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 تصدير

 يف  ٤٠ففي ظل نسبة مذهلة قدرها      . لفقر أكرب حتٍد يف جمال حقوق اإلنسان يواجهه العامل اليوم         يشكل ا  
املائـة مـن سكان العامل يعيشون حقيقة الفقر املدقع أو يواجهون خطر الوقوع فيه، ويف ظل وضع يتمثل يف أن                 

، فإن وجود عامل )١( هتدد بقاءهواحداً من كل مخسة أشخاص يعيشون يف حالة من الفقر تبلغ من الشدة ما جيعلها    
 .متحرر من العوز واخلوف، حسب الرؤية املنشودة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ما زال أمالً بعيد املنال

فكما يدلل تقرير مشروع األمم املتحدة لأللفية تدليالً قوياً، . ووجود الفقر هبذا احلجم ليس قدراً مقدوراً 
. وقد أعربت احلكومات حول العامل عن التزامها القوي بالقضاء على الفقر. )٢(ابل للتحقيقفإن هناية الفقر هدف ق

، كرر زعماء العامل اإلعراب عن      ٢٠٠٥ويف أحـدث مـثال لذلـك، يف مؤمتر القمة العاملي الذي ُعقد يف عام                
مبا يف ذلك القضاء على تصـميمهم على ضمان حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف الوقت احملدد وبصورة كاملة،            

والتحدي املاثل . )٣("يف العيش يف حرية وكرامة، مبنأى عن الفقر واليأس"الفقر واجلوع، مشددين على حق الناس 
 . اآلن هو ترمجة هذه االلتزامات إىل عمل ملموس

مكن وليس الفقر مسألة تتعلق بالدخل فقط بل هو، وهو أمر أكثر أمهية من حيث اجلوهر، مسألة أن يت                  
وهو يصف جمموعة   . املرء من أن يعيش حياة ينعم فيها بالكرامة ويتمتع فيها حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية             

متشـعبة مـن أوجه احلرمان املترابطة اليت يدعم بعضها بعضاً واليت تؤثر على قدرة الناس على املطالبة والتمتع                   
ولذلك فإن إنكار حقوق اإلنسان يشكل، بطريقة       . االجتماعيةحبقوقهم املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية و     

 .جوهرية، جزءاً من ذات تعريف ماهية الفقر

ومن شأن فهم الفقر فهماً يراعي حقوق اإلنسان أن ييسر إجياد استجابات لألبعاد املتعددة للفقر تكون                 
ية بشأن التنمية واحلد من الفقر إذ هو ينظر         وهذا الفهم يكّمل النُُّهج األخرى األكثر تقليد      . أكثر فعالية وإنصافاً  

ليس فقط إىل املوارد ولكن أيضاً إىل القدرات واخليارات واجلوانب األمنية والقوة املطلوبة للتمتع مبستوى مالئم                
 .من املعيشة ومن احلقوق األساسية األخرى املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية

املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية لنهج يرتكز على حقوق اإلنسان ُيتبع يف           "عـنون   وهـذا املنشـور امل     
، يهدف إىل مساعدة البلدان والوكاالت الدولية واملشتغلني بالتنمية يف ترمجة قواعد            "استراتيجيات احلد من الفقر   

 .ومعايري ومبادئ حقوق اإلنسان إىل سياسات واستراتيجيات حتقق مصلحة الفقراء

                                                        

: التعاون الدويل على مفترق الطرق    : ٢٠٠٥تقرير التنمية البشرية لعام      اإلمنائي،   برنامج األمم املتحدة   )١(
 .١٦-١٣، الصفحات )٢٠٠٥نيويورك، األمم املتحدة،  (املعونة والتجارة واألمن يف عامل غري متساٍو

)٢( United Nations Millennium Project, Investing in Development: A Practical Plan to Achieve 

the Millennium Development Goals (London and Sterling, VA, Earthscan, 2005). 
 ).١٤٣، الفقرة RES/A/60/1 (٢٠٠٥نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام  )٣(
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ويرتكـز العمـل املضطلع به هنا على عدة منشورات سابقة صادرة عن مفوضية األمم املتحدة السامية                  
ومشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بنهج يرتكز على حقوق اإلنسان ُيتبع يف استراتيجيات احلد من حلقوق اإلنسان 

 قام بوضعها األساتذة اجلامعيون بول ،)٢٠٠٤ (إطار مفاهيمي: وحقوق اإلنسان واحلد من الفقر) ٢٠٠٢ (الفقر
َهْنت ومانفريد نوَواك وِصدِّيق عثماين، كما أنـه يعتمد على مشاورات أُجريت مع جهـات شىت من أصحاب                

 ). من بينها الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية(املصلحة 

مل يف ميدان مبثل هذا التعقيد، فإنين آمل أنَ تثْبت فائدهتا ومع أن هذه األداة ليست على اإلطالق خطة ع 
 .على الصعيد القطري يف تدعيم نوعية وتأثري واستدامة االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر

 لويس أربور
 مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
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 تنويـه

قدمه عدد كبري من األفراد واملنظمات من دعم         لوال ما    املبادئ التوجيهية مل يكـن ليتسـىن إعداد هذه         
 .ومشورة وإسهامات

وتشـعر مفوضـية األمـم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان باالمتنان بشكل خاص للتعاون املقدم من املفوضية                  
ومؤسسة فورد ، )الفاو(األوروبـية والشـبكة األوروبية املعنية بالديون والتنمية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة            

التعاون يف جمال   /اخلرييـة، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي             
املساعدة اإلمنائية، ومعهد التنمية ملا وراء البحار، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة                

 .، والبنك الدويل، ومنظمة الصحة العاملية)اليونسكو(دة للتربية والعلم والثقافة األمم املتح

وتعرب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن امتناهنا لألساتذة اجلامعني بول هنت، ومانفريد  
 .لوثيقةنوَواك وِصدِّيق عثماين، الذين وضعوا مشروع املبادئ التوجيهية الذي ترتكز عليه هذه ا
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 جدول احملتويات

 مقدمة

 الفصل

 األساس املنطقي للنهج املرتكز على حقوق اإلنسان -األول 

 عملية صياغة وتنفيذ ورصد أي استراتيجية من استراتيجيات احلد من الفقر  -الثاين 
 ترتكز على حقوق اإلنسان 

 حتديد من هم الفقراء :١املبدأ التوجيهي 
 ار الوطين والدويل حلقوق اإلنساناإلط :٢املبدأ التوجيهي 
 املساواة وعدم التمييز :٣املبدأ التوجيهي 
 حتديد األهداف واملقاييس واألولويات :٤املبدأ التوجيهي 
 املشاركة :٥املبدأ التوجيهي 
 الرصد واملساءلة :٦املبدأ التوجيهي 
 املساعدة والتعاون على الصعيد الدويل :٧املبدأ التوجيهي 

 توى أي استراتيجية للحد من الفقر ترتكز على حقوق اإلنسانحم -الثالث 

 إدماج املعايري اخلاصة حبقوق إنسان حمددة :٨املبدأ التوجيهي 

 احلق يف العمل ○   
 احلق يف غذاء كاٍف ○   
 احلق يف السكن الالئق ○   
 احلق يف الصحة ○   
 احلق يف التعليم ○   
 ةاحلق يف األمن الشخصي واخلصوصي ○   
 احلق يف التمتع بفرص متساوية للوصول إىل القضاء ○   
 احلقوق واحلريات السياسية ○   

 

 

 



 مقدمة

1 

 

 ]جدول احملتوياتيرجى الرجوع إىل  [مقدمة

وهذان اهلدفان مرتبطان . إن تعزيز حقوق اإلنسان ومكافحة الفقر يدخالن يف صميم والية األمم املتحدة    -١
اآلخر، كما اعُترف بذلك يف مجلة صكوك منها إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام             ارتـباطاً وثيقاً ويعزز كل منهما       

: يف جو من احلرية أفسح    "وباملثل، فإن تقرير األمني العام املعنون       . ٢٠٠٠ وكذلـك إعالن األلفية لعام       ١٩٩٣
يدان تأكيد أمهية  يع٢٠٠٥، ونتائج مؤمتر القمة العاملي لعام "صوب حتقيق التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميع

 .حقوق اإلنسان لغرض احلد من الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية املنصوص عليها يف إعالن األلفية

ويهدف هذا املنشور إىل اإلسهام يف املساعي املبذولة على نطاق األمم املتحدة إلدماج حقوق اإلنسان يف   -٢
 نتيجة لطلب مقدم من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية         وهو يأيت . اجلهـود اإلمنائـية الرامية إىل مكافحة الفقر       

وضع مبادئ توجيهية أساسية    "واالجتماعـية والثقافـية إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بغية             
واهلدف منه هو تزويد واضعي السياسات      ". إلدمـاج حقوق اإلنسان يف االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر         

سني العاملني يف جمال تصميم وتنفيذ استراتيجيات احلد من الفقر مببادئ توجيهية العتماد هنج مرتكز على                واملمار
 .حقوق اإلنسان ُيتبع يف احلد من الفقر

مسيطَراً عليها  "وملا كان من املُسلم به على نطاق واسع أن استراتيجيات احلد من الفقر جيب أن تكون                  -٣
نون حقوق اإلنسان الدويل ينظم يف املقام األول العالقة بني الدول واألفراد، فإن التركيز         وبالنظر إىل أن قا   " قطرياً

بيد أنه ُيؤمل أن تكون هذه املبادئ التوجيهية مفيدة         .  ينصب على دور الدولة    املبادئ التوجيهية الرئيسي يف هذه    
لوطنية حلقوق اإلنسان، ووكاالت     أي منظمات اجملتمع املدين، واملؤسسات ا      -أيضـاً للجهات الفاعلة األخرى      

 .  امللتزمة بالقضاء على الفقر-منظومة األمم املتحدة، واملنظمات الدولية األخرى 

 مصوغة بدرجة معينة من العمومية لكي تكون مالئمة يف ظل معظم األوضاع             املبادئ التوجيهية وهـذه    -٤
 باألحرى تشرح وتوّضح مبادئ معينة ينبغي االسترشاد بل هي. وينبغي عدم اعتبارها دليالً فنياً معيارياً. والظروف

هبـا يف عملـية صياغة وتنفيذ ورصد أي استراتيجية للحد من الفقر إذا كان هلا أن تتفق مع النهج املرتكز على                      
والشيء املتوقع هو أنه مىت فُهمت املبادئ، ستتمكن اجلهات الفاعلة العاملة يف جمال احلد من               . حقـوق اإلنسان  

من تنفيذ هذه املبادئ يف جمال التطبيق وهي تضع نصب عينيها اخلصائص احملددة للبيئات اليت تعمل فيها                 الفقـر   
 .وتستعني بأدوات أكثر حتديداً حسب احلاجة

ويف حني أن مبادئ النهج املرتكز على حقوق اإلنسان يف جمال احلد من الفقر هي مبادئ تنطبق بصورة                   -٥
 على الفقر يف البلدان املبادئ التوجيهيةفقرية على السواء، ينصب التركيز الرئيسي هلذه عامة على البلدان الغنية وال

وهذا ُيعزى، يف جانب منه، إىل االعتراف باحلقيقة الواضحة املتمثلة يف أن الفقر مشكلة أخطر بكثري يف                 . الفقرية
 الغنية ل ـه مسات خاصة يلزم تناوهلا        ولكنه ُيعزى أيضاً، يف جانب آخر، إىل أن الفقر يف البلدان          . هـذه البلدان  
 . تناوالً مستقالً



 مقدمة
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 مجيع جوانب حقوق اإلنسان بنفس القدر من التأكيد، ألهنا موضوعة           املـبادئ التوجيهية  وال تتـناول     -٦
واختيار . للسياق احملدد املتعلق باحلد من الفقر، الذي ال يشكل إال جزءاً من جدول حقوق اإلنسان األوسع نطاقاً

اإلنسـان املخـتلفة واألمهـية النسبية اليت توىل هلا يرتكزان على أحكام تقديرية بشأن حتديد احلقوق                 حقـوق   
وهذه األحكام التقديرية، من ناحيتها، تسترشد بفهم مؤداه أنه   . وااللتزامات األكثر مالءمة للسياق املتعلق بالفقر     

ومما يتسم بأمهية خاصة يف سياق احلد من        . )٤(ميكـن حلقوق اإلنسان أن تكون وثيقة الصلة بالفقر بطرق خمتلفة          
 .الفقر احلقوق غري الوثيقة الصلة باملوضوع سواء من حيث بنيتها أو دورها كأداة

 مثل -ومن منظور حقوق اإلنسان، ميكن وصف الفقر بأنه إنكار حق الشخص يف طائفة من القدرات األساسية        -٧
 القرار ويف احلياة     حييا يف صحة جيدة، وعلى أن يشترك يف عمليات صنع          قدرة املرء على أن يأكل بقدر واٍف، وعلى أن        

وجيوز القول، بلغة احلقوق، أن الشخص الذي يعيش يف وضع من الفقر هو شخص . االجتماعية والثقافية للمجتمع
  مثل احلق يف كل من الطعام، والصحة، واملشاركة        -يظـل بالنسـبة إلـيه عدد من حقوق اإلنسان غري ملبَّى             

وهلذه احلقوق أمهية بنيوية بالنسبة إىل الفقر إذا كان عدم سيطرة الشخص على املوارد . السياسـية، وما إىل ذلك  
وتتسم بعض حقوق اإلنسان بطابع جيعل الوفاء هبا يساعد على . االقتصادية يؤدي دوراً يف التسبب يف عدم إعماهلا

وعلى سبيل املثال، إذا أُعمل احلق يف العمل فإنه         .  الفقر إعمـال حقوق إنسان أخرى هلا أمهية بنيوية بالنسبة إىل         
وبطبيعة احلال قد يكون لنفس احلق اإلنساين أمهية بنيوية وأمهية أداتية على            . يسـاعد على إعمال احلق يف الغذاء      

و أداتية أو    إما ألسباب بنيوية أ    - احلقوق اليت تعترب وثيقة الصلة بالفقر        املبادئ التوجيهية وتتناول هذه   . السـواء 
 ].١٠٧ و٣٠يرجى الربط بالفقرتني [لكال النوعني من األسباب 

 فيعرض بصورة عامة املبادئ األساسية للنهج       الفصل األول أما  . وتنقسـم هذه الوثيقة إىل ثالثة فصول       -٨
 من فيعرض مبزيد) ٧-١املبادئ التوجيهية    (الفصل الثاين وأما  . املرتكـز عـلى حقوق اإلنسان وأساسه املنطقي       

التفصيل الكيفية اليت ينبغي هبا أن تدخل مبادئ حقوق اإلنسان يف تشكيل عملية صياغة وتنفيذ ورصد استراتيجية 
فيتناول اتباع النهج املرتكز على حقوق اإلنسان لتحديد ) ٨املبدأ التوجيهي  (الفصل الثالثوأما . للحد من الفقر

ناصر الرئيسية الستراتيجية ترمي إىل إعمال عدد من حقوق         حمـتوى أيـة استراتيجية للحد من الفقر، فيحدد الع         
 .اإلنسان احملددة وااللتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان ذات األمهية اخلاصة ملسألة احلد من الفقر

إذ . تنبين حول أربعة أجزاء   ) ٨املبدأ التوجيهي    (الفصل الثالث ومناقشة كل حق أو جمموعة حقوق يف         -٩
وحيدد . بصورة إمجالية أمهية معايري معنية من معايري حقوق اإلنسان يف سياق التصدي للفقر             "ألف"الفرع  حيدد  

.  نطاق أو حمتوى احلقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان             "باء"لفـرع   ا
اإلنسان الدولية يف هذا الصدد؛     وتيسـرياً لألغراض املرجعية، ُتدَرج أطر ُتستنَسخ فيها بعض أهم أحكام حقوق             

كمـا أهنا تشري إىل املؤمترات العاملية اليت ُعقدت يف اآلونة األخرية وإىل أهم ما يتصل باملوضوع من تعليقات أو                    

                                                        

لالطالع على مناقشة أكثر تفصيالً للطرق املتعددة اليت ميكن أن تكون هبا حقوق اإلنسان وثيقة الصلة  )٤(
,A : Human Rights and Poverty Reduction OHCHR: ضـية السامية حلقوق اإلنسان بالفقـر، انظـر وثـيقة املفو   

1, Section )2004New York and Geneva, United Nations, (Conceptual Framework )  حقوق اإلنسان واحلد من
 ).إطار مفاهيمي: الفقر
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 األهداف  "جيم"الفرع  وحيدد  . )٥(توصيات عامة اعتمدهتا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة         
وفيما يتعلق بكل   . قوق إنسانية حمددة والتزامات وقوائم حمددة متعلقة حبقوق اإلنسان        الرئيسـية فـيما يتصل حب     

. هـدف، ستساعد مؤشرات معينة على تقييم املدى الذي جيري يف حدوده حتقيق هذه األهداف على مر الوقت                 
د بعض التعليقات وتوَر.  السمات الرئيسية الستراتيجية ترمي إىل حتقيق األهداف احملددة    - "دال"الفرع  وحيـدد   

 .املبادئ التوجيهية احملددة يف هذه واالستراتيجيات األهداف واملؤشراتاملوجزة خبصوص 

 املذكورة من صفيفة احلقوق وااللتزامات احملددة كما وردت يف قانون حقوق            األهدافوقـد اسُتمدت     -١٠
ما هي األهداف الرئيسية اليت من شأن       : وقد اسُترشد يف اختيار هذه األهداف بالسؤال التايل       . اإلنسـان الدويل  

الوفاء هبا ضمان إعمال احلقوق وااللتزامات ذات األمهية اخلاصة للفقراء؟ وكثري من هذه األهداف مستند، ومماثل، 
 .٢٠٠٠سبتمرب /لألهداف احملددة يف الغايات اإلمنائية لأللفية اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف أيلول

أوالً، فإن بناء مؤشرات يف جمال حقوق اإلنسان هو .  جدير باملالحظةباملؤشراتملتعلقة وعدد من النقاط ا -١١
ومع ذلك، فقد ُبذلت حماولة لكي ُتستمد . )٦(مسعى مستمر، وال يدَّعي هذا املنشور أنه قد حسم هذه املسألة متاماً

منائية لأللفية، جمموعة من املؤشرات تبدو مـن الكتابات املوجودة فعالً، مبا يف ذلك الكتابات املتعلقة بالغايات اإل  
وفضالً عن ذلك، فإن القائمة . أكثر املؤشرات مالءمة لألهداف املعنية، مع وضع السياق املتعلق بالفقر يف االعتبار

وعلى كل بلد أن يقرر لنفسه ما هي املؤشرات األكثر      . املقـترحة باملؤشـرات موضوعة لألغراض املرجعية فقط       
 . احملددةمالءمة لظروفه

ثانـياً، فـإن اهلدف من استخدام املؤشرات هو توضيح أحوال الناس الذين يعيشون يف حالة فقر وليس               -١٢
ولذلك فسيتعني يف حاالت كثرية جتزئة املؤشرات لكي تعكس وضع الناس الذين            . الوضع املتوسط للسكان ككل   

أما حتديد نوع . اء واألقليات و الشعوب األصليةيعيشون يف حالة فقر وخاصة من بينهم الفئات احملرومة مثل النس    
بيد أنه  . جتـزئة املؤشرات املالئمة على وجه الدقة فسيعتمد على طبيعة ما هو مستهدف والظروف اخلاصة للبلد               

بالنظر إىل تأثري الفقر على النساء تأثرياً غري متناسب بوجه عام، ينبغي يف معظم احلاالت جتزئة املؤشرات حسب                  
 .سنوع اجلن

                                                        

 وحمتوى حقوق معينة من     تتـيح التعليقات والتوصيات العامة توجيهات للدول األطراف بشأن معىن          )٥(
ومجيع التعليقات والتوصيات العامة    . حقـوق اإلنسان والتدابري اليت ُينصح باختاذها لتحسني ضمان إعمال هذه احلقوق           

، وينشر سنوياً جتميع هلا )OHCHR website(متاحة على املوقع الشبكي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 
 وعددها  ٢٠٠٦مايو  / لالطالع على التعليقات والتوصيات العامة املعتمدة حىت أيار        Rev/1/GEN/HRI.8: النظر الوثيقة (

 ). تعليقاً وتوصية١١٣
مـن اجلديـر بالذكر أنه توجد حالياً عدة مبادرات، من بينها املبادرات اليت اقترحتها مفوضية األمم       )٦(

اص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن    واملقرر اخل ) HRI/MC/2006/7(املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     
وهي تبحث استخدام املؤشرات الكمية والكيفية يف عمليات تقييم إعمال ) E/CN.4/2006/48(من الصحة البدنية والعقلية 

 . حقوق اإلنسان
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 هي مؤشرات قياسية للتقدم االجتماعي      املبادئ التوجيهية ثالـثاً، فإن معظم املؤشرات املقترحة يف هذه          -١٣
االقتصادي، على الرغم من أنه جتدر مالحظة أن بعض مؤشرات حقوق اإلنسان، وال سيما تلك املتعلقة باحلقوق                 

وبصورة أساسية، فما مييز مؤشر     .  االقتصادي -عي  املدنـية والسياسية، ال َتظهر عادة يف مقاييس التقدم االجتما         
 :  االقتصادي ليس هو جوهره بقدر ما هو       -حقـوق اإلنسـان عـن املؤشر املُجزَّأ القياسي للتقدم االجتماعي            

الغرض الذي يتوخى منه خدمته، أال وهو رصد        ) ب(اشتقاقه مباشرة من قاعدة من قواعد حقوق اإلنسان و        ) أ(
 .اسبة من خيلّون بالتزاماهتم يف هذا الصددحقوق اإلنسان بقصد حم

وقد تكون بعض   . ويقصـد باالستراتيجيات املقترحة ألي حق بعينه أن تكون إرشادية أكثر منها هنائية             -١٤
التوصـيات املقترحة هنا وثيقة الصلة باملوضوع يف بعض احلاالت ولكنها قد ال تكون كذلك يف حاالت أخرى،                

ويتعني أن حيدد هذه    . اختاذ إجراءات مل جير التطرق إليها هنا على اإلطالق        بيـنما قـد توجـد ظروف تتطلب         
التفاصـيل األشخاص املشتِركون بنشاط يف إعداد استراتيجيات احلد من الفقر، وال مندوحة من أن تتباين هذه                 

صوص حق أو التزام    وباإلضافة إىل ذلك، يتعني النظر إىل االستراتيجية املقترحة خب        . التفاصـيل تبعاً للسياق املعين    
وهكذا فاالستراتيجية املقترحة إلعمال    . معـني باعتبارها جزءاً من هنج شامل وليس باعتبارها وافية يف حد ذاهتا            

احلق يف الطعام لن تنجح خبصوص كل فرد ما مل ُيحرز تقدم يف إعمال احلق يف العمل ألنه يكون على معظم الناس 
وفضالً عن ذلك، سيعتمد    . طعام العمل من أجل شراء الطعام من السوق       الذيـن ال يعملـون مباشرة يف إنتاج ال        

 ].١٠٧بالفقرة يرجى الربط [اإلعمال الناجح ألي حق على املؤسسات املعنية لتحقيق املشاركة والرصد واملساءلة 

 



 

 

 
 الفصل األول

 ]جدول احملتوياتيرجى الرجوع إىل  [األساس املنطقي للنهج املرتكز على حقوق اإلنسان

إن النهج املرتكز على حقوق اإلنسان يؤكد على الطبيعة املتعددة األبعاد للفقر، فيصف الفقر يف صورة طائفة من    -١٥
أوجـه احلـرمان املترابطـة اليت يعزز بعضها بعضـاً، ويوجه االنتباه إىل ما يرتبط بالفقر مـن وصم ومتييز وانعدام أمن      

الكرامـة املرتبطان بالفقر من مصادر شىت، مثـل االفتقـار إىل مستوى معيشي   وينبع احلرمان وجرح    . واستبعاد جمتمعي 
. مالئـم، مبـا يف ذلـك الغذاء والكساء واملسكن واالجتاه املتمثل يف أن الفقراء يكونون مهمَّشني ومستبعدين اجتماعياً                  

 . وااللتزام بضمان احترام حقوق اإلنسـان يعمل كقوة تناهض مجيع أشكـال احلرمان هذه

والفكـرة األساسية اليت يقوم عليها اعتماد هنج مرتكز على حقوق اإلنسان بشأن احلد من الفقر هي أن               -١٦
السياسات واملؤسسات املتعلقة باحلد من الفقر ينبغي أن تكون مبنية صراحة على املعايري والقيم املنصوص عليها يف 

. اء كانت صرحية أو ضمنية، تشكل السياسات واملؤسساتفهذه املعايري والقيم، سو. قانون حقوق اإلنسان الدويل
فهذه احلقوق، .  هو إطار حقوق اإلنسان الدولية-ويتيح النهج املرتكز على حقوق اإلنسان إطاراً معيارياً صرحياً 

 لصياغة  الـيت ترتكـز على قيم أخالقية معترف هبا عاملياً واليت تتعزز بالتزامات قانونية، تتيح إطاراً معيارياً قوياً                 
 ).٢املبدأ التوجيهي انظر ()٧(السياسات الوطنية والدولية، مبا يف ذلك استراتيجيات احلد من الفقر

ويـؤدي تطبـيق هنـج حقـوق اإلنسـان على عملية احلد من الفقر إىل تعزيز بعض السمات القائمة                     -١٧
فقر اليت تتطلب عمليات ميزنة     وعلى سبيل املثال، فإن استراتيجيات مكافحة ال      . السـتراتيجيات مكافحة الفقر   

وعملـيات حكومية أخرى شفافة إمنا تنسجم مع احلق يف احلصول على معلومات، يف حني أن اإلصرار على أن                   
والقيمة اليت يضيفها . هو أمر يتطابق مع حق الشعوب يف تقرير املصري" مسيطراً عليها قطرياً"تكون االستراتيجيات 

اإلنسان بشأن احلد من الفقر تتمثل يف الطريقة اليت يبتعد هبا هذا النهج عن              اتـباع الـنهج املرتكز على حقوق        
 .االستراتيجيات القائمة كما تتمثل يف الطريقة اليت يعزز هبا هذه االستراتيجيات

وأحـد األسباب اليت جتعل إطار حقوق اإلنسان قوياً يف سياق احلد من الفقر هو أنه ميكن أن يؤدي إىل                   -١٨
 بدونفكما هو مسلم به اآلن على نطاق واسع، فإن احلد من الفقر بصورة فعالة ليس ممكناً                 . قراءالـتمكني للف  

 .والنهج املرتكز على حقوق اإلنسان بشأن احلد من الفقر يدور أساساً حول هذا التمكني. )٨( للفقراءالتمكني

                                                        

ن لالطـالع عـلى مناقشة تفصيلية للسمات البارزة للنهج املرتكز على حقوق اإلنسان بشأن احلد م            )٧(
,New York and( A Conceptual Framework: Human Rights and Poverty Reduction OHCHR : الفقـر، انظـر  

Geneva, United Nations, 2004), especially Section 2. 
هنا لوصف عملية قوامها زيادة قدرات األفراد الفقراء أو اجلماعات          " التمكني"ُيسـتخدم مصـطلح      )٨(

الفقرية على القيام باختيارات وعلى حتويل هذه االختيارات إىل أعمال ونتائج مرغوب فيها، واملشاركة يف املؤسسات اليت 
ة أكثر تفصيالً ملسألة التمكني، ولالطالع على مناقش. تؤثر على حياهتم والتفاوض معها والتأثري فيها ومراقبتها وحماسبتها

World .C.Washington, D (A Sourcebook: Empowerment and Poverty Reduction, .Deepa Narayan, ed ,:انظر

 websitePovertyNetand the World Bank ) 2002Bank, . 
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 الصدد هي األخذ مبفهوم احلقوق      والطـريقة األكثر أمهية من حيث اجلوهر اليت حيدث هبا التمكني يف هذا             -١٩
فمىت أُخذ هبذا املفهوم يف سياق رسم السياسات، ال يصبح األساس املنطقي للحد من الفقر مستمداً فقط من                  . نفسه

 وهي استحقاقات -حقيقة أن الناس الذين يعيشون يف حالة فقر لديهم احتياجات بل أيضاً من حقيقة أن هلم حقوقاً 
وهكذا يضيف املنظور املتعلق حبقوق اإلنسان املشروعية إىل        . ات قانونية تقع على اآلخرين    تـؤدي إىل نشوء التزام    

ويوجه املنظور املرتكز على حقوق     . الطلـب املتعلق جبعل احلد من الفقر الغاية الرئيسية من عملية رسم السياسات            
تماد استراتيجية للحد من الفقر ليس    اإلنسـان االنتباه إىل أن الفقر يعين عدم إعمال حقوق اإلنسان حبيث يكون اع             

 .جمرد أمر مرغوب فيه بل هو أمر إلزامي على الدول اليت قامت بالتصديق على صكوك حقوق اإلنسان الدولية

وميكـن ملعظم السمات البارزة لإلطار املعياري حلقوق اإلنسان أن تسهم يف التمكني للفقراء بطريقة أو                 -٢٠
ئ العاملية وعدم التمييز  واملساواة، ومبدأ صنع القرارات القائم على املشاركة، وهذه السمات تشمل مباد. بأخرى

 .ومفهوم املساءلة، والتسليم بترابط احلقوق

 مها من بني أكثر العناصر جوهرية يف قانون حقوق اإلنسان           املساواة وعدم التمييز  واملبدآن التوأمان املتمثالن يف      -٢١
 - املبدأين على تسليط األضواء على أن قدراً كبرياً من الفقر ينشأ عن ممارسات متييزية  ويساعد االعتراف هبذين  . الـدويل 

وهذا االعتراف يستلزم إعادة توجيه استراتيجيات احلد من الفقر لتنتقل من االجتاه إىل التركيز              . علنية ومستترة على السواء   
أيضاً املؤسسات االجتماعية والثقافية والسياسية القانونية اليت على قضايا اقتصادية ضيقة إىل استراتيجية أوسع نطاقاً تتناول        

 يتطلب إزالة القوانني من الفقر احلد بشأن اإلنسان حقوقوهكـذا فـإن النهج املرتكز على   . تدعـم هـياكل التميـيز     
رد جملاالت  واملؤسسـات الـيت تدعم التمييز ضد فئات حمددة من األفراد واجلماعات كما يتطلب ختصيص املزيد من املوا                 

 ).٣املبدأ التوجيهي انظر (النشاط اليت تنطوي على أكرب إمكانات ميكن أن يستفيد منها الفقراء 

 احلد يفرض التزاماً على محلة االلتزامات بالعمل من أجل      اإلنسان حقوقويف حني أن النهج املرتكز على        -٢٢
وعملية .  على مدى فترة زمنية بسبب قيود املواردناإلنسا حقوق، فإنه يسلِّم بأنه قد يتعني إعمال بعض من الفقر

إجراء مقايضات فيما بني الغايات البديلة يف ضوء األولويات االجتماعية وقيود املوارد تشكل جزءاً ال يتجزأ من                 
 يفرض شروطاً معينة على عملية      اإلنسان حقوقبيد أن النهج املرتكز على      . أي هنـج من ُنُهج رسم السياسات      

وحيذِّر هذا النهج، بصورة   . ولويـات اليت حتمي الفقراء من مقايضات معينة ميكن أن تكون ضارة هبم            حتديـد األ  
 من مستوى إعماله احلايل كما أنه       اإلنسان حقوقخاصـة، من أي مقايضة ميكن أن تؤدي إىل انتكاسة حلق من             

 ).٤هي املبدأ التوجيانظر . (يستبعد عدم حتقيق مستويات دنيا معينة من هذا اإلعمال

 من األمهية على اإلنسان حقوق، يعلِّق النهج املرتكز على     من الفقر  احلدوعـلى عكـس الـنُُّهج السابقة بشأن          -٢٣
وهو يؤكد بصورة خاصة على أمهية ضمان       . العملـيات اليت متكّن من حتقيق الغايات اإلمنائية ما يعلِّقه على الغايات ذاهتا            

كذلك فإنه  .  الفقراء يف صياغة استراتيجيات احلد من الفقر ويف تنفيذها ورصدها           النشطة واملستنرية من جانب    املشـاركة 
يوجه االنتباه إىل أن املشاركة قيِّمة ليس فقط بوصفها وسيلة لتحقيق غايات أخرى بل أيضاً بوصفها حقاً إنسانياً أساسياً                   

ء آليات وترتيبات حمددة على املستويات      وتتطلب املشاركة الفعالة من جانب الفقرا     . ينـبغي إعمالـه من أجله هو نفسه       
املخـتلفة لصـنع القـرارات من أجل التغلب على العقبات اليت يواجهها الناس الذين يعيشون يف حالة فقر، واجلماعات                

 ).٥املبدأ التوجيهي انظر (. املهمشة بصورة عامة، يف جهودهم الرامية إىل أداء دور فعال يف حياة اجملتمع

 يؤكد على مساءلة واضعي السياسات وغريهم       من الفقر  احلد بشأن   اإلنسان حقوقكز على   والنهج املرت  -٢٤
. فاحلقوق تنطوي على واجبات، كما أن الواجبات تتطلب املساءلة        . ممن يكون ألعماهلم تأثري على حقوق الناس      
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/ بات القانونية  أن املؤسسات والترتي   اإلنسان حقوقولذلـك فـإحدى السمات املتأصلة يف النهج املرتكز على           
وبينما جيب على محلة االلتزامات أن      . من الفقر  لحدة ل استراتيجياإلداريـة لضمان املساءلة تدخل يف صميم أي         

حيددوا ألنفسهم ما هي آليات املساءلة األكثر مالءمة يف حالتهم اخلاصة، جيب أن يكون الوصول إىل مجيع اآلليات 
 ).٦املبدأ التوجيهي انظر . (عالةميسوراً وأن تكون هذه اآلليات شفافة وف

بيد أن من غري احملتمل أن      .  يف كثري من البلدان    من الفقر  احلد  استراتيجياتويـؤدي الفساد إىل عرقلة       -٢٥
 وهي مجيعاً مسات -يزدهر الفساد عند توافر إمكانية الوصول إىل املعلومات، وحرية التعبري، واملشاركة واملساءلة          

 لـه القدرة على محاية أي       اإلنسان حقوقولذلك فإن أي هنج مرتكز على       . اإلنسان حقوقرئيسـية من مسات     
 . من أن تقّوضها اآلثار التخريبية املترتبة على الفسادمن الفقر لحدة لاستراتيجي

 تتمثل يف أن احلد من الفقر يصبح مسؤولية اإلنسان حقوقومثة مسة أخرى من مسات النهج املرتكز، على  -٢٦
 للناس الذين يعيشون يف     اإلنسان حقوق فبينما تكون الدولة هي املسؤولة يف املقام األول عن إعمال            .مشـتركة 

كـنف واليتها، يكون أيضاً على الدول األخرى واجلهات الفاعلة غري التابعة للدول مسؤولية اإلسهام يف إعمال                
 ).٧وجيهي املبدأ التانظر . ( أو على األقل مسؤولية عدم انتهاكهااإلنسان حقوق

 االعتراف عن طريق    من الفقر  احلد استراتيجيات يوسع أيضاً من نطاق      اإلنسان قوقواإلطـار الدويل حل    -٢٧
فعلى الرغم من أنه قد يبدو أن الفقر يتعلق يف املقام األول باحلقوق االقتصادية واالجتماعية               . بـترابط احلقـوق   

على أن التمتع هبذه احلقوق قد يعتمد بصورة حامسة على           يسلَّط األضواء    اإلنسان حقوقوالثقافـية، فـإن إطار      
 يبدد سوء الفهم املتمثل يف أن       اإلنسان حقوقوهكذا فإن النهج املرتكز على      . التمتع باحلقوق املدنية والسياسية   

احلقوق احلقوق واحلريات املدنية والسياسية هي كماليات ال تنطبق إال على اجملتمعات اليت تنعم بالوفرة نسبياً وأن 
وتبعاً لذلك فإنه يتطلب أن تكون . االقتصـادية واالجتماعية والثقافية هي جمرد تطلعات وليست التزامات واجبة      

احلقـوق املدنـية والسياسـية هي واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عناصر تشكل جزءاً ال يتجزأ من                 
 ).٨املبدأ التوجيهي انظر . (من الفقر احلد استراتيجيات

 ميكن أن يدفع إىل األمام باهلدف املتمثل يف احلد من الفقر اإلنسان حقوقخالصـة القول إن النهج املرتكز على       -٢٨
 ترتكز  من الفقر  لحدباحلث على القيام على وجه السرعة باعتماد استراتيجية ل        ) أ: (وذلـك مبجموعة متنوعة من الطرق     

 لكي تتناول هياكل التمييز اليت تولد الفقر وتدميه؛         من الفقر  احلد جياتاستراتيبتوسيع نطاق   ) ب(؛ و اإلنسان حقوقعلى  
 احلدباحلـث على توسيع نطاق احلقوق املدنية والسياسية اليت ميكن أن تؤدي دوراً مفيداً حامساً يف النهوض بقضية                   ) ج(و

ية دولية ملزمة وليس جمرد تطلعات      بتأكيد أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هي حقوق إنسان        ) د(؛ و من الفقر 
 بالـتحذير مـن الـتراجع عـن االلتزامات األساسية الدنيا وعن عدم الوفاء هبا باسم إجراء مقايضات؛                    ) ه(بـرامج؛ و  

بإنشاء وتعزيز املؤسسات   ) ز(بإضفاء املشروعية على طلب اشتراك الفقراء اشتراكاً ذا معىن يف عملية صنع القرار؛ و             ) و(و
 .)٩( عن طريقها مساءلة واضعي السياسات عن أعماهلماليت ميكن

                                                        

  اإلنسانحقوقكز على لالطالع على مزيد من املناقشة للقيمة املضافة اليت حيققها هنج بشأن التنمية يرت )٩(
 OHCHR Frequently Asked Questions on a Human Rights-based:ومدى صلته بربامج التنمية يف األمم املتحدة انظر

Approach to Development Cooperation (New York and Geneva, United Nations, 2006). 



 

 

 الفصل الثاين

 عملية صياغة وتنفيذ ورصد أي استراتيجية من استراتيجيات احلد من الفقر
  ترتكز على حقوق اإلنسان

 حتديد من هم الفقراء :١املبدأ التوجيهي 

 ]جدول احملتوياتيرجى الرجوع إىل [
 
وتتألف هذه املهمة .  بتحديد من هم الفقراءمن الفقر احلد استراتيجياتة من ياستراتيجيتعني أن تبدأ أي  -٢٩

حتديد اجلماعات السكانية ) ب(حتديد السمات اليت ُينظر إليها على أهنا تشكل الفقر و) أ: (من خطوتني اثنتني مها
 . اليت متتلك هذه السمات

يتمثل الفقر يف عدم الوفاء حبق الشخص يف        ،  اإلنسان حقوقمن منظور يرتكز على     . حتديد مسات الفقر   -٣٠
 .وهكذا فإن القصور يف القدرة يشكل مسة تعريفية للفقر). ٧الفقرة انظر (طائفة من القدرات األساسية 

وبالـنظر إىل أن الفقـر يدل على شكل متطرف من أشكال احلرمان، فال يعد من باب الفقر إال أوجه                     -٣١
. سية، وينبغي تقييم أوجه القصور هذه تبعاً لترتيٍب ما من ترتيبات األولويات           القصور يف القدرات اليت تعترب أسا     

وملا كانت اجملتمعات املختلفة قد يكون لديها ترتيبات خمتلفة لألولويات، فإن قائمة القدرات األساسية قد ختتلف                
 .من جمتمع إىل آخر

 القدرات ميكن اعتبارها أساسية يف معظم       بيد أن املالحظة التجريبية تشري إىل وجود جمموعة مشتركة من          -٣٢
احلصول على طعام مالئم، وجتنب األمراض اليت ميكن        : وهـذه اجملموعة تشمل القدرة على كل من       . اجملـتمعات 

الوقاية منها وجتنب الوفاة قبل األوان، واحلصول على مأوى مالئم، واحلصول على التعليم األساسي، والقدرة على 
الوصول إىل العدالة على قدم املساواة، والتمكّن من العيش بكرامة، والتمكّن من كسب ضمان األمن الشخصي، و

.  تتناول هذه اجملموعة املشتركة    املبادئ التوجيهية وهذه  . أسـباب العيش، والتمكّن من املشاركة يف حياة اجملتمع        
ألخرى اليت يعتربها شعب ولكـن جيب التحقق يف كل بلد، عن طريق عملية قائمة على املشاركة، من القدرات ا     

 .البلد أساسية مبا يكفي العتبار القصور يف حتقيقها مبثابة فقر

مىت ُحددت القدرات األساسية، تكون اخلطوة التالية هي حتديد فئات السكان اليت . حتديد من هم الفقراء -٣٣
اً من املعلومات، وال سيما     وهذه املهمة تتطلب قدراً كبري    . تعـاين من عدم كفاية حتقيق هذه القدرات األساسية        

 باستخدام مزيج   -ويتعني تصميم آليات ابتكارية     . بالنظر إىل أنه جيب قياس الفقر من حيث طائفة من السمات          
ويعتمد األسلوب .  الستقاء املعلومات الضرورية بطريقة فعالة من حيث التكاليف-من األساليب الكمية والكيفية 

وإذا مل تكن القدرة احلالية لذلك البلد كافية الستقاء املعلومات          . بلد بعينه املفضـل على الظروف اخلاصة بكل       
 .املرغوبة، ينبغي اختاذ خطوات لتطوير هذه القدرة على أسرع حنو ممكن
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 يتطلب اإلنسان حقوقوأياً كان األسلوب املستخدم فعالً لتحديد من هم الفقراء، فإن النهج املرتكز على  -٣٤
 .لوب باعتبارين خاصنيأن يسترشد هذا األس

أوالً، ال ينبغي أن يكون هدف هذه العملية هو جمرد التوصل إىل رقم ما، مثل النسبة املئوية للفقراء من                    -٣٥
وهكذا يكون من الضروري حتديد أولئك الذين       . السكان، بل التحقّق من هوية هؤالء األشخاص ودرجة فقرهم        

ء، فضالً عن فئات حمددة، من حيث شىت اخلصائص، مثل نوع اجلنس  أي أفقر الفقرا-يعيشون يف حالة فقر مدقع 
أو املوقـع اجلغرايف أو االنتماء العرقي أو الدين أو العمر أو املهنة، لكي ميكن تناول مشكلة الفقر على املستوى                    

 .املتسم بأكرب قدر ممكن التجزؤ

 تعاين بصورة خاصة من احلرمان      ثانـياً، جيـب بذل جهود خاصة لتحديد تلك الفئات من الفقراء اليت             -٣٦
متالزمة نقص املناعة املكتسب /مثل النساء أو األشخاص الذين يعانون من فريوس نقص املناعة البشري(والتهميش 

وعندما تتطلب قيود املوارد حتديد ). أو املسنني أو املعاقني أو الذين يعانون من التمييز العنصري أو الديين) اإليدز(
فهذا أمر ضروري حرصاً على اإلنصاف      .  إيالء اهتمام مسبق ألحقية هذه الفئات يف هذا الصدد         أولويات، ينبغي 

 .اإلنسان حقوقالذي يشكل مبدأ أساسياً من مبادئ النهج املرتكز على 
 

 اإلطار الوطين والدويل حلقوق اإلنسان :٢ املبدأ التوجيهي
 ]١٦ وإىل الفقرة جدول احملتوياتيرجى الرجوع إىل [
 

 ليست صكوكاً قانونية، فإهنا جيب أن تكون متفقةً         من الفقر  احلد استراتيجياتيف حني أن الوثائق اليت تبسط        -٣٧
أن هذا ) أ: ( ومسترشدةً هبا لسببني اثنني مهااإلنسان حقوقمع االلتزامات الوطنية والدولية الواقعة على الدولة يف جمال       

 .ة غري مشروعةستراتيجين ذلك ميكن أن تكون بعض مسات االوبدو) ب(ة أكثر فعالية؛ وستراتيجيسيجعل اال

. وهذا لـه آثار هامة على الدول وكذلك على املسؤولني عن السياسات والربامج اليت تؤثر على الدول                -٣٨
 اإلنسان حقوقوينـبغي جلمـيع األطراف أن تستخدم االلتزامات الوطنية والدولية الواقعة على الدولة يف جمال                

 .من الفقر احلد استراتيجيات األساس املعياري الذي ينبغي أن ُتبىن عليه باعتبارها

، ينبغي قيام الدولة صراحة     من الفقر  احلد استراتيجياتة من   استراتيجيوعند البدء يف إعداد أو استعراض        -٣٩
 :بتحديد ما يلي

دولة، مثالً األحكام املتعلقة  يف نطاق والية الاإلنسان قوقالقانون واملمارسة الوطنيان املتعلقان حب )أ( 
 يف الدستور، وشرعة احلقوق، وقوانني مناهضة التمييز، والتشريعات املتعلقة حبرية املعلومات، فضالً اإلنسان قوقحب

 ؛اإلنسان حقوقعن السوابق القضائية الرئيسية يف جمال 

 ؛ساناإلن حقوقاملعاهدات الدولية واإلقليمية اليت صدَّقت عليها يف جمال  )ب( 

 ، مثل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛اإلنسان قوقالصكوك الدولية اهلامة األخرى املتعلقة حب )ج( 
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، مبا  اإلنسان حقوقااللتزامات املتعهد هبا يف املؤمترات العاملية املعقودة مؤخراً بقدر تأثريها على             )د( 
 يف ذلك إعالن األمم املتحدة لأللفية؛

 املتعهد اإلنسان قوق، فضالً عن االلتزامات املتعلقة حباإلنسان حقوقدمة إىل جملس التعهدات املق    )ه( 
 .هبا يف الربامج وخطط العمل الوطنية

 عنصراً من عناصر اإلنسان قوقوبالـنظر إىل مسـؤولية الدولة عن ضمان أن تكون التزاماهتا املتعلقة حب             -٤٠
 :ي أن تكفل الدولة ما يلي، ينبغمن الفقر لحدا لاستراتيجياهتصياغة وتنفيذ 

 ؛اإلنسان قوقأن ُيشار صراحة يف استراتيجية احلد من الفقر إىل التزاماهتا املتعلقة حب )أ( 

أن يتلقى املسؤولون عن صياغة وتنفيذ استراتيجية احلد من الفقر تدريباً أساسياً يف جمال حقوق                )ب( 
 حقوق اإلنسان وباآلثار املترتبة عليها؛اإلنسان لكي يكونوا ملمني بالتزامات الدولة يف جمال 

أن ُيعـيَّن أفـراد يتولون مسؤولية خاصة عن ضمان أن تؤخذ التزامات الدولة املتعلقة حبقوق                 )ج( 
مثالً تعيني موظفي حقوق إنسان (اإلنسـان يف احلسبان يف مجيع مراحل صياغة وتنفيذ استراتيجية احلد من الفقر              

 ؛)تابعني لإلدارات

ـ   )د(  ري تصميم وتنفيذ عمليات لضمان أن حتظى التزامات الدولة يف جمال حقوق اإلنسان مبا أن جي
مثالً اختاذ ترتيبات لضمان إعداد     (تسـتحقه من اهتمام يف مجيع مراحل صياغة وتنفيذ استراتيجية احلد من الفقر              

 ).تقييمات سابقة والحقة بشأن تأثري االستراتيجية على حقوق اإلنسان

ىل أن أمهـية إطـار حقوق اإلنسان يف الدولة ال تقتصر على الدولة نفسها، ينبغي قيام مجيع                  بالـنظر إ   -٤١
 :املسؤولني عن السياسات والربامج اليت تؤثر على الدولة مبا يلي

ضـمان أال جيعلوا من األصعب على الدولة تنفيذ التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان جتاه األفراد                )أ( 
 ني بواليتها؛واجلماعات املشمول

بذل قصارى جهدهم، يف حدود والية كل منهم، ملساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماهتا الوطنية               )ب( 
 .والدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

 املساواة وعدم التمييز :٣املبدأ التوجيهي 
 ]١٩ والفقرة جدول احملتوياتيرجى الرجوع إىل [

فاحلق . تمييز مها من بني أكثر عناصر قانون حقوق اإلنسان الدويل جوهريةاحلق يف املساواة ومبدأ عدم ال -٤٢
يف املسـاواة يكفل، أوالً وقبل كل شيء، أن يكون مجيع األشخاص متساوين أمام القانون وهو ما يعين وجوب                   

 من حق مجيع    ثانياً،. صياغة القانون بعبارات عامة تنطبق على كل فرد وإنفاذ القانون بطريقة تقوم على املساواة             
األشـخاص التمتع على قدم املساواة باحلماية مبوجب القانون من املعاملة التعسفية والتمييزية من جانب اجلهات                

 تتسم  -وجيـب يف هذا الصدد أن حيظر القانون أي متييز وأن يكفل جلميع األشخاص التمتع حبماية                 . اخلاصـة 
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ق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري  من أي متييز على أساس العر-باملساواة والفعالية 
السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو امللكية أو النسب أو اإلعاقة أو احلالة الصحية، مبا يف ذلك اإلصابة                   

 .ع آخرأو التوجه اجلنسي، أو أي وض) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /بفريوس نقص املناعة البشري

والناس الذين يعيشون يف أوضاع الفقر عادةً ما يكونون ضحايا للتمييز ألسباب مثل النسب وامللكية واألصل                 -٤٣
وتبعاً للظروف اخلاصة لكل جمتمع، قد يؤثر الفقر على أفراد          . القومي واالجتماعي والعرق واللون ونوع اجلنس والدين      

قية أو دينية معينة أو على النساء أو املسنني أو األشخاص املنتمني إىل             فـئات معيـنة حمرومة اجتماعياً أو مجاعات عر        
وإذا كانت احلكومات مسؤولة . شـعوب أصلية، ولكن الفقر يتفاقم يف معظم احلاالت بفعل نوٍع ما من أنواع التمييز       

وإذا كان املواقف   . مييزيةعـن هـذا التمييز فإن عليها التزاماً بأن حتظر أو توقف فوراً مجيع القوانني واملمارسات الت                
، فيجب على احلكومات اعتماد وإنفاذ قوانني       )عادة ما تكون عميقة اجلذور    (التمييزية نامجة عن تقاليد لدى السكان       

ويف كلتا احلالتني، جيب على احلكومات اختاذ تدابري إضافية خاصة لتوفري           . حتظـر أي متييز من جانب اجلهات اخلاصة       
ئات حرماناً ومعاناةً من التمييز واالستبعاد االجتماعي، مبن يف ذلك الفقراء، من التمييز الذي              محايـة فعالـة ألكثر الف     

 .متارسه السلطات احلكومية فضالً عن ذلك الذي متارسه اجلهات اخلاصة

 وقـد تتخذ أوجه انعدام املساواة ومعها التمييز أشكاالً شىت، مبا يف ذلك أوجه انعدام املساواة القانونية                 -٤٤
الصرحية من حيث املكانة واالستحقاقات، وأوجه التفرقة واالستبعاد االجتماعية العميقة اجلذور، وأشكال التمييز             

وعلى سبيل املثال، فحىت القوانني والسياسات اليت ال ُتستخدم فيها فئات الرجال والنساء قد متيز ضد . غري املباشر
يف قانون  " العائل"د نية للتمييز ضد النساء عند استخدام مصطلح         النساء من حيث الواقع، فمثالً بينما قد ال توج        

الضمان االجتماعي، فإذا كان التطبيق العملي هلذا املصطلح مييل ضد النساء فإنه قد يشكل متييزاً غري مباشر على                  
 . منهالنوايا املتوخاةولذلك فمن املهم النظر إىل اآلثار املترتبة على التدابري والقوانني وليس فقط ا. أساس نوع اجلنس

ويف حني أن الفقر . وليس كل تفرقة تشكل متييزاً بالنظر إىل أهنا قد ترتكز على معايري معقولة وموضوعية -٤٥
، فإنه ُينظر إليه اليوم على أنه ظاهرة اجتماعية تزداد "الظواهر الطبيعية"رمبا كان ُيعترب يف األزمنة السابقة نوعاً من 

ويتيح . يز الذي يتطلب بدوره متييزاً مضاداً مقابالً أو حىت عمالً إجيابياً من جانب احلكومات             تفاقمـاً بفعل التمي   
الـنهج املرتكـز عـلى حقوق اإلنسان األدوات الضرورية للوقوف على جذور الفقر اليت تكمن يف املمارسات                  

 .التمييزية ولوضع استراتيجيات مالئمة للتصدي هلا

وباإلضافة إىل التحيز ضد الفقراء بسبب      .  الفقر، فإن الفقر أيضاً يسبب التمييز      ومبا أن التمييز قد يسبب     -٤٦
عرقهم أو لوهنم أو نوع جنسهم أو أصلهم االجتماعي، فإهنم يتعرضون أيضاً ملواقف متييزية من جانب السلطات                 

ساواة وعدم التمييز يتطلبان    واملبدآن التوأمان املتمثالن يف امل    . احلكومية واجلهات اخلاصة ال لشيء إال ألهنم فقراء       
وبالنظر . من الدول اختاذ تدابري خاصة حلظر التمييز ضد الفقراء ولتزويد الفقراء حبماية متساوية وفعالة ضد التمييز

إىل أن الفقـراء هم من بني أشد الفئات حرماناً وهتميشاً يف كل جمتمع، جيب أن تبدأ استراتيجية احلد من الفقر                     
وملا . م اخلاصة فضالً عن حقهم يف عدم التمييز ضدهم، تبعاً للظروف اخلاصة للمجتمع املعين             بتـناول احتياجاهت  

كانـت أشـيع املمارسات التمييزية حترم الفقراء من إمكانية احلصول على قدم املساواة على اخلدمات األساسية               
 الوارد ٨يجري يف املبدأ التوجيهي وحقوق اإلنسان مثل احلق يف كٍل من الغذاء والتعليم والصحة والعدالة، فإنه س

 .أدناه تناول االلتزامات املعنية الواقعة على الدولة واألهداف اليت تتوخاها ومؤشراهتا واستراتيجياهتا
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 األحكام الواردة يف صكوك حقوق اإلنسان الدولية 
 بشأن املساواة وعدم التمييز

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

 ١-٢دة املا

تـتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحترام احلقوق املعترف هبا فيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد                   
املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها، دون أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو                    

 .قومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسبابسياسي، أو األصل الالسياسي أو غري الالرأي 

 ٣املادة 

تـتعهد الـدول األطراف يف هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء يف حق التمتع جبميع احلقوق املدنية                   
 .والسياسية املنصوص عليها يف هذا العهد

 ١-٢٤املادة 

 أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل القومي أو االجتماعي       يكون لكل ولد، دون أي متييز بسبب العرق        
 .أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى اجملتمع وعلى الدولة يف اختاذ تدابري احلماية اليت يقتضيها كونه قاصراً

  ٢٦املادة 

ويف هذا الصدد جيب أن . تع حبمايته سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز حبق متساو يف التمالناس مجيعاً 
حيظر القانون أي متييز وأن يكفل جلميع األشخاص على السواء محاية فعالة من التمييز ألي سبب، كالعرق أو اللون أو 

سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو السياسي أو غري الاجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 
 .ك من األسبابغري ذل

 : التعليقات العامة اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وبصورة خاصة

 املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء؛): ٢٠٠٠ (٢٨التعليق العام رقم 

 عدم التمييز): ١٩٨٩ (١٨التعليق العام رقم 

 يةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف

 ٢-٢املادة 

تـتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا العهد بريئة من أي    
سياسي، أو األصل القومي أو     السياسي أو غري    المتيـيز بسـبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي                

 .أو غري ذلك من األسباباالجتماعي، أو الثروة، أو النسب، 
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 ٣املادة 

تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بضمان مساواة الذكور واإلناث يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية  
 .واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف هذا العهد

 :ة والثقافية، وبصورة خاصةالتعليقات العامة اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعي

املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية           ): ٢٠٠٥(١٦التعلـيق العـام رقم      
 ؛)٣املادة (والثقافية 

 ).١-٢املادة (طبيعة التزامات الدول األطراف ): ١٩٩٠(٣التعليق العام رقم 

.مييز ضد املرأة والتوصيات العامة اليت اعتمدهتا جلنة القضاء على التمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال الت

 .االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري والتوصيات العامة اليت اعتمدهتا جلنة القضاء على التمييز العنصري

 ٢املادة : اتفاقية حقوق الطفل

 ٧املادة : ة حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهماالتفاقية الدولية حلماي

 )اليونسكو(اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم الصادرة عن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 )يف االستخدام واملهنة( املتعلقة بالتمييز ١١١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 
 حتديد األهداف واملقاييس واألولويات  :٤املبدأ التوجيهي 

 ]٢٠ والفقرة جدول احملتوياتيرجى الرجوع إىل [

يضرب الفقر جبذوره عميقاً يف كثري من اجملتمعات إىل حد أنه يكون من غري الواقعي األمل يف أن ميكن،                    -٤٧
 املوارد يعوق إعمال بعض     بيد أن كون شح   . حىت يف ظل أفضل النوايا، القضاء عليه يف غضون فترة زمنية قصرية           

حقـوق اإلنسـان هـو أمر ال يعفي الدول من التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان باختاذ خطوات معقولة     
 .ومناسبة، إىل أقصى ما تسمح به املوارد املتاحة، لضمان إعمال هذه احلقوق

 تفرض على الدول    -ة والثقافية    االقتصادية واملدنية واالجتماعية والسياسي    -ومجـيع حقـوق اإلنسان       -٤٨
الـتزامات سـلبية كما تفرض عليها التزامات إجيابية، على النحو الذي يتبلور يف التفرقة بني الواجبات املتعلقة                  

 يتطلب من محلة االلتزامات االمتناع عن التدخُّل يف         فواجب االحترام . باحترام هذه احلقوق ومحايتها والوفاء هبا     
 يتطلب من محلة االلتزامات اختاذ تدابري ملنع وقوع انتهاكات وواجب احلماية. وق اإلنسانالتمتع بأي حق من حق

 فيتطلب من محلة االلتزامات اعتماد تدابري واجب الوفاءأما . ألي حق من حقوق اإلنسان من جانب أطراف ثالثة
باالحترام اللتزامات املتعلقة   وآثار ا . تشـريعية وإداريـة وتدابري أخرى من أجل اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان           
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اليت بالوفاء على املوارد هي بصورة عامة أقل أمهية من اآلثار املترتبة عليها نتيجة لتنفيذ االلتزامات املتعلقة واحلماية 
وبناًء على ذلك، فقد ال تؤثر قيود املوارد    . قـد يلزم يف شأهنا اختاذ تدابري أكثر استباقيةً وكثافةً من حيث املوارد            

ـ  . لى قدرة الدولة على احترام حقوق اإلنسان ومحايتها بنفس قدر تأثريها على قدرهتا على الوفاء هبذه احلقوق                ع
 ].٨٢بالفقرة ُيرجى الربط [

وَيـلحق بالسياسة العامة أثران من اآلثار املترتبة على التسليم بأن اإلعمال الكامل لبعض حقوق اإلنسان قد                  -٤٩
أما األثر األول فهو يسمح باألخذ بُبعد زمين يف استراتيجية الوفاء حبقوق اإلنسان، مبا              . يةيتعني أن حيدث بطريقة تدرجي    

وأما األثر الثاين فهو . جيعل حتديد األهداف واملقاييس عنصراً ال غىن عنه من عناصر استراتيجيات الوفاء حبقوق اإلنسان
اء مقايضات فيما بينها، بالنظر إىل أن قيود املوارد قد          أنه يسمح بتحديد أولويات فيما بني احلقوق املختلفة وحبث إجر         

 .ال تسمح باالستراتيجية بالسعي إىل إعمال احلقوق كافةً يف وقت واحد، أو بقوة متساوية

والتسـليم بـُبعد زمين وباحلاجة إىل النظر يف إجراء مقايضات وحتديد أولويات إمنا يشكالن مستني من                  -٥٠
فاألمر املميز للنهج املرتكز على حقوق اإلنسان هو أنه         . يع ُنهج رسم السياسات   السـمات اليت تشترك فيها مج     

وهتدف الشروط املفروضة   . يفـرض شروطاً معينة على السمات اليت يكون مطلوباً من محلة االلتزامات احترامها            
ان أو التراخي يف بذل     على الُبعد الزمين إىل ضمان أال تؤجل الدولة القيام باجلهود املطلوبة إلعمال حقوق اإلنس             

أما الشروط املفروضة على إجراء املقايضات ووضع األولويات فتهدف إىل ضمان أن تكون مجيع              . هـذه اجلهود  
 .املقايضات مطابقة ملعايري حقوق اإلنسان

ويف احلـاالت اليت ال ميكن فيها إعمال حق ما من احلقوق يف احلال بسبب القيود املتعلقة باملوارد، جيب                    -٥١
ويتطلب النهج املرتكز . لى الدولة أن تبدأ يف احلال باختاذ خطوات للوفاء باحلقوق املعنية على أسرع وجه ممكن             ع

 .على حقوق اإلنسان قيام الدول باختاذ خطوات لتلبية الشروط التالية

 حتقيق تقدم   أوالً، جيب على الدولة أن ُتسلِّم بأن من املمكن، مع التسلح بالتزام جّدي للحد من الفقر،                -٥٢
وهكذا فقد يكون من    . سريع يف اجتاه إعمال كثري من حقوق اإلنسان حىت يف ظل وجود قيود من حيث املوارد               

 مثالً بتخفيض اإلنفاق على األنشطة غري املُنِتجة وخفض الصرف على           -املمكـن حتسني كفاءة استخدام املوارد       
 .تناسبةاألنشطة اليت تذهب فوائدها إىل األغنياء بصورة غري م

ثانياً، تكون الدولة ُمطالبة كخطوة عاجلة، بقدر ما يكون إعمال حقوق اإلنسان مرهوناً بتحقيق توسع                -٥٣
وجيب أن ُتحدِّد اخلطوة مىت وكيف تأمل       . تدرجيي يف املوارد املتاحة، بوضع وتنفيذ خطة عمل ذات حدود زمنية          

 .الدولة يف الوصول إىل إعمال احلقوق

ظر إىل أن إعمال بعض حقوق اإلنسان قد يستغرق وقتاً كبرياً، جيب أن ُتحدِّد اخلطوة مقاييس                ثالثاً، بالن  -٥٤
وكشرط ُمسبق لتحديد األهداف واملقاييس، ينبغي أن ُتحدِّد      . تتفق مع كل هدف هنائي    ) أي أهدافـاً وسـيطةً    (

.  بطيئاً، اختاذ إجراء تصحيحيالدولة مؤشرات مالئمة، لكي ميكن قياس معدل التقدم ولكي ميكن، إذا كان التقدم
 .وجيب جتزئة املؤشرات قدر اإلمكان فيما يتعلق بكل جمموعة فرعية من السكان تعيش يف ظل أوضاع فقر
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رابعـاً، جيب أن ُتحدَّد األهداف واملقاييس واملؤشرات بطريقة قائمة على املشاركة، مبا يتفق مع املبادئ                 -٥٥
ويف الوقت نفسه، جيب    .  ميكن أن تعكس مهوم ومصاحل مجيع قطاعات اجملتمع        ، لكي ٥املبدأ التوجيهي   الواردة يف   

لِزم الدولة نفسها متاماً بتحقيق         ٦املبدأ التوجيهي   إقامـة آلـيات مساءلة مالئمة، مبا يتفق مع           ، بغية ضمان أن ُت
 . األهداف واملقاييس املُتفق عليها

لنهج املرتكز على حقوق اإلنسان ال يتيح يف حد ذاته          وفيما يتعلق باملقايضات وحتديد األولويات، فإن ا       -٥٦
إذ ينبغي أن ُيحدِّد السياق عملية حتديد       . أي قواعـد ملموسة وثابتة خبصوص احلقوق اليت ينبغي إيالؤها أولوية          

بيد أن النهج املرتكز على حقوق اإلنسان يفرض        . األولويـات، بالـنظر إىل اختالف الظروف من بلد إىل آخر          
 .نة على عملية وجوهر حتديد األولوياتشروطاً معي

 حتديد األولويات على املشاركة الفعالة من جانب مجيع أصحاب املصلحة، مبن            عمليةوجيب أن تنطوي     -٥٧
وال مفر من أن تدخل األحكام القيمية يف عملية حتديد األولويات، ولكن النهج املرتكز على احلقوق . فيهم الفقراء

وهذا يعين أن عملية ختصيص املوارد جيب أن تسمح جلميع . ول بطريقة شاملة ومنصفةيتطلب أن يكون هذا الدخ
وهو يعين أيضاً وجوب وجود     . قطاعـات اجملتمع، وال سيما الفقراء، باإلعراب عن آرائهم خبصوص األولويات          

املبدأ انظر  (ة  آلـيات مؤسسية لكي ميكن بطريقة عادلة ومنصفة التوفيق بني اآلراء اليت حيتمل أن تكون متضارب               
 ). لالطالع على املزيد بشأن املشاركة٥التوجيهي 

 عمليات حتديد األولويات إىل األساس الذي تتقرر األولويات بناء عليه والطريقة اليت ختصَّص هبا               جوهرويشـري    -٥٨
 .ولوياتوجيب أن ُيسترشد باملبادئ التالية يف مسألة جوهر حتديد األ. املوارد للحقوق اليت ُمنحت أولوية

أوالً، ال ميكـن إعطـاء األسبقية ألي حق على احلقوق األخرى على أساس اجلدارة الذاتية، ألن مجيع                   -٥٩
بيد أن االستراتيجيات الرامية إىل ضمان توفري محاية فعالة . احلقوق ذات قيمة متساوية من منظور حقوق اإلنسان       

وعلى سبيل املثال، قد يقرر أحد . لتدخل ألسباب عمليةجلميع حقوق اإلنسان قد تعطي أولوية ألنواع معينة من ا
البلدان منح أولوية حلق من احلقوق ظل باملقارنة مع احلقوق األخرى ناقص اإلعمال بصورة خاصة، أو حلق من                  
املتوقع أن يكون الوفاء به مبثابة عامل حفاز للوفاء حبقوق أخرى، أو حلق من احلقوق يشعر البلد أنه مؤهل جيداً                    

 .رة خاصة للتعامل معه بالنظر إىل تقاليده أو خربتهبصو

ثانياً، بينما يستتبع حتديد األولويات إجراء مقايضات بني احلقوق، فإن النهج املرتكز على حقوق اإلنسان  -٦٠
وبصورة خاصة، فإن مبدأ املساواة وعدم التمييز يستبعد أي مقايضات          . يقيد بصورة هامة طبيعة هذه املقايضات     

ن نتائج تتسم بعدم املساواة وبالتمييز أو تفاقم منها، مثل إعطاء أولوية لتوفري اخلدمات الصحية والتعليمية تسفر ع
وحيذر أيضاً النهج املرتكز على     . لألجزاء األكثر وفرة من اجملتمع، بدالً من توفريها ألكثر الفئات حرماناً وهتميشاً           

ويتعني . ا أحد احلقوق من اخنفاض ملحوظ يف مستوى إعماله        حقوق اإلنسان من إجراء مقايضات يعاين نتيجة هل       
وهذا . النظر بأكرب حرص يف هذه املقايضات وأن يكون هلا ما يربرها بالكامل باإلشارة إىل جمموع حقوق اإلنسان
 وقت  من الناحية العملية يضع قيداً على الطريقة اليت ختصَّص هبا املوارد لصاحل احلقوق اليت ُمنحت أولوية يف أي                 

فاملوارد اإلضافية املطلوبة من أجل إعمال هذه احلقوق ينبغي، كقاعدة عامة، عدم تدبريها عن طريق . من األوقات
ما مل يقاَبل اخلفض يف املوارد املخصصة بزيادة كفاءة         (ختفـيض مسـتوى املوارد املخصصة حالياً حلقوق أخرى          
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 املوارد للبلد على مر الوقت، ينبغي ختصيص قدر أكرب من وبدالً من ذلك، ومع توافر مزيد من). استخدام املوارد
وبعبارة أخرى، ينبغي عادة عدم إجراء      . املـوارد اإلضـافية لـلحقوق اليت كان ُيخصص هلا سابقاً موارد أقل            

ا وعلى سبيل املثال، إذا قررت الدولة منح أولوية للحق يف التعليم، فإهن. املقايضات إال يف ختصيص املوارد اإلضافية
ينبغي أن ختصص للتعليم قدراً من مواردها أكرب مما ختصصه جملاالت أخرى مثل الطعام واإلسكان بدالً من خفض                  

 .مستوى املوارد املخصصة للحقوق األخرى بطريقة قد تؤدي إىل تراجع تلك احلقوق

ى تنفيذ التزاماهتا يف جمال ثالثاً، وعلى الرغم من االعتراف بأن قيود املوارد تؤثر سلباً على قدرة الدولة عل -٦١
حقـوق اإلنسان، فإن النظام الدويل حلقوق اإلنسان حيدد بعض االلتزامات األساسية اليت تتطلب من الدولة أن                 

وجيب معاملة االلتزامات األساسية على أهنا      . تكفـل، مبفعول فوري، مستويات دنيا من التمتع باحلقوق املختلفة         
فيجب الوفاء هبذه االلتزامات قبل     . ارد، أي أنه ال جيوز إجراء مقايضات بشأهنا       قيود ملزمة ترد على ختصيص املو     

وعلى سبيل املثال فإن على الدولة التزاماً أساسياً، مستمداً من احلق يف كل من              . ختصيص املوارد ألغراض أخرى   
ولذلك فحىت إذا مل    . عاًاحلياة والطعام والصحة، بضمان عدم تعرض مجيع األفراد املشمولني بواليتها للتضّور جو           

 إال بصورة تدرجيية على امتداد فترة زمنية، فإنه جيب - جبميع أبعاده -ميكن حتقيق التمتع الكامل باحلق يف الطعام 
 .يف احلال القضاء على آالم التعرض للتضّور جوعاً

 أحكام بشأن طبيعة التزامات الدول املنصوص عليها
 يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ١-٢املادة 

يف هذا العهد بأن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما على              تـتعهد كـل دولة طرف        
ن التمتع الفعلي التدرجيي    الصـعيدين االقتصـادي والتقين، وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لضما               

 .باحلقوق املعترف هبا يف هذا العهد، سالكةً إىل ذلك مجيع السبل املناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابري تشريعية

 ): من العهد١-٢بشأن املادة (طبيعة التزامات الدول األطراف : )١٩٩٠(٣التعليق العام رقم 

 ينبغي أال يساء تفسريه     مع مرور الوقت، أو بتعبري آخر تدرجيياً      قوق  باحلغـري أن كون العهد ينص على التمتع         ...  
 العامل  واقعفهو، من جهة، أداة ضرورية من أدوات املرونة، تعكس صورة           . بشـكل يفرغ االلتزام من كل مضمون ذي داللة        

ومن جهة  . ماعية والثقافية احلقـيقي وما قد يواجهه أي بلد من صعوبات يف ضمان التمتع الكامل باحلقوق االقتصادية واالجت               
أخـرى، جيب قراءة العبارة يف ضوء اهلدف الكلي للعهد، ويف الواقع، سبب وجوده، وهو وضع التزامات واضحة على عاتق                    

 بالتحرك بأكرب قدر ممكن من ومن مث، يفرض العهد التزاماً. البحث موضوع الدول األطراف فيما يتعلق بالتمتع الكامل باحلقوق
وعالوة على ذلك، فإن أية تدابري تراجعية متعمدة يف هذا الشأن سوف تتطلب دراسة متأنية               . عالية حنو هذا اهلدف   السرعة والف 

 باإلشارة إىل كامل احلقوق اليت ينص عليها العهد ويف سياق االستخدام الكامل ألقصى ما  تاماًللغاية وسوف يلزم تربيرها تربيراً
 ).٩الفقرة  (وارداملهو متاح من 
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 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 ٢-٢ملادة ا

تـتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، إذا كانت تدابريها التشريعية أو غري التشريعية القائمة ال تكفل فعالً                    
ون ضرورياً وألحكام هذا العهد، ما يكإعمال احلقوق املعترف هبا يف هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً إلجراءاهتا الدستورية 

 .هلذا اإلعمال من تدابري تشريعية أو غري تشريعية

 :طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض على الدول األطراف يف العهد): ٢٠٠٤(٣١التعليق العام رقم 

 بأن يتم اختاذ خطوات إلعمال احلقوق املشمولة بالعهد     ٢ من املادة    ٢إن االشتراط املنصوص عليه يف الفقرة        
فعدم االمتثال هلذا االلتزام ال ميكن أن يربر باالستناد إىل اعتبارات سياسية أو . شتراط غري مقيد وذو مفعول فوريهو ا

 ).١٤الفقرة (اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية داخل الدولة 

 
 املشاركة: ٥املبدأ التوجيهي 

 ]٥٧ و٥٥ و٢١ وإىل الفقرات جدول احملتوياتيرجى الرجوع إىل [

بالنظر إىل أنه تقع على الدول املسؤولية الرئيسية عن الوفاء حبقوق اإلنسان لألشخاص الذين يعيشون يف                 -٦٢
ولذلك . كـنف واليتها، ينتج عن ذلك أن أي استراتيجية للحد من الفقر جيب أن تكون عملية مدفوعة قطرياً                 

 . من مسات أي استراتيجية من هذا القبيلينبغي أن تكون سيطرة البلد على استراتيجية احلد من الفقر مسة أساسية

إذ يتعني . بيد أنه ال ينبغي تفسري السيطرة القطرية تفسرياً ضيقاً ليعين السيطرة من جانب احلكومة وحدها -٦٣
بيد أنه ال ميكن أن يتحقق ذلك . أن يسيطر على االستراتيجية مجيع أصحاب املصلحة داخل البلد، مبن فيهم الفقراء

 .شترك مجيع أصحاب املصلحة، مبن فيهم الفقراء، اشتراكاً فعاالً يف مجيع مراحل صياغة السياسة العامةإال عندما ي

فاملشـاركة النشطة واملستنرية من جانب الفقراء ليست فقط أمراً متسقاً مع النهج املرتكز على حقوق                 -٦٤
ويل حلقوق اإلنسان يؤكد احلق يف االشتراك يف اإلنسان بل هي أيضاً أمر يتطلبه هذا النهج، ألن اإلطار املعياري الد

 .تصريف الشؤون العامة

الكشف عن التفضيالت؛ واختيار السياسات؛ والتنفيذ؛      : وميكـن التميـيز بني أربعة مراحل للمشاركة        -٦٥
 .والرصد والتقييم واملساءلة

وقبل أن يتسىن صياغة    . فهو املرحلة األولية ألي عملية صياغة للسياسات      الكشف عن التفضيالت    أمـا    -٦٦
 .السياسات، جيب أن يتمكن الناس من اإلعراب عن األهداف اليت يريدون حتقيقها

 إىل املرحلة اليت تصاغ عندها السياسات وتتخذ عندها القرارات بشأن ختصيص            اختيار السياسات ويشري   -٦٧
دة لتخصيص املوارد ستخدم على حنو خمتلف       ومبا أن األمناط املختلفة املعتمَ    . املوارد فيما بني االستخدامات البديلة    
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. مصاحل جمموعات خمتلفة من الناس، فإن التضارب يف املصاحل يعترب شيئاً متأصالً يف أي عملية لصياغة السياسات                
أمـا حتديـد مـن حيسم هذا التضارب لصاحله فهو أمر يعتمد كثرياً على من يستطيع أن يشارك بفعالية يف هذا           

مور على عدم إشراك الناس الذين يعيشون يف حالة فقر بالنظر إىل أنه ليست لديهم السلطة                ودرجت األ . العملية
وجيب يف أي هنج يرتكز على حقوق اإلنسان اختاذ         . السياسـية أو املالية الكافية لوضع مصاحلهم موضع احلسبان        

ذين يعيشون يف حالة فقر      مؤسسي ميكن فيه للناس ال     -خطوات لتغيري هذا الوضع، عن طريق إنشاء إطار قانوين          
 .أن يشتركوا بصورة فعالة يف صياغة السياسات

وليسـت املسـألة املطروحة هي أنه ينبغي أن يشترك الفقراء يف مجيع املداوالت التقنية اليت تقوم عليها                   -٦٨
يت صـياغة السياسـات بل هي باألحرى وجوب السماح هلم باملشاركة يف عملية حتديد األولويات واملقاييس ال                

وهذا يعين من الناحية العملية أنه عندما يكون اخلرباء بصدد استكشاف اخليارات البديلة             . ستوجِّه هذه املداوالت  
املـتعلقة بالسياسات، جيب إضفاء الشفافية على آثار هذه اخليارات على مصاحل جمموعات السكان املختلفة كما                

من بينهم الفقراء، لكي ميكن أن تتاح هلم الفرصة للدفاع و، جيب عرض هذه اآلثار بطريقة مفهومة لعامة اجلمهور
 .عن اخليارات اليت ختدم مصاحلهم على أفضل وجه

 هو يف املقام األول مسؤولية الذراع التنفيذية للدولة، فإنه جيب إتاحة تنفيذ السياساتوعلى الرغم من أن  -٦٩
ويكون من األرجح أن تنشأ هذه الفرص . نفيذ أيضاًفرص لتمكني الفقراء من ممارسة حقهم يف االشتراك يف هذا الت

يف األنشـطة املضـطلع هبا على صعيد اجملتمع احمللي، واليت هي بدورها يكون من األرجح أن تزدهر داخل إطار                    
ولذلك فإن إضفاء الالمركزية على احلكم وترسيخ الدميقراطية مها      . مؤسسي للحكومة احمللية ذات الصفة التمثيلية     

 .ات األساسية للنهج املرتكز على حقوق اإلنسان الذي يتَّبع بشأن احلد من الفقرمن املكون

جناح السياسات أو فشلها، حبيث ميكن مساءلة الدولة رصد وتقييم واملرحلة النهائية للمشاركة هي مرحلة  -٧٠
قائم على حقوق اإلنسان وإحدى السمات األساسية للنهج ال. ومحلة االلتزامات اآلخرين عن االلتزامات املناطة هبم

أن يكـون الـناس املتأثرون بالسياسات قادرين على املشاركة يف رصد وتقييم جناحها أو فشلها مث املشاركة يف                   
املبدأ يرد يف . (ويلزم وضع ترتيبات مؤسسية مالئمة لتصبح هذه املشاركة ممكنة. إجراءات مساءلة محلة االلتزامات

 )ذه املسألة مزيد من املناقشة هل٦التوجيهي 

وال يكفـي أن يشترك الفقراء فقط يف عملية صنع القرارات؛ بل جيب أن يكونوا قادرين على املشاركة                   -٧١
 .ولضمان حتقيق ذلك، يتعني تلبية جمموعتني من الشروط املسبقة. على حنو هادف وفّعال

إذ يلزم وجود آليات    . نتخابيةأوالً، فاملشـاركة الفّعالـة تتطلـب أكثر من جمرد ممارسة للدميقراطية اال             -٧٢
وترتيبات مؤسسية حمددة ميكن عن طريقها للناس الذين يعيشون يف حالة فقر أن يشتركوا بصورة فّعالة يف املراحل 

 .املختلفة لعملية صنع القرارات

نه، وسيعتمد هذا التمكني، يف جانب م     . ثانياً، جيب التمكني للفقراء أنفسهم جلعل اشتراكهم هذا فعاالً         -٧٣
عـلى حتقيق درجة دنيا من األمن االقتصادي بدوهنا يكون من غري احملتمل للناس الذين يعيشون يف حالة فقر أن                    
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وتؤدي أنشطة بناء القدرات، مبا يف ذلك التثقيف يف         . يتمكنوا من التغلب على اهلياكل القائمة اليت تدمي وضعهم        
 .جمال حقوق اإلنسان، دوراً هاماً يف هذه العملية

وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن التمكني يتطلب بذل جهود متزامنة للنهوض بطائفة من حقوق اإلنسان                  -٧٤
وعلى سبيل املثال، إذا كان للناس الذين يعيشون يف حالة فقر أن يشاركوا بصورة هادفة يف تصريف                 . األخـرى 

، )حق تكوين اجلمعيات  (الشـؤون العامـة، فيجب أن تكون هلم احلرية يف تنظيم أنفسهم دون قيد من القيود                 
ومعرفة احلقائق ذات   ) حرية التعبري (وقول ما يشاؤون دون ترهيب      ) احلق يف االجتماع  (واالجـتماع دون عائق     

وفضالً عن ذلك، جيب السماح هلم بتلقي الدعم من منظمات اجملتمع املدين ). احلق يف املعلومات(الصلة باملوضوع 
ولكي حيدث ذلك، جيب على     . اليت قد تكون قادرة على مناصرة قضيتهم      ) مبا يف ذلك وسائط اإلعالم    (املتعاطفة  

انظر . (الدولـة إنشاء اإلطار القانوين واملؤسسي الضروري الذي ميكن للمجتمع املدين املستقل أن يزدهر يف ظله               
 )، احلقوق واحلريات السياسية٨املبدأ التوجيهي 

 ق اإلنسانأحكام بشأن املشاركة ترد يف الصكوك الدولية حلقو
 ]٦٠يرجى الربط بالصفحة [

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ٩املادة 

 .ق يف اعتناق آراء دون مضايقةاحللكل إنسان  -١ 

ويشمل هذا احلق حريته يف التماس خمتلف ضروب املعلومات         . ق يف حرية التعبري   احللكـل إنسان     -٢ 
نقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو بأية واألفكار وتلقيها و
 .وسيلة أخرى خيتارها

 ٢١املادة 

وال جيوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك اليت             .  به يكون احلق يف التجمع السلمي معترفاً      
، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام     للقانون وتشكل تدابري ضرورية    تفـرض طبقاً  

 .العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم

 ١-٢٢املادة 

 ق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجلاحللكل فرد  
 .محاية مصاحله

 ٢٥املادة 

، احلقوق التالية، اليت جيب أن تتاح   ٢ يف املادة    ةيكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز املذكور          
 : لـه فرصة التمتع هبا دون قيود غري معقولة



  عملية صياغة وتنفيذ ورصد أي استراتيجية من استراتيجيات احلد من الفقر ترتكز على حقوق اإلنسان-الفصل الثاين 

20 

 ؛ريةحبختارون أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني ُي )أ( 

 باالقتراع العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني نتخب، يف انتخابات نزيهة جترى دورياًنتخب وُين َيأ )ب( 
 ؛وبالتصويت السري، تضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبني

 .أن تتاح لـه، على قدم املساواة مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده )ج( 

حلق يف املشاركة يف الشؤون العامة وحقوق التصويت واحلق يف تقلد الوظائف العامة ا): ١٩٩٦(٢٥التعليق العام رقم 
 ). من العهد٢٥بشأن املادة (

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ١-١٥املادة 

 :يف هذا العهد بأن من حق كل فردتقر الدول األطراف  

 .يةأن يشارك يف احلياة الثقاف )أ( 

 ٨و ٧املادتان : اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ٣١ و١٥ و١٣املواد : اتفاقية حقوق الطفل

 
  الرصد واملساءلة:٦ املبدأ التوجيهي

 ]٧٠ و٥٥ و٢٢ وإىل الفقرات جدول احملتوياتيرجى الرجوع إىل [

مستمر، يف حتديد اجملاالت اليت رمبا يلزم أن        املساعدة، على أساس    ) أ: (اهلـدف من الرصد مزدوج، أي      -٧٥
يركـز علـيها محلة االلتزامات من أجل بلوغ أهدافهم فيما يتعلق بإعمال حقوق اإلنسان على أسرع وجه من                   

متكني أي حامل من محلة احلقوق من مساءلة أي حامل من محلة االلتزامات عن              ) ب(الوجوه وأكثرها فعالية؛ و   
 .اتهتقصريه يف الوفاء بواجب

وهو عبارة عن آلية أو أداة يكون بواسطتها محلة         . ويعـتمد إجراء احملاسبة على الرصد ولكنه يتجاوزه        -٧٦
ويتيح إجراء احملاسبة حلملة احلقوق الفرصة      . االلـتزامات مسؤولني عن أفعاهلم أو تروكهم فيما يتصل بواجباهتم         

م أو اليت قصروا هبا يف االضطالع هبذه االلتزامات، كما أنه لفهم الكيفية اليت اضطلع هبا محلة االلتزامات بالتزاماهت 
وبينما تنطوي املساءلة على شكل ما من أشكال سبل االنتصاف          . يتيح حلملة االلتزامات الفرصة لشرح سلوكهم     
 .واجلرب، فإهنا ال تنطوي بالضرورة على العقوبة

 :وبصورة عامة، توجد أربع فئات من آليات املساءلة -٧٧

 لية القضائية، مثل املراجعة القضائية لألفعال والتروك التنفيذية؛اآل � 



  عملية صياغة وتنفيذ ورصد أي استراتيجية من استراتيجيات احلد من الفقر ترتكز على حقوق اإلنسان-الفصل الثاين 

21 

 اآللية شبه القضائية، مثل أمني املظامل وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان الدولية؛ � 

 اآللية اإلدارية، مثل إعداد ونشر ومتحيص تأثريات التقييمات على حقوق اإلنسان؛ � 

 .ملانيةاآللية السياسية، مثل العمليات الرب � 

ويف حاالت أخرى، تقوم . ويف بعض احلاالت، تؤدي املؤسسة ذاهتا وظيفيت الرصد واملساءلة يف آن واحد   -٧٨
 .إحدى املؤسسات بالرصد وتقوم مؤسسة أخرى بإتاحة إجراء املساءلة

ن ويف بعض احلاالت فإ   . ويف سـياق احلـد مـن الفقر، تشكل إجراءات الرصد واملساءلة حتدياً فريداً              -٧٩
بيد أنه . اإلجراءات القائمة، مثل العمليات احلكومية احمللية والقضائية الراهنة، قد تتيح آليات رصد وحماسبة مالئمة

يـتعني يف معظـم احلـاالت إما إصالح اإلجراءات القائمة أو تكملتها بترتيبات رصد ومساءلة إضافية لضمان                  
ياق احلد من الفقر، يشجَّع مجيع محلة االلتزامات على القيام، ويف س. املشاركة النشطة واملستنرية من جانب الفقراء

بالتعاون الوثيق مع األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر، باستنباط آليات مبتكرة وغري رمسية للرصد واملساءلة                
 .تكفل املشاركة النشطة واملستنرية من جانب الفقراء

بيد أنه جيب على    . ل التزامات إىل حامل التزامات آخر     ويتباين شكل إجراءات الرصد واملساءلة من حام       -٨٠
مجيع محلة االلتزامات ضمان أن يكون الوصول ميسوراً إىل إجراءات الرصد واملساءلة وأن تكون هذه اإلجراءات             

 .شفافة وفعالة

ون يف ويف حني أن الدولة هي حامل االلتزامات الرئيسي فيما يتعلق حبقوق اإلنسان لألشخاص الذين يعيش -٨١
وهكذا . كنف والياهتا، يتحمل أيضاً اجملتمع الدويل ككل مسؤوليةً عن املساعدة يف إعمال حقوق اإلنسان العاملية

 مثل جمتمع املاحنني واملنظمات احلكومية      -ينـبغي أن متتد إجراءات الرصد واملساءلة إىل اجلهات الفاعلة العاملية            
 اليت تؤثر أعماهلا على التمتع      - الدولية والشركات عرب الوطنية      الدولـية واملـنظمات غري احلكومية ذات الصفة       

 .حبقوق اإلنسان يف أي بلد

 رصد ومساءلة الدول

أي احترام احلقوق ومحايتها    : واجـب الدولة فيما يتعلق بأي حق من حقوق اإلنسان هو ذو ثالثة أبعاد              -٨٢
ملرتكز على حقوق اإلنسان بشأن احلد من الفقر يتطلب والنهج ا). ٤٨الفقرة ، ٤انظر املبدأ التوجيهي (والوفاء هبا 

 .استحداث إجراءات مالئمة للرصد واحملاسبة فيما يتعلق جبميع هذه العناصر

 .وعادةً ما ختضع التزامات الدول إلجراءات رصد ومساءلة داخلية وخارجية على السواء -٨٣

. لة للشعب، من أداء دور رصدي هام يف هذا الصددوجيب متكني الربملانات واللجان الربملانية، بوصفها ممث -٨٤
 مثالً اشتراط أن تكشف احلكومة للجان -وسـيتطلب ذلـك يف كـثري من احلاالت إسناد سلطة أقوى للربملان        

وباإلضافة إىل ذلك، فإن هذا     . الربملانية عن املعلومات الضرورية وأن ختضع هي نفسها لتمحيص اللجان الربملانية          
 . من األحيان تنمية قدرة الربملانيني بشأن عمليات التخطيط ووضع امليزانيةسيتطلب يف كثري
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وسـيلزم أيضاً إضفاء الالمركزية واألخذ بالدميقراطية بغية متكني الشعب، وال سيما الفقراء، من رصد                -٨٥
 .أنشطة احلكومة اليت هلا تأثري آين ومباشر على إعمال حقوقهم اإلنسانية

دولة إطاراً قانونياً ميكن يف حدوده ملنظمات اجملتمع املدين أن تؤدي دوراً رصدياً             وجيـب أن ُتنشـئ ال      -٨٦
وجيب بصورة خاصة أن تتخذ الدولة خطوات عاجلة إلعمال جمموعة من احلقوق املترابطة، مثل احلق يف      . مستقالً

 .تقل ممكناًكل من املعلومات وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات، واليت بدوهنا ال يكون الرصد املس

فاألفراد ليس من حقهم    . وجيـب أن تتيح آليات املساءلة ُسبل انتصاف بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان            -٨٧
فقط التمتع بشىت حقوق اإلنسان اجلوهرية اليت قِبلتها حكوماهتم بل إن هلم أيضاً حقاً إجرائياً يف أن يتاح هلم سبيل 

 .حقوقهم اإلنسانيةانتصاف فعال أمام هيئة حملية إذا انُتِهكت 

وال يكون سبيل االنتصاف فعاالً إال إذا كانت السلطة احمللية املعنية هلا األهلية ملنح جرب لضحية أي انتهاك  -٨٨
وتوجد أنواع شىت من اجلرب املمكن تقدميه تبعاً ملدى خطوة االنتهاك وللظروف            . مـن انتهاكات حقوق اإلنسان    

ل، والتعويض، ورد االعتبار، وتقدمي االعتذارات وأشكال أخرى من الترضية، اخلاصة للحالة، مثل رد احلق بالكام
 .وتقدمي ضمانات عامة بعدم التكرار والقيام، يف حاالت استثنائية، مبعاقبة األفراد املرتكبني لالنتهاكات

زام بضمان  فعلى الدول الت  . واحلق يف توافر سبيل انتصاف حملي فعال ال يتطلب بالضرورة إجراء قضائياً            -٨٩
قيام سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية خمتصة أو أي سلطة خمتصة أخرى منصوص عليها يف النظام القانوين للدولة 

وباإلضافة إىل ذلك، جيب على الدول ضمان قيام السلطات         . بتقرير حق أي شخص يطالب بسبيل انتصاف فعال       
 .املختصة بإنفاذ سبل االنتصاف هذه عند منحها

ـ  -٩٠ د وافقت الدول األطراف، بتصديقها على معاهدات حقوق اإلنسان، على أن تكون مسؤولة أمام              وق
وعلى الدول األطراف   . هيئات املعاهدات وبالتايل ُتخِضع أنفسها لشكل من أشكال الرصد واملساءلة اخلارجيني          

 املعاهدات، مثل تقدمي    الـتزامات مبوجـب هذه املعاهدات باالمتثال لإلجراءات ذات الصلة املنصوص عليها يف            
وعلى الدول أيضاً التزامات بالتعاون مع اآلليات اخلارجية        . الـتقارير واإلجراءات املتعلقة بالشكاوى والتحقيق     

األخـرى للرصد واملساءلة، مثل اإلجراءات اخلاصة اليت ُينشئها جملس حقوق اإلنسان أو اليت أنشأهتا جلنة حقوق          
 .اإلنسان السابقة

وعلى سبيل . جراءات اخلارجية للرصد واملساءلة يف املرتبة الثانية بعد اإلجراءات الداخلية املناِظرةوتأيت اإل -٩١
املثال، ال ميكن لضحايا انتهاك من انتهاكات حقوق اإلنسان تقدمي شكوى فردية إىل هيئة معاهدة دولية إال بعد                  

ملثل، ال ميكن أن يكون نظام تقدمي التقارير فعاالً إال إذا وبا. استنفادهم جلميع سُبل االنتصاف احمللية الفعالة املتاحة
أعـّدت احلكومات تقارير دوهلا يف إطار عملية شفافة تقوم على املشاركة، شارك فيها مجيع اجلهات الفاعلة من                  

 .مكوِّنات اجملتمع املدين احمللية ذات الصلة، قبل تقدمي التقرير إىل هيئة املعاهدة الدولية املعنية
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 د ومساءلة اجلهات الفاعلة العامليةرص

املالحظات العامة اليت سبق إبداؤها بشأن إجراءات الرصد واملساءلة تنطبق بصورة متساوية على اجلهات        -٩٢
الفاعلـة العاملـية، مثل جمتمع املاحنني واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصبغة الدولية                

 .يةوالشركات عرب الوطن

 يف جماالت التجارة واملعونة واهلجرة وتدفقات رؤوس األموال اخلاصة   -ويكون إلجراءات اجملتمع الدويل      -٩٣
املتجهة إىل الداخل، على سبيل املثال، تأثري على اخليارات املتاحة للدولة عند قيامها بصياغة وتنفيذ استراتيجيتها                

جراءات مطابقة ملسؤوليات اهليئات الفاعلة العاملية فيما يتعلق        وجيب أن تكون هذه اإل    . املـتعلقة باحلد من الفقر    
 . حبقوق اإلنسان

ومما له أمهية حامسة أنه جيب على مجيع اجلهات الفاعلة العاملية ضمان وجود إجراءات شفافة وفعالة يسهل  -٩٤
 ومسؤولياهتا يف جمال حقوق     الوصـول إليها فيما يتعلق بالرصد واملساءلة بشأن سياساهتا املتعلقة باحلد من الفقر            

 .وجيب أن تكفل هذه اإلجراءات مشاركة اخلرباء فيها مشاركة مستنرية. اإلنسان

وحتـدِّد الـدول سياسات بعض اجلهات الفاعلة العاملية، ومن بينها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل        -٩٥
ه اجلهات الفاعلة العاملية، العمل وفقاًَ      وجيب على الدولة، عند تقرير سياسات هذ      . ومـنظمة الـتجارة العاملـية     

لواجباهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان كما جيب أن حتترم التزامات حقوق اإلنسان الدولية الواقعة على الدول                 
وكيفية قيام الدولة بأداء واجباهتا عند تقدير سياسات اجلهات الفاعلة العاملية جيب أن خيضع إلجراءات               . األخرى

 .ءلة على النحو املبني إمجاالً أعالهرصد ومسا

وجيـب أن ختضع اجلهات الفاعلة العاملية، بصفتها هذه، إلجراءات رصد وحماسبة شفافة وفعالة وميسور     -٩٦
وإذا مل تقم اجلهات الفاعلة العاملية بوضع إجراءات رصد ومساءلة مناسبة فيما يتصل مبسؤولياهتا              . الوصول إليها 

 .قر وحبقوق اإلنسان، ينبغي قيام جهات أخرى باختاذ خطوات لتحقيق ذلكاملتعلقة باحلد من الف

أمـا أنشطة الشركات عرب الوطنية، اليت قد يكون هلا تأثري هام على احلد من الفقر وحقوق اإلنسان يف                    -٩٧
 .الدول اليت تعمل فيها، فتثري قضايا هامة فيما يتعلق بالرصد واملساءلة

شركات عرب الوطنية أنفسها إجراءات رصد ومساءلة تتسم بالشفافية والفعالية          أوالً، جيـب أن ُتنشئ ال      -٩٨
 .ويكون الوصول إليها ميسوراً فيما يتصل مبسؤولياهتا املتعلقة باحلد من الفقر وحبقوق اإلنسان

قولة ثانـياً، على الدولة اليت يقع فيها مقر شركة هلا عمليات فيما وراء البحار مسؤولية اختاذ تدابري مع                  -٩٩
لضمان أن يكون يف عمليات الشركة فيما وراء البحار احترام اللتزامات حقوق اإلنسان الدولية الواقعة على كل       

وجيب أن ختضع مسؤولية الدولة هذه إلجراءات رصد ومساءلة تتسم بالشفافية . من الدولة املوطن والدولة املضيفة
 .والفعالية ويكون الوصول إليها ميسوراً
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، يقـع عـلى الدولة املضيفة مسؤولية ضمان امتثال الشركات عرب الوطنية العاملة ضمن واليتها                ثالـثاً  -١٠٠
ووفقاً لذلك، جيب وجود آليات     . لاللـتزامات الوطنية والدولية يف جمال حقوق اإلنسان الواقعة على هذه الدولة           
 .عرب الوطنيةرصد ومساءلة فيما يتصل بالتزام الدولة املضيفة بتنظيم سلوك هذه الشركات 

 املساعدة والتعاون على الصعيد الدويل: ٧ املبدأ التوجيهي
 ]٢٤ والفقرة جدول احملتوياتيرجى الرجوع إىل [

فإمكانية احلصول على املعونة وتدابري ختفيف الديون، . يتطلب احلد الفعال من الفقر اختاذ إجراءات دولية -١٠١
ملقدور على تكلفتها، فضالً عن استقرار االقتصاد العاملي، هلا مجيعاً          واألسواق، وتدفقات رؤوس األموال الكبرية ا     

فاملساعدة . تـأثري عـلى اخليارات املتاحة للدولة عند قيامها بصياغة وتنفيذ استراتيجيتها املتعلقة باحلد من الفقر               
 . أنفسهم من وضعية الفقروالتعاون الدوليان يعينان على هتيئة بيئة يستطيع فيها الفقراء يف الدول النامية انتشال

والنهج املرتكز على حقوق اإلنسان بشأن احلد من الفقر يؤكد على مسؤولية الدول مسؤولية مشتركة                -١٠٢
عن العمل بنشاط يف سبيل إقامة ُنظُم جتارية واستثمارية ومالية منصفة متعددة األطراف تفضي إىل احلد من الفقر                  

األطراف الذين يسمح وضعهم باملساعدة باالمتناع، كحد أدىن، عن األفعال وهو يتطلب قيام مجيع . والقضاء عليه
اليت جتعل من األصعب على الفقراء إعمال حقوقهم اإلنسانية كما يتطلب أن تتخذ الدول تدابري إلزالة العقبات                 

 .اليت تعوق إعمال حقوق اإلنسان

 من الفقر فيما يتصل بالفقر املوجود يف حدود وينبغي للدولة املتقدمة ليس فقط أن تضع استراتيجية للحد -١٠٣
وباملثل، ينبغي يف   . واليـتها الداخلـية؛ بل أن يكون لديها أيضاً استراتيجية للحد من الفقر فيما وراء حدودها               

استراتيجية احلد من الفقر لدى الدولة النامية أن تشمل فصالً بشأن اخلطوات اليت ستتخذها فيما يتصل باجلهات                 
 .لعاملية واليت ستدعم استراتيجيتها الوطنيةالفاعلة ا

 الدول املتقدمة

 :ينبغي قيام الدول املتقدمة، عند صياغة استراتيجيتها الدولية املتعلقة باحلد من الفقر، مبا يلي -١٠٤

أن تأخذ يف احلسبان التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان عن االشتراك يف جهود املساعدة                )أ( 
على الصعيد الدويل؛ وااللتزامات اليت قطعتها على أنفسها يف املؤمترات العاملية املعقودة مؤخراً؛ والغايات والتعاون 

 ).انظر اإلطار الوارد أدناه(اإلمنائية لأللفية 

اختـاذ تدابري لضمان تطبيق هذه االلتزامات تطبيقاً مترابطاً ومتسقاً عرب ما تقوم به من عمليات                 )ب( 
وعلى سبيل املثال، فإن التزامات الدولة بشأن التعاون الدويل ينبغي فهمها           . ى الصعيد الدويل  رسـم سياسات عل   

واحترامها من جانب املسؤولني عن الشؤون اخلارجية؛ واملسؤولني يف ميداين التمويل والتجارة الذين ميثلون الدولة 
ولني عن سياساهتا ومشاريعها اإلمنائية املتعددة      يف املفاوضـات الدولية املتعلقة هبذه القضايا؛ وممثلي الدولة املسؤ         
 .األطراف، ومن بينهم أولئك العاملون يف مؤسسات بريتون وودز
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أن تكفـل اتسـام عملـيات صنع القرارات على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف بالعدل                )ج( 
اجات األفراد وجمموعات األفراد واإلنصـاف والشـفافية وباالستجابة الحتياجات الدول النامية، وال سيما احتي       

 .احملرومني واملهّمشني فيها، ومن بينهم الفقراء

 ٠,٧ضمان أال تقل املساعدة اإلمنائية املقدمة منها، وفقاً للهدف الذي وضعته األمم املتحدة، عن  )د( 
ملقدمة منها، وأن تدعم    يف املائـة مـن الناتج احمللي اإلمجايل، وضمان أن تبحث بعناية نوعية املساعدة اإلمنائية ا               

مشاريع التنمية املتصلة حبقوق اإلنسان، وأن تساعد الدول النامية على الوفاء بالتزاماهتا الدولية والوطنية يف جمال                
 .حقوق اإلنسان

ضمان أن تكون األنشطة التجارية اليت تتحمل الدولة املسؤولية املباشرة عنها متطابقة مع املعايري     )ه( 
 .علقة حبقوق اإلنسانالدولية املت

اختاذ تدابري معقولة لضمان امتثال العمليات اخلارجية للشركات اليت توجد مقارها ضمن واليتها  )و( 
 .لاللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان الواقعة على دولة املوطن والدولة املضيفة على السواء

 نسان الواقعة على الدول األخرى جتاه األفراد      احـترام االلـتزامات الدولـية املتعلقة حبقوق اإل         )ز( 
 .وجمموعات األفراد املشمولني بواليتها، مبا يتسق مع مبدأ السيطرة الوطنية

 الدول النامية

 :ينبغي قيام الدول النامية، عند صياغة استراتيجية وطنية للحد من الفقر، مبا يلي -١٠٥

جمال حقوق اإلنسان إزاء الفقراء الذين يعيشون يف كنف إيالء اهتمام دقيق اللتزاماهتا الدولية يف  )أ( 
وقد تدفع الدولة حبجة مفادها أن هذه . واليتها عند اشتراكها يف مفاوضات ثنائية أو متعددة األطراف أو شركاتية

ه لذلك االلتزامات تشكل عتبة دولية دنيا ال جيوز أن يهبط أسلفها األفراد ومجاعات األفراد املشمولون بواليتها وأن
غري مسموح للدولة بأن ُتربم أي اتفاق ال يتسق مع حقوق اإلنسان الدولية اليت تدين هبا للفقراء الذين يعيشون يف 

 .كنف واليتها

الـتأكد، قـبل اعتماد اتفاقات أو سياسات دولية متصلة باملوضوع، من وجود تقييم مستقل                )ب( 
وإذا أشار التقييم إىل أن االتفاق املقترح أو السياسة         . اءوموضوعي ومتاح للجمهور بشأن تأثري ذلك على الفقر       

املقترحة سيكون هلما تأثري سليب على حقوق اإلنسان اخلاصة بالفقراء، فيجب اعتماد تدابري تعويضية فعالة تتفق مع 
 .االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان والواقعة على األطراف املعنية

درهتا التفاوضية فيما يتصل مبعامالهتا مع الشركات عرب الوطنية اليت ميكن أن            السعي إىل تعزيز ق    )ج( 
 .يكون لعملياهتا تأثري هام على الفقر

الـتماس املساعدة الدولية بغية إنشاء األطر التنظيمية املالئمة فيما يتعلق بالقطاع اخلاص، مبا يف        )د( 
 .بية للدولةذلك الشركات عرب الوطنية، دون النيل من امليزة النس
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 أحكام بشأن املساعدة والتعاون على الصعيد الدويل

 ترد يف صكوك حقوق اإلنسان

 ميثاق األمم املتحدة

 ٣-١املادة 

حتقيق التعاون الدويل على حل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية          : ... مقاصـد األمـم املتحدة هي      
 احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعاً والتشجيع على          واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز    

 .ذلك إطالقاً بال متييز بسبب العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين

 ٥٥املادة 

يف هتيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريني لقيام عالقات سلمية ودية بني األمم مؤسسة على احترام  رغبةً 
) أ: (بالتسوية يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريها، تعمل األمم املتحدة علىاملبدأ الذي يقضي 

حتقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفري أسباب االستخدام املتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم االقتصادي               
تماعية والصحية وما يتصل هبا، وتعزيز التعاون       تيسري احللول للمشاكل الدولية االقتصادية واالج     ) ب(واالجتماعي؛ و 

أن يشيع يف العامل احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بال متييز            ) ج(الدويل يف أمور الثقافة والتعليم؛ و     
 .بسبب العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين

 ٥٦املادة 

مبا جيب عليهم من عمل، بالتعاون مع املنظمة إلدراك يتعهد مجيع األعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركني،  
 .٥٥املقاصد املنصوص عليها يف املادة 

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 ٢٨ و٢٢املادتان 

احلقوق االقتصادية ... حقه أن توفَّر له، من خالل اجملهود القومي والتعاون الدويل،  ... لكـل شـخص   " 
التمتع بنظام اجتماعي ودويل    "، و )٢٢املادة  " (غىن عنها لكرامته ولنمو شخصيته حبرية     واالجتماعية والثقافية اليت ال     

 ).٢٨املادة " (ميكن أن تتحقق يف ظله احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن حتققاً تاماً

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ١-٢ملادة ا

لة طرف يف هذا العهد أن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما على                تـتعهد كـل دو     
الصـعيدين االقتصـادي والتقين، وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدرجيي                   

 .ملناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابري تشريعيةباحلقوق املعترف هبا يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك مجيع السبل ا
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 ٢٣ و٢٢ و٤-١٥ و٢-١١املواد 

؛ ) من العهد  ٢٢خبصوص املادة   (الـتدابري الدولـية للمسـاعدة التقنـية         ): ١٩٩٠ (٢التعلـيقات العامـة رقـم       
عالقة بني  ال): ١٩٩٧ (٨ورقم  ؛  ) من العهد  ١-٢خبصوص املادة   (طبيعة التزامات الدول األطراف     ): ١٩٩٠(٣ورقم  

 .العقوبات االقتصادية واحترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ٤-٢٤ و٤املادتان : اتفاقية حقوق الطفل

 إعالن احلق يف التنمية

 املؤمترات العاملية

 يناوإعالن وبرنامج عمل في   ؛  ٢١جدول أعمال القرن    ): ١٩٩٢(األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية      مؤمتـر    
اإلعالن : ومؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منواً       ؛  )٢٠٠٠ (وإعـالن األمـم املتحدة لأللفية     ؛  )١٩٩٣(

 العاملي  ومؤمتر القمة ؛  )٢٠٠٢ (وتوافق آراء مونتريي الصادر عن املؤمتر الدويل املعين بتمويل التنمية         ؛  )٢٠٠١ (وبرنامج العمل 
 .٠٠٥٢للتنمية االجتماعية لعام 

 .إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية:  من الغايات اإلمنائية لأللفية٨الغاية 



 

 

 
 الفصل الثالث

 حمتوى أي استراتيجية للحـد من الفقر ترتكز على
 ]جدول احملتوياتيرجى الرجوع إىل [حقوق اإلنسان 

بل املقصود هو توضيح    .  الفقر ال يدعي هذا الفصل تقدمي وصف شامل حملتوى أي استراتيجية للحد من            -١٠٦
الـروابط املوضـوعية بـني الفقـر وجمموعة حمددة من حقوق اإلنسان واألمهية العملية إلدماج هذه احلقوق يف        

 .استراتيجيات أوسع ترمي إىل احلد من الفقر

ل بضرورة   الوارد أدناه، ينبغي أال خي     ٨وعرض احلقوق كٍل على حدة، كما هو مبيَّن يف املبدأ التوجيهي             -١٠٧
معاجلـة احلقوق الفردية باعتبارها جزءاً من استراتيجية شاملة على حنو يعكس الترابط الوظيفي بني مجيع حقوق                 

 مقترناً باملبادئ العملية اليت سبقت مناقشتها يف الفصلني األول والثاين     ٨وينبغي قراءة املبدأ التوجيهي     . اإلنسـان 
، وبنية املبدأ التوجيهي، واألهداف )٧ و٦الفقرتان (مة بشأن اختيار احلقوق واملالحظات التفسريية الواردة يف املقد
 ).١٤ إىل ٩الفقرات من (واملؤشرات واالستراتيجيات املقترحة 

 إدماج املعايري اخلاصة حبقوق إنسان حمددة :٨املبدأ التوجيهي 

 ]٢٥جدول احملتويات والفقرة يرجى الرجوع إىل [

 
 ]لرجوع إىل جدول احملتوياتيرجى ا [احلق يف العمل

 أمهية احلق يف العمل -ألف 

فالفقراء يف  . يعـاين الناس الذين يعيشون حياة الفقر من نقص دائم يف أسباب العيش املالئمة واملضمونة               -١٠٨
عتمد املناطق الريفية واملدن على حد سواء يعانون من البطالة الكاملة، والبطالة اجلزئية، والعمل املؤقت الذي ال يُ                

ويف الريف تزداد أسباب العيش هشاشة نتيجة لعدة عوامل . عليه، وأجور الفقر، وعدم وجود ظروف عمل مأمونة
مـثل نقـص فرص الوصول إىل األراضي والري، ونقص البذور واألمسدة، وضعف النقل، واإلفراط يف استغالل                 

 . املوارد املشتركة مثل املراعي والغابات واألمساك

جهـة عوامـل الضعف اليومية هذه، يكافح الفقراء يف كثري من األحيان من أجل تنويع مصادر دخلهم                  ويف موا  -١٠٩
فـيعمل هؤالء الناس يف األراضي واحملاجر واملناجم، ويزاولون أعماالً مؤقتة وأعماالً لبعض الوقت، ويبيعون               . وغذائهـم 

ويعاين هؤالء الناس من مضايقة وفساد املوظفني، كما        . السـلع يف الشوارع، ويعملون بنظام القطعة يف املصانع واملنازل         
ومع ضآلة الفرص على هذا النحو، ينساق عدد كبري من    . يعـانون من سوء معاملة أصحاب العمل، بال سبيل لالنتصاف         

ك الفقراء إىل مزاولة أعمال مرفوضة اجتماعياً وخطرة وغري قانونية مثل احتراف اجلنس وعمل األطفال والسخرة وغري ذل                
 .بالنساء واألطفالوقد يقع هؤالء الناس يف شرك من يتجرون . من املمارسات الشبيهة بالرق
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ومن مثّ فإن احلصول على     . ويشـكل نقص أسباب الرزق املالئمة واملضمونة مكونني من مكونات الفقر           -١١٠
متع هبذا احلق يلعب دوراً     وفضالً عن ذلك، فإن الت    . عمل الئق ومنتج لـه دور مباشر فيما يتعلق باحلد من الفقر          

 .مفيداً يف تأمني حقوق أخرى مثل الغذاء والصحة والسكن، وهي أيضاً حقوق وثيقة الصلة باحلد من الفقر

وفضالً عن ذلك، يتمثل أحد األهداف . ويسـلِّط إعـالن األلفية الضوء على أمهية العمل الالئق واملنتج           -١١١
ويؤكد . ٢٠١٥ دخلهم اليومي عن دوالر واحد إىل النصف حبلول عام           اإلمنائية لأللفية يف ختفيض نسبة من يقل      

 .النصان أمهية احلق يف احلصول على عمل الئق ومنتج بالنسبة للحد من الفقر

 نطاق احلق يف العمل -باء 

وُيقصد بذلك  . إن العمـل كما هو حمدد يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان جيب أن يكون عمالً الئقاً                -١١٢
 . الذي تكون فيه حقوق اإلنسان وحقوق العمال حممية من زاوية أمان العمل ومكافأة العملالعمل

وال يقتصر احلق يف العمل على العمل بأجر، بل ميتد هذا احلق إىل العمل احلر، والعمل باملرتل وغري ذلك من                     -١١٣
 ومادية يتمتع فيها مجيع الناس بفرص عادلة        ويتطلب هذا العمل هتيئة بيئة اجتماعية واقتصادية      . األنشطة املولدة للدخل  

ومن مث فإن احلق يف العمل يشمل مسؤولية        . ومتسـاوية للنجاح مبجهودهم الشخصي وعلى حنو يتمشى مع كرامتهم         
 . تدعيم القدرات الشخصية وزيادة فرص الناس يف احلصول على عمل منتج وكسب أسباب عيش كرمي

زم توافر فرص العمل كما يستلزم توافر شروط توليد الدخل، مثل األصول وعليه، فإن احلق يف العمل يستل -١١٤
 . واالئتمانات والبيئة التنظيمية املواتية

وتشـمل احلقـوق املتصلة بالعمل حق كل شخص يف التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية، مبا يف ذلك                   -١١٥
تكافؤ الفرص، ومكافأة تكفي لضمان     احلصول على أجور منصفة ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل، و          

عـيش كرمي للعمال وأسرهم، وظروف عمل تكفل السالمة والصحة، وحتديد معقول لساعات العمل والراحة،               
وُتحظر أشكال شىت من العمل مثل السخرة وغريها من . باإلضافة إىل احلق يف التنظيم واحلق يف املساومة اجلماعية

أن تكون مجيع فرص العمل واألنشطة املولدة للدخل مقبولة من حيث النوعية،            وجيب  . املمارسات الشبيهة بالرق  
 . أي مالئمة ثقافياً ومتفقة مع كرامة الفرد

ويتطلـب احلـق يف العمـل أيضاً إنشاء آليات أمان اجتماعي مالئمة وجيدة اإلعداد ملواجهة حاالت،                -١١٦
 .ظم غري متاح لبعض األفرادكاألزمات االقتصادية والسياسية، يصبح فيها العمل املنت

 احلق يف العمل

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ٦املادة 

تعترف الدول األطراف يف هذا العهد باحلق يف العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق يف                  -١ 
 .اذ تدابري مناسبة لصون هذا احلقأن تتاح لـه إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره ويقبله حبرية، وتقوم باخت
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جيـب أن تشـمل التدابري اليت تتخذها كل من الدول األطراف يف هذا العهد لتأمني املمارسة                  -٢ 
الكاملة هلذا احلق توفري برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني، واألخذ يف هذا اجملال بسياسات وتقنيات من                

تماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة يف ظل شروط تضمن للفرد احلريات            شأهنا حتقيق تنمية اقتصادية واج    
 .السياسية واالقتصادية األساسية

 ٧املادة 

تعترف الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية تكفل على                  
 :اخلصوص

 منصفاً، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل         أجراً `١`: مكافأة توفر جلميع العمال، كحد أدىن      )أ( 
دون أي متييز، على أن ُيضمن للمرأة خصوصاً متتعها بشروط عمل ال تكون أدىن من تلك اليت يتمتع هبا الرجل، وتقاضيها    

  عيشاً كرمياً هلم وألسرهم طبقاً ألحكام هذا العهد؛`٢`أجراً يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل؛ 

 ف عمل تكفل السالمة والصحة؛ظرو )ب( 

تسـاوي اجلميع يف فرص الترقية، داخل عملهم، إىل مرتبة أعلى مالئمة، دون إخضاع ذلك إال    )ج( 
 العتباَري األقدمية والكفاءة؛

االسـتراحة وأوقـات الفراغ، والتحديد املعقول لساعات العمل، واإلجازات الدورية املدفوعة     )د( 
 . أيام العطل الرمسيةاألجر، وكذلك املكافأة عن 

 ٩املادة 

ُتقـر الـدول األطـراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك التأمينات                    
 .االجتماعية

 ). من العهد٦بشأن املادة (احلق يف العمل ): ٢٠٠٥ (١٨التعليق العام رقم 

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 ٨املادة 

 . جيوز استرقاق أحد، وُيحظر الرق واالجتار بالرقيق جبميع صورمهاال -١ 

 .ال جيوز إخضاع أحد للعبودية -٢ 

 .ال جيوز إكراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامي) أ( -٣ 



  حمتوى أي استراتيجية للحد من الفقر ترتكز على حقوق اإلنسان-الفصل الثالث 

31 

 ١١ و٦املادتان : اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  ٦٣ و٣٥ و٣٤ و٣٢املواد : اتفاقية حقوق الطفل

 منظمة العمل الدولية

 إعالن منظمة العمل الدولية املتعلق باملبادئ واحلقوق األساسية يف العمل

  بشأن عمل األطفال١٨٢ بشأن احلد األدىن للسن ورقم ١٣٨اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 

  اجلربي بشأن إلغاء العمل١٠٥ بشأن العمل اجلربي ورقم ٢٩اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 

A reference manual for ILO staff and constituents: Decent Work and Poverty Reduction Strategies 
(Geneva, International Labour Office, 2005). 

 )١٩٩٥ (مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية: املؤمتر العاملي

 األهداف واملؤشرات الرئيسية -جيم 

 العمالة الكاملة: ١اهلدف 

 :املؤشرات

 معدل البطالة  � 

 معدل البطالة اجلزئية � 

 متكن مجيع العمال من كسب حد أدىن من الدخل الالزم: ٢اهلدف 

 :املؤشرات

  القوى العاملةمن)  الفقرخطدخل أقل من دخل بيعملون ولكن (الفقراء العاملني نسبة  � 

 احلد األدىن لألجرنسبة القوى العاملة اليت تغطيها تشريعات  � 

 حصول مجيع العمال على دعم مايل معقول يف فترات البطالة: ٣اهلدف 

 :املؤشر

 اعي مالئمةنسبة القوى العاملة اليت تغطيها أحكام ضمان اجتم � 

 القضاء على عدم املساواة بني اجلنسني يف فرص احلصول على العمل: ٤اهلدف 

 :املؤشر

 معدالت مشاركة اإلناث والذكور يف القوى العاملة � 
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 القضاء على عدم املساواة بني اجلنسني يف مكافأة العمل: ٥اهلدف 

 :املؤشرات

 اعات االقتصاديةمتوسط أجور الذكور واإلناث يف خمتلف القط � 

  القوى العاملة مفصلة حبسب نوع اجلنسمننسبة الفقراء  � 

 القضاء على عمل األطفال: ٦اهلدف 

 :املؤشرات

  عاماً يف القوى العاملة١٥معدل مشاركة األطفال دون سن  � 

 يةباملعىن املقصود يف اتفاقية منظمة العمل الدول      (معـدل انتشـار أسـوأ أشـكال عمل األطفال            � 
 )١٨٢رقم  

 القضاء على السخرة: ٧اهلدف 

 :املؤشر

  القوى العاملةمننسبة عمال السخرة  � 

 متكني مجيع العمال من العمل يف ظل ظروف عمل تكفل السالمة والصحة : ٨اهلدف 

 :املؤشر

 نسبة من يعملون يف ظروف خطرة من القوى العاملة � 

 تعسفيعدم تعريض أي عامل للفصل ال: ٩اهلدف 

 :املؤشر

 القوى العاملة اليت تغطيها قوانني العمل املاحنة للحماية من الفصل التعسفينسبة  � 

 السمات الرئيسية الستراتيجية إلعمال احلق يف العمل -دال 

ينبغي أن هتدف أي استراتيجية إلعمال احلق يف العمل يف سياق احلد من الفقر إىل حتسني كمية ونوعية                   -١١٧
البطالة اجلزئية اليت يعاين منها الفقراء، من جهة، وزيادة عائد          /وهذا يستلزم احلد من البطالة    . املتاح للفقراء العمل  

 .ولكي يتسىن ذلك على نطاق واسع ومستدام، ينبغي أن يهتدي العمل بثالثة مبادئ. عملهم، من جهة أخرى

ية لالقتصاد على حنو متواصل، إذ ال ميكن توفري         فـأوالً، ينبغي اختاذ التدابري لتحسني اإلمكانات اإلنتاج        -١١٨
 .كمية ونوعية عمل مالئمتني ألي عدد كبري من الناس على حنو مستدام بدون حتقيق منو يف النشاط االقتصادي

وثانـياً، ينـبغي أن تكفـل السياسات حتقيق النمو يف اإلنتاج بأسلوب يؤدي إىل زيادة قصوى يف الطلب على          -١١٩
ـ     وينبغي . ادة الطلب على العمل هي السبيل الوحيد للحد من البطالة والبطالة اجلزئية وزيادة عائد العمل          العمـل، ألن زي
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جتنب السياسات اليت توفر حوافز اصطناعية الستخدام رأس املال على حساب العمل، على مستوى االقتصاد ككل، على                 
 . ا أحياناً االعتبارات املتصلة باإلنتاجيةالرغم من أن زيادة كثافة رأس املال يف قطاعات حمددة قد تربره

وثالـثاً، ينـبغي هتيـئة الظروف لتمكني الفقراء، وال سيما أشدهم حرماناً، من االندماج يف العمليات                  -١٢٠
 .االقتصادية على حنو يسمح هلم باالستفادة من منو الطلب على العمل

 املرتكز على احلقوق يتطلب توجيه اهتمام خاص ولـئن كانـت املبادئ الثالثة مجيعها هامة، فإن النهج      -١٢١
إىل املـبدأ الثالـث مبا أن العوامل اليت حتول دون اندماج الفقراء يف العمليات االقتصادية كثرياً ما تكون مرتبطة                 

فعلى سبيل املثال، قد حيرم التمييز االجتماعي بعض الفقراء من فرص           . بأنواع شىت من انتهاكات حقوق اإلنسان     
وباملثل، إذا ما كان هناك متييز ضد فئات معينة من الناس يف توفري التعليم والرعاية               .  على وظائف معينة   احلصول
 فإهنا قد ال تستطيع اكتساب القدرات البشرية - بسبب اإلثنية أو الدين أو نوع اجلنس على سبيل املثال -الصحية 

 .الكافية لالستفادة من زيادة فرص العمل

دَّدة للمعوقات اليت يواجهها الفقراء يف جهودهم من أجل االندماج يف العمليات االقتصادية تتفاوت              والطبيعة احمل  -١٢٢
ويتمثل عنصر أساسي يف استراتيجيات احلد من الفقر يف حتديد التدابري الالزمة للقضاء على هذه . بـني حالـة وأخـرى    

خلصوص وضع حد فوري ألعمال التمييز الصرحية اليت        وجيب على وجه ا   . املعوقـات واختاذ هذه التدابري بأسرع ما ميكن       
 .حترم بعض األفراد واجلماعات من فرص احلصول على العمل املالئم من حيث الكمية والنوعية

وحـىت يف حالة عدم وجود أعمال متييز صرحية، قد يواجه الفقراء معوقات بسبب أوجه احلرمان النامجة عن                   -١٢٣
 الفقر قد حيرمهم من الفرص الكافية للحصول على التعليم والرعاية الصحية واالئتمان             وهكذا، فإن . حالة الفقر نفسها  

 البشرية أو املالية أو     -وبدون هذه الفرص، لن يتمتع هؤالء الفقراء باإلمكانات         . واالنتفاع بالبنية األساسية وغري ذلك    
 التمييز املتصل حبقوق اإلنسان منح األولوية       ويتطلب مبدأ املساواة وعدم   .  الالزمـة إلعمال احلق يف العمل      -املاديـة   

 .للقضاء على هذه املعوقات اليت يواجهها الفقراء

ويف حال خضوع قطاعات اقتصادية معينة هليمنة حفنة من كبار أصحاب العمل، ينبغي أن تتخذ الدولة                 -١٢٤
أصحاب العمل من استخدام خطـوات لتشـجيع زيادة املنافسة بني املنتجني، أو السعي لتنظيم سوق العمل ملنع             

 . نفوذهم القوي يف خفض األجور

وينـبغي اختـاذ التدابري التشريعية وغريها من التدابري، واعتماد اإلجراءات امليسرة والفعالة لضمان متتع                -١٢٥
العمـال بظروف عمل عادلة ومواتية، مبا يف ذلك األجور املنصفة، واألجر املتساوي لدى تساوي قيمة العمل،                  

 .ف العمل اليت تكفل السالمة والصحة، واحلدود املعقولة لساعات العمل والراحةوظرو

وجيب إعطاء العمال سلطة قانونية للتنظيم واملساومة اجلماعية مع أصحاب العمل حىت ال يتمكن أصحاب  -١٢٦
ر لكي ال ومع ذلك، ينبغي توخي احلذ    . العمـل من استخدام تفوقهم يف املفاوضة لعرض شروط عمل غري مواتية           

وغري الفقراء يف القطاع الرمسي، مما      " احملميني"تؤدي سياسات سوق العمل إىل خلق طبقة أرستقراطية من العمال           
 . قد يوصد باب املنافسة أمام الفقراء العاملني يف القطاع غري الرمسي
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ي، وعمل األطفال، وجيـب على الدول، وفقاً للمعايري الدولية، حظر واستئصال السخرة، والبغاء القسر      -١٢٧
وغـري ذلك من أشكال العمل اليت كثرياً ما يضطر الفقراء إىل اللجوء إليها كوسيلة للتغلب على فقرهم ولكنها                   

وجيب أن يقترن هذا احلظر بسياسات خللق فرص العمل حىت يتمكن الفقراء من كسب . تنتهك حقوقهم اإلنسانية
  .رزقهم على حنو يتفق مع حقوق اإلنسان وكرامته

وينبغي أن يشتمل هذا النظام على      . وجيـب إنشاء نظام لضمان اجتماعي مالئم من أجل محاية العاطلني           -١٢٨
بـرامج موحدة للتأمني ضد البطالة، حبسب االقتضاء، باإلضافة إىل شبكات أمان أخرى، مثل خلق فرص العمل                 

 . القصري األجل للفقراء العاطلني، والتحويالت االجتماعية املباشرة

 ]جدول احملتوياتيرجى الرجوع إىل  [احلق يف غذاء كاٍف

 أمهية احلق يف غذاء كاٍف -ألف 

فخاليا املخ : ونقص التغذية يسبب إعاقة دائمة للناس    . من البديهي أن الغذاء الكايف ضروري لبقاء البشر        -١٢٩
ويعجز . اجلوعى بقاًء هامشياً  ال تنمو بينما يتوقف النمو وتتفشى األمراض مما حيد من اإلمكانيات ويفرض على              

وقد يؤدي الفقر إىل نقص التغذية . األطفـال اجلوعى عن التركيز يف املدرسة بينما حيد اجلوع من إنتاجية العمال            
 . الذي قد يزيد بدوره من حدة الفقر

 ومن مثّ فإن احلق يف غذاء كاٍف لـه دور حاسم         . ونقـص التغذية واجلوع مكونان من مكونات الفقر        -١٣٠
وفضالً عن ذلك، فإن التمتع باحلق يف غذاء كاٍف يؤدي دوراً مفيداً يف تأمني              . األمهية فيما يتعلق باحلد من الفقر     

ويشمل احلق يف الغذاء احلق يف املياه الذي يرتبط أيضاً ارتباطاً وثيقاً . احلقوق األخرى مثل الصحة والتعليم والعمل
 . باحلق يف الصحة واحلق يف السكن الالئق

وأمهية احلق يف غذاء كاٍف يؤكدها هدف األلفية اإلمنائي املتمثل يف ختفيض نسبة من يعانون من اجلوع                  -١٣١
 ).١اهلدف  (٢٠١٥إىل النصف حبلول عام 

 نطاق احلق يف غذاء كاٍف -باء 

دية واالقتصادية  إن احلـق يف غذاء كاٍف هو حق مجيع األفراد، منفردين أو جمتمعني، يف التمتع باإلمكانية املا                 -١٣٢
وينبغي فهمه يف املقام األول على أنه يعين حق املرء يف إطعام نفسه، . للحصول على الغذاء الكايف أو على وسائل تدبريه

 .واحلق يف التحرر من اجلوع هو احلد األدىن األساسي للحق يف غذاء كاٍف. وليس حقه يف أن ُيطعم

لغذاء بكمية ونوعية كافيتني لتلبية االحتياجات التغذوية جلميع األفراد بصورة          توافر ا ) أ: (ويستلزم احلق يف الغذاء    -١٣٣
 .إمكانية الوصول إىل الغذاء بطرق مستدامة وال تتعارض مع التمتع حبقوق اإلنسان األخرى) ب(مقبولة ثقافياً؛ و

 منتجة أو من موارد طبيعية أخرى،  إما إىل إمكانية إطعام املرء لنفسه مباشرة من أرض        " توافر الغذاء "وتشـري عبارة     -١٣٤
 .أو إىل وجود نظام جيد للتوزيع والتجهيز والتسويق لنقل الغذاء من موقع اإلنتاج إىل مكان احلاجة إليه وفقاً للطلب
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وتستلزم . إمكانية الوصول االقتصادية واملادية على حد سواء      " إمكانـية الوصول إىل الغذاء    "وتشـمل    -١٣٥
بلوغ التكاليف الشخصية أو األسرية املرتبطة باحلصول على الغذاء الالزم لنظام           " تصاديةإمكانـية الوصول االق   "

" إمكانية الوصول املادية  "أما  . غذائـي مالئم مستوى ال يشكل خطراً على تلبية االحتياجات األساسية األخرى           
 تعاين من حالة ضعف خاصة، مثل فتستلزم تيسُّر الوصول إىل الغذاء الكايف للجميع، مبن فيهم تلك الفئات اليت قد

النسـاء واألطفـال واملسنني واملرضى واملعوقني جسدياً واملصابني باألمراض العقلية وضحايا الكوارث الطبيعية              
وتكون الشعوب األصلية ضعيفة بصورة خاصة إذا ما كانت فرص وصوهلا إىل أراضي             . والـنـزاعات املسلحة  

 . األجداد مهددة

وتستلزم سالمة األغذية خلو األغذية     . غذاء كاٍف أيضاً سالمة األغذية واألمن الغذائي      ويشمل احلق يف     -١٣٦
ويستلزم األمن الغذائي   . مـن املواد الضارة، سواء بسبب الغش أو بسبب ضعف الصحة البيئية أو أسباب أخرى              

. خصية أو اخلارجيةعدم التعرض للجوع، أي ضآلة احتمال الوقوع فريسة للجوع نتيجة للتغريات يف الظروف الش
وبعبارة أخرى، ينعم الناس باألمن الغذائي إذا ما توافرت لديهم القدرة على شراء الغذاء الكايف وتيسرت هلم سبل 

 .الوصول إليه يف مجيع األوقات

  يف غذاء كاٍفاحلق

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ١١املادة 

ألطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف مستوى معيشي كاٍف لـه وألسرته يوفر ما               ُتقـر الدول ا    -١ 
وتتعهد الدول األطراف باختاذ التدابري الالزمة إلنفاذ هذا احلق، معترفة يف هذا الصدد             ... . يفـي حباجـتهم من الغذاء       

 . األساسية للتعاون الدويل القائم على االرتضاء احلرباألمهية

ـ    -٢  ا لكل إنسان من حق أساسي يف التحرر من اجلوع، تقوم الدول األطراف يف هذا واعـترافاً مب
العهد، مبجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدويل، باختاذ التدابري املشتملة على برامج حمددة ملموسة والالزمة               

 :ملا يلي

ية من املعارف التقنية    حتسني طرق إنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية، عن طريق االستفادة الكل           )أ( 
والعلمية، ونشر املعرفة مببادئ التغذية، واستحداث أو إصالح نظم توزيع األراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل               

 إمناء للموارد الطبيعية واالنتفاع هبا؛

شاكل تأمني توزيع املوارد الغذائية العاملية توزيعاً عادالً يف ضوء االحتياجات، يضع يف اعتباره امل         )ب( 
 . اليت تواجهها البلدان املستوِردة لألغذية واملصدرة هلا على السواء

): ٢٠٠٢ (١٥التعليق العام رقم ؛ و) من العهد١١بشأن املادة (احلق يف الغذاء الكايف ): ١٩٩٩ (١٢التعليق رقم 
 ). من العهد١٢ و١١بشأن املادتني (احلق يف املاء 
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 ٢٧ و٢٤املادتان : اتفاقية حقوق الطفل

 ١٤من املادة ) ز(٢الفقرة : اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

؛ )١٩٩٦ (إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي وخطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية           : املؤمتـرات العاملية  
 )٢٠٠٢ (مخس سنوات بعد االنعقاد: وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية

 القضاء على اجلوع: ١إلمنائي هدف األلفية ا

 لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف        اخلطوط التوجيهية الطوعية  : منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة    
 ).٢٠٠٤روما، منظمة األغذية والزراعة، (يف سياق األمن الغذائي القطري 

 األهداف واملؤشرات الرئيسية  -جيم 

 ن اجلوع املزمنحترر مجيع الناس م: ١اهلدف 

 :املؤشرات

 نسبة من ال حيصلون على حصة كافية من الطاقة الغذائية �

 نسبة البالغني واملراهقني ذوي كتلة اجلسم املنخفضة �

 نسبة من يعانون من نقص الوزن بني األطفال دون سن اخلامسة �

 القضاء على عدم املساواة بني اجلنسني يف فرص احلصول على الغذاء: ٢اهلدف 

 :املؤشرات

 نسبة الذكور واإلناث الذين ال حيصلون على حصة كافية من الطاقة الغذائية �

 نسبة البالغني واملراهقني من الذكور واإلناث ذوي كتلة اجلسم املنخفضة  �

  والبناتبننينسبة من يعانون من نقص الوزن من ال �

 حترر مجيع الناس من انعدام األمن الغذائي: ٣اهلدف 

 :املؤشرات

 نسبة األسر املعيشية اليت ال تستطيع تناول وجبتني غذائيتني مشبعتني بانتظام  �

  األسر املعيشية على الغذاءقنسبة إنفا �

 التغري يف أسعار األغذية األساسية �
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 متكني مجيع الناس من احلصول على غذاء ذي قيمة غذائية مالئمة: ٤اهلدف 

 :املؤشرات

 لون على حصة مناسبة من الربوتنينسبة الفقراء الذين ال حيص �

 نسبة الفقراء الذين ال حيصلون على حصة مناسبة من املغذيات الدقيقة �

 متكني مجيع الناس من احلصول على األغذية السليمة: ٥اهلدف 

 :املؤشرات

 نسبة الفقراء املعرضني الستهالك األغذية غري السليمة �

فيما يتعلق  ) مبا يف ذلك التدريس باملدارس    (م والتوعية   نسـبة الناس الذين تستهدفهم محالت اإلعال       �
 بالتغذية وسالمة األغذية

 السمات الرئيسية الستراتيجية إلعمال احلق يف غذاء كاٍف -دال 

 مبا يف ذلك عن طريق -ينبغي إنشاء نظام فعال لتسجيل األراضي وعرض سجالت األراضي على املشاع  -١٣٧
 .ضاء النخبة ذوي النفوذ اغتصاب أراضي الفقراء دون عقاب حبيث ال يسهل ألع-اإلنترنت 

حلقوق املزارعني املستأجرين ضد الطرد غري القانوين ) أ(وينبغي أن تصدر الدولة التشريعات وتوفر احلماية  -١٣٨
للربامج ) ج(لتوزيع منصف لإلنتاج بني املستأجر ومالك األرض، و       ) ب(الـذي يقـوم به أصحاب األراضي، و       

 إلعادة توزيع األراضي يف احلاالت اليت حيرم فيها التركز الشديد لألراضي الناس من القدرة على إطعام                 الفعالـة 
وجيب ضمان احلكم احمللي القائم على املشاركة الفعالة وكذلك الوصول املنصف إىل القضاء كشرط              . أنفسـهم 

 .أساسي حلماية هذه احلقوق

مبا يف ذلك الغابات واملراعي واملوارد      (صلية يف األراضي    وجيـب بـذل اجلهود لضمان حق الشعوب األ         -١٣٩
 .اليت تعتمد عليها يف غذائها) األخرى اململوكة ملكية مشتركة

وينبغي استحداث آليات تنظيمية فعالة ملنع الوسطاء االحتكاريني من التعدي على صغار منتجي األغذية               -١٤٠
 .وفقراء املستهلكني

 بسبب ُبعدهم أو بسبب ضعف      - خدمة املزارعني واملستهلكني الفقراء      ويف حـال عجـز األسواق عن       -١٤١
وينبغي منح أولوية كبرية    .  ينبغي أن توفر الدولة اخلدمات الالزمة بقدر اإلمكان        -السـوق، أو ألي سبب آخر       

 .لإلعانات املالية اليت قد يستلزمها تنفيذ هذه السياسة عند ختصيص املوارد العامة

ز النشاط احلكومي الداعم جملتمع املزارعني ضد أي مجاعات أو أفراد بسبب نوع اجلنس أو               وجيب أال ميي   -١٤٢
 .الدين أو اإلثنية أو ألسباب أخرى حمظورة
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وينبغي أن تعزز الدولة األنشطة الرامية إىل متكني املرأة كلما عانت من التمييز داخل األسرة املعيشية يف                  -١٤٣
 .حلواجز اليت متنع وصوهلا إىل السوقجمال الوصول إىل الغذاء أو من ا

وينبغي أن حتجم الدولة عن إرغام صغار املنتجني الزراعيني على بيع منتجاهتم لوكاالت التوريد احلكومية  -١٤٤
 .بأسعار أقل من أسعار السوق يف األوقات العادية

ة اليت هتدد استحقاق الفقراء     وينبغي تطبيق نظام إنذار مبكر كامل الفعالية للتحذير من األخطار الوشيك           -١٤٥
 .أو العاملية/للغذاء، والنامجة عن اهلزات اإلنتاجية أو انعدام االستقرار يف األسواق احمللية و

وينـبغي إنشاء نظام لإلغاثة يف حاالت الطوارئ، يقوم على تطبيق مزيج من تدابري احلماية، لالستجابة                 -١٤٦
ومن أمثلة هذه التدابري التوزيع املباشر لألغذية،       .  الفقراء للغذاء  بسرعة وقوة ألي أخطار وشيكة هتدد استحقاق      

والتحويالت النقدية، وبرامج الغذاء مقابل العمل، والدعم اإلنتاجي للمحصول الالحق يف احلاالت اليت ترجع فيها 
 . األزمة إىل ضعف احملصول

 إما عن طريق    -) يف غري حاالت الطوارئ    (وينـبغي أن تطبِّق الدولة نظاماً للدعم املنتظم احملدد اهلدف          -١٤٧
 لضمان وسيلة مالئمة للحصول على األغذية لألفراد        -التوزيع املباشر لألغذية أو عن طريق التحويالت النقدية         

وينبغي منح أولوية كبرية  . العاجـزين عن إطعام أنفسهم حىت يف األوقات العادية بسبب أنواع خمتلفة من اإلعاقة             
 .الية هلذا الغرض عند ختصيص املوارد العامةلرصد اعتمادات م

أو ُتعترب /ويف أي نظام عام لتوزيع األغذية، جيب أال ُيرغَم املستفيدون على تناول أطعمة مرفوضة ثقافياً و -١٤٨
 . مصدراً ملخاطر صحية مرفوضة

 .يا مقبولة للسالمة الصحيةوينبغي إنشاء آليات تنظيمية لضمان تقيُّد مورِّدي وموزِّعي األغذية مبعايري دن -١٤٩

وجيب على وجه التحديد أال حترم قطاعات من . وجيب أن تتجنب الدولة استخدام الغذاء كسالح سياسي -١٥٠
 .السكان بالقوة من احلصول على األغذية أو تعوَّق قدرهتا على إطعام نفسها

رف السكان األصليني بدون تقدمي وينـبغي أن تكفل الدولة عدم استيالء ُنظم تسجيل الرباءات على معا          -١٥١
 .تعويض وعدم منعها للوصول إىل النباتات التقليدية املستخدمة يف الغذاء والتغذية

وينبغي إنشاء الربامج لتحسني الدراية الفعالة بالتغذية وتعزيز األنشطة الداعمة لزيادة فرص احلصول على       -١٥٢
 .األغذية ذات القيمة الغذائية املرتفعة

 ]يرجى الرجوع إىل جدول احملتويات[ السكن الالئقاحلق يف 



  حمتوى أي استراتيجية للحد من الفقر ترتكز على حقوق اإلنسان-الفصل الثالث 

39 

 أمهية احلق يف السكن الالئق -ألف 

فهم يعانون من ضعف    . يعـاين معظـم الفقراء من مساوئ وخماطر األماكن والظروف املادية اليت يعيشون فيها              -١٥٣
سوءاً؛ وانعدام األمن بالنسبة    املـأوى؛ واملشـاكل الـنامجة عن االكتظاظ والتلوث؛ والتعرض املومسي للظروف األشد              

لألشخاص واملمتلكات؛ والُبعد؛ واملشاكل املترتبة على عدم وجود أو عدم مالءمة البنية األساسية، مبا يف ذلك االفتقار إىل        
 .وسوء السكن يعكس احلرمان ويعمقه. وسيلة احلصول على مياه الشرب املأمونة؛ والوصم

ومن مث فإن احلق يف     .  خطر وغري صحي مكونان من مكونات الفقر       وانعـدام املأوى والعيش يف مسكن      -١٥٤
وفضالً عن ذلك فإن التمتع باحلق يف السكن        . السكن الالئق لـه دور حاسم األمهية فيما يتعلق باحلد من الفقر          

 .الالئق يلعب درواً مفيداً يف تأمني احلقوق األخرى، مثل احلق يف الصحة

ئق يؤكدها هدف األلفية اإلمنائي املتمثل يف حتقيق حتسُّن كبري يف معيشة ما ال              وأمهية احلق يف السكن الال     -١٥٥
 .٢٠٢٠ مليون شخص من سكان األحياء الفقرية حبلول عام ١٠٠يقل عن 

 نطاق احلق يف السكن الالئق -باء 

بل . قف يؤويه ينبغي أال ُيفهم احلق يف السكن الالئق فهماً ضيقاً باعتباره حق املرء يف أن يكون لـه س                 -١٥٦
وهذا احلق يشمل عدداً من العناصر، مبا       . ينبغي تفسريه على أنه احلق يف العيش يف مكان ما بأمان وسالم وكرامة            

 :يف ذلك العناصر التالية

 ينبغي أن يتمتع كل شخص باحلماية القانونية من اإلخالء القسري،           .األمـن القانوين للحيازة    )أ( 
 ؛واملضايقة والتهديدات األخرى

 جيب أن يوفِّر املسكن للسكان مساحة مناسبة ومحاية من العوامل اجلوية            .الصـالحية السكنية   )ب( 
 والتهديدات األخرى للصحة؛

 جيـب أن يكون املسكن يف موقع مأمون وصحي يسمح بفرص كسب أسباب العيش               .املوقـع  )ج( 
 ية الصحية والنقل واخلدمات األخرى؛الكرمي، باإلضافة إىل الوصول إىل املدارس واحلصول على خدمات الرعا

 ينبغي أن تكون التكاليف الشخصية أو اُألسرية املرتبطة         .سـهولة املنال من الناحية االقتصادية      )د( 
 بالسكن عند مستوى ال يهدِّد تلبية وإشباع احلاجات األساسية األخرى؛

ن متاحة لكل شخص، وخباصة  جيب أن تكون إمكانية الوصول إىل السك.إمكانية الوصول املادي  )ه( 
للفـئات الـيت ميكن أن يثري وصوهلا إىل السكن صعوبات معينة، مثل املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية                  

 واألشخاص املصابني باألمراض العقلية؛
 جيب أن يكون السكن مقبوالً للسكان من الناحية الثقافية، وأن يعكس على             .املقبولـية الثقافية   )و( 
 ثال تفضيالهتم الثقافية فيما يتعلق بالتصميم وتنظيم املوقع وغري ذلك من السمات؛سبيل امل

 جيب أن تتوافر اخلدمات واملواد واملرافق األساسية للصحة واألمن          .البنـية األساسـية املالئمة     )ز( 
 . مثل مياه الشرب املأمونة، واملرافق الصحية ومرافق الغسل-والراحة والتغذية 
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 ن الالئقاحلق يف السك

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ١١املادة 

تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف مستوى معيشي كاف لـه وألسرته، يوفر  -١ 
اذ التدابري وتتعهد الدول األطراف باخت. من املأوى، وحبقه يف حتسني متواصل لظروفه املعيشية  ... ما يفي حباجتهم    

 .الالزمة إلنفاذ هذا احلق، معترفة يف هذا الصدد باألمهية األساسية للتعاون الدويل القائم على االرتضاء احلر

حاالت إخالء املساكن   ): من العهد ) ١(١١املادة  (احلق يف السكن املالئم     ): ١٩٩٧ (٧التعلـيقات العامة رقم     
من ) ١(١١بشأن املادة   (احلق يف السكن املالئم     ): ١٩٩١ (٤م  رق؛ و )من العهد ) ١(١١بشأن املادة   (باإلكـراه   

 ). من العهد١٢ و١١بشأن املادتني (احلق يف املاء ): ٢٠٠٢ (١٥رقم و) العهد

 إعالن بشأن املدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدةإعالن اسطنبول، :  املوئل الثاين:ملؤمترات العامليةا

 ) مليون شخص من سكان األحياء الفقرية١٠٠هدف حتسني معيشة (كفالة االستدامة البيئية : ٧ائي هدف األلفية اإلمن

 األهداف واملؤشرات الرئيسية -جيم 

 مسكن جلميع الناس: ١اهلدف 

 :املؤشرات

 نسبة املشردين من جمموع السكان � 

 عدد األسّرة اليت توفرها مراكز إيواء املشردين لكل مشّرد � 

 متتع مجيع الناس بأمن احليازة: ٢ اهلدف

 : املؤشرات

 :نسبة السكان � 

مثل امللكية املطلقة املدة، واحليازة اإلجيارية، واحليازة       (الذيـن لديهـم سند متلك قانوين         �  
 ملساكنهم) اجلماعية  

 القانون(الذين يتمتعون باحلماية القانونية أو حبماية أخرى حسب األصول القانونية  �  
 فيما يتعلق باإلخالء) العام على سبيل املثال 

 الذين يعيشون يف مستوطنات غري رمسية �  

 املستقطنني  �  

 الذين خضعوا لإلخالء القسري يف غضون فترة معينة �  
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 متتع مجيع الناس بالسكن الصاحل: ٣اهلدف 

 :املؤشر

 تعيش يف حالة فقرمتوسط عدد األمتار املربعة لكل شخص أو أسرة معيشية  � 

 متتع مجيع الناس بالسكن يف موقع مأمون وصحي: ٤اهلدف 

 :املؤشر

مثل ( كيلومترات من موقع خطر      ٥نسـبة األسـر املعيشية الفقرية اليت تعيش على مسافة أقصاها             � 
 )النفايات السمية، ومقالب النفايات 

 ققدرة مجيع الناس على حتمُّل تكلفة السكن الالئ: ٥اهلدف 

 :املؤشر

 اإلنفاق الشهري على السكن لألسرة املعيشية الفقرية الوسيطة كنسبة من دخلها الشهري � 

 متتُّع اجلميع بإمكانية الوصول املادي إىل السكن الالئق: ٦اهلدف 

 :املؤشر

نسـبة املـباين السـكنية املـتعددة الوحدات اليت يشغلها الفقراء وميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة                 � 
 اجلسدية الوصول إليها 

 متتع مجيع الناس بالسكن الذي يتيح هلم الوصول إىل اخلدمات واملواد واملرافق واهلياكل األساسية: ٧اهلدف 

 :املؤشرات

 :نسبة األسر املعيشية اليت يتوافر هلا ما يلي �

 مياه الشرب املأمونة �  

 املرافق الصحية �  

  اجلويةالطرق الصاحلة لكل األحوال �  

 الكهرباء �  

 السمات الرئيسية الستراتيجية إلعمال احلق يف السكن الالئق -دال 

ينـبغي أن تـنّمي الدول وختصِّص املوارد الكافية لربامج إسكان حمدودي الدخل وأن تنمي االئتمانات                 -١٥٧
 .الضريبية واحلوافز األخرى لتشجيع بناء املساكن حملدودي الدخل يف القطاع اخلاص

وينبغي أن تقوم الدول خبطوات لضمان أمن احليازة للفقراء، بوسائل منها على سبيل املثال حظر ممارسة                 -١٥٨
عملـيات اإلخـالء القسري التعسفية؛ واستحداث تدابري سريعة ومعقولة التكلفة ملنح حقوق امللكية، واحلماية               
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لشعبية الذين يفتقرون حالياً إىل أمن احليازة؛ وتوسيع القانونية األخرى حليازة سكان األحياء الفقرية واملستوطنات ا
 .نطاق الُنظم الوطنية لتسجيل األراضي واملساكن ألخذ حقوق حيازة الفقراء يف احلسبان

مثل الطرق وشبكات املياه واملرافق الصحية والصرف       (وينـبغي إعطـاء األولوية لتوفري البنية األساسية          -١٥٩
 . الدخل القائمة بزيادة اإلنفاق العام وتوفري احلوافز للقطاع اخلاصملستوطنات حمدودي) واإلضاءة

ولضـمان عدم اضطرار الفئات احملدودة الدخل إىل إنفاق نسبة غري متكافئة من دخلها لتلبية احتياجاهتا                 -١٦٠
ىل تنظيم  السكنية األساسية، ينبغي أن تضع الدول أو توسع برامج اإلعانات السكنية وأن تلجأ، عند الضرورة، إ               

 .السوق ملنع التسعري االحتكاري

 .وينبغي تشجيع إنشاء منظمات اإلسكان اجملتمعية للفقراء كوسيلة رئيسية لتحسني األحياء واملساكن -١٦١

وينـبغي أن تتاح للفئات احملدودة الدخل إمكانية احلصول على املوارد املالية، مبا يف ذلك املنح والرهون                  -١٦٢
 .من أشكال رأس املالالعقارية وغري ذلك 

 .وينبغي توفري املساعدة للفئات احملدودة الدخل لوضع براجمها اخلاصة بتمويل اإلسكان وباملدخرات -١٦٣

وجيـب أن تضع الدول سياسات إسكان للفئات اليت تواجه حواجز معينة تعترض حصوهلا على السكن أو اليت                   -١٦٤
 .عوقني واملسنني واألقليات والشعوب األصلية والالجئني واملشردينلديها احتياجات سكنية خاصة، مبن فيها فئات امل

 .وجيب أن تضمن الدول للمشردين إعادة توطني مالئمة وأن توفر هلم تعويضاً معقوالً -١٦٥

ويف حـال اعـتماد الفقراء على املساكن اليت يشيدوهنا مبجهودهم الشخصي، ينبغي أن توفر هلم الدول                 -١٦٦
 .، مبا يف ذلك مواد البناء املالئمةاملوارد األساسية

وعـند وضع سياسات اإلسكان املتعلقة بالفقراء، ينبغي أخذ االعتبارات البيئية يف احلسبان بغية ضمان                -١٦٧
 .إقامة مساكن حمدودي الدخل يف بيئة مأمونة وصحية

 .سكانيةوجيب حظر مجيع أشكال التمييز يف جمال اإلسكان والعزل على مستوى األحياء ال -١٦٨

 .وجيب أن تكفل الدولة االحترام الكامل حلق املرأة يف ورث املسكن واألرض واملال -١٦٩

 .وجيب أن تتخذ الدول تدابري خاصة لتوفري املأوى للمشردين -١٧٠

 ]يرجى الرجوع إىل جدول احملتويات[احلق يف الصحة 

 أمهية احلق يف الصحة -ألف 

فيه أسباب العيش وإضعافه إلنتاجية العمال وتقليله لإلجناز العلمي وحدِّه يتسبب املرض يف الفقر ويساهم  -١٧١
ونظراً ألن الفقر قد يؤدي إىل تضاؤل فرص احلصول على الرعاية الطبية وزيادة التعرض للمخاطر               . مـن الفرص  
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ب للفقر ونتيجة   وعليه، فإن املرض سب   . البيئية وسوء التغذية فإن املرض يكون يف أحيان كثرية أيضاً نتيجة للفقر           
 .فاملرضى أكثر عرضة للفقر والفقراء أكثر عرضة للمرض والعجز: لـه يف آن واحد

. ويشـكل التمتع بالصحة أمراً أساسياً خللق ودعم القدرات اليت حيتاج إليها الفقراء للتخلص من الفقر                -١٧٢
لتمتع بالصحة ليس جمرد نتيجة من وا. فالتمتع بالصحة، وهو مصدر قوة أساسي، يسهم يف زيادة أمنهم االقتصادي

 .نتائج التنمية بل إنه وسيلة لتحقيق التنمية

ويشكل املرض مكوناً من مكونات الفقر إذا ما كان فقدان السيطرة على املوارد االقتصادية يلعب دوراً                 -١٧٣
وفضالً عن ذلك فإن    . ومن مث فإن احلق يف الصحة لـه دور حاسم األمهية فيما يتعلق باحلد من الفقر              . يف حدوثه 

 .التمتع باحلق يف الصحة يؤدي دوراً مفيداً يف تأمني احلقوق األخرى، مثل التعليم والعمل

وحتـتل األهداف الصحية مكانة بارزة بني األهداف اإلمنائية لأللفية اليت ينبغي حتقيقها على نطاق العامل                 -١٧٤
ألطفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثني والوفيات بني        ومن بينها أهداف تقليل الوفيات بني ا      : ٢٠١٥حبلول عام   

األمهـات مبقدار ثالثة أرباع، وختفيض نسبة َمن ال ميلكون وسيلة مستدامة للحصول على مياه الشرب املأمونة                 
) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /مبقـدار النصـف، وعكـس مسار انتشار فريوس نقص املناعة البشري           

كما يسلط إعالن األلفية الضوء على قضايا صحية أخرى         .  باملالريا واألمراض الرئيسية األخرى    وحاالت اإلصابة 
. حامسـة األمهـية، مثل زيادة توافر العقاقري األساسية بتكلفة معقولة جلميع من حيتاجون إليها يف البلدان النامية                 

األلفية أمهية احلق يف الصحة فيما يتعلق باحلد وتؤكد املكانة البارزة املمنوحة لألهداف والقضايا الصحية يف إعالن 
 .من الفقر

 نطاق احلق يف الصحة -باء 

فليس بوسع الدولة أن توفر احلماية من       : ينبغي أال يفهم احلق يف الصحة على أنه احلق يف التمتع بالعافية            -١٧٥
فق والسلع واخلدمات والظروف بل هو احلق يف التمتع مبجموعة متنوعة من املرا      . مجـيع األسباب احملتملة للمرض    

ويشمل هذا احلق الرعاية الصحية واحملددات األساسية    . الالزمـة لتحقـيق أعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه         
للصـحة عـلى السـواء، مبـا يف ذلك إمكانية احلصول على مياه الشرب املأمونة، واألغذية املالئمة واملأمونة،                   

ف املهنية والبيئية الصحية، وإمكانية احلصول على املعلومات والتوعية         واإلصـحاح واإلسكان املالئمني، والظرو    
 . املتصلة بالصحة

أما احلريات فتشمل حق املرء يف التحكم       . ويشمل احلق يف الصحة حريات واستحقاقات على حد سواء         -١٧٦
عذيب والعالج الطيب غري يف جسده، مبا يف ذلك الصحة اإلجنابية، واحلق يف التحرر من التدخل، مثل التحرر من الت

 . القائم على الرضا

وتشـمل االسـتحقاقات وجـود نظام للرعاية الصحية واحلماية الصحية يكون متاحاً ومقبوالً ويسهل        -١٧٧
ومن مث، فإن احلق يف الصحة يستلزم أن تكون املرافق والسلع واخلدمات اخلاصة             . الوصـول إلـيه وجيد النوعية     

. كما يعين إمكانية وصول اجلميع إليها دومنا متييز    . صحية متاحة بكمية كافية يف الدولة     بالصحة العامة والرعاية ال   
" إمكانية الوصول اإلعالمية  "وهكذا، تشمل   . وإلمكانية الوصول عدة أبعاد، منها املادي واإلعالمي واالقتصادي       
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حلق يف التقيد بالسرية يف معاجلة      احلـق يف طلـب املعلومات املتعلقة بالقضايا الصحية وتلقيها وتوزيعها، رهناً با            
أن تكون املرافق والسلع واخلدمات الصحية يف       " إمكانية الوصول االقتصادية  " وتعين  . البيانات الصحية الشخصية  

، مقبولةوفضالً عن ذلك، جيب أن تكون مجيع املرافق والسلع واخلدمات الصحية            . حـدود القدرة املالية للجميع    
 . النوعيةات الطبية وأن تكون مالئمة ثقافياً وجيدة مبعىن أن تراعى األخالقي

ووفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، يشمل احلق يف الصحة عدداً من احلقوق الصحية األكثر حتديداً، مبا  -١٧٨
يف ذلـك احلق يف صحة األم والطفل والصحة اإلجنابية؛ واحلق يف بيئة طبيعية صحية وبيئة عمل صحية؛ واحلق يف    

 . وقاية من األمراض وعالجها ومكافحتها؛ واحلق يف املرافق والسلع واخلدمات الصحيةال

 احلق يف الصحة

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ١٢املادة 

تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية                 -١ 
 . ة ميكن بلوغهوالعقلي

تشمل التدابري اليت يتعني على الدول األطراف يف هذا العهد اختاذها لتأمني املمارسة الكاملة هلذا احلق،                 -٢ 
 :تلك التدابري الالزمة من أجل

 العمل على خفض معدل موتى املواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمني منو الطفل منواً صحياً؛ )أ( 

 لصحة البيئية والصناعية؛حتسني مجيع جوانب ا )ب( 

 الوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها؛ )ج( 

 .هتيئة ظروف من شأهنا تأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض )د( 

؛ ) من العهد  ١٢بشأن املادة   (صحة ميكن بلوغه    احلق يف التمتع بأعلى مستوى من ال      ): ٢٠٠٠ (١٤التعلـيق العـام رقم      
 ). من العهد١٢ و١١بشأن املادتني (احلق يف املاء ): ٢٠٠٠ (١٥رقم والتعليق العام 

 ٢٤ و٦املادتان : اتفاقية حقوق الطفل

 والتوصية العامة ،  )ب(١٤ و )١(١٢ و )و)(١(١١ و )ح(١٠املادة  : اتفاقـية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
 ).١٢املادة (املرأة والصحة ): ١٩٩٩ (٢٤رقم 

إعالن االلتزام بشأن فريوس    ): ٢٠٠١(الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن اإليدز         : املؤمتـرات العاملية  
 العنصري وكراهية  واملؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز    : )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املتكسب     /نقص املناعة البشري  

؛ واالجتماع الثاين للجمعية العاملية     إعالن وبرنامج عمل ديربان   ): ٢٠٠١(األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ديربان        
 .اإلعالن السياسي وبرنامج عمل مدريد الدويل املتعلق بالشيخوخة): ٢٠٠٢(للشيخوخة 
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مكافحة فريوس نقص    (٦و،  )حتسني الصحة النفاسية   (٥و،  )ختفيض معدل وفيات األطفال    (٤األهداف اإلمنائية لأللفية    
 )اإلمكانية املستدامة للحصول على مياه الشرب املأمونة (٧و، )اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض/املناعة البشري

واملفوضية ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /بـرنامج األمـم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري          
 اإليدز وحقوق اإلنسان/املبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري: السامية حلقوق اإلنسان

 .Human Rights, Health and Poverty Reduction Strategies (Geneva, WHO, 2005): منظمة الصحة العاملية

 األهداف واملؤشرات الرئيسية -جيم 

 إتاحة إمكانية احلصول على الرعاية الصحية األساسية املالئمة واملعقولة التكلفة جلميع الناس: ١اهلدف 

 :املؤشرات

 متوسط العمر املتوقع عند امليالد �

 نسبة اإلنفاق العام على الرعاية الصحية األولية �

تدخل غري التدابري ال تشملهم آليات الدفع مقدماً وأنواع ال يشملهم أي نوع من نسبة الفقراء الذين  �
ـ  االنتفاع فيما يتعلق برسوم    ) صممثل برامج اإلعفاءات، واإلعانات النقدية، وقسائم اخل      (تقديرية  ال
 ، وال التأمني الصحي املمول من القطاع اخلاصات الصحيةماخلدب

 لكل ألف من السكان ة صحية األوليلعدد وحدات الرعاية ا �

  من السكانألفعدد األطباء لكل  �

 نسبة الفقراء الذين ميكنهم احلصول على العقاقري األساسية بأسعار ميكن حتملها  �

 القضاء على وفيات األطفال اليت ميكن تالفيها: ٢اهلدف 

 :املؤشرات

 ل وفيات األطفال دون سن اخلامسة عدم �

 ل وفيات الرضععدم �

 ألطفال دون سن اخلامسة احملصنني ضد األمراض الساريةانسبة  �

 القضاء على الوفيات النفاسية اليت ميكن جتنبها: ٣اهلدف 

 :املؤشرات

 معدل الوفيات النفاسية � 

 الوالدات اليت تتم مبساعدة املوظفني الصحيني املهرةنسبة  � 

 بية قبل الوالدة وبعدهاألمهات الاليت ميكنهن الوصول إىل مرافق الرعاية الطنسبة ا � 
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 إتاحة وسائل منع احلمل املأمونة والفعالة جلميع الرجال والنساء الذين هم يف سن اإلجناب : ٤اهلدف 

 :املؤشر

معدل استخدام وسائل منع احلمل املأمونة والفعالة بني األزواج الفقراء الذين هم يف سن اإلجناب                �
 ويرغبون يف استخدام موانع احلمل

 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب / القضاء على فريوس نقص املناعة البشري:٥اهلدف 

 :املؤشرات

 معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشري بني احلوامل � 

 معدل استخدام الواقي الذكري � 

 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /عدد األطفال الذين يتمهم فريوس نقص املناعة البشري � 

 القضاء على انتشار األمراض السارية األخرى: ٦هلدف ا

 :املؤشرات

 معدل االنتشار والوفيات املتصل باألمراض السارية � 

 من ميكنهم احلصول على مياه الشرب املأمونة النقيةنسبة  � 

 من ميكنهم النتفاع باملرافق الصحيةنسبة  � 

 احملصنني من األمراض الساريةنسبة  � 

 اء على عدم املساواة بني اجلنسني يف جمال احلصول على الرعاية الصحيةالقض: ٧اهلدف 

 :املؤشرات

 )من اجملموع الكلي، واملواليد، واألحداث(بني اجلنسني نسبة ال � 

 سنوات عمر الرجال والنساء املعدلة حسب اإلعاقة � 

 النساء والرجال الذين جيري عالجهم يف املؤسسات الطبية نسبة  � 

 سمات الرئيسية الستراتيجية إلعمال احلق يف الصحةال -دال 

ينـبغي أن حتسـن الدول عرض اخلدمات الصحية الشخصية وأن توسع إمكانية حصول الفقراء عليها                 -١٧٩
 :بالوسائل التالية

توجـيه اخلدمات إىل الفقراء بتوفري خدمات خمصصة للفئات اليت ميكن أن يثري حصوهلا على اخلدمات                 )أ( 
ديات معينة، مثل النساء، واملسنني، واألطفال، والشعوب األصلية، واألقليات، وسكان األحياء الفقرية، والعمال الصحية حت

 املهاجرين، واألشخاص الذين يعيشون يف جمتمعات ريفية نائية، عن طريق العيادات اخلاصة هبذه الفئات؛
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 ضمان توزيع املوارد لصاحل أفقر املناطق اجلغرافية؛ )ب( 

 ضمان توزيع املوارد لصاحل الدرجات الدنيا لتقدمي اخلدمات، أي الرعاية األولية؛ )ج( 

) قبل الوالدة وبعدها على حد سواء     (منح األولوية للرعاية الصحية املتصلة باإلجناب واألمهات         )د( 
 واألطفال؛

اإليدز، اليت هلا   /شريحتديـد األمراض والظروف الطبية، مثل املالريا والدرن وفريوس نقص املناعة الب             )ه( 
تـأثري معـني على الفقراء، واالستجابة هلا بتطبيق برامج التحصني وغريها من الربامج اليت يقصد هبا حتديداً التأثري بشكل                    

 خاص على الفقراء؛

ضمان احترام اخلدمات مجيعها لثقافة مجيع األفراد واجلماعات واألقليات والشعوب، ومراعاهتا للفروق             )و( 
 نسني وجودة نوعيتها؛بني اجل

توفـري العقـاقري األساسية على النحو الذي حدده برنامج عمل منظمة الصحة العاملية اخلاص                )ز( 
 .بالعقاقري األساسية

 :وينبغي أن حتسن الدول عرض وفعالية األنشطة املتصلة بالصحة العامة للفقراء بالوسائل التالية -١٨٠

  وخباصة فيما يتعلق بتصريف النفايات يف املناطق اليت يقطن الفقراء؛وضع وتطبيق ضوابط بيئية أساسية، )أ( 

 ضمان توفري مياه الشرب النقية واملأمونة واليت يسهل احلصول عليها؛ )ب( 

تنظيم توفري اخلدمات الصحية، ألهداف منها على سبيل املثال القضاء على تسويق العقاقري غري املأمونة                )ج( 
 اء الواجب املهين؛واحلد من التقصري يف أد

توفري التوعية واملعلومات بشأن املشاكل الصحية الرئيسية يف اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك طرق               )د( 
 .الوقاية واملكافحة

وجيب أن ختفف الدول العبء املايل للرعاية الصحية واحلماية الصحية عن كاهل الفقراء، بطرق منها على  -١٨١
وميكن حتقيق ذلك إما بالتخلي عن رسوم االنتفاع باخلدمة         . سوم االنتفاع باخلدمة  سـبيل املثال خفض وإلغاء ر     

أو باإلبقاء على رسوم االنتفاع باخلدمة ) مثل التأمني الوطين أو الضريبة العامة(وتطبيق آليات أخرى للدفع مقدماً 
مج اإلعفاءات واإلعانات   مثل برا (واسـتخدام عمليات تدخل غري تقديرية تتميز باإلنصاف وعدم وصم الفقراء            

 ).النقدية املباشرة وقسائم اخلصم

وينـبغي أن تعـزز الـدول يف القطاعات األخرى السياسات اليت تؤثر تأثرياً إجيابياً على املقومات األساسية                   -١٨٢
تأثرياً إجيابياً  للصحة، واليت حتقق فوائد خاصة للفقراء، بوسائل منها على سبيل املثال دعم السياسات الزراعية اليت تؤثر                 

، وحتديد التدابري اليت تعاجل التأثري السليب للسياسات الزراعية عليهم          )األمن الغذائي على سبيل املثال    (على صحة الفقراء    
 . ، وتعزيز أنشطتهم املولدة للدخل بصورة عامة)مثل املخاطر اليت هتدد صحة وسالمة العمال الزراعيني(
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اء معاملة قائمة على املساواة واالحترام من جانب مجيع املعنيني بتقدمي الرعاية وجيب أن تكفل الدول للفقر -١٨٣
وعليه، ينبغي أن توفر الدول جلميع العاملني يف قطاع الصحة التدريب على عدم التمييز . الصحية واحلماية الصحية

 .دزاإلي/فيما يتعلق باإلعاقة واحلالة الصحية، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشري

 ]يرجى الرجوع إىل جدول احملتويات [احلق يف التعليم

 أمهية احلق يف التعليم -ألف 

وممارسة احلق يف التعليم . إن التعليم أداة رئيسية تسمح لألطفال والبالغني انتشال أنفسهم من براثن الفقر    -١٨٤
واالفتقار . صحة واملمارسة السياسيةأساسية للتمتع بعدد كبري من حقوق اإلنسان األخرى، مثل احلق يف العمل وال

إىل التعليم، كما يتجلى يف ارتفاع معدالت األمية واخنفاض معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية، يشكل يف حد               
 . ذاته بعداً من أبعاد الفقر

اف اإلمنائية  وأمهـية احلق يف التعليم بالنسبة للفقر يؤكدها جعل تعميم التعليم االبتدائي هدفاً من األهد               -١٨٥
ومن مث ينبغي أن تويل استراتيجيات احلد من الفقر         . ٢٠١٥لأللفـية ينـبغي بلوغه على نطاق العامل حبلول عام           

مجـيعها اهـتماماً كبرياً إلعمال احلق يف التعليم وأن تكفل جعل الفقراء يف مقدمة املستفيدين من حتسني فرص                   
 . احلصول على التعليم

 ليمنطاق احلق يف التع -باء 

فباإلضافة إىل توفري التعليم . تعّرف معاهدات حقوق اإلنسان الدولية احلق يف التعليم بأسلوب دقيق نسبياً   -١٨٦
االبتدائي اإللزامي باجملان جلميع األطفال، يقع على الدول التزام بالعمل تدرجيياً على جعل التعليم الثانوي جمانياً                

 للجميع وجعل التعليم العايل متاحاً للجميع على قدم املساواة وباجملان على )مبا يف ذلك التدريب املهين(ومتساوياً 
والدول ملزمة أيضاً بتكثيف التعليم األساسي، الذي يؤدي يف املقام األول إىل القضاء على              . أسـاس القـدرات   

انبني هامني للحق يف    وتشكل املساواة وعدم التمييز ج    . األمية، للبالغني الذين مل يشبعوا حاجتهم األساسية للتعلم       
التعليم، ومن مث ينبغي أن متنح الدول األولوية إلتاحة فرص متساوية للبنات وغريها من الفئات املعرضة للتمييز،                 

 . مثل األطفال املعوقني وأطفال األقليات والالجئني

مكاناهتا، وإعداد  وينـبغي أن توجه نوعية التعليم إىل تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته إىل أقصى إ               -١٨٧
الطفل حلياة تستشعر املسؤولية يف جمتمع حر، بروح من التسامح واحترام حقوق اإلنسان، والبيئة الطبيعية، وذويه       

وينبغي إدارة النظام يف املدارس على حنو يتمشى مع كرامة          . وهويـته الثقافية واحلضارات املختلفة عن حضارته      
 . الطفل اإلنسانية

 املبدأ أن توفر الدول هذه احلقوق يف إطار املؤسسات التعليمية اخلاصة والعامة على            وميكـن مـن حيث     -١٨٨
ونظراً ألن املدارس اخلاصة ال تضمن عادة التعليم االبتدائي اجملاين جلميع األطفال، فإن الدول ملزمة بإنشاء . السواء

لني واختاذ ما يلزم من إجراءات لتوفري       عدد كاف من املدارس احلكومية، وتوظيف العدد الالزم من املدرسني املؤه          
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وكخطوة أوىل، ينبغي أن تضع الدول األطراف يف العهد         . نوعية التعليم احملددة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان       
الـدويل اخلـاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتعتمد، يف غضون سنتني من التصديق، خطة عمل                

 . مببدأ توفري التعليم االبتدائي اإللزامي باجملان للجميعمفصلة لألخذ تدرجيياً

وباإلضافة إىل هذه االلتزامات اإلجيابية بإعمال احلق يف التعليم، يقع على الدول التزام باحترام حرية اآلباء  -١٨٩
ة الدينية واألخالقية يف إنشاء مؤسساهتم التعليمية اخلاصة وإدارهتا، واختيار املدارس اخلاصة ألطفاهلم، وضمان التربي

 . ألطفاهلم، وفقاً ملعتقداهتم اخلاصة

 احلق يف التعليم

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ١٣املادة 

على وجوب ... وهي متفقة . تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل فرد يف التربية والتعليم    -١ 
م متكني كل شخص من اإلسهام بدور نافع يف جمتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح استهداف التربية والتعلي

والصداقة بني مجيع األمم وخمتلف الفئات العرقية أو اإلثنية أو الدينية، ودعم األنشطة اليت تقوم هبا األمم املتحدة                  
 .من أجل صيانة السلم

 :مارسة التامة هلذا احلق يتطلبوتقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن ضمان امل -٢ 

 جعل التعليم االبتدائي إلزامياً وإتاحته جماناً للجميع؛ )أ(

تعمـيم التعليم الثانوي مبختلف أنواعه، مبا يف ذلك التعليم الثانوي التقين واملهين، وجعله متاحاً            )ب(  
 يم؛للجميع بكافة الوسائل املناسبة وال سيما باألخذ تدرجيياً مبجانية التعل

جعل التعليم العايل متاحاً للجميع على قدم املساواة، تبعاً للكفاءة، بكافة الوسائل املناسبة، وال               )ج(  
 سيما باألخذ تدرجيياً مبجانية التعليم؛

تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها، إىل أبعد مدى ممكن، من أجل األشخاص الذين مل يتلقوا أو  )د(  
 االبتدائية؛مل يستكملوا الدراسة 

العمل بنشاط على إمناء شبكة من املدارس على مجيع املستويات وإنشاء نظام منح واف بالغرض،   )ه(  
 .ومواصلة حتسني األوضاع املادية للعاملني يف التدريس

تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحترام حرية اآلباء، أو األوصياء عند وجودهم، يف اختيار              -٣ 
الدهم غري املدارس احلكومية، شريطة تقيد املدارس املختارة مبعايري التعليم الدنيا اليت قد تفرضها أو               مـدارس ألو  

 .تقرها الدولة، وبتأمني تربية أولئك األوالد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاهتم اخلاصة
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راد واهليئات يف ليس يف أي من أحكام هذه املادة ما جيوز تأويله على حنو يفيد مساسه حبرية األف       -٤ 
 من هذه املادة ورهناً ١إنشـاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائماً باملبادئ املنصوص عليها يف الفقرة      

 .خبضوع التعليم الذي توفره هذه املؤسسات ملا قد تفرضه الدولة من معايري دنيا

 ١٤املادة 

بحت طرفاً فيه، قد متكنت من ضمان إلزامية        تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، مل تكن بعد، يوم أص            
وجمانية التعليم االبتدائي يف بلدها ذاته أو يف أقاليم أخرى حتت واليتها، بالقيام، يف غضون سنتني، بوضع واعتماد 
خطـة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدرجيي ملبدأ إلزامية التعليم وجمانيته للجميع، خالل عدد معقول من السنني           

 .يف اخلطةحيدد 

 التعليقو)  من العهد  ١٤بشأن املادة   (خطط العمل من أجل التعليم االبتدائي       ): ١٩٩٩ (١١التعلـيق العام رقم     
 ). من العهد١٣بشأن املادة (احلق يف التعليم ): ١٩٩٩ (١٣العام رقم 

 أهداف التعليم): ٢٠٠١ (١ والتعليق العام رقم ٢٩ و٢٨املادتان  :اتفاقية حقوق الطفل

 ١٠املادة : قية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاتفا

إعالن : ومؤمتر القمة اخلاص بالتعليم للجميع    ؛  )١٩٩٠ (اإلعالن العاملي لتوفري التعليم للجميع     :املؤمترات العاملية 
 ).٢٠٠٠ (إطار عمل داكار: وتوفري التعليم للجميع؛ )١٩٩٣ (وإطار عمل دهلي

 حتقيق تعميم التعليم االبتدائي، وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: ٣ و٢هدفا األلفية اإلمنائيان 

 األهداف واملؤشرات الرئيسية -جيم

 ٢٠١٥ضمان تعميم التعليم االبتدائي للبنني والبنات بأسرع ما ميكن، ولكن خالل فترة أقصاها عام : ١اهلدف 

 :املؤشرات

 دائيصايف نسبة القيد يف التعليم االبت �

 يلتحقون بالدراسة يف الصف األول ويصلون إىل الصف اخلامسنسبة التالميذ الذين  �

  عاما٢٤ً-١٥معدل اإلملام بالقراءة والكتابة يف الفئة العمرية  �

 معدل ترك الدراسة ومعدل املواظبة على الدراسة يف املدارس االبتدائية �

 ي نسبة اإلنفاق العام على التعليم االبتدائ �

 جعل التعليم االبتدائي اجملاين متاحاً جلميع األطفال: ٢اهلدف 

 :املؤشرات

 نسبة تالميذ املدارس احلكومية االبتدائية الذين ال يدفعون الرسوم الدراسية �

 متوسط الرسوم اليت يدفعها تالميذ املدارس احلكومية االبتدائية �
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 تطبيق التعليم االبتدائي اإللزامي: ٣اهلدف 

 :املؤشر

 عدد سنوات التعليم اإللزامي �

 القضاء على األمية: ٤اهلدف 

 :املؤشرات

 املعدل اإلمجايل لإلملام بالقراءة والكتابة بني البالغني �

  عاما٢٤ً-١٥معدل اإلملام بالقراءة والكتابة يف الفئة العمرية  �
 لثانويضمان فرص متساوية للجميع يف احلصول على التعليم ا: ٥اهلدف 

 :املؤشرات

 صايف معدل القيد يف التعليم الثانوي، موزعاً بني الفقراء وغري الفقراء  �

 الثانوي إلنفاق العام على التعليمنسبة ا �
 نسبة البنات إىل البنني يف التعليم الثانوي �
 معدل ترك الدراسة ومعدل املواظبة على الدراسة يف التعليم الثانوي �
 ال املعوقني امللتحقني بالتعليم الثانوينسبة األطف �

 جعل التعليم الثانوي اجملاين متاحاً جلميع األطفال: ٦اهلدف 

 :تاملؤشرا

نسـبة تالميذ املدارس الثانوية احلكومية الذين ال يدفعون الرسوم الدراسية، موزعة بني الفقراء وغري                �
 الفقراء

  الثانوية احلكوميةمتوسط الرسوم اليت يدفعها تالميذ املدارس �
 إزالة التفاوت بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي: ٧اهلدف 

 :تاملؤشرا

 نسبة البنات إىل البنني يف التعليم االبتدائي �

 نسبة البنات إىل البنني يف التعليم الثانوي �
  عاما٢٤ً-١٥ بالقراءة والكتابة إىل الذكور يف الفئة العمريةمللمات نسبة اإلناث ا �

 حتسني نوعيات التعليم االبتدائي والثانوي: ٨اهلدف 

 :املؤشرات

 تالميذ إىل املعلمنيلنسبة ا �

 نسبة املعلمني إىل الفصول �
 الثانوية الذين حيصلون على الكتب املدرسية جماناً/نسبة تالميذ املدارس االبتدائية �
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 حلق يف التعليمالسمات الرئيسية الستراتيجية إلعمال ا -دال

ينبغي أن تكفل أي سياسة تعليمية مناصرة للفقراء ومرتكزة إىل حقوق اإلنسان ألشد فئات اجملتمع ضعفاً  -١٩٠
وهتميشاً فرصة احلصول جماناً على أنواع التعليم األساسية للغاية، مثل التعليم االبتدائي، والتدريب املهين، وبرامج               

وكخطوة أوىل، ينبغي أن تضع الدول وتعتمد خطة عمل . عليم األساسي للبالغنيحمو األمية، وغريها من أشكال الت
 .مفصلة لألخذ تدرجيياً مببدأ توفري التعليم االبتدائي اإللزامي للجميع باجملان

وينـبغي أن تكفـل الدول، على سبيل األولوية، التعليم االبتدائي للفئات اليت تواجه صعوبة خاصة يف                  -١٩١
عليم، مثل البنات واألطفال املعوقني وأطفال األقليات والالجئني، وسكان املناطق النائية واألحياء            احلصول على الت  

ووفقاً لألهداف اإلمنائية لأللفية، ينبغي إزالة التفاوت بني اجلنسني يف جمال التعليم االبتدائي، ومن األفضل . الفقرية
 .٢٠٠٥حبلول عام 

فياً من املؤسسات التعليمية للبالغني املستهدفني باعتبارهم من أشد الفئات وينبغي أن تنشئ الدول عدداً كا -١٩٢
وينبغي أن يلعب التدريب املهين دوراً      . حـرماناً يف اجملتمع وأن يكون االلتحاق هبذه املؤسسات متاحاً هلم باجملان           

 .هاماً يف برامج هذه املؤسسات

اع من التعليم باجملان وعلى قدم املساواة، ينبغي أن تكفل          وباإلضـافة إىل توفري فرص احلصول على هذه األنو         -١٩٣
احلكومات عدم تعرض الفقراء للتمييز عند تلقي التعليم وعدم تركهم للدراسة مبعدالت تتجاوز كثرياً املعدالت اخلاصة                

. وي والعايل أيضاً  وينبغي أن تتيح برامج الدعم اخلاصة للفقراء فرصة احلصول على التعليم الثان           . بفئات اجملتمع األخرى  
وعـلى سبيل املثال، ينبغي أن حيصل األطفال الفقراء على الدعم املايل عن طريق املنح الدراسية وأن يتاح هلم النقل إىل           

 .املدارس والكتب املدرسية املالئمة والوجبات املدرسية وغري ذلك من اخلدمات باجملان

وينبغي بصورة خاصة إلغاء العقوبة     . الكرامة اإلنسانية وينـبغي إدارة نظام املدارس بأسلوب يتمشى مع          -١٩٤
 .البدنية دون تأخري

وينبغي أن يوجه التعليم حنو اإلمناء الكامل لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام الكرامة اإلنسانية والتسامح               -١٩٥
 .رات الدراسيةوينبغي إعطاء حقوق اإلنسان مكانة هامة يف مجيع املقر. وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية

 ]يرجى الرجوع إىل جدول احملتويات [احلق يف األمن الشخصي واخلصوصية

 أمهية احلق يف األمن الشخصي واخلصوصية -ألف

فإىل جانب انعدام األمن املايل واالقتصادي واالجتماعي، . يعاين الفقراء عادة من شىت أشكال انعدام األمن -١٩٦
مأوى، ويعانون من التهميش والتمييز ويتعرضون للعنف اجلسدي وللمساس         كـثرياً مـا يكون هؤالء الناس بال         

وعليه، ينبغي أن تعطى    . خبصوصيتهم وسالمتهم وشرفهم ومسعتهم من جانب الدول والعناصر غري التابعة للدولة          
 . الفقراجلهود الرامية إىل تعزيز حق الفقراء يف األمن الشخصي مكانة حامسة األمهية يف استراتيجيات احلد من
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 نطاق احلق يف األمن الشخصي واخلصوصية -باء

فإذا ما  . إن احلـق يف األمن الشخصي هو حق من حقوق اإلنسان مستقل عن احلق يف احلرية الشخصية                 -١٩٧
تعرض األفراد أو اجلماعات لتهديدات بالقتل أو العتداءات عنيفة أو ملضايقة أو ختويف أو معاملة متييزية قاسية،                 

وباإلضافة إىل  . دول التزام إجيايب بتوفري حد أدىن من احلماية ألرواحهم وسالمتهم وأمنهم الشخصي           يقـع على ال   
ذلك، يقع على الدول التزام بضمان عدم تعرض أي إنسان لتدخل الدولة أو العناصر غري التابعة للدولة على حنو                   

ه، وال ألي محالت غري قانونية متس شرفه تعسفي أو غري قانوين يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالت
وحيمـي مفهوم اخلصوصية جمال وجود الفرد واستقالله بعينه، مبا يف ذلك مظهر الشخص، وهويته،               . أو مسعـته  

 .وسالمته، وحياته اخلاصة، وحياته اجلنسية، واتصاالته، وأسرته وبيته، دون مساس حبرية اآلخرين وخصوصياهتم

 خلصوصيةاحلق يف األمن الشخصي وا

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 ٧املادة 

وعلى . ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة               
 . وجه اخلصوص، ال جيوز إجراء أية جتربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه احلر

 ٩املادة 

وال . وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً      . احلق يف احلرية ويف األمان على شخصه      لكل فرد    -١ 
 .جيوز حرمان أحد من حريته إال ألساب ينص عليها القانون وطبقاً لإلجراء املقرر فيه

 ١٠ من املادة ١الفقرة 

 . اإلنساينيعامل مجيع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية حتترم الكرامة األصيلة يف الشخص 

 ١٧املادة 

ال جيوز تعريض أي شخص، على حنو تعسفي أو غري قانوين، للتدخل يف خصوصياته أو شؤون                 -١ 
 .أسرته أو بيته أو أسرته أو مراسالته، وال ألي محالت غري قانونية متس شرفه أو مسعته

 .من حق كل شخص أن حيميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس -٢ 

ورقم ؛ ) من العهد٩بشأن املادة (حق الفرد يف احلرية واألمان على شخصه       ): ١٩٨٢ (٨ العامة رقم    التعلـيقات 
حظر التعذيب  ): ١٩٩٢ (٢٠ورقم  ؛  ) من العهد  ١٧بشأن املادة   (احلـق يف حرمة احلياة اخلاصة       ): ١٩٨٨ (١٦

  ٢١ورقم  ؛  ) من العهد  ٧املادة  بشأن  (وغـريه مـن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة              
 ). من العهد١٠بشأن املادة (املعاملة اإلنسانية لألشخاص احملرومني من حريتهم ): ١٩٩٢(
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 األهداف واملؤشرات الرئيسية -جيم 

 القضاء على العنف الذي ترتكبه الدولة والعناصر غري التابعة للدولة ضد الفقراء: ١اهلدف 

 :املؤشرات

 وزعاً بني شرحييت الفقراء وغري الفقراء يف اجملتمعمعدل اجلرمية م �

 نسبة جرائم القتل واالعتداءات العنيفة واجلرائم املماثلة املرتكبة ضد الفقراء إىل معدل اجلرائم اإلمجايل �

 نسبة الفقراء املعرضني لعنف الشرطة أو مضايقتها أو ختويفها أو متييزها �

ة أو التخويف أو التمييز اليت ترتكبها الشرطة ضد الفقراء إىل جمموع     نسبة ممارسات العنف أو املضايق     �
 ممارسات العنف واملضايقة والتخويف والتمييز اليت ترتكبها الشرطة 

 نسبة الفقراء املعرضني جلرائم العنف �

 عموزعة بني شرحييت الفقراء وغري الفقراء يف اجملتمحتديداً معدل اجلرمية املرتكبة ضد املرأة  �

 ضمان محاية مالئمة من الشرطة للفقراء املهددين بالعنف: ٢اهلدف 

 :تاملؤشرا

نسبة إجراءات الشرطة الرامية إىل منع ممارسة العنف ضد الفقراء إىل اإلجراءات الوقائية اليت تتخذها                �
 الشرطة بصورة عامة

ة ضد الفقراء إىل جمموع إجراءات      نسبة إجراءات الشرطة الرامية إىل التحقيق يف جرائم العنف املرتكب          �
 التحقيق اجلنائي اليت تتخذها الشرطة

 السمات الرئيسية الستراتيجية إلعمال احلق يف األمن الشخصي -دال 

إن السياسات الرامية إىل القضاء على ممارسة العنف ضد الفقراء، أو على األقل احلد منه بشكل جوهري،  -١٩٨
وميكن أن  . عنف الذي ترتكبه الدولة والعنف الذي ترتكبه العناصر غري التابعة للدولة          ينبغي أن متيِّز بوضوح بني ال     

. يتخذ العنف شكل التهديدات بالقتل أو االعتداءات العنيفة أو املضايقة أو التخويف أو املعاملة التمييزية القاسية               
ف املتصلة بنوع اجلنس، ينبغي اختاذ      ونظراً ألن النساء يتعرضن بصورة خاصة للعنف املرتيل وغريه من أشكال العن           

 .تدابري خاصة ملكافحة هذه اجلرائم

وينـبغي أن تنظِّم الدول برامج تثقيف للسكان بصورة عامة، وللشرطة بصورة خاصة، بغية حتسني فهم                 -١٩٩
بان وعند تعيني قوات الشرطة وقوات األمن األخرى، ينبغي أن يؤخذ يف احلس           . الفقـر وعدم التمييز ضد الفقراء     

 .موقف املرشحني جتاه الفقراء وغريهم من فئات اجملتمع الضعيفة بصورة خاصة

. وينبغي توفري محاية الشرطة يف املناطق الفقرية املتأثرة بصورة خاصة بالعنف واملضايقة والتخويف والتمييز -٢٠٠
لفقرية، وأن تزود هذه املناطق بعدد      وينبغي أن حتدِّد استراتيجيات احلد من الفقر أشد املناطق تأثراً، مثل األحياء ا            

 .كاف من موظفي إنفاذ القوانني احلاصلني على تدريب خاص
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وينـبغي أن تـتخذ الدول التدابري اخلاصة الرامية إىل توفري احلماية القضائية املتساوية والكفؤة واجملانية                 -٢٠١
 .م وشرفهم ومسعتهمللفقراء يف مواجهة املساس غري القانوين بكرامتهم وخصوصياهتم وسالمته

وينبغي أن توفر السياسة األمنية املناِصرة للفقراء هلؤالء الفقراء فرصاً متساوية وجمانية للجوء إىل القضاء                -٢٠٢
، واحلق يف التمتع بفرص متساوية      ٨انظر املبدأ التوجيهي    (اجلـنائي وتقـدمي مرتكيب العنف ضدهم إىل القضاء          

مل هذه السياسة تدابري خاصة تتخذها الشرطة للتحقيق يف جرائم العنف           وينبغي أن تش  ). للوصـول إىل القضاء   
ويف حال ارتكاب قوات األمن هلذه اجلرائم، ينبغي أن تتاح للفقراء ُنظم شكاوى فعالة              . املرَتكـبة ضـد الفقراء    

 .ومستقلة وأن ُتتَّخذ إجراءات تأديبية ضد مرتكيب اجلرائم

شردين املعرضني للعنف، وال سيما أشد فئات الفقراء تعرضاً مثل النساء وينبغي أن توفر الدول املأوى للم -٢٠٣
 ).، واحلق يف السكن الالئق٨انظر املبدأ التوجيهي (واألطفال واملسنني واملعوقني 

 ]يرجى الرجوع إىل جدول احملتويات[ احلق يف التمتع بفرص متساوية للوصول إىل القضاء

 تساوية للوصول إىل القضاءأمهية احلق يف التمتع بفرص م -ألف 

إن الفقـراء معرضـون بشـكل خاص النتهاكات حقوق اإلنسان واالعتداءات اليت ترتكبها السلطات               -٢٠٤
غري . وأهم أداة متاحة للفقراء حلماية أنفسهم من هذه االعتداءات هي محاية احملاكم           . احلكومية واألفراد العاديون  

وحىت يف . ى حترم الفقراء عادة من القدرة على احلصول على هذه احلمايةأن هـناك أسباباً اقتصادية وأسباباً أخر    
حالة توافر املساعدة القانونية اجملانية، فإن الفقراء قد تعوزهم املعلومات والثقة يف النفس الالزمة لطلب اإلنصاف                

م، واهليئات القضائية وغريها   وهلذا، ينبغي أن تعزِّز الدول بنشاط فرص وصول الفقراء جماناً إىل احملاك           . من احملاكم 
 .من آليات حل النـزاعات كوسيلة انتصاف ضد انتهاكات حقوق اإلنسان

وسواء ارتكب الفقراء اجلرمية أم . وباإلضافة إىل ذلك، فإن الفقراء أكثر عرضة لالهتام بالسلوك اإلجرامي -٢٠٥
وتوضح التجربة أن من . لة، مثل قرينة الرباءةمل يرتكبوها، فإن من حقهم التمتع بالضمانات الدنيا للمحاكمة العاد

 .يعيشون يف حالة فقر أكثر عرضة للتمييز واحلرمان من هذه الضمانات الدنيا

 نطاق احلق يف التمتع بفرص متساوية للوصول إىل القضاء -باء 

نة يف احملاكمات   إن الـناس مجيعاً سواء أمام احملاكم واهليئات القضائية، ويتمتعون بضمانات إجرائية معي             -٢٠٦
وتعين املساواة أمام احملاكم، على وجه اخلصوص، ضرورة منح مجيع األشخاص، دون متييز، احلق         . املدنية واجلنائية 

يف التمتع على قدم املساواة بفرصة الوصول إىل حمكمة أو هيئة قضائية مستقلة حيادية للفصل يف النـزاعات املدنية 
جرائي يف الدعاوى املدنية واجلنائية على حد سواء هو احلق يف حماكمة منصفة             وأهم ضمان إ  . أو الـتهم اجلنائية   

 .وعلنية، مبا يف ذلك مبدأ تكافؤ الوسائل بني مجيع األطراف
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ويف احملاكمات اجلنائية، ُيضمن للمتهم عدد من احلقوق احملددة، مثل قرينة الرباءة، واحلق يف دفاع مالئم                 -٢٠٧
وينبغي . واحلق يف استجواب الشهود، وحق املتهم يف أالّ ُيكره على الشهادة ضد نفسه        مبا يف ذلك مساعدة حماٍم،      

 .منح ضحايا اجلرائم أيضاً فرصاً متساوية للوصول إىل القضاء وهلم أن يطالبوا حبماية حمددة

ية ال  فإذا كان املتهم يف حماكمة جنائ     : وتشـري بعض الضمانات اإلجرائية بوضوح إىل احتياجات الفقراء         -٢٠٨
ميلـك املـوارد الكافية لدفع رسوم املساعدة القانونية، يقع على احلكومات التزام إجيايب بتوفري حماٍم جماناً، إذا ما       

وباملثل، إذا ما كان املتهمون ال يفهمون أو ال يتكلمون اللغة املستخدمة يف احملكمة، . اقتضت مصلحة العدالة ذلك
 .ترجم فوريينبغي أن يزوَّدوا جماناً مبساعدة م

وإذا مـا تعرض الفقراء النتهاك حلقوق اإلنسان ترتكبه الدولة أو عناصر غري تابعة للدولة ينبغي منحهم                  -٢٠٩
فرصاً متساوية للوصول اجملاين إىل احملاكم أو اهليئات القضائية املدنية أو اإلدارية أو الدستورية وغريها من آليات                 

 .عالة للتعويضحل النـزاعات كوسيلة انتصاف وكأداة ف

 احلق يف التمتع بفرص متساوية للوصول إىل القضاء

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 ١٤املادة 

ومن حق كل فرد، لدى الفصل يف أية هتمة جزائية توجه إليه أو يف              . الناس مجيعا سواء أمام القضاء     -١ 
ته حمل نظر منصف وعلين من قبل حمكمة خمتصة مستقلة حيادية،           حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضي        

وجيوز منع الصحافة واجلمهور من حضور احملاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو              . منشـأة حبكم القانون   
 أدىن  الـنظام العـام أو األمن القومي يف جمتمع دميقراطي، أو ملقتضيات حرمة احلياة اخلاصة ألطراف الدعوى، أو يف                  

احلدود اليت تراها احملكمة ضرورية حني يكون من شأن العلنية يف بعض الظروف االستثنائية أن ختل مبصلحة العدالة، إال         
أن أي حكم يف قضية جزائية أو دعوى مدنية جيب أن يصدر بصورة علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي                     

 .خالفات بني زوجني أو تتعلق بالوصاية على أطفالمصلحتهم خالف ذلك أو كانت الدعوى تتناول 

 . إىل أن يثبت عليه اجلرم قانوناًمن حق كل متهم بارتكاب جرمية أن يعترب بريئاً -٢ 

 :لكل متهم جبرمية أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته، وعلى قدم املساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية -٣ 

 ؛بالتفصيل، وىف لغة يفهمها، بطبيعة التهمة املوجهة إليه وأسباهبا وأن يتم إعالمه سريعاً )أ( 

 ؛عطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال مبحام خيتاره بنفسهأن ُي )ب( 

 ؛أن حياكم دون تأخري ال مربر لـه )ج(
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خطر حبقه  ُيه، وأن    وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة حمام من اختيار          أن حياكم حضورياً   )د(
، كلما كانت مصلحة العدالة     يف وجود من يدافع عنه إذا مل يكن لـه من يدافع عنه، وأن تزوده احملكمة حكماً               

 ؛دافع عنه، دون حتميله أجرا على ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا األجريتقتضي ذلك، مبحام 

 قبل غريه، وأن حيصل على املوافقة على استدعاء شهود   أن يـناقش شهود االهتام، بنفسه أو من         )ه(
 ؛النفي بذات الشروط املطبقة يف حالة شهود االهتام

 ؛ بترمجان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف احملكمةاًأن يزود جمان )و(

 .ه على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنبكَرأال ُي )ز(

 .ث، يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهميف حالة األحدا -٤ 

لكـل شخص أدين جبرمية حق اللجوء، وفقا للقانون، إىل حمكمة أعلى كيما تعيد النظر يف قرار         -٥ 
 .إدانته وىف العقاب الذي حكم به عليه

بطل هذا احلكم أو صدر عفو      أ  حني يكون قد صدر على شخص ما حكم هنائي يدينه جبرمية، مث            -٦ 
خـاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف حتمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي،                  

 أو يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة، وفقا للقانون، ما مل يثبت أنه يتحمل، كلياً
 .اقعة اجملهولة يف الوقت املناسبعن عدم إفشاء الواملسؤولية ، جزئياً

منها بريء   للمحاكمة أو للعقاب على جرمية سبق أن أدين هبا أو            ال جيـوز تعريض أحد جمدداً      -٧ 
 . للقانون ولإلجراءات اجلنائية يف كل بلدحبكم هنائي وفقاً

 األهداف واملؤشرات الرئيسية -جيم 

 ل إىل القضاء املدينمنح الضحايا الفقراء فرصاً منساوية للوصو: ١اهلدف 
 :املؤشرات 
 نسبة املستفيدين من آليات القضاء املدين، موزعة حسب نوع اجلنس والفقر � 
 نسبة الفقراء الذين ميكنهم احلصول على املساعدة القانونية يف املسائل املدنية � 

 نوع اجلنس والفقرنسبة الفقراء املستفيدين من رفع دعاوى بشأن حقوق إنسان حمددة، موزعة حبسب  �
 نسبة الفقراء الذين ميكنهم احلصول على املساعدة القانونية يف دعاوى حقوق اإلنسان � 
 عدد القضاة واحملاكم لكل وحدة من السكان � 
 متوسط املسافة اليت تفصل بني األسر املعيشية الفقرية واحملاكم � 
  املدنية واملعنية حبقوق اإلنسانمتوسط مدة الدعاوى يف احملاكم واهليئات القضائية � 
 مستوى الفساد يف القضاء املدين � 
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 توفري احملاكمة العادلة للفقراء املتهمني بارتكاب جرائم: ٢اهلدف 
 :املؤشرات 
 نسبة الفقراء احملكوم عليهم يف جرائم إىل معدل اجلرائم اإلمجايل � 
 مستوى الفساد يف القضاء اجلنائي � 
 ني الفقراء، من ضحايا اجلرائم، من تقدمي مرتكبيها إىل القضاء متك: ٣اهلدف 

 :املؤشر 
 عدد اجلناة احملكوم عليهم يف اجلرائم املرَتكبة ضد الفقراء كنسبة مئوية من عدد اجلرائم املرَتكبة ضد الفقراء �

 ىل القضاءالسمات الرئيسية الستراتيجية إلعمال احلق يف التمتع بفرص متساوية للوصول إ -دال 

ينبغي أن تشتمل استراتيجيات احلد من الفقر على برامج خاصة لتحسني إعمال حق الفقراء يف الوصول                 -٢١٠
جمانـاً وعلى قدم املساواة إىل احملاكم واهليئات القضائية وغريها من آليات حل النـزاعات، وحقهم يف حماكمة                 

ينبغي أن تكفل احلكومات توافر آليات قضائية مالئمة        و. عادلـة يف الدعـاوى املدنية واجلنائية وعلى حد سواء         
وللحكومات، واضعة يف اعتبارها    . بأعداد كافية ونوعية مقبولة وأن تكفل فرص وصول الفقراء إىل هذه اآلليات           

هـذا اهلدف، أن تنشئ آليات ابتكارية غري رمسية لتسوية النـزاعات، تتوافر فيها اجلودة وتكون متاحة للفقراء                 
 .مع مجيع مبادئ حقوق اإلنسان ذات الصلةومتفقة 

 :وتشمل التدابري الرامية إىل تعزيز حق الفقراء يف الوصول إىل القضاء ما يلي -٢١١

تنظيم محالت إعالمية يف األحياء الفقرية وغريها من املناطق اليت يقطن فيها الفقراء، بشأن احلق                )أ( 
 يف الوصول إىل القضاء؛

  واهليئات القضائية واآلليات غري الرمسية لتسوية النـزاعات؛زيادة عدد احملاكم )ب( 

 زيادة عدد القضاة واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وخباصة يف املناطق الفقرية؛ )ج( 

 زيادة مرتب القضاة واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني؛ )د( 

 ؛إنشاء مكاتب لتقدمي املشورة القانونية إىل الفقراء  )ه( 

 توفري برامج للمساعدة القانونية للفقراء يف الدعاوى املدنية واجلنائية على حد سواء؛ )و( 

إقامة برامج تدريب للقضاة واحملامني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني بشأن حق الفقراء يف عدم  )ز( 
 التمييز؛

 حتسني تنفيذ األحكام الذي تقوم به السلطات املختصة؛ )ح( 

سـني الوصول املادي للفقراء إىل احملاكم واآلليات غري الرمسية لتسوية النـزاعات واملوظفني             حت )ط( 
 املكلفني بإنفاذ القوانني، وخباصة يف املناطق الريفية النائية؛
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 القضاء على الفساد يف جمال إقامة العدل؛ )ي( 

 .ءمساعدة الفقراء من ضحايا اجلرمية يف تقدمي مرتكبيها إىل القضا )ك( 

 ]٧٤يرجى الرجوع إىل جدول احملتويات والفقرة [ احلقوق واحلريات السياسية

 أمهية احلقوق واحلريات السياسية -ألف 

إن الناس الذين يعيشون حياة الفقر عادة ما يعانون من اإلقصاء االجتماعي وينتمون إىل الفئات املهّمشة                 -٢١٢
. سياسية الالزمة للمشاركة الفعالة يف اختاذ القرارات السياسية       وهـم يفتقرون إىل املعلومات والقوة ال      . سياسـياً 

وعليه، فإن  . ونظـراً لعدم كفاية متثيلهم يف هيئات اختاذ القرارات السياسية، فكثرياً ما ُتهمل احتياجاهتم احملددة              
 اجتماعياً  واملستبعدون. االفـتقار إىل احلقـوق واحلريات السياسية هو سبب للفقر ونتيجة لـه يف الوقت ذاته              

 .وسياسياً أكثر عرضة للوقوع يف براثن الفقر، كما أن الفقراء أكثر عرضة لإلقصاء االجتماعي والتهميش السياسي

ويكـون االفـتقار إىل احلقوق واحلريات السياسية مكوناً من مكونات الفقر إذا ما كان عدم السيطرة                  -٢١٣
ومشاركة الناس مشاركة فعالة يف اختاذ القرارات السياسية، . وثهالكافية على املوارد االقتصادية يلعب دوراً يف حد

ويف احلياة االجتماعية والثقافية األعرض جملتمعاهتم، تلعب دوراً يف زيادة احلريات السياسية ويف متكني الناس، مما                
باحلقوق وباإلضافة إىل ذلك، فإن التمتع      . يسـهم بـدوره يف مكافحة اإلقصاء االجتماعي والتهميش السياسي         

واحلريات السياسية يلعب دوراً مفيداً يف تأمني حقوق اإلنسان األخرى مثل التعليم والعمل والصحة وتكافؤ فرص 
ولـذا فإن متكني الفقراء من املشاركة بفعالية يف احلياة االجتماعية والثقافية والسياسية             . الوصـول إىل القضـاء    

 .استراتيجية احلد من الفقرجملتمعاهتم ينبغي أن يشكل جزءاً ال يتجزأ من 

وتشـري احلقـوق واحلريات السياسية عادة إىل حقوق اإلنسان األساسية ملشاركة اجملتمع املدين، مبن فيه            -٢١٤
وإىل جانب حق املواطنني السياسي العام يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة،            . الفقراء، يف جمتمع حر ودميقراطي    
فباإلضافة إىل عدم . ية ال غىن عنه ملشاركة الفقراء بفعالية، بدءاً باحلق يف املعلوماتيوجد عدد من احلريات السياس

السيطرة على املوارد االقتصادية، يفتقر الناس الذين يعيشون حياة الفقر عادة إىل املعلومات الالزمة للتمتع بفرص                
 احملاكم أو الشرطة أو عمليات اختاذ متساوية للحصول على التعليم أو العمل أو اخلدمات الصحية أو للوصول إىل          

ومن مث فإن احلق يف املعلومات حق إنساين حاسم األمهية، وهو حق يتيح للفقراء ليس فقط             . القـرارات السياسية  
 .املشاركة بفعالية يف إدارة الشؤون العامة، بل أيضاً التغلب على النواحي األخرى لقصور القدرة

ق واحلريات السياسية األخرى أساسية يف سياق استراتيجيات احلد من الفقر،           واحلق يف املعلومات واحلقو    -٢١٥
فاحلق يف التصويت، والتمتع بفرص متساوية لتقلد املناصب        . مـن الناحيتني املوضوعية واإلجرائية على حد سواء       

من التغلب على نواحي العامة، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات، باعتبارها حقوقاً إنسانية موضوعية متكِّن الفقراء 
وهي كحقوق إجرائية، متكِّن الفقراء من املشاركة بفعالية يف صياغة          . قصور القدرة اليت تدخل يف مكونات الفقر      

 ).٥انظر املبدأ التوجيهي (استراتيجيات احلد من الفقر وتنفيذها ورصدها 
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 نطاق احلقوق واحلريات السياسية -باء 

دة على أهنا حق وفرصة املشاركة يف إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو عن              تعرَّف احلقوق السياسية عا    -٢١٦
طـريق ممثلني يتم اختيارهم حبرية، وعلى سبيل املثال عن طريق التصويت، وحق املرء يف أن ُينتَخب يف انتخابات      

 احلريات السياسية   وتشمل. برملانـية أو انتخابات أخرى، واحلق يف التمتع بفرص متساوية لتقلد املناصب العامة            
احلقـوق الدميقراطـية األساسية مثل حرية الكالم والتعبري واملعلومات وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع وحرية               

وبينما تقتصر احلقوق السياسية عادة على املواطنني، تشكل احلريات السياسية حقوقاً إنسانية            . وسـائط اإلعالم  
 .دم املساواة، بصرف النظر عن وضع املواطَنة أو أي وضع آخرعامة جيب أن يتمتع هبا مجيع البشر على ق

ينشـئ احلـق يف طلـب املعلومات وتلقّيها واجباً على احلكومات بتزويد الفقراء، وممثليهم الذين يتم                  -٢١٧
 ويشمل هذا املعلومات املتصلة   . اختيارهم حبرية، جبميع املعلومات املالئمة املتصلة باألنشطة واخلدمات احلكومية        

باخلدمـات احلكومـية األساسـية للفقـراء، مثل التعليم، واخلدمات الصحية، وخدمات التوظيف، والضمان               
ومن الزاوية اإلجرائية، يقع على احلكومات التزام       . االجتماعي، وإقامة العدل، وعمليات اختاذ القرارات السياسية      

ولن . استراتيجية احلد من الفقر وتنفيذها ورصدها     حمدد بتزويد الفقراء جبميع املعلومات املالئمة يف مراحل إعداد          
تتسىن مشاركة الفقراء مشاركةً هادفة يف استراتيجية مصاغة قطرياً للحد من الفقر ما مل تكن هناك محلة إعالمية                  

 .شاملة تستهدف هؤالء الفقراء حتديداً

صاح عن أي آراء أو أفكار أو    ويضـمن احلـق يف حـرية التعبري حق الفقراء وممثليهم يف التعبري أو اإلف               -٢١٨
معلومـات، فيما يتعلق بعملية استراتيجية احلد من الفقر، والتعبري بوجه عام، سواء شفوياً أو كتابة أو يف شكل                   

واحلق يف جتمع يضمن جلميع األشخاص، مبن فيهم الفقراء،         . مطبوع أو فين أو عن طريق أي وسيط إعالمي آخر         
ئهم بتنظيم املظاهرات واألنواع املماثلة من اللقاءات العامة بغية جذب انتباه           احلـق يف التعـبري اجلماعي عن آرا       

وأخرياً، جلميع األشخاص احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مع         . احلكومة ووسائط اإلعالم واجلمهور بصورة عامة     
. مبزيد من الفعالية  آخرين، مبا يف ذلك احلق يف تكوين نقابات العمال واالنضمام إليها، من أجل محاية مصاحلهم                

فعلى سبيل املثال، جيوز للفقراء أن يقرروا إما إنشاء رابطات أو احتادات أو أحزاب سياسية أو مؤسسات خاصة،      
أو االنضمام إىل املؤسسات القائمة، إلمساع أصواهتم اجلماعية، يف عملية وضع استراتيجية للحد من الفقر وتنفيذها 

 .ورصدها وإمساعها بوجه عام

وجيب فهم . أما احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية فرياعي التنوع الثقايف ويوفر احلماية من اإلقصاء االجتماعي -٢١٩
الـثقافة فهمـاً عريضاً يشمل أسلوب احلياة املشترك جملموعة من الناس، مبا يف ذلك حصيلة املعرفة والفهم واملهارات                   

مسؤولة عن اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية الفقراء وغريهم من الفئات           والدول  . والقـيم اليت تعتربها فريدة ومفيدة     
 .املهمشة من اإلقصاء االجتماعي ولتمكينهم من املشاركة يف احلياة االجتماعية والثقافية والسياسية جملتمعاهتم

ميكن أن ختضع   وعلى الرغم من أن ممارسة احلريات السياسية تقترن بواجبات ومسؤوليات خاصة، وأهنا              -٢٢٠
بالتايل لقيود معينة، فإن هذه القيود جيب أن ينص عليها القانون وأن تكون ضرورية لتحقيق أهداف عامة معينة،                  

ومضمون . مثل األمن القومي، والنظام العام والصحة واألخالقيات، أو ضرورية حلماية حقوق وحريات اآلخرين            
الفقراء بغية حتسني حالتهم واملشاركة يف العملية اخلاصة باستراتيجية     األفكـار واآلراء واملعلومات اليت يعبِّر عنها        
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وإذا كان شكل التعبري، كاملظاهرات العامة على سبيل . احلد من الفقر نادراً ما يتسبب يف فرض قيود حكومية مشروعة
 تثبت احلكومات أن هذه     املـثال، ميكـن أن يربر فرض قيود معينة لدواعي محاية النظام العام أو منع اجلرمية، جيب أن                 

 . وهذا يعين أن أي قيود جيب أن تكون متناسبة وغري متييزية. القيود ضرورية يف جمتمع دميقراطي لتحقيق اهلدف العام

لالطـالع على بعض أحكام صكوك حقوق اإلنسان الدولية اليت تعاجل احلقوق واحلريات السياسية، انظر اإلطار                
 .ملتعلق باملشاركة ا٥الوارد يف املبدأ التوجيهي 

 األهداف واملؤشرات الرئيسية -جيم 

ضـمان مشـاركة الفقراء مشاركة كاملة وعلى قدم املساواة يف إدارة الشؤون العامة، عن طريق                : ١اهلـدف   
 االنتخابات الربملانية واإلقليمية واحمللية واالستفتاءات وما شاهبها من عمليات صنع القرارات

 :املؤشرات
 راء وغري الفقراء الذين يذهبون إىل صناديق االقتراعنسبة الفق � 
 نسبة الفقراء وغري الفقراء املنتخبني يف اهليئات العامة على املستوى احمللي واإلقليمي والوطين � 
 نسبة الفقراء وغري الفقراء املعينني يف الوظائف العامة � 
 حرية تكوين اجلمعياتضمان متتع الفقراء على قدم املساواة باحلق يف : ٢اهلدف 
 : املؤشرات
 نسبة الفقراء املنتمني إىل أي رابطة أنشأها الفقراء � 

عدد الرابطات واالحتادات واألحزاب السياسية واملؤسسات ووسائط اإلعالم اليت أنشأها غري الفقراء  �
 حلماية مصاحل الفقراء

 رية التجمعضمان متتع الفقراء على قدم املساواة باحلق يف ح: ٣اهلدف 
 :املؤشر

 عدد االجتماعات العامة أو املظاهرات أو اإلضرابات اليت نظمها الفقراء أو اليت نظمت لصاحلهم �
 متتع الفقراء على قدم املساواة باحلق يف املعلومات: ٤اهلدف 
 :املؤشرات
 عدد األنشطة اإلعالمية اليت نظمتها احلكومات مباشرة بشأن الفقراء  � 
  الربامج اإلعالمية اليت تستهدف الفقراء مباشرةعدد � 
 تداول وسائط اإلعالم املطبوعة باللغات العامية � 
 نسبة اإلنفاق العام على نشر املعلومات على الفقراء � 
 مشاركة الفقراء مشاركة كاملة يف صياغة استراتيجيات احلد من الفقر وتنفيذها ورصدها: ٥اهلدف 
 :املؤشرات
  الفقراء الذين لديهم علم بوجود عملية الستراتيجية احلد من الفقر يف بلدهمنسبة � 
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 نسبة الفقراء املشاركني يف االجتماعات اإلعالمية العامة املتعلقة باستراتيجية احلد من الفقر  � 
 نسبة الفقراء املشاركني يف صياغة استراتيجية احلد من الفقر � 
  تنفيذ استراتيجية احلد من الفقر نسبة الفقراء املشاركني يف � 
 نسبة الفقراء املشاركني يف رصد استراتيجية احلد من الفقر واملساءلة بشأهنا � 

 السمات الرئيسية الستراتيجية إلعمال احلقوق واحلريات السياسية -دال 

ُتطلع الفقراء على حقوقهم ينبغي أن تنظِّم الدول محالت إعالمية توجَّه مباشرة إىل أفقر قطاعات اجملتمع و -٢٢١
وكذلـك عـلى اخلدمـات احلكومية الرامية إىل احلد من الفقر، مبا يف ذلك الوصول اجملاين إىل خدمات التعليم                    

وإذا ما رغبت احلكومات يف حجب      . والصـحة والضـمان االجتماعي، وإقامة العدل وغري ذلك من اخلدمات          
وينبغي أن  . ة، فإن عليها عبء إثبات دواعي عدم كشفها       معلومـات معينة عن اجلمهور، والفقراء بصورة خاص       

يكون من حق اجلمهور، والفقراء بصورة خاصة، اللجوء إىل حمكمة أو هيئة مستقلة أخرى للطعن يف قرار حجب        
وينبغي إطالع الفقراء أيضاً على حقهم يف املشاركة الفعالة يف عملية استراتيجية احلد من الفقر               . معلومات معينة 

 .دارة الشؤون العامة بوجه عامويف إ

وينـبغي تشجيع الفقراء ومتكينهم من املشاركة بفعالية يف صياغة استراتيجيات احلد من الفقر وتنفيذها                -٢٢٢
. ورصـدها ويف إدارة الشؤون العامة بوجه عام، على املستويني املركزي واحمللي هلياكل اختاذ القرارات السياسية               

يع احلواجز القانونية اليت قد متنع الفقراء من املشاركة يف االنتخابات وغريها من             وينـبغي أن تزيل احلكومات مج     
مثل اختبارات اإلملام بالقراءة ) االستفتاءات واملبادرات الشعبية وغري ذلك(اإلجراءات الدميقراطية الختاذ القرارات 

تسجيل الناخبني، أو استبعاد األشخاص والكتابة، وشروط االستيطان، وما شاهبها من شروط تعليمية أو اقتصادية ل
من احلقوق السياسية للتصويت واالنتخاب والتمتع بفرص متساوية لتقلد         ) مثل عدميي املأوى  (احملرومني اجتماعياً   

املشاركة يف إدارة   " حق وفرصة "ونظراً ألن قواعد حقوق اإلنسان ذات الصلة تشري إىل كل من            . املناصب العامة 
ن أي متييز، فعلى احلكومات واجب خاص بأن تضمن بالتدابري اإلجيابية متتُّع مجيع األشخاص              الشؤون العامة، بدو  

فعلى سبيل املثال، ينبغي أن تقوم احلكومات جبهود خاصة . املؤهلني رمسياً بفرصة فعلية ملمارسة حقوقهم السياسية
حنو يسهل الوصول إىل صناديق     لـتوفري مـرافق تثقيف للناخبني ختصص للفقراء، وتنظيم عملية التصويت على             

 .االقتراع بالنسبة للفقراء الذين يعيشون يف األحياء الفقرية أو يف املناطق الريفية النائية

وينـبغي تشـجيع الفقـراء ومتكيـنهم من التعبري، حبرية وعلنية، عن آرائهم وأفكارهم ومطالبهم السياسية                  -٢٢٣
ة استراتيجية احلد من الفقر وخارجها، دون فرض أي قيود أو حدود     وانـتقاداهتم للسياسات احلكومية، يف نطاق عملي      

ولكي تكون أصوات الفقراء مسموعة، ينبغي أن تصمم احلكومات وتنشئ مؤسسات غري بريوقراطية فعالة              . تعسـفية 
 .مويسهل الوصول إليها مثل أمناء املظامل املعنيني بالفقر، لكي يوجه إليها الفقراء شواغلهم وآراءهم وطلباهت

وينبغي أيضاً تشجيع الفقراء ومتكينهم من تشكيل مجعياهتم أو احتاداهتم أو أحزاهبم السياسية أو مؤسساهتم  -٢٢٤
وينبغي دعوة هذه املنظمات إىل املشاركة بفعالية يف مجيع . اخلاصـة حلماية حقوقهم ومصاحلهم مبزيد من الفعالية   

 .افل احلكومية األخرى ذات الصلةمراحل استراتيجية احلد من الفقر والعمليات واحمل
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ويتعني أن متكِّن الفقراء من إنشاء      . وينبغي أن تقوم الدول بسن تشريعات الحترام ومحاية التنوع الثقايف          -٢٢٥
االحتادات اليت حتمي مصاحلهم وتنظيم االجتماعات واملناسبات االجتماعية والثقافية اليت يستطيع الفقراء املشاركة      

ويتعني أن تضع احلكومات الربامج اخلاصة ملكافحة اإلقصاء        . ن التعرض للتمييز أو اإلهانة    فـيها دون خـوف م     
 .االجتماعي للفقراء وشرائح اجملتمع املهّمشة األخرى ولتمكينهم من املشاركة يف احلياة الثقافية جملتمعاهتم

طرهتا اهتماماً خاصاً إىل حالة وينبغي أن توجه مجيع وسائط اإلعالم اململوكة للحكومات أو اخلاضعة لسي -٢٢٦
. الفقـراء، وأن تسـهم بفعالية يف احلمالت اإلعالمية املوجهة إىل الفقراء وأن توفر حمفالً عاماً لسماع أصواهتم                 

 .وينبغي أن تشجِّع احلكومات وسائط اإلعالم األخرى على القيام بدور مماثل يف دعم مصاحل الفقراء

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


