فــي أســرھن المعیشــیة، 
ممــا یجعلھــن أكثــر عرضــة ألخــذ عمــل ضعیــف 
األجــر وغیــر آمــن، أو یمنعھــن مــن دخــول ســوق 

ــرة.  ــل بالم العم
وینبغي للدول أن تفعل ما یلي:  -84

وضمــان  صارمــة  عمــل  لوائــح  اعتمــاد  (أ) 
إنفاذھــا عــن طریــق مفتشــیة العمــل مــع 
ــع  ــة للتمت ــوارد الكافی ــدرات والم ــر الق توفی

بالحــق فــي ظــروف عمــل الئقــة؛
ــراً  ــال أج ــع العم ــان أن یتقاضــى جمی ضم (ب) 
كافیــاً لتمكینھــم ھــم وأســرھم مــن بلــوغ 

مســتوى معیشــي مناســب؛
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ضمــان أن المعاییر القانونیة المتعلقة بشــروط  (ج) 
ــي  ــرم ف ــق وتُحت ــة تُطب ــة ومرضی عمــل عادل
االقتصــاد غیــر الرســمي، وجمــع بیانــات 
ــر الرســمي؛ ــاد العمــل غی ــم أبع ــة لتقیی مبوب

القضــاء  لضمــان  إیجابیــة  تدابیــر  اتخــاذ  (د) 
والعمــل  الســخرة  أشــكال  جمیــع  علــى 
والخطیــرة  الضــارة  واألشــكال  الجبــري 
اتخــاذ  إلــى  باإلضافــة  األطفــال،  لعمــل 
تدابیــر لضمــان إعــادة اإلدمــاج االجتماعــي 
المتضرریــن  لألشــخاص  واالقتصــادي 

الضــرر؛ تكــرر  وتفــادي 
ضمــان توفیــر الحمایــة والدعــم الكافییــن  (ھ) 
البرامــج  خــالل  مــن  الرعایــة  لمقدمــي 
ذلــك  فــي  بمــا  االجتماعیــة،  والخدمــات 
إمكانیــة االســتفادة مــن رعایــة األطفــال 

التكلفــة؛ المیســورة 
ــن  ــد م ــة مزی ــددة إلتاح ــر مح وضــع تدابی (و) 
الفــرص لألشــخاص الذیــن یعیشــون فــي 
الفقــر مــن أجــل الحصــول علــى العمــل 
الالئــق فــي ســوق العمــل الرســمیة، بمــا فــي 
ذلــك مــن خــالل اإلرشــاد المھنــي وفــرص 

التدریــب وتنمیــة المھــارات؛
ــى  ــي الحصــول عل ــز ف ــى التمیی القضــاء عل (ز) 
الوظیفــة والتدریــب وضمــان أن تكــون برامج 
التدریــب فــي متنــاول األشــخاص األكثــر 
ــة، بمــن فیھــم النســاء  عرضــة للفقــر والبطال
والمھاجــرون واألشــخاص ذوو اإلعاقــة، وأن 

ــم؛ ــة حســب احتیاجاتھ تكــون مصمم
یتســنى  لكــي  النقابیــة  الحریــة  احتــرام  (ح) 
تعزیــز ھویــات وأصــوات وتمثیــل العمــال 
الذیــن یعیشــون فــي الفقــر، فــي الحــوار 
االجتماعــي والسیاســي حــول اإلصالحــات 

المتعلقــة بالعمــل
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الحق في الضمان االجتماعي الم - 
ال یســتطیع األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي   -85
الفقــر فــي أغلــب األحیــان التمتــع بحقھــم فــي 
الضمــان االجتماعــي. وإذا كان ھــذا الحــق یشــمل 
علــى  القائمــة  (األنظمــة  االجتماعــي  التأمیــن 
ــة (األنظمــة  االشــتراكات) والمســاعدة االجتماعی
ــر  ــإن الكثی ــتراكات)، ف ــى االش ــة عل ــر القائم غی
ــة  ــة القائم ــى األنظم ــط عل ــد فق ــدول یعتم ــن ال م
ــا المصــدر الرئیســي  ــتراكات بوصفھ ــى االش عل
إلعانــات الضمــان االجتماعــي، فــي حیــن تكــون 
برامــج المســاعدة االجتماعیــة غیــر كافیــة وغیــر 
ــا أن األشــخاص  ــان. وبم ــة فــي أغلــب األحی فعال
ــر عرضــة  ــم األكث ــر ھ ــي الفق ــون ف ــن یعیش الذی
للعمــل فــي االقتصــاد غیــر الرســمي أو شــغل 
وظائــف غیــر آمنة وضعیفــة األجــر أو البقاء دون 
عمــل ألمــد طویــل أو عــدم القــدرة علــى العمــل، 
فمــن غیــر المرجــح أن یكــون بإمكانھــم دفــع 
اشــتراكات نظــام التأمیــن االجتماعــي والحصــول 
بالتالــي علــى إعانــات ھــذا النظــام مثــل المعاشــات 
التقاعدیــة وإعانــات البطالــة والمــرض. وتكتســي 
ــاء  ــبة للنس ــاكل خطــورة خاصــة بالنس ــذه المش ھ
ــة عــن  ــز ومســؤولیات الرعای حیــث یســفر التمیی
أجــور أدنــى وفتــرات عمــل متقطعــة، ممــا یحــد 
مــن قدرتھــن علــى دفــع اشــتراكات نظــم التأمیــن 

ــا. ــى إعاناتھ االجتماعــي والحصــول عل
وینبغي للدول أن تفعل ما یلي:  -86

للضمــان  شــامل  نظــام  اســتحداث  (أ) 
االجتماعــي وتخصیــص المــوارد الالزمــة 
االســتفادة  تعمیــم  تدریجیــاً  تضمــن  لكــي 
لصالــح  االجتماعــي  الضمــان  مــن 
ــتویات  ــل بالمس ــى األق ــع عل ــع والتمت الجمی
ــة  ــوق االقتصادی ــن الحق ــا م األساســیة الدنی
واالجتماعیــة والثقافیــة. وفــي حیــن ینبغــي 
ــم  ــاً بنظ ــخاص تدریجی ــع األش ــة جمی تغطی
الضمــان االجتماعــي، ینبغــي منــح األولویة 
وتھمیشــاً؛ حرمانــاً  األشــد  للمجموعــات 

وضــع وتطویــر أنظمــة شــاملة وممولــة  (ب) 
االجتماعــي،  للضمــان  وطنیــاً  تمویــالً 
والمســاعدة  االجتماعــي  التأمیــن  تشــمل 
االجتماعیــة، تماشــیاً مــع توصیــات منظمــة 

ــة  ــى للحمای ــد أدن ــأن ح ــة بش ــل الدولی العم
االجتماعیــة؛

ــان أن یحصــل  ــر خاصــة لضم اتخــاذ تدابی (ج) 
الفقــر،    فــي  یعیشــون  الذیــن  األشــخاص 
فــي  یعملــون  ومــن  النســاء  ال ســیما 
االقتصــاد غیــر الرســمي، علــى إعانــات 
الضمــان االجتماعــي بما فیھــا المعاشــات 
لضمــان  الكافیــة  االجتماعیــة  التقاعدیــة 
مســتوى معیشــي مناســب والحصــول علــى 

وألســرھم؛ لھــم  الصحیــة  الرعایــة 
ضمــان إنشــاء أنظمــة الضمــان االجتماعــي  (د) 
شــفاف  نحــو  وعلــى  القانــون  بموجــب 
ومســتدام وشــامل وأن تكــون ھــذه األنظمــة 
ــة  ــات خطــة وطنی ــن مكون ــاً واحــداً م مكون
أكثــر شــمولیة واتســاقاً بشــأن القضــاء علــى 

ــر؛ الفق
الضمــان  أنظمــة  تصمیــم  ضمــان  (ھ) 
االجتماعــي وتنفیذھــا وتقییمھــا بمراعــاة 
االحتیاجــات الخاصــة لألشــخاص الذیــن 
النســاء. ســیما  ال  الفقــر،  فــي  یعیشــون 

الحق في التعلیم میم - 
ــم  ــر ھ ــي الفق ــن یعیشــون ف ــال الذی إن األطف  -87
ــر عرضــة لتــرك المدرســة أو عــدم االلتحــاق  أكث
ــطة  ــالع بأنش ــل االضط ــن أج ــك م ــداً وذل ــا أب بھ
ــدة للدخــل أو المســاعدة فــي المنــزل. ویشــكل  مول
بھــا  یطــور  أن  یمكــن  أساســیة  وســیلة  التعلیــم 
وقدراتھــم  ومواھبھــم  شــخصیاتھم  األشــخاص 
لالســتفادة مــن أقصــى إمكانیاتھــم، ممــا یزیــد مــن 
ــى العمــل والمشــاركة  ــي الحصــول عل ــم ف فرصھ
بفعالیــة أكبــر فــي المجتمــع والتخلــص مــن الفقــر. 
ولھــذا فــإن النتائــج االقتصادیــة لعدم إتمــام المرحلة 
االبتدائیــة أو الثانویــة مــن المدرســة تكــون ضــارة 
ــة الفقــر. ومــن الشــائع أكثــر أن تحــرم  ــم حلق وتدی
الفتیــات مــن الحــق فــي التعلیــم، ممــا یقیــد بالتالــي 

ــاث. ــار اإلن ــد مــن إفق خیاراتھــن ویزی
وینبغي للدول أن تفعل ما یلي:  -88

ــال، بمــن  ــع األطف ضمــان أن یســتطیع جمی (أ) 
فیھــم الذیــن یعیشــون فــي الفقــر، التمتــع 
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المجانــي  االبتدائــي  التعلیــم  فــي  بحقھــم 
واإللزامــي مــن خــالل توفیــر تعلیــم عالــي 
الوصــول  یمكــن  مــدارس  فــي  الجــودة 
ــر  ــف غی ــون ودون تكالی ــكل مأم ــا بش إلیھ

مباشــرة؛
ــد المــدارس فــي المناطــق المحرومــة  تزوی (ب) 
ــة،  ــاءات عالی ــن وذوي كف بمدرســین مدربی
وبالھیــاكل األساســیة، بمــا فیھــا المرافــق 
الجنســین،  مــن  لــكل  المناســبة  الصحیــة 

والمــاء والكھربــاء؛ 
اتخــاذ خطــوات تضمــن بشــكل تدریجــي  (ج) 
إتاحــة التعلیــم وإمكانیــة الحصــول علیــھ 
ــي  ــھ ف ــھ للتكییــف وجودت ــھ وقابلیت ومقبولیت
جمیــع أشــكالھ وعلــى جمیــع مســتویاتھ. 
ویشــمل ذلــك تخصیــص المــوارد، كأولویــة 
مــن األولویــات، لألشــخاص الذین یعیشــون 
فــي الفقــر للتعویــض عــن أوجــھ الحرمــان 
ســبیل  (علــى  واالقتصــادي  االجتماعــي 
المثــال، اتخــاذ تدابیــر اســتباقیة لمكافحــة 
منــح  وتقدیــم  المدرســة،  تــرك  معــدالت 

ووجبــات فــي المــدارس)؛
المجانــي  التعلیــم  إلدراج  تدابیــر  اتخــاذ  (د) 
ــوي  ــى المســتویین الثان بشــكل تدریجــي عل
الفتیــات  لصالــح  ســیما  ال  والعالــي، 
والمجموعــات المعرضــة للفقــر والتھمیــش 
واألقلیــات  اإلعاقــة  ذوي  األطفــال  مثــل 
ــجلین،  ــر المس ــن غی ــن والمھاجری والالجئی
ــال  ــیة، واألطف ــي الجنس واألشــخاص عدیم
وأولئــك  مؤسســات  فــي  یعیشــون  الذیــن 
النائیــة  المناطــق  فــي  یعیشــون  الذیــن 

الفقیــرة؛ واألحیــاء 
ــان  ــا لضم اســتعراض التشــریعات وتعدیلھ (ھ) 
تــرك  لســن  األدنــى  الحــد  بیــن  التوافــق 
الــزواج  لســن  األدنــى  والحــد  المدرســة 

والعمــل؛
توفیــر مراكــز عالیــة الجــودة لتعلیــم األطفال  (و) 
فــي ســن مبكــر مــن أجــل تحســین تعلیــم 
ــر؛ ــي الفق ــون ف ــن یعیش ــال الذی ــة األطف وصح

علــى  القضــاء  أجــل  مــن  تدابیــر  اتخــاذ  (ز) 
البالغیــن؛ لصالــح  ســیما  ال  األمیــة، 

ــن  ضمــان أن یكــون بإمــكان األشــخاص الذی (ح) 
یعیشــون فــي الفقــر معرفــة والتمــاس وتلقــي 
اإلنســان  حقــوق  جمیــع  بشــأن  معلومــات 
علــى  یحصلــوا  وأن  األساســیة  والحریــات 
حقــوق  مجــال  فــي  والتدریــب  التثقیــف 

اإلنســان.

الحق في المشاركة في الحیاة الثقافیة  نون - 
والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبیقاتھ

یقیــد الفقــر إلــى حــد كبیــر قــدرة األفــراد أو   -89
المجموعــات علــى ممارســة حقھــم فــي المشــاركة 
ــة والوصــول  ــاة الثقافی ــاالت الحی ــع مج ــي جمی ف
إلیھــا والمســاھمة فیھــا، وكذلــك قدرتھــم علــى 
التمتــع تمتعــاً فعــاالً بثقافتھــم الخاصــة وثقافــة 
غیرھــم، ممــا یــؤدي إلــى تفاقــم ضعفھــم وإبعادھــم 
ــي الحــر مــن  ــر الثقاف االجتماعــي. ویمكــن التعبی
خــالل القیــم والمعتقــدات والقناعــات واللغــات 
وأســالیب  والمؤسســات  والفنــون  والمعــارف 
ــر  ــي الفق ــون ف ــن یعیش ــخاص الذی ــش، األش العی
للعالــم  ورؤیتھــم  إنســانیتھم  عــن  التعبیــر  مــن 
معانــي  مــن  یمنحونــھ  ومــا  الثقافــي  وتراثھــم 
ال  األحیــان  أغلــب  وفــي  ونمائھــم.  لوجودھــم 
ــر  ــي الفق ــون ف ــن یعیش ــخاص الذی ــتطیع األش یس
ــدم  ــى ق ــھ عل ــدم العلمــي وتطبیقات جنــي ثمــار التق

المســاواة.
وینبغي للدول أن تفعل ما یلي:  -90

االعتــراف بتنــوع التــراث الثقافــي الموجود  (أ) 
فــي أراضیھــا وتحــت والیتھــا وتثمینــھ، بمــا 
ــي الخــاص باألشــخاص  ــراث الثقاف ــھ الت فی

الذیــن یعیشــون فــي الفقــر؛
الثقافــي  التــراث  وحمایــة  احتــرام  (ب) 
الفقــر،  فــي  تعیــش  التــي  للمجموعــات 
بمــا فــي ذلــك مــن خــالل الحمایــة مــن 
االســتغالل غیــر القانونــي أو غیــر العــادل 
وأقالیمھــا  األصلیــة  الشــعوب  ألراضــي 
ومواردھــا علــى یــد موظفیــن حكومییــن 
أو جھــات فاعلــة غیــر حكومیــة، بمــا فیھــا 
مــن  وغیرھــا  الوطنیــة  عبــر  الشــركات 

األعمــال؛  مؤسســات 
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والبرامــج  السیاســات  تطبــق  أال  ضمــان  (ج) 
ــك  ــا تل ــا فیھ ــي، بم ــراث الثقاف ــة بالت المتعلق
ــیاحة،  ــوض بالس ــل النھ ــن أج ــة م المصمم
علــى حســاب المجتمعــات المحلیــة التــي 
تعیــش  فــي الفقــر، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل 
المحلیــة  للمجتمعــات  النشــطة  المشــاركة 

واألفــراد ذوي الصلــة؛
خلــق فــرص لألشــخاص الذیــن یعیشــون  (د) 
ــاة  فــي الفقــر مــن أجــل المشــاركة فــي الحی
الثقافیــة والوصــول إلیھــا والمســاھمة فیھــا، 
بمــا فــي ذلــك مــن خــالل تســھیل الوصــول 
فیھــا  یمكــن  التــي  العامــة  األماكــن  إلــى 
ألفــراد ومجموعــات مــن جمیــع المجتمعــات 
المحلیــة أداء أنشــطة إبداعیــة وترفیھیــة، 

والتجمــع لممارســة شــعائر وإحیــاء حفالت، 
وإقامــة عالقــات فیمــا بینھــم. وینبغــي للــدول 
أن تســھل أیضــاً وصــول األشــخاص الذیــن 
یعیشــون فــي الفقــر إلــى الســلع والخدمــات 

ــة؛ ــات الثقافی والمؤسس
ــان أن تصــل  ــة لضم ــوات إیجابی ــاذ خط اتخ (ھ) 
منافــع التقــدم العلمــي إلــى األشــخاص الذیــن 
یعیشــون فــي الفقــر، وضمــان حصولھــم على 
ــة؛ ــات والمنتجــات العلمی ــات والعملی المعلوم

ــة  ــكارات الضروری ــون االبت ــان أن تك ضم (و) 
ــة  ــن الناحی ــاول م ــي المتن ــة ف ــاة كریم لحی
ــز  ــة میســورة ودون أي تمیی ــة وبتكلف المادی
الذیــن  األشــخاص  فیھــم  بمــن  للجمیــع، 

ــر. ــي الفق ــون ف یعیش
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الفقر المدقع  وحقوق اإلنسان

سادساً -   االلتزامات المتعلقة 
بالمساعدة والتعاون الدولیین

تقدیــم  واجــب  الــدول  عاتــق  علــى  یقــع   -91
ــع  ــا یتناســب م ــن بم ــاون الدولیی ــاعدة والتع المس
قدراتھــا ومواردھــا ونفوذھــا، مثلمــا ینــص علــى 
ــان 55 و56)  ــاق األمــم المتحــدة (المادت ــك میث ذل

ــان. ــوق اإلنس ــة لحق ــوك دولی ــدة صك وع
وفــي إطــار التعــاون والمســاعدة الدولییــن،   -92
التمتــع  وحمایــة  الــدول واجــب احتــرام  علــى 
أي  تفــادي  یشــمل  الــذي  اإلنســان،  بحقــوق 
تصــرف مــن شــأنھ أن یســبب خطــراً متوقعــاً 
یتمثــل فــي المســاس بتمتــع أشــخاص یعیشــون فــي 
ــراء  ــوق، وإج ــذه الحق ــا بھ ــارج حدودھ ــر خ الفق
ــات  ــات وممارس ــن وسیاس ــار قوانی ــات آلث تقییم

خــارج أقالیمھــا.
ــك  ــل ذل ــا فع ــي بإمكانھ ــدول الت ــي لل وینبغ  -93
ــال  ــي إعم ــاھمة ف ــة للمس ــاعدة الدولی ــم المس تقدی
حقــوق اإلنســان والحــد مــن الفقــر كعنصــر مــن 
ــن.  ــاون الدولیی ــاعدة والتع عناصــر واجــب المس
ملكیــة  الدولیــة  المســاعدة  تحتــرم  أن  وینبغــي 
الخاصــة  الســتراتیجیاتھا  الشــریكة  البلــدان 
مــع  تتماشــى  أن  وینبغــي  الفقــر،  مــن  بالحــد 
واإلجــراءات  والمؤسســات  االســتراتیجیات 
ــدان الشــریكة. وینبغــي أن  ــة للبل ــة الوطنی اإلنمائی
تكــون أعمــال المانحیــن متســقة وشــفافة ومنســقة 
وینبغــي أن یُســاءل المانحــون والشــركاء علــى 

حــد ســواء عــن أعمالھــم ونتائــج تدخالتھــم.
وعلــى الــدول واجــب التمــاس المســاعدة   -94
ــة،  ــة بشــروط متفــق علیھــا بصــورة متبادل الدولی
عندمــا ال تســتطیع، رغــم بــذل قصــارى جھودھــا، 
أن تضمــن قــدرة مــن یعیشــون فــي الفقــر داخــل 
أراضیھــا علــى التمتــع بحقــوق اإلنســان. وعلیھــا 
المقدمــة  المســاعدة  اســتخدام  أن  تضمــن  أن 
وإدارتھــا یجریــان وفقــاً لمبــادئ حقــوق اإلنســان.

وعنــد تقدیــم أو تلقــي المســاعدة الدولیــة،   -95
الفعالــة  المشــاركة  تضمــن  أن  للــدول  ینبغــي 
المصلحــة  أصحــاب  وجمیــع  المتلقیــة  للــدول 
المعنییــن، بمــن فیھــم األشــخاص الذیــن یعیشــون 

ــي  ــاركھم ف ــم وتش ــزز قدرتھ ــر، وأن تع ــي الفق ف
ســیاق المســاعدة الدولیــة.

خطــوات  الــدول  تتخــذ  أن  ویجــب   -96
ــردي  ــو ف ــى نح ــة، عل ــددة وھادف مقصــودة ومح
ــة  ــة مواتی ــة دولی ــة تمكینی ــة بیئ أو مشــترك، لتھیئ
للحــد مــن الفقــر، بمــا فــي ذلــك فــي المســائل 
ــددة األطــراف  ــة والمتع ــة بالتجــارة الثنائی المتعلق
المالیــة  والشــؤون  والضرائــب  واالســتثمار 
وحمایــة البیئــة والتعــاون اإلنمائــي. ویشــمل ذلــك 
التعــاون مــن أجــل حشــد أقصــى قــدر مــن الموارد 
المتاحــة مــن أجــل إعمــال حقــوق اإلنســان علــى 

المســتوى العالمــي.
وحتــى عندمــا تكــون دولــة عضــواً فــي   -97
منظمــة دولیــة، فھــي تبقــى مســؤولة عــن تصرفھا 
الخــاص فیمــا یتصــل بالتزاماتھــا فــي مجــال 
حقــوق اإلنســان داخــل إقلیمھــا وخارجــھ. ویشــمل 
ــق  ــر متف ــد ینجــم عــن أي تدابی ــا ق ــد م ــك تحدی ذل
علیھــا دولیــاً مــن أثــر علــى حقــوق اإلنســان، بمــا 
ــي  ــن یعیشــون ف ــى األشــخاص الذی ــك عل ــي ذل ف

ــر. الفق
إلــى  صالحیــات  تنقــل  دولــة  أي  وعلــى   -98
ــع  ــذ جمی ــا أن تتخ ــارك فیھ ــة أو تش ــة دولی منظم
الخطــوات المعقولــة لضمــان أن المنظمــة ذات 
الدولیــة  لاللتزامــات  وفقــاً  تتصــرف  الصلــة 
المتعلقــة بحقــوق اإلنســان التــي تقــع علــى عاتــق 
ــن  ــد م ــوات للح ــو م ــى نح ــة، وعل ــة المعنی الدول

ــر.  الفق
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سابعاً-   دور الجھات الفاعلة غیر 
الحكومیة بما فیھا مؤسسات األعمال

علــى الــدول، وفقــاً اللتزاماتھــا الدولیــة،   -99
واجــب بمنــع انتھــاكات حقــوق اإلنســان التــي 
بمــا  حكومیــة،  غیــر  فاعلــة  جھــات  ترتكبھــا 
ــدول  ــكان ال ــي بإم ــال، الت ــات األعم ــا مؤسس فیھ
االنتھــاكات.  ھــذه  مــن  والحمایــة  تنظیمھــا، 
وعندمــا یتعلــق األمــر بالشــركات عبــر الوطنیــة، 
ــان أن  ــل ضم ــن أج ــاون م ــدول أن تتع ــي لل ینبغ
فــي  اإلنســان  حقــوق  تحتــرم  الشــركات  ھــذه 
الخــارج، بمــا فــي ذلــك حقــوق اإلنســان الخاصــة 
فــي  تعیــش  التــي  والجماعــات  باألشــخاص 
ــة  ــوات إضافی ــاذ خط ــدول اتخ ــي لل ــر. وینبغ الفق
للحمایــة مــن انتھــاكات حقــوق اإلنســان علــى 
یــد مؤسســات األعمــال التــي تمتلكھــا أو تراقبھــا 
الــدول، أو التــي تقــدم لھــا وكاالت حكومیــة الدعــم 

والخدمــات بشــكل كبیــر.
وتقــع علــى عاتــق الجھــات الفاعلــة غیــر   -100
ــال، كحــد  ــا مؤسســات األعم ــا فیھ ــة، بم الحكومی
ــا  ــان، مم ــوق اإلنس ــرام حق ــؤولیة احت ــى، مس أدن
یعنــي تفــادي التســبب أو المســاھمة فــي آثــار 
ضــارة لحقــوق اإلنســان مــن خــالل أنشــطتھا أو 
منتجاتھــا أو خدماتھــا ومعالجــة ھــذه اآلثــار عنــد 

ــا. وقوعھ
التزامــاً  الشــركات  تعتمــد  أن  وینبغــي   -101
ــل  ــن أج ــة م ــة العام ــال السیاس ــي مج ــاً ف واضح
احتــرام حقــوق اإلنســان، بمــا فیھــا حقوق اإلنســان 
الخاصــة باألشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر 
وأن تتوخــى العنایــة الواجبــة بحقــوق اإلنســان 
وأن تقیــم أي آثــار فعلیــة أو محتملــة علــى حقــوق 
اإلنســان تأتــي مــن أنشــطة الشــركة أو الشــركاء 
ــي  ــطة. وینبغ ــذه األنش ــن بھ ــن المرتبطی التجاریی
ــوق  ــى حق ــا عل ــار الضــارة ألعمالھ ــع اآلث أن تمن
األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر وأن تخفــف 
مــن حــدة ھــذه اآلثــار، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل 
إنشــاء آلیــات للتظلــم علــى المســتوى التنفیــذي 
لصالــح األشــخاص   أو الجماعــات التــي تواجــھ 
ــن خــالل المشــاركة  ــل أو م ــذا القبی ــن ھ ــاراً م آث

ــات. فــي ھــذه اآللی

مــن  بالحمایــة  الــدول  التــزام  ویقتضــي   -102
ــر  ــا الغی ــي یرتكبھ ــان الت ــوق اإلنس ــاكات حق انتھ
والتحقیــق  انتھــاك  أي  لمنــع  إجــراءات  اتخــاذ 
ــر عــن  ــم ســبل الجب ــاة وتقدی ــة الجن بشــأنھ ومعاقب
طریــق سیاســات وتشــریعات ولوائــح وإجــراءات 
ــل حصــول  ــدول أن تكف ــى ال ــة. وعل ــة فعال قضائی
المتضرریــن مــن االنتھــاكات المتصلــة بالشــركات 
المتنــاول  وفــي  فوریــة  انتصــاف  ســبل  علــى 
ــاء  ــد االقتض ــوء عن ــك اللج ــي ذل ــا ف ــة، بم وفعال
إلــى ســبل االنتصــاف القضائیــة وآلیــات المســاءلة 
ــة  ــك إزال ــمل ذل ــة. وسیش ــر القضائی ــم غی والتظل
أي حواجــز قانونیــة وعملیــة وإجرائیــة تعیــق 
الوصــول إلــى العدالــة، بمــا فیھــا التمییــز، وتمنــع 
األشــخاص الذیــن یعیشــون فــي الفقــر من اســتخدام 
ھــذه اآللیــات واالســتفادة منھــا بســبب عراقیــل 

ثقافیــة أو اجتماعیــة أو مادیــة أو مالیــة.

ثامناً-   التنفیذ والرصد
یتوقــف التنفیــذ الناجــح للمبــادئ التوجیھیــة   -103
علــى ترجمتھــا إلــى اســتراتیجیات وطنیــة بشــأن 
الفقــر وحقــوق اإلنســان وعلــى اســتحداث آلیــات 
محلیــة فعالــة للرصــد والتنفیــذ، بمــا فــي ذلــك مــن 
خــالل مؤسســات وطنیــة لحقــوق اإلنســان منشــأة 
المؤسســات  بمركــز  المتعلقــة  للمبــادئ  وفقــاً 
اإلنســان  حقــوق  وحمایــة  لتعزیــز  الوطنیــة 

ــس). ــادئ باری (مب
الــدول  وتنفــذ  تعتمــد  أن  وینبغــي   -104
اســتراتیجیة وطنیــة شــاملة وخطــة عمــل للقضــاء 
منظــور  مــن  إطارھمــا  یحــدَّد  الفقــر،  علــى 
حقــوق اإلنســان. وینبغــي أن تدمــج خطــة العمــل 
ــة وأن تحــدد  ــع المســتویات اإلداری ــة جمی الوطنی
ــا  ــر وأن تمنحھ احتیاجــات مــن یعیشــون فــي الفق
إطــارا  الخطــط  توفــر  أن  وینبغــي  األولویــة. 
الحتــرام  العامــة  والبرامــج  الخدمــات  لجمیــع 
حقــوق اإلنســان الخاصــة بمــن یعیشــون فــي الفقــر 
وحمایتھــا وإعمالھــا وأن تضــع مؤشــرات ونقــاط 
مرجعیــة وجــداول زمنیــة یمكــن بھــا رصــد التقــدم 
المحــرز. وینبغــي وضــع االســتراتیجیة والخطــة 
واســتعراضھما دوریــاً عــن طریــق عملیــة شــفافة 
ــة للمنظــور الجنســاني. وینبغــي  وشــاملة ومراعی
أن تولــي عملیــة وضــع االســتراتیجیة وخطــة 



©
 I
LO

/
 M

.C
ro

ze
t

35

الفقر المدقع  وحقوق اإلنسان

خــاص  بشــكل  االھتمــام  ومحتویاتھمــا  العمــل 
للمجموعــات الضعیفــة والمھمشــة. وینبغــي للدول 
ــي أن  ــاركة وینبغ ــرص المش ــر ف ــدد وتنش أن تح
ــى  ــة عل ــة المقترح ــة العام ــر السیاس ــر تدابی تُنش
ــة تیســر الحصــول علیھــا. نطــاق واســع وبطریق

وینبغــي للــدول أن تكلــف ھیئــة وطنیــة   -105
مســتقلة بمھمــة رصــد الجوانــب الكمیــة والنوعیــة 
وتقدیــم  اإلنســان،  حقــوق  منظــور  مــن  للفقــر 
مجموعــات البیانــات المبوبــة الالزمــة للتنفیــذ 
الفعــال. وینبغــي جمــع المعلومــات ومعالجتھــا 
ــل  ــن أج ــك م ــاً وذل ــة دولی ــر المقبول ــاً للمعایی وفق
حمایــة حقــوق اإلنســان وكفالــة الســریة واحتــرام 

الخصوصیــة.
ویُشــجع الشــركاء اإلنمائیــون والــوكاالت   -106
المتخصصــة لمنظومــة األمم المتحــدة والمنظمات 

ــدول الرامیــة إلــى  اإلقلیمیــة علــى دعــم جھــود ال
تنفیــذ المبــادئ التوجیھیــة، بمــا فــي ذلــك مــن 
خــالل التعــاون فیمــا بیــن دول الجنــوب. ویمكــن 
أن یشــمل ھــذا الدعــم التعــاون التقنــي والمســاعدة 
وتقاســم  المؤسســات  قــدرات  وتطویــر  المالیــة 
ــا. ــل التكنولوجی ــرات ونق ــادل الخب ــارف وتب المع
ویجــب أن یخضــع تنفیــذ خطــط العمــل   -107
الوطنیــة للمســاءلة التامــة مــن جانــب األشــخاص 
الذیــن یعیشــون فــي الفقــر وأن تضطلــع برصــده 
مجموعــة كبیــرة مــن الجھــات الفاعلــة، مثــل 
ــة لحقــوق اإلنســان والمحاكــم  المؤسســات الوطنی
واللجــان البرلمانیــة واآللیــات اإلقلیمیــة والدولیــة 
لحقــوق اإلنســان. وینبغــي أن یتمكــن األشــخاص 
الذیــن یعیشــون فــي الفقــر مــن المشــاركة فــي 
ــي أن  ــذه. وینبغ ــات الرصــد ھ ــذ آلی وضــع وتنفی
ــق  ــة تنطل ــاءلة اجتماعی ــات مس ــدول آلی تشــجع ال
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مــن القاعــدة، وذلــك علــى ســبیل المثــال عــن 
األداء،  لتقییــم  المواطنیــن  بطاقــات  طریــق 
وعملیــات المراجعــة االجتماعیــة ونظــم المیزانیــة 

التشــاركیة.

تاسعاً-   التفسیر
ــة  ــادئ التوجیھی ــر ھــذه المب یجــب أال تُفسَّ  -108
ــكل  ــأي ش ر أو تضــر ب ــوِّ ــد أو تح ــا تح ــى أنھ عل
القانــون  فــي  بھــا  المعتــرف  بالحقــوق  آخــر 
ــة  ــر ذات الصل ــوق اإلنســان والمعایی ــي لحق الدول
أو بالحقــوق التــي تتماشــى والقانــون الدولــي علــى 

ــي. ــون وطن ــي أي قان ــھ ف ــرف ب ــو المعت النح
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