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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة 

   من جدول األعمال٥البند 
  هيئات وآليات حقوق اإلنسان

 -أغـسطس   / آب ٣١جنيف،   (٢٠٠٩تقرير احملفل االجتماعي لعام         
  )٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢

  )سلوفينيا (لوغار السيد أندريه : املقرر-الرئيس 

  موجز    
 ٢٠٠٩يتضمن هذا التقرير موجزاً ملناقشات وتوصيات احملفل االجتماعي لعـام             

، طبقـاً  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢أغسطس إىل   / آب ٣١الذي ُعقد يف جنيف يف الفترة من        
  .١٠/٢٩لقرار جملس حقوق اإلنسان 

ملواضيع الرئيسية لربامج مكافحة الفقر، وهي املمارسـات الفُـضلى          ويف إطار ا    
للدول يف تنفيذ برامج الضمان االجتماعي من منظور حقوق اإلنسان، والتـأثري الـسليب              
لألزمات االقتصادية واملالية على جهود مكافحة الفقر، واملساعدة والتعاون الـدوليان يف            

 ملداخالت اخلرباء، اليت توجتها     ٢٠٠٩ماعي لعام   جمال مكافحة الفقر، استمع احملفل االجت     
مناقشات تفاعلية لتبادل اآلراء والشواغل وتقدمي مقترحات بشأن املواضيع التالية وعالقتها           

منظورات حقوق اإلنسان القائمة على أرضية للحماية االجتماعية، وُنهج التصدي          : بالفقر
ليت تتبعها الدول يف تنفيذ برامج الضمان       لفجوة احلماية االجتماعية؛ واملمارسات الفُضلى ا     

االجتماعي من منظور حقوق اإلنسان؛ ودور اجملتمع املدين يف حتسني توافر وجناعة نظـم              
احلماية االجتماعية، وتعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة الفقر يف سياق األزمات االقتصادية            

ء األزمات االقتـصادية واملاليـة؛      واملالية؛ ومحاية حقوق اإلنسان لفئات ضعيفة معينة أثنا       
وحتسني االتساق بني السياسات يف جمال املساعدة والتعاون الدوليني من أجل مكافحـة             

  .الفقر؛ وتعزيز فعالية املساعدة والتعاون الدوليني يف جمال مكافحة الفقر
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  مقدمة  -أوالً   
 ٢أغـسطس إىل    / آب ٣١لفتـرة مـن     ُعقد احملفل االجتمـاعي يف جنيـف يف ا          -١

، الذي أكد فيـه اجمللـس       ١٠/٢٩، وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان       ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
جمدداً أن احملفل االجتماعي حيز حيوي للحوار بني أصحاب املصلحة حـول القـضايا ذات           

  . الصلة بتعزيز متتع اجلميع حبقوق اإلنسان
، السيد أندريه   ٢٠٠٩يونيه  / اجمللس، يف حزيران   ، عيَّن رئيس  ١٠/٢٩وعمالً بالقرار     -٢

محفل لل مقرراً   -لوغار، املمثل الدائم لسلوفينيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، رئيساً            
  . ٢٠٠٩ لعام  يف دورتهاالجتماعي

ويتضمن هذا التقرير موجزاً للمناقشات اليت جرت يف دورة احملفـل االجتمـاعي               -٣
  . ت اليت خلص إليها والتوصيات اليت قدمها، واالستنتاجا٢٠٠٨ لعام

  تنظيم احملفل االجتماعي  -ثانياً   

  افتتاح الدورة  -ألف   
 ودعا رئـيس جملـس      ٢٠٠٩ املقرر دورة احملفل االجتماعي لعام       -افتتح الرئيس     -٤

وأكد رئيس اجمللـس يف بيانـه أن احملفـل          . حقوق اإلنسان إىل اإلدالء مبالحظات افتتاحية     
ميثل هيكالً غري هرمي وحيزاً فريداً للحوار بني أصحاب املصلحة املتعددين، وأنه            االجتماعي  

وقد جنح احملفل، بفـضل     . يركز يف هذه الدورة على الفقر العاملي واألزمة املالية واالقتصادية         
  . هذه السمات وغريها، يف استكمال وتعزيز آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة

 املقرر املشاركني يف احملفل مؤكداً جمدداً أن الفقر ميثل عائقـاً            -رئيس  مث خاطب ال    -٥
وشدد على أمهية مواصلة اجلهود الرامية إىل مواجهـة         . أمام التمتع حبقوق اإلنسان وإعماهلا    

ميكن أن تسهم يف    الفقر، وكذلك أمهية برامج احلماية االجتماعية والضمان االجتماعي، اليت          
.  أثناء األزمات إذا ُنفذت من منظور حقوق اإلنسانقتصادي واالجتماعيحتقيق االستقرار اال

 املقرر بتبادل املمارسات الوطنية الفضلى واالستراتيجيات       -ويف هذا السياق، رحب الرئيس      
توفري الضمان  ب املطروحة فيما يتعلق  الوطنية الناجحة، مع املراعاة الواجبة للتحديات الرئيسية        

 املقرر على احلاجة إىل حتقيق االتساق بني        -عيد العاملي، ركز الرئيس     وعلى الص . االجتماعي
  . السياسات وإىل التعاون الدويل يف تنفيذ مبادرة احلد األدىن للحماية االجتماعية

 املقرر جمدداً توافق اآلراء احلايل حول احلاجة إىل اختاذ تـدابري            -كما أكد الرئيس      -٦
. ة لألزمة االقتصادية واملالية احلالية، واستخالص الِعرب منـها        فعالة للحد من التأثريات السلبي    
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فقد ركز، بوجه خاص، على قضيتني ذوايت صلة، مها أمهية االلتزام املستدام مبكافحة الفقر،              
رغم قصور املوارد الذي فرضته األزمات؛ وفوائد مؤسسات حقوق اإلنسان يف ضمان محاية             

 املساعدة والتعاون الدوليني الفعالني واملتسقني ال غىن        وقد اتضح أن  . الضعفاء أثناء األزمات  
عنهما يف مكافحة الفقر، وال سيما يف سياق األزمة احلالية اليت تواجه فيها الـدول عقبـات     

ودعا الدول إىل زيادة تعزيـز      . مالية خطرية تعوق الوفاء بالتزاماهتا توفري الضمان االجتماعي       
 يف ضوء الصعوبات االقتصادية احلالية اليت أثرت بـشكل          أنشطة املساعدة والتعاون الدوليني   
  . غري متناسب على البلدان النامية

ويف اليوم الثاين لدورة احملفل، أدلت نائبة مفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق                -٧
وقد أكدت يف بياهنا أن توافق اآلراء حول احلماية االجتماعية ميثـل   . اإلنسان بكلمة ترحيب  

 يف املبذولة مالياً حلفز اإلجراءات اجلهود  أشارت إىل و أساسياً يف ختفيف وطأة الفقر،       استثماراً
وأكدت كذلك أن األزمـة     . هذا اجملال، مبا يف ذلك مبادرة احلد األدىن للحماية االجتماعية         

تسم بااللتزام والشمول، وأهنا متثل فرصة لتعزيز ضمانات        ت استجابةاملالية واالقتصادية تستلزم    
ضمان االجتماعي من أجل التخفيف من اآلثار الضارة لألزمة على الفئات الـضعيفة، وال              ال

سيما النساء واملهاجرين والشعوب األصلية واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال، على سبيل           
كما أكدت على دور املساعدة والتعاون الدوليني والـدعم املقـدم مـن             . املثال ال احلصر  

هات املاحنة يف التغلب على املعوقات االقتصادية الكلية أمـام النمـو،            املنظمات الدولية واجل  
ورحبت نائبة املفوضة السامية مبزيد     . على أمهية تنفيذ سياسات مناسبة على الصعيد الوطين       و

  . من املناقشات البناءة حول إدماج منظور حقوق اإلنسان يف سياسات الضمان االجتماعي

  تنظيم العمل  -باء   
 ٢٠٠٩، أن تركز مناقشات احملفل االجتماعي لعام        ١٠/٢٩ ، يف قراره  لسطلب اجمل   -٨

على التأثريات السلبية لألزمات االقتصادية واملالية على اجلهود اهلادفة إىل مكافحـة الفقـر؛         
املمارسات الفُضلى اليت تتبعها الدول يف تنفيذ بـرامج         : وعلى الربامج الوطنية ملكافحة الفقر    

ن يف جمـال    امن منظور حقوق اإلنسان؛ واملساعدة والتعـاون الـدولي        الضمان االجتماعي   
  .مكافحة الفقر

 املقرر، مـع مراعـاة      - الرئيس    من توجيهب )١(وبناًء على ذلك، أُِعد برنامج العمل       -٩
ويف إطـار احملـورين     .  الدول األعضاء وغريها من أصحاب املصلحة ذوي الصلة        مسامهات

 ٢١ إىل عروض قـدمها      ٢٠٠٩مع احملفل االجتماعي لعام     الرئيسيني املذكورين أعاله، است   
  .  مسائل مواضيعية خمتلفة، تال كالً منها حوار تفاعلي٧خبرياً حول 
__________ 

 :ميكن االطالع عليه يف موقع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان، علـى العنـوان التـايل                   )١(
www2.ohchr.org/english/issues/poverty/docs/sforum/SF2009_PoW.pdf. 
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  الوثائق  -جيم   
 جـدول األعمـال املؤقـت       ٢٠٠٩ُعرض علـى احملفـل االجتمـاعي لعـام            -١٠

)A/HRC/SF/2009/1   األساسـية   ، وبرنامج العمل، وتقرير املعلومـات     )؛ انظر املرفق األول 
)A/HRC/SF/2009/2 (           ًالذي قدمته مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان عمـال

  .١٠/٢٩ من قرار اجمللس ٩بالفقرة 

  موجز أعمال الدورة  -ثالثاً   
 والبيانات الـيت أُديل هبـا يف    اليت قُدمتيتضمن الفرع الوارد أدناه موجزاً للعروض     -١١

  . ال تقدمي العروضإطار احلوار التفاعلي الذي ت

املمارسات الفُضلى اليت تتبعها الدول يف تنفيذ       : الربامج الوطنية ملكافحة الفقر     -ألف   
  برامج الضمان االجتماعي من منظور حقوق اإلنسان

منظورات حقوق اإلنسان للحد األدىن للحماية االجتماعية، وُنهـج التـصدي لفجـوة               -١  
  احلماية االجتماعية

 اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املـدقع، الـسيدة     أكدت جمدداً   -١٢
ماغدالينا سيبولفيدا كارمونا، أن الفقر سبب النتهاكات حقوق اإلنسان ونتيجة هلا يف            ماريا  

آن واحد، وأن معايري ومبادئ حقوق اإلنسان متثل توجيها وإطاراً معيارياً لتخفيف وطـأة              
لفقـراء،  علـى ا ألزمة االقتصادية واملالية كان هلا عواقب مدمرة        وأكدت كذلك أن ا   . الفقر
سيما الفئات األشد ضعفاً، وأن من الضروري اختاذ إجراء عاجل ملنع حتـول الفقـر إىل     وال

ومع ذلك، متثل األزمة االقتصادية واملالية أيضاً فرصة للتحرك حنو نظام           . أزمة حلقوق اإلنسان  
  . ى اإلنسان وأكثر احتراماً حلقوق اإلنساناقتصادي دويل أكثر تركيزاً عل

وأكدت اخلبرية املستقلة أن احلصول على الضمان االجتماعي هو أحـد حقـوق               -١٣
اإلنسان، وأن توفريه التزام على أية دولة مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية              

، عمالً خريياًاجب، وليس وأشارت إىل أن توفري الضمان االجتماعي و. واالجتماعية والثقافية
وأن من شأنه، إذا أُويل يف تطبيقه االعتبار الواجب ملبادئ املـساءلة والـشمول والعامليـة                

وشددت على ضرورة مراعـاة     . والشفافية، أن يؤدي دوراً رئيسياً يف إعمال حقوق اإلنسان        
فإذا كان اهلدف هو    مبادئ العاملية وعدم التمييز يف ختطيط وتنفيذ برامج احلماية االجتماعية؛           

وضع خمططات، فيجب أن تكون هذه املخططات معقولة، وعادلة، وموضوعية، وشـفافة،            
وقالت إن النهج القائم على حقوق اإلنسان يكمِّل الـُنهج  . وأن تنطوي على آلية لالنتصاف    

  .األخرى املتبعة يف برامج احلماية االجتماعية
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د األدىن للحماية االجتماعية، اليت يرعاهـا       وأضافت اخلبرية املستقلة أن مبادرة احل       -١٤
جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة، جيب حتليلها من منظور حقوق اإلنسان،             

وبينما ميكن أن تكون مبادرة احلـد األدىن للحمايـة          . وال سيما يف مراحل إعدادها املبكِّرة     
 حبقوق اإلنسان، جيب   املتعلقة االلتزامات الرئيسية تحقيق املعايري الدنيا و   لاالجتماعية أداة فعالة    

أن ُيصاحب ذلك التزام من الدول بالتحقيق التدرجيي ملستويات أعلى من احلماية إذا توافرت              
وعلَّقت اخلبرية املستقلة بأن اإلرادة السياسية اليت جتلت يف إعادة هيكلـة رأمسـال              . املوارد

  .  فيما يتعلق بسياسات احلماية االجتماعيةاملؤسسات املالية ينبغي أن تتجلى أيضاً
وحتدث مدير إدارة الضمان االجتماعي مبنظمة العمل الدوليـة، الـسيد مايكـل               -١٥

سيشون، عن احلد األدىن للحماية االجتماعية للجميع، مثـل إعمـال احلـق يف الـضمان                
 امليثاق العـاملي    وأُشري إىل .  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     ٢٢االجتماعي مبوجب املادة    

لتوفري فرص العمل، الذي أقرته منظمة العمل الدولية يف مؤمتر العمـل الـدويل املعقـود يف                 
فهوم احلد األدىن للحماية االجتماعية اليت من شأهنا أن         مل يرّوج، والذي   ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

، وأن حتـسِّن    تشكِّل احملتوى األساسي الفعال وامللموس حلق اإلنسان يف الضمان االجتماعي         
ويتألف عنصر التحويـل    . املساواة بني اجلنسني، وأن تفيد بوجه خاص الفئات األشد ضعفاً         

االجتماعي يف مبادرة احلد األدىن للحماية االجتماعية من أربعة ضمانات اجتماعية أساسية،            
منها حصول مجيع السكان على اخلدمات الصحية األساسية، وتـأمني الـدخل لألطفـال              

ين عن كسب ما يكفي من الدخل يف سوق العمل واملسنني واملعوقني، عن طريـق               والعاجز
وقد تبىن جملس الرؤساء التنفيذيني مبادرة بشأن احلد األدىن للحماية          . االستحقاقات األساسية 

  . االجتماعية ضمن آلياته التسع املستخَدمة يف التصدي لألزمات
جتماعي أداة فعالة يف مكافحة الفقـر       وقال السيد سيشون إن حتويالت الضمان اال        -١٦

ومحاية الناس من املخاطر االجتماعية، مؤكداً على االحتياجات اخلاصة للفئات الضعيفة من            
وأكد على الدور الذي تؤديه     . الضمان االجتماعي، مثل العمال الزراعيني واألطفال واملسنني      
ادي يف أوقـات األزمـات،      نظم الضمان االجتماعي يف حتقيق التوازن االجتماعي واالقتص       

واسترعى االنتباه إىل تأثريها اإلجيايب على الفقر، وعدم املساواة، والصحة والتغذية، والتعليم،            
وقال إن الضمان االجتماعي األساسي والتحويالت      . وعمل األطفال، واملساواة بني اجلنسني    

  . النقدية األساسية ميسورة مالياً جلميع الدول ما عدا أفقرها
وأكد كذلك السيد سيشون أن أي إطار سياسايت يـستهدف حتقيـق الـضمان                -١٧

ويلـزم  . االجتماعي املناسب للجميع ينبغي أن يستند إىل مبادئ العاملية، والتدرج، والتعددية          
يف هذا الصدد اتباع هنج قائم على النتائج ال على العمليات، يركز على التغطيـة الـشاملة،                 

، واإلدارة الرشيدة واملسؤولة من     السليممن احلقوق، والتمويل    واالستحقاقات بوصفها حقاً    
وحث السيد سيشون الـدول علـى التـصديق علـى           . ِقبل الدول والشركاء االجتماعيني   

االتفاقيات احلالية ملنظمة العمل الدولية، وال سيما االتفاقية املتعلقة باملعايري الـدنيا للـضمان       
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بغي دعم عملية تطوير السياسات علـى الـصعيدين         وين). ١٠٢االتفاقية رقم   (االجتماعي  
الدويل والوطين، وذلك بتعزيز املعايري القائمة، مثل الضمانات االجتماعية، وكذلك باتبـاع            

ويف اخلتام، أكـد الـسيد      . سبل جديدة، منها دعم مبادرة احلد األدىن للحماية االجتماعية        
 القدرات، استناداً إىل مجلة أمور، منها       سيشون من جديد على احلاجة إىل التعاون التقين وبناء        
  . التعاون بني اجلنوب واجلنوب، والتعاون بني الوكاالت

إيفانز، مدير إدارة متويل النظم الصحية مبنظمة الـصحة         . وركز الدكتور ديفيد ب     -١٨
العاملية، على أمهية التغطية الشاملة واحلماية من املخاطر املالية يف إطـار خـدمات الرعايـة                

وأشار إىل القرار الذي اعتمدته مجيع الدول األعضاء يف مجعية الصحة العاملية يف عام . صحيةال
، والذي حث فيه األعضاء البلدان على تطوير نظم التمويل الصحي، بغيـة تيـسري               ٢٠٠٥

حصول اجلميع على اخلدمات األساسية، دون معاناة من العواقب املالية الوخيمـة املقترِنـة              
وهو يرى أن ذلك عامل أساسي يف مفهوم        . ذه اخلدمات أو االستفادة منها    باحلصول على ه  

  . احلد األدىن للحماية االجتماعية
إصـالح  ) أ: (وأكد السيد إيفانز على أربعة إصالحات رئيسية ينبغي القيام هبا، هي       -١٩

إصالح عملية تقدمي اخلدمات،    ) ب(نظام التغطية الشاملة، من أجل حتسني مستوى الصحة؛         
إصالح القيـادة، لـضمان أن توجِّـه        ) ج(حبيث ينصب تركيز النظم الصحية على الناس؛        

السلطات الصحية السياسات يف االجتاه السليم، مبا يتفـق وأهـداف حقـوق اإلنـسان؛               
  .إصالح السياسات العامة، من أجل تعزيز الصحة وحفظها )د(

ن من املمكن حفظ الصحة أثناء      وأشار السيد إيفانز إىل أن األزمات املاضية بيَّنت أ          -٢٠
 حبماية مصادر الدخل، والعمل، والرعايـة       املتصلةاألزمات من خالل توليفة من السياسات       

وأكد على أمهية التعاون مع البلدان يف احلد من العوائق املالية أمام الوصول . الصحية، والتعليم
 تتسم بالكفاءة والعدالة مـن      إىل اخلدمات الصحية، ويف تعزيز االستفادة من األموال بطريقة        

وعلى الصعيد الدويل، أكد السيد إيفانز أمهيـة التعـاون مـع            . أجل القضاء على االستبعاد   
الشركاء، مثل منظمة العمل الدولية وغريها من هيئات األمم املتحدة، يف إطار سبل التصدي              

  . االجتماعيةلألزمة االقتصادية واملالية، مبا يف ذلك مبادرة احلد األدىن للحماية 
وأدىل مبداخالت ممثلـو األردن وإكـوادور       . وأعقب هذه احملاضرات حوار تفاعلي      -٢١

 العامل الرابع، والتحـالف العـاملي       -وغيانا، إضافة إىل ممثلي احلركة الدولية إلغاثة امللهوف         
الـدويل  ملشاركة املواطنني، واملنظمة الدولية للمعوقني، واالحتاد الدويل للجامعيات، واجمللس          

  .للعلوم االجتماعية، وكذلك الدكتور مارغو سالومون، من كلية لندن للعلوم االقتصادية
وخالل احلوار التفاعلي، أُكِّد جمدداً على أن الفقر سبب النتهاكات حقوق اإلنسان              -٢٢

واسُترعي اهتمام خاص إىل الوضع الشديد الضعف لألشخاص ذوي   . ونتيجة هلا يف آن واحد    
كما جرى التأكيد   . العقبات اليت تعوق حصوهلم على اخلدمات الصحية والتعليمية       اإلعاقة، و 

على أن النهج التشاركي بالغ األمهية يف ضمان حصول الفئات الضعيفة علـى اخلـدمات               
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وفيما يتعلق مبسألة عاملية احلصول على الضمان االجتماعي،        . األساسية واحلماية االجتماعية  
 أن تكفل حصول مجيع األشـخاص       ُتملي عليها دول حبقوق اإلنسان    أُشري إىل أن التزامات ال    

الواقعني حتت واليتها، أياً كان وضعهم القانوين يف البلد، على خـدمات حفـظ الـصحة                
  . واحلماية االجتماعية

وأكد احلوار أيضاً على احلاجة إىل إطار أكثر دميقراطية لتبادل البحوث واملعـارف               -٢٣
ويف هذا الصدد، أُشري إىل اهليئة احلكومية الدوليـة         .  االقتصادية - حول املسائل االجتماعية  

 وتقييم املعلومات العلميـة الـيت       استعراضاملعنية بتغري املناخ كمثال آللية دولية فعالة تتوىل         
واقُترح إنشاء آلية مماثلة لتبادل املعلومات املتعلقة بالفقر، بغية         . يقدمها العلماء واجملتمع املدين   

علـى إقامـة حـوار      قـدرة   المزيد من الشرعية على هذه الدراسـات وزيـادة          إضفاء  
  . بالسياسات يتعلق
وفيما يتعلق بربامج الضمان االجتماعي، شدد بعض املتحدثني على أمهية كل مـن               -٢٤

وقد دافعت األغلبية   . النتائج والعمليات، وعلى أمهية توافق النتائج مع مبادئ حقوق اإلنسان         
وأكد املشاركون مراراً على أمهيـة      . ركية والشاملة إزاء احلماية االجتماعية    عن الُنهج التشا  

ويف . تبادل املمارسات الفُضلى بوصفها أداة مهمة يف توجيه عملية وضع السياسات الوطنية           
ضوء املوارد احملدودة يف بعض البلدان النامية واألزمة احلالية، أكد املتحدثون جمدداً احلاجة إىل              

  .  املساعدة أشكالمي املساعدة اإلمنائية الرمسية وغريها من تقدمواصلة

املمارسات الفُضلى اليت تتبعها الدول يف تنفيذ برامج الضمان االجتماعي مـن منظـور                -٢  
  حقوق اإلنسان

استعرض مدير إدارة مدفوعات وكالة الضمان االجتماعي يف جنوب أفريقيا، السيد             -٢٥
وأكد أن احلق   . تماعي يف بلده من منظور حقوق اإلنسان      ستالني لينكس، نظم الضمان االج    

يف الضمان االجتماعي منصوص عليه يف دستور جنوب أفريقيا ويف التـشريعات التكميليـة              
  . وأشار إىل أن املساعدة االجتماعية تقدَّم أيضاً يف جنوب أفريقيا لألجانب. للبلد
ات اجلوهرية يف السياسات العامة،      احلضور أيضاً إىل التغيري    نظر السيد لينكس    ووّجه  -٢٦

اليت نتجت عن آلية املراجعة القضائية املنصوص عليها يف الدستور، مبا يف ذلك احلاالت اليت                
وقد . أيدت فيها احملكمة حق مجيع املقيمني إقامة شرعية يف احلصول على الضمان االجتماعي            

كومة ويف التعاون معها أيضاً علـى  أدى اجملتمع املدين دوراً حامساً يف ممارسة الضغط على احل        
وإذ أكد السيد لينكس جمدداً أن مجيع احلقوق مترابطة ومستقلة وغري           . تعزيز حقوق اإلنسان  

قابلة للتجزؤ، فقد أضاف أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية جيوز االحتكام بشأهنا للقضاء؛            
التحديات ذات الصلة بتقدمي    وتشمل  . غري أن الشرط التقييدي جعلها خاضعة لتوافر املوارد       

خدمات الضمان االجتماعي االمتثال للقواعد واملعايري املتعلقة بتقـدمي اخلـدمات، والبعـد             
واختتم كلمته بالتأكيد على أن التقدم والنجاح يف حتسني نظم الضمان           . املكاين، واالحتيال 
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ياسات وتنفيذها  االجتماعي يستلزمان وجود جمتمع مدين نشط، وإقامة العدل، وختطيط الس         
  .بطريقة تضمن مراعاة حقوق اإلنسان

وعرضت األمينة الوطنية لتقييم وإدارة املعلومـات يف وزارة التنميـة االجتماعيـة               -٢٧
ومكافحة الفقر، بالربازيل، السيدة لوزيال ماريا دي سوزا تاباخوس، الُنُهج الوطنية املتعلقـة             

ن االجتماعي يف بلدها حـق للمـواطنني        وأكدت أن الضما  . بالضمان االجتماعي يف بلدها   
وقالت إن بعض الربامج الرئيسية تتضمن تدابري تستهدف إعادة توزيع          . وواجب على الدولة  

الثروة، واحلد من الفقر ومظاهر عدم املساواة، وتعزيز التنمية العادلة والشاملة واملـستدامة،             
  . والرصد والتقييم هبدف ضمان املساءلة أمام املواطنني

وأشارت السيدة تاباخوس إىل بعض اإلجنازات اليت حتققت بفضل تنفيـذ بـرامج               -٢٨
الضمان االجتماعي، منها احلد من الفقر، وعدم املساواة، واجلوع وسوء تغذيـة األطفـال،             

وكانت األزمة االقتـصادية قـد      .  من تطورات يف اإلدماج االجتماعي     استجّدإضافة إىل ما    
عية اليت تساعد على ضمان احلقوق االجتماعية، وتـشكل         أكدت أمهية السياسات االجتما   

، ومـن مث  للناس حّداً أدىن من القدرة الـشرائية شبكة لتعزيز األهداف االجتماعية، وتضمن    
  .  يف التخفيف من آثار األزمةميكن أن يساعدفهي متثل عامالً 

لـسيد صـاحب    وقدَّم رئيس اإلدارة يف وزارة التنمية االقتصادية، يف أذربيجان، ا           -٢٩
وتستهدف هـذه الـربامج، فيمـا       . مامادوف، برامج الضمان االجتماعي الرئيسية يف بلده      

تستهدف، ضمان التنمية االقتصادية املستدامة عن طريق احملافظة على االستقرار االقتـصادي            
  للقطاع غري النفطي؛ وزيادة فرص العمل املدر للدخل واحلد من الفقر           ة املتوازن والتنميةالكلي  

بدرجة كبرية؛ واحلد من املخاطر االجتماعية احملدقة باملسنني واألسـر الفقـرية والفئـات              
الضعيفة؛ وحتسني الظروف املعيشية لالجئني واملشردين داخلياً؛ وحتسني نوعيـة اخلـدمات            
الصحية والتعليمية األساسية امليسورة التكلفة وضمان املساواة يف احلصول عليهـا؛ وتعزيـز             

اواة بني اجلنسني؛ وضمان اإلدارة املستدامة للبيئة؛ ومواصلة اإلصالحات املؤسسية ومحاية املس
  .وحتسني اإلدارة الرشيدة

 السيد رميوند ،وعرض املستشار األول لوزارة اخلارجية وشؤون اهلجرة يف لكسمربغ    -٣٠
 ، منظور حقوق اإلنسان بشأن النجاحات والتحديات يف نظام الضمان االجتمـاعي يف            فيبري
 لكسمربغ تقدماً يف ضمان احلقوق االجتماعية لالجـئني وملتمـسي           أحرزتفبينما  . بلده

اللجوء، فقد واجهت حتديات فيما يتعلق، مثالً، بضمان اإلتاحة الشاملة للضمان االجتماعي            
 ٤٠يف سياق حماولة جتنب قيام جمتمعات متوازية بني مواطنيها وبني األجانب الذين يشكلون              

وتسعى لكسمربغ إىل حتديد ناتج حملي إمجايل للرفاه        . السكان النشطني يف البلد   يف املائة من    
كمؤشر للتقدم احملرز يف اخلدمات الصحية والتعليمية، إضافة إىل تنفيذ مبادرة جواز الـسفر              

وأشار املتحدث  . الثقايف، اليت ترمي إىل تيسري وصول اجلميع إىل املؤسسات والربامج الثقافية          
ىل منوذج جديد حيقق توازناً أفضل بني تأثريات السوق وإىل إطار نظري جديـد              إىل احلاجة إ  



A/HRC/13/51 

GE.09-17227 10 

ويف . لألمن البشري يراعي األبعاد االجتماعية والثقافية، وحقوق اإلنسان، والتنمية املستدامة         
 علـى أمهيـة التـضامن فيمـا يتعلـق بالـضمان االجتمـاعي               فيبرياخلتام، أكد السيد    

  .االجتماعية واحلماية
 مداخالت من ممثلي جنوب أفريقيا وفييت نام وكازاخستان         هذه العروض عقبت  وأ  -٣١

واملكسيك ومؤسسة مواطين العامل، وكذلك من السيدة ماريا فرجينيا براس غـوميز عـضو            
  . سالومونةاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والدكتور

ماية االجتماعية يف احلد من الفقر وضمان متتـع         واعترف غالبية املتحدثني بأمهية احل      -٣٢
كما رأوا أن حصول املقيمني بصورة غري شرعية يف البلد على التعليم     . اجلميع حبقوق اإلنسان  

 إىل أن األزمـة     وأشـاروا أيـضاً   . والرعاية الصحية عنصر أساسي يف احلماية االجتماعيـة       
 قد أثرت يف برامج الـضمان االجتمـاعي         االقتصادية احلالية واملصاعب املالية النامجة عنها     

وسياسات اجلهات املاحنة، مما أدى إىل تأثريات سلبية على مسرية بلوغ األهـداف اإلمنائيـة              
ومثة حاجة إىل تعزيز كل من برامج احلماية االجتماعية والتعاون الدويل بغية التغلب             . أللفيةل

  .على عواقب األزمة
 إدماج برامج ختفيف الفقر يف اخلطـط اإلمنائيـة          وأكد املتحدثون على احلاجة إىل      -٣٣

فيجب أن يراعى يف الـسياسات االجتماعيـة        . الوطنية، مع اتباع هنج تشاركي يف تنفيذها      
اختالف احتياجات الفئات املختلفة، مثل جمتمعات الشعوب األصـلية، وسـكان املنـاطق             

م مالئم لرصـد وتقيـيم   وقد تطرق املتحدثون إىل عدم وجود نظا    . املعزولة، وسكان الريف  
 املنح االجتماعية، بوصف ذلك     املتصلة بصرف برامج الضمان االجتماعي والنفقات اإلدارية      

  .  اجملاالت املهمة لتحسني نظم الضمان االجتماعي يف بعض البلدانمن بني

    وفعاليتهادور اجملتمع املدين يف حتسني إتاحة نظم احلماية االجتماعية  -٣  
ون حقوق اإلنسان يف منظمة دياكوين حلقوق اإلنسان، توفري اخلبز          عرض مدير شؤ    -٣٤

، مفهوم الضمان االجتماعي األساسي القائم على معـايري         ميشائيل فيندفور للجميع، السيد   
وعرَّف الضمان االجتماعي األساسي بأنه نقل املال واملنـافع العينيـة إىل            . حقوق اإلنسان 

. عيشة دون أن يرتبط ذلك بدفع اشتراكات أو التـسديد         األفراد واألسر املعيشية ألغراض امل    
 واحلد من الفقـر     العيشوقال إن الضمان االجتماعي األساسي مطلوب ملساعدة الناس على          

املدقع يف البلدان النامية ويف أقل البلدان منواً، أو حلماية الناس من املخاطر املهددة حلياهتم ومن           
يندفور أن أي هنج لتـوفري الـضمان        فوأكد السيد   . تقدمةاالستبعاد االجتماعي يف البلدان امل    

االجتماعي األساسي قائم على حقوق اإلنسان، جيب أن يتضمن آليات للمساءلة، وأن ينص             
 مسألةويف معرض إشارته إىل     . على التزام الدول باحترام حقوق اإلنسان ومحايتها والوفاء هبا        

، غري  والشروعية الكفاءة   تعّززعلى أن الشروط قد     املشروطية املقترنة باملنح االجتماعية، شدد      
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وبناًء على ذلك،   .  الشروط استيفاء عدم   بسببأهنا قد تشكِّل حتديات إذا اسُتبعد املستفيدون        
  .جيب أن تكون الشروط، حالة فرضها، معقولة وواقعية وموضوعية وقابلة للتحقق

جتماعية للحركة الدولية إلغاثة    وعرض أحد العاملني امليدانيني يف برامج احلماية اال         -٣٥
لربامج الـيت تلقـى   على ا، السيد الالو هاريفيلو هنري رمبيلو، أمثلة  )يف مدغشقر (امللهوف  

ويف معرض إشارته إىل ضرورة تركيز أي هنـج للـضمان       . الدعم يف اجملتمعات املدقعة الفقر    
 األفـراد الـذين     االجتماعي قائم على حقوق اإلنسان، على الفئات األشد ضعفاً، أكد أن          

يعيشون يف حالة فقر مدقع ينبغي هلم القيام بدور رئيسي يف اإلسهام والتطوع يف املبـادرات                
وهلذا السبب، اعتمـدت احلركـة      . اليت يرعاها اجملتمع املدين من أجل مكافحة الفقر املدقع        

ـ            ة شـراكات   الدولية إلغاثة امللهوف هنجاً تشاركياً، واشتركت مع اجملتمعات احمللية يف إقام
إلنشاء برامج تتسم بالشمول واالستجابة، مكنت هذه الفئات السكانية من اخلروج من دائرة      

اجملتمع املدين على االستجابة    قدرة  ومع ذلك، ُشدِّد على أنه إذا كان ينبغي دعم          . الفقر املدقع 
 دور  ، فإنه ال ينبغـي أن يعتـرب       احلال يف املدى القصري   بصورة أسرع من الدول، ملقتضيات      

واسترعى املتحدث االنتباه إىل احلاجة إىل تقييم       . اجملتمع املدين بديالً عن الدور املنوط بالدول      
وأكد على أمهية محالت تـدريب وتوعيـة        . األثر االجتماعي للربامج اإلمنائية على السكان     

ذ ع واختا قاجلمهور وأصحاب القرار بشأن االعتراف بالسكان الذين يعيشون يف حالة فقر مد           
  .لصاحلهمإجراءات 

وقدم ممثل مكتب الشؤون الدولية حلقوق اإلنسان يف االحتاد اللوثري العاملي، السيد              -٣٦
بيتر بروف، دراسة حالة عن املشروع التجرييب املتعلق مبنح الدخل األساسي، الذي نفـذ يف               

قد أبدى التزامـاً   احمللي وكان اجملتمع.  توفري اخلبز للجميع   منظمةدعمه أيضاً   تناميبيا، والذي   
وكان للقـروض غـري     . ، وهو ما جتلى يف إنشاء جلنة استشارية حملية        قوياً إزاء هذا املشروع   

املشروطة وغري احملددة على أساس الدخل، اليت قُدمت من خالل املشروع، تأثري إجيايب على              
متكـني   األسر املعيشية يف اجملتمع املستهدف، حيث أسهمت يف تعزيز           يف صفوف حالة الفقر   

األسر املعيشية، وتشجيع األعمال احلرة، وزيادة القدرة الشرائية، وأدت كذلك إىل زيادة يف             
كما حققت القروض تأثريات    . صايف متوسط دخل األسرة فاقت القيمة املالية للمنح نفسها        

أخرى، مشلت اخنفاضاً كبرياً يف عدد السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر الغذائي؛ وزيادة              
معدل مباشرة العمل احلر؛ واخنفاضاً يف مستوى سوء تغذية األطفال؛ وزيادة يف معـدل              يف  

االنتظام يف املدارس الثانوية؛ وزيادة يف معدل استخدام العيادة الصحية يف اجملتمـع وزيـادة               
  .  جلهود مكافحة إدمان الكحوليات يف معدالت اجلرمية، وتعزيزاًدخلها؛ واخنفاضاً

التفاعلي الذي أعقب ذلك، قدَّم بيانات ممثلو كل من تونس، ومركز           وخالل احلوار     -٣٧
 العامل الثالث، والتحالف العاملي من أجل مشاركة املـواطنني، واالحتـاد الـدويل              -أوروبا  

للجامعيات، واجمللس الدويل للعلوم االجتماعية، والرابطة الدوليـة للـضمان االجتمـاعي،            
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حقوق اإلنسان والفقر املدقع، وعضو اللجنـة املعنيـة          سألة مب ة املعني ة املستقل ةوكذلك اخلبري 
  .  سالومونةباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والدكتور

وقد اعُترف على نطاق واسع بأمهية الضمان االجتماعي وضرورة وجود مـصدر               -٣٨
وُشـدِّد  . مدخل أساسي، وال سيما فيما يتعلق بتيسري احلصول على الرعاية الصحية والتعلي           

كمـا أكـد    . على الدور احلاسم لإلدارة الرشيدة وأمهية تقييم أثر برامج احلماية االجتماعية          
املتحدثون على احلاجة إىل رفع مستوى الوعي حبقوق اإلنسان بغية متكني اجملتمعات الفقـرية        

و وينبغي ألي منظور قائم على احلقوق أن يوفر آلية لالنتـصاف أ           . من الدفاع عن حقوقها   
لالحتكام إىل القضاء بشأن حق من احلقوق يف حاالت االستبعاد مـن بـرامج الـضمان                

عالوة على ذلك، من شأن أي هنج قائم على حقوق اإلنسان أن ُيـربز أمهيـة                . االجتماعي
اج رااللتزام برصد مدى وصول برامج الضمان االجتماعي إىل أضعف الفئات، وااللتزام بـإد  

 النهج الطويلة األجـل الـيت       ضرورة معاجلة كما أشري إىل    . الربامج يف هذه    املنظور اجلنساين 
تتناول اجلذور النظامية واهليكلية للفقر جيب التصدي هلا من خالل السياسات، مثل استصالح 

  . األراضي واإلصالح الزراعي، وحتسني العدالة االجتماعية
مع املدين يف إدامة املنح     وأبرزت بعض البيانات التحديات اليت تواجهها الدول واجملت         -٣٩

االجتماعية بعد إهناء املشاريع، ويف احليلولة دون وقوع املستفيدين من هذه املشاريع يف براثن              
ورداً .  دعوة إلنشاء حمفل دويل معين بالتـضامن       ُوّجهتويف هذا الصدد،    . الفقر مرة أخرى  

رفت االهتمام عن   على تساؤل عما إذا كانت منح الدخل اليت خففت من وطأة الفقر قد ص             
مظاهر عدم املساواة، أُشري إىل أن املنح االجتماعية ال ينبغي أن ُينظر إليها  واجب القضاء على    

  . على أهنا تصرف االنتباه عن جهود التصدي ملسألة عدم املساواة، وإمنا كمكمل هلذه اجلهود
جتمـاعي  وكان هناك اعتراف عام بأمهية الالمشروطية فيما يتعلـق بالـضمان اال             -٤٠

كما جرى التأكيد على أنه ما مل توفِّر احلكومـات          . األساسي بوصفه أحد حقوق اإلنسان    
البنية األساسية الالزمة للخدمات العامة، من املمكن أن تؤدي بعض الشروط العقابية، بغـري              

 فيها حتويالت الضمان االجتماعي النقدية على       تنطويويف احلاالت اليت    . قصد، إىل االستبعاد  
عض الشروط، جيب أن ُيحتكم إىل هنج قائم على حقوق اإلنسان فيما يتعلق بعواقب عـدم          ب

االمتثال، وينبغي كذلك أال ُيستبعد املستفيدون فوراً؛ وإمنا ينبغي أن ُيسمح هلم بـاللجوء إىل   
وقد بيَّنت عمليات تقييم برامج املنح االجتماعية أن معظم املستفيدين ينفقون           . آلية للمراجعة 

ـ   يف ال حبكمة على التعليم والصحة والغذاء، وأهنم سوف يتصرفون باألسلوب نفسه          امل  ة حال
  .عدم وجود شروط

وفيما يتعلق بتأثري األزمة االقتصادية واملالية على برامج الضمان االجتماعي، أشري إىل   -٤١
قد أبرزت أيضاً   أنه إذا كانت األزمة قد تسببت يف احلد من املوارد املتاحة هلذه الربامج، فإهنا               

احلاجة إىل إصالح اهليكل املايل الدويل، وذلـك بتحـسني القواعـد التنظيميـة وتعزيـز                
  . واملساءلة االنفتاح
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  أثر األزمتني االقتصادية واملالية السليب على جهود مكافحة الفقر  -باء   

  تعزيز جهود مكافحة الفقر يف سياق األزمتني االقتصادية واملالية  -١  
سيد بيتكو دراغانوف، نائب األمني العام ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية    وجه ال   -٤٢

 وكرر القول ،، العناية إىل تزايد الفقر وأثره على التغذية والتعليم والصحة والعمالة)األونكتاد(
ومن شأن هذه األزمة أن تفـاقم       . إن البلدان النامية قد تضررت جّراء ذلك أكثر من غريها         

وقد كشفت هشاشة األمـن الغـذائي،       . خرى يف جماالت الغذاء والطاقة والديون     أزمات أ 
خاصة يف أفريقيا، عن ضرورة اتباع هنج أكثر تكامالً إزاء التنمية الزراعية يشمل اإلصـالح               

ورأى أنه ينبغـي أن تكمَّـل زيـادة     . الزراعي واالستثمار يف اهلياكل األساسية يف األرياف      
صندوق النقد الدويل بزيادة يف املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت ال غىن عنها            السيولة اليت يقدِّمها    

ويف اخلتام، كّرر الـسيد     . استدامة احلماية االجتماعية  حتقيق  يف مساعدة بلدان أشد فقراً يف       
دراغانوف نداء األونكتاد بتطبيق وقف مؤقت لسداد الديون لفائدة أشد البلدان فقراً أثنـاء              

عد خطر تراكم مزيد من الديون، وشدد على ضرورة التوصـل إىل نتيجـة يف    األزمة حىت يب  
  .محائية جديدةلظهور نزعة جولة الدوحة من املفاوضات التجارية تفادياً 

 اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية        عضووأشارت ماريا فرجينيا براس غوميز،        -٤٣
كاليف العوملـة ومنافعهـا مل ُتقتـسم        واالجتماعية والثقافية لدى األمم املتحدة، إىل كون ت       

بالتساوي داخل الدول وفيما بينها، وإىل كون النساء واألطفال من الفئات األشد تـضرراً              
وعّرفـت جلنـة    . فخصخصة اخلدمات العامة زادت من صعوبة احلصول عليها       . جّراء ذلك 

 طبيعة الفقـر    ١٩٩٥وبرنامج عمل مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية الذي ُعقد يف عام            
 والعكس صحيح   ونتيجةً له لفقر  ل يكون سبباً أن  ميكن  التمييز  ف. املتعددة األبعاد تعريفاً جيداً   

  .أيضاً؛ لذلك، جيب أن تكون استراتيجيات التخفيف من الفقر قائمة على مبدأ عدم التمييز
 ضمان إعمال   وحثت السيدة براس غوميز الدول على الوفاء بالتزاماهتا األساسية بغية           -٤٤

احلد األدىن من املعايري املتعلقة بكل حق من حقوق اإلنسان املكّرسة يف العهد الدويل اخلاص               
ومع أهنا تقّر بأنّ قلّة املوارد قد تعـوق إعمـال           . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

ال تنقص من الطـابع   تدرجيياً، فإهنا شّددت على أن العراقيل املرتبطة باملوارد          حقوق اإلنسان 
  .امللح لاللتزام وال تربِّر اإلمساك عن الفعل

. واحلوار املفتوح والتشاركي واهلادف حيوي لضمان تبليغ الرسائل واحترام احلقوق           -٤٥
ويف . واتفقت السيدة غوميز مع بيانات ُتِلَيت قبل ذلك على ضرورة توعية الفقراء بـاحلقوق          

ررن أكثر من غريهن من األزمة بسبب البطالة وتـدين          معرض إشارهتا إىل كون النساء سيتض     
  .الدخل وزيادة العنف، شّددت على أنه ينبغي مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات

واقترح السيد مارتني خور، املدير التنفيذي ملركز اجلنوب، إنشاء فئة جديدة مـن               -٤٦
ادية اليت ُتحدَّد بواسطة نظام حقوق السحب اخلاصة حسب الضرورة، عوض املخصَّصات الع    
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وقد يكون من مجلـة     . احلصص، وذلك لزيادة فرص البلدان النامية يف احلصول على التمويل         
احللول املقترحة ألزمة الديون احلالية ولتلك احملتمل حدوثها اقتراح األونكتاد تطبيق وقـف             

ديون أو االلتزامات مؤقت لسداد الديون، وهو حل قصري األجل سيتيح للدول تأجيل سداد ال  
وسيتيح هـذا   . بصورة قانونية، وإقامة نظام عاملي للتحكيم خاص بالديون كإصالح هيكلي         

حتت  النظام للبلدان طلب جتميد ديوهنا والتماس إعادة هيكلتها باتفاق مربم بني الدائن واملدين        
وهو ما من شأنه    فيتاح بذلك متويل جديد للبلد املعين نتيجة إلعادة اهليكلة،          . إشراف قضائي 

  .أن يكون أحد أهم العناصر يف إصالح اهليكل املايل الدويل
وشّدد السيد خور أيضاً على ضرورة كفل حّيز سياسايت للبلدان النامية كي تّتخـذ                -٤٧

تدابري للتعايف االقتصادي وتّتبع استراتيجيات إمنائية طويلة األجل وحتقّق األهـداف اإلمنائيـة    
وعّدد العوائـق الـيت تكتنـف احلّيـز         . زامات يف جمال حقوق اإلنسان    لأللفية وتفي بااللت  

السياسايت، كشروط اإلقراض اليت متليها املؤسسات املالية الدولية وأحكام اتفاقات التجـارة            
. احلرة اليت تضر بالبلدان النامية عن طريق التزامات بزيادة حترير التجارة وتدفقات الرساميل            

 تلك االتفاقات على حنو يضع يف االعتبار النداءات اليت أُطلقت أثناء            وينبغي أن ُيعاد النظر يف    
ضـرورة  جمـّدداً  وأكّد السيد خور    . األزمة احلالية من أجل التنظيم واملساءلة يف النظام املايل        

إصالح النظام املايل العاملي، مبا فيه إدارة املؤسسات املالية الدولية وسياساهتا، الذي ينبغي أن              
ه آلياٌت شاملةٌ، كاجلمعية العامة وغريها من هيئات األمم املتحدة، لكـي يتـسّنى              تندرج في 

  .جلميع أصحاب املصلحة، وال سّيما للبلدان النامية، أن تشارك يف عملية صنع القرار
بقسط كبري مـن    وفيما يتعلق باألمن الغذائي، دافع السيد خور عن احتفاظ الدول             -٤٨
 لضمان اكتفائها الذايت يف أوقات األزمات، فتتفادى بذلك االعتمـاد           احملليغذائي  النتاج  اإل

وقد تضرر إنتاج األغذية يف البلدان النامية من الشروط اليت أملتها املؤسسات            . على الواردات 
لذلك، فإن ختصيص أموال للتنميـة    . املالية الدولية ومن الدعم املايل املقدَّم يف البلدان املتقدمة        

فريقيا لن حيدث تغيرياً جوهرياً ما مل يقترن بإعادة النظر يف السياسات التجاريـة     الزراعية يف أ  
  .املتبعة يف البلدان املتقدمة

فأدىل ببيانات ممثلو كل من سـلوفينيا       .  العروض املذكورة أعاله نقاش تفاعلي     وتال  -٤٩
، ومؤسـسة  والسويد وغيانا وفرنسا واملكسيك والتحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني  

مواطين العامل، إىل جانب السيد سيفاس لومينا، اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجيـة              
وغريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبا يف التمتع الكامل جبميع حقـوق اإلنـسان،               

  .وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
سياسات مكافحة التقلبات الدورية أداة للتعامل مـع نتـائج          وأقر املتكلِّمون بكون      -٥٠

األزمات على املدى القصري، يف حني أنه جيب أن تشتمل احللول الطويلة املدى على سياسات       
وحث . شاملة تربط بني جماالت التجارة والبيئة وسياسات االقتصاد الكلي وحقوق اإلنسان          

 جمال املساعدة اإلمنائية الرمسية وعلـى ضـمان أالّ          املتكلمون الدول على الوفاء بالتزاماهتا يف     
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تضِعف استجابتها للضغوط املالية محاية حقوق اإلنسان، ال سّيما فيما يتعلق بالفئات املهّمشة          
  .والضعيفة، وكذلك النساء واألطفال

وأّيد العديد من املتكلمني ضرورة اإلقرار بالعالقة القائمة بني التجـارة وحقـوق               -٥١
ـ  املنظمـات وضرورة إرساء أسس حوار بّناء أكثر بشأن هذين اجملالني بني           اإلنسان    ة الدولي
. ، مبا يف ذلك حتليل أثر التجارة على التمتع حبقوق اإلنـسان وإعماهلـا             منهمابكل  املختصة  

وشّجع املتكلمون كذلك املهتمني حبقوق اإلنسان على حبث آثـار جولـة الدوحـة مـن                
ويف هذا الصدد، ُوجهت العنايـة      . مجيع الناس حبقوق اإلنسان   املفاوضات التجارية على متتع     

 بسبب تغري املناخ، ال سّيما إزاء الواردات        يف جمال التجارة  محائية  إجراءات  إىل خطر انتهاج    
  .النامية من البلدان

وحذّر بعض املتكلِّمني من أن تطبيق وقف مؤقت لسداد الديون قد يؤدي يف املدى                -٥٢
ن االقتراض لسداد الديون أو إىل تراكم الفوائد املستحقة كمـا جـرى يف          البعيد إىل مزيد م   

ومت عوض ذلك الـدفاع عـن   . املاضي، رغم أن هذا الوقف يشكِّل حالً على املدى القصري    
اإلعفاء من الديون كتوصية بديلة، مع التذكري بعمليات إنقاذ شركات عرب وطنية أثناء األزمة              

على ذلك، حث متكلمون الدول املشاركة يف املؤسسات املاليـة  وعالوة  . املالية واالقتصادية 
الدولية على أخذ التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف احلسبان فيما تقوم بـه           

  .من أعمال

  محاية حقوق اإلنسان للفئات الضعيفة بوجه خاص أثناء األزمات االقتصادية واملالية  -٢  
 املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية          قال اخلبري املستقل    -٥٣

املتصلة هبا يف التمتع الكامل حبقوق اإلنسان وخاصة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة              
والثقافية، إنه من املرجح أن تتحّمل البلدان النامية، وسكّاهنا الضعفاء بوجه خاص، اآلثـار              

ومن املرجح أن يكون أثـر ذلـك    . دي يف املديني القريب والبعيد    السلبية لالنكماش االقتصا  
االنكماش أقسى يف أشد البلدان فقراً حيث إن قدرات تلك البلدان املالية على التصدي أقل،               
وليست لديها شبكات أمان أو لديها شبكات أمان ضعيفة، باإلضافة إىل ارتفاع مـستويات       

ب اعتماد هنج قائم على حقـوق اإلنـسان يف إدارة   ويتطل. الفقر والتفاوت املوجودة بالفعل 
  .األزمات اتباع سياسات تعطي األولوية للفئات األشد ضعفاً وهتميشاً

وقال اخلبري املستقل أيضاً إن إجياد حلول فّعالة يتطلّب عقد مشاورات مع اجملموعات       -٥٤
ـ      . املستهدفة وإشراكها بصورة هادفة    ة التقلبـات   وهناك حاجة إىل اتباع سياسات مواجه

الدورية من أجل استدامة الربامج االجتماعية القائمة وإنشاء آليات جديدة ملكافحة النتـائج             
والشروط املرهقة املرتبطة بالقروض اليت متنحها مؤسسات مالية دولية متنـع           . السلبية لألزمة 

لية وغريهـا   وينبغي للمؤسسات املالية الدو   .  من اتباع تلك السياسات    املثقلة بالديون البلدان  
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من اجلهات املاحنة أن تعطي األولوية يف منح قروض ميسَّرة للبلدان اليت ميكنها سـدادها وأن            
  .تعطي منحاً أو قروضاً أخرى للبلدان اليت باستطاعتها أن تتحّمل عبئها

  األشخاص العاملني يف القطاع غري الرمسـي       استبعادوحث اخلبري املستقل على عدم        -٥٥
 االجتماعي، خاصة منهم النساء اللوايت يشكِّلن غالبية العـاملني يف هـذا            من برامج الضمان  

وعّبر، يف هذا السياق، عن قلقه إزاء ضعف حال العمال املهاجرين، الـذين مـن               . القطاع
املرجح أن يفقدوا وظائفهم أثناء األزمة، واملهاجرين بال وثائق املعرضـني لظـروف عمـل       

وينبغي للحكومات، حىت أثناء األزمـات االقتـصادية        . راستغاللية، وضحايا االجتار بالبش   
واملالية، أن تبذل كل ما يف وسعها لالستمرار يف إعمال احلق يف الغذاء والتعليم، ال سـيما                 

 متكني أطفاهلم من نيل التعليم وعدم        واجب بالنسبة لألطفال، ولضمان عدم ختلُّف األسر عن      
  .تعريضهم لعمالة األطفال

يس ميستروم، العضو يف جملس الرابطة الفالمانية حلقوق اإلنسان ويف          وحتدث فرانس   -٥٦
 العامل الثالث، عن أمهية احلقوق االجتماعية واالقتصادية، مبا فيها الـضمان            -مركز أوروبا   

إذ ينبغي أن تتعدى احلماية االجتماعية احلد من الفقر . االجتماعي، خاصة يف أوقات األزمات
فتدفقات رؤوس األموال بصورة غري     . مي اخلدمات االجتماعية  لكي تشمل دعم الدخل وتقد    

. قانونية إىل خارج البلدان النامية تفوق صايف تدفقات األموال الوافدة إليها بصورة قانونيـة             
لذلك، حث املتكلم الدول على البحث عن آليات لعرض قضايا تدفقات رؤوس األمـوال               

توزيـع  العادة  عاملية إل واقترح إنشاء آليات    . بصورة غري قانونية على هيئات حقوق اإلنسان      
مـذكِّراً بااللتزامـات     دفاعاً عن العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان على الصعيد العاملي،        

  .القانونية الواقعة على عاتق الدول بأن تشارك يف التعاون الدويل
اركة ووصف السيد كاتُسوجي إمياتا، نائب األمني العام للتحـالف العـاملي ملـش              -٥٧

املواطنني، احلالة الراهنة بأهنا تشهد احتشاد األزمة املالية وأزمات املناخ والطاقة والغذاء، إىل             
جانب كوهنا أزمة حكم عاملية، وأبرز ضرورة إنشاء رابط متني بني الـضمان االجتمـاعي               

من جهـة   واحلماية االجتماعية من جهة، واألجندة اإلمنائية واخلطاب املتعلق باألزمة املالية،           
وشدد . وقد أتاحت األزمة االقتصادية ملنظمات اجملتمع املدين فرصة للدفاع والتعاون         . أخرى

اليت تراعـي   السيد إمياتا، يف هذه الصدد، على دور اجملتمع املدين يف وضع وتنفيذ السياسات              
 اليت حتتاج من كل بد إىل دعم اجملتمع الدويل وإىل جهود خمتلف أصـحاب             ولفقراء،  ا مصاحل
وينبغي أن يتعاون اجملتمع الدويل، مبا فيه اجملتمع املدين، على اختاذ تـدابري مجاعيـة               . املصلحة

  . الذكرة اآلنف احملتشدةألزماتلتندرج فيها معايري ومبادئ حقوق اإلنسان من أجل التصدي 
 العروض املذكورة أعاله على بيانـات ألقاهـا         تالواشتمل النقاش التفاعلي الذي       -٥٨

 عن الفلبني، واالحتاد الدويل للجامعيات، ودائرة األمم املتحدة لالتصال مع املنظمات            ممثلون
  .غري احلكومية، ومؤسسة مواطين العامل
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ومت التشديد على أن التزامات الدول يف جمال حقوق اإلنسان ليست التزامات وطنية               -٥٩
قليمية، وعلى أن تفعيـل     فحسب، وإمنا هي التزامات تتعدى بطبيعتها نطاق والية الدولة اإل         

ويف هذا الصدد، . هذا األمر حاسم يف متتع مجيع الناس متتعاً أكثر فعالية جبميع حقوق اإلنسان 
 الدول واملؤسسات املاليـة  من أجل مساءلة  اقترح بعض املتكلمني إنشاء آلية حلقوق اإلنسان        

خلطاب املتعلـق حبقـوق     ومت التأكيد بقوة على ضرورة اجلمع بني ا       . الدولية بشأن التزاماهتا  
فمن املنظور اإلمنائي، شّدد العديد من املتكلمني على أمهية املساءلة أمـام            . اإلنسان والتنمية 

  . تضرراً من األزماتأشّدهمالناس، وال سّيما 

  دور املساعدة والتعاون الدوليني يف مكافحة الفقر  -جيم   

   الدولينيزيادة متاسك السياسات يف جمال املساعدة والتعاون  -١  
تطّرقت ميْغنا أبراهام، رئيسة قسم احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف              -٦٠

منظمة العفو الدولية، إىل موضوع زيادة متاسك السياسات يف جمـال التعـاون واملـساعدة               
وسلّطت الضوء علـى أمهّيـة إعطـاء        . الدوليني، خاصة يف سياق األهداف اإلمنائية لأللفية      

 للشرائح األشد هتميشاً وضعفاً يف اجملتمع، وعلى التمسك مببدأ املساواة وعدم التمييز             األولوية
وقالت، يف هذا الشأن، إنّ موطن الضعف يف األهـداف اإلمنائيـة      . يف جهود مكافحة الفقر   

يكمن يف كون األهداف احملددة باألرقام قد حتوِّل التركيز األساسي عن أشـد اجملموعـات               
وجتعل االهتمام ينصب على جمموعات ميكن التعاطي معها بسهولة أكرب فيما           هتميشاً وضعفاً   

وهو ما ال يتفق والنهج القائم على حقوق اإلنـسان؛          . خيص بلوغ األهداف احملددة باألرقام    
فعدم التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان األساسية سيُحول دون بلوغ أحد األهداف وقـد      

  .يقّوض حتقيق األهداف األخرى
وشّددت السيدة أبراهام أيضاً على عدم االتساق والتماسك بني اإلطـار القـانوين               -٦١

فأوصت بأن يركّز إطار العمل اإلمنائي ملا بعد عام . حلقوق اإلنسان واألهداف اإلمنائية لأللفية
ويف مؤمتر قمـة اسـتعراض      . ، مبا فيه األهداف اإلمنائية، بثبات على حقوق اإلنسان        ٢٠١٥

 املؤديـة عملية ال يف فرصة ساحنة للتأثري ٢٠١٠ائية لأللفية الذي سينعقد يف عام  األهداف اإلمن 
، وحمك للدور اهلام الذي يؤديه جملس حقوق اإلنسان وغريه من آليات حقـوق              ٢٠١٥إىل  

  .اإلنسان يف ضمان مراعاة منظور حقوق اإلنسان مراعاة كاملة يف تلك العملية
 التنمية البشرية يف البنك الدويل، إىل ضـرورة         وأشار ستني يورغنسون، مدير قطاع      -٦٢

اعتماد سياسات اجتماعية شاملة عوض االعتماد على سياسات منفصلة تتعلق بالرفاه والعمل            
وقال إن هناك حاجة إىل حتقيق نتائج منصفة من         . والصحة وغريها من السياسات االجتماعية    

اية االجتماعية ونوعيـة تلـك      حيث احلصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم واحلم       
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وقال إن البنك الدويل بصدد إجياد سبل فّعالة لضمان إدراج أبعاد حقوق اإلنسان             . اخلدمات
  .وآثارها يف سياساته وبراجمه

وأضاف السيد يورغنسون أن ما يهّم ليس املساواة يف الفرص املتاحة فحسب، وإمنا               -٦٣
وضرب مـثالً   . سة اجتماعية أن تكون شاملة    يف النتائج احملصلة كذلك حىت يتسىن ألي سيا       

بالبلدان املتقدمة اليت تقّدم األموال إىل بلدان نامية من أجل التصدي لتغري املناخ، واقترح أن               
ينظر اجملتمع الدويل فيما إذا كان من املمكن اتباع سياسات مشاهبة يف اجملال االجتماعي على               

 اليت تقتضي التغيري، فينبغي أن تركِّز على حتقيـق          أّما السياسات االجتماعية  . الصعيد العاملي 
نتائج منصفة يف جمال توفري خدمات الصحة والتعليم واحلماية االجتماعيـة ونوعيـة تلـك               

لذا فإنه جيب إحراز    . اخلدمات، وعلى حتسني عملية االعتراف حبقوق املواطنني ومسؤولياهتم       
يف تنفيذ إصالحات سياساتية ومؤسـساتية      مزيد من التقدم يف ضمان متكني الفقراء قانونياً و        

يف جمـايل حقـوق      بغية حتسني اخلدمات العامة على حنو يتسق وأطر العمل املعيارية الدولية          
  .اإلنسان والضمان االجتماعي

 العروض اآلنفة الذكر، ألقى بيانات ممثل كـل مـن           تالويف النقاش التفاعلي الذي       -٦٤
يك، وعضوة اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية         إندونيسيا والسويد وفييت نام واملكس    

واالجتماعية والثقافية وكذلك ممثلو االحتاد الدويل للجامعيات، واالحتاد العـاملي إلشـراك            
  .املواطنني، والرابطة الفالمانية حلقوق اإلنسان، والدكتورة سالومون

بغـي أن تتنـاول     وتوافقت اآلراء على أن املناقشات املتعلقة بتماسك السياسات ين          -٦٥
اتساق األجندة اإلمنائية مع املعايري الشارعة املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع التأكيد على أن اللجنة 

دأبت، يف تعليقاهتا العامة، على أن تطلب إىل  املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
 جمال حقوق اإلنسان عنـد وضـع        البلدان املتقدمة والنامية أن تضع يف اعتبارها التزاماهتا يف        

والتعاون الدويل  . سياساهتا واختاذ قراراهتا، مبا يف ذلك من خالل التعاون واملساعدة الدوليني          
ال ينحصر يف املساعدة املالية، فهو يشمل معاجلة النظام االقتصادي العاملي وما ينطوي عليـه               

اجلهات املاحنة تقـدمي مـوارد إىل       ومت التشديد تكراراً على أنه ينبغي أن تواصل         . من عوائق 
مساعدة ها تقدمي   بلدان أقل منواً ملساعدهتا على حتقيق غاياهتا اإلمنائية، متقيدةً يف ذلك بالتزام           

 اإلمجايل، واألهم من ذلك جعل املعونـة        احمللي يف املائة من الناتج      ٠,٧ نسبتهاإمنائية رمسية   
فاء بالتزامات الدول األعـضاء يف جمـال        ويقتضي متاسك السياسات أيضاً الو    . أكثر فعالية 

وتطبيـق  . حقوق اإلنسان رغم التعهدات املختلفة املقطوعة مبوجب اتفاقات دولية أخـرى          
منظور حقوق اإلنسان على األنشطة اإلمنائية ليس خياراً سياساتياً، وإمنا هو شـرط قـانوين        

  .سيحول عدم تنفيذه دون حتقيق تنمية حقيقية ونتائج منصفة
ن املسائل اليت حظيت باعتراف واسع النطاق بوصفها تشكل عناصر حيوية مـن        وم  -٦٦

إعطاء و ، التركيز على عدم التمييز وعلى املساواة واألبعاد اجلنسانية        منظور حقوق اإلنسان،  
وحىت تكون األهـداف  . األولوية للفئات السكانية األكثر هتميشاً وضعفاً اليت تعيش يف الفقر        
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ات معىن، جيب حتديدها على حنو جيعلها تستجيب الحتياجات كـل بلـد             اإلمنائية لأللفية ذ  
وشّدد املتكلِّمون على دور وكاالت األمم املتحدة والـدول األعـضاء           . ولشواغله اإلمنائية 

 تقوم بـه  الدور االستباقي الذيواملنظمات الدولية وغري احلكومية واجملتمع املدين، إىل جانب  
 جعل األهداف اإلمنائية لأللفية وجهود مكافحـة الفقـر          خمتلف آليات حقوق اإلنسان، يف    

  . تراعي الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان

  تعزيز فعالية التعاون واملساعدة الدوليني   -٢  
اعتمدت مارغوت سالومون، وهي حماضرة أوىل يف مركز دراسات حقوق اإلنسان             -٦٧

اجات لكي توّضـح أن الـسياسات       يف كلية االقتصاد جبامعة لندن، على طائفة من االستنت        
 املاضـيني قـد     ونصف العقد االقتصادية الليربالية اجلديدة اليت ظلّت سائدةً خالل العقدين         

أخفقت يف حتقيق ما سطَّرته من أهداف تسريع النمو االقتصادي واحلد من الفقـر وجعـل                
طورات يف أن حالة وتتمثل الفكرة الرئيسة املستخلصة من هذه الت     . االقتصادات أكثر استقراراً  

. الفقر اليت يعرفها العامل اليوم ليست وليدة الصدفة، وإمنا هي نتيجة للسياسات اليت انُتهجت             
وسيتعزَّز التعاون الدويل على إعمال حقوق اإلنسان من خالل التصدي لكل مـن الفقـر               

ا أن  والتفاوت االقتصادي العاملي، وذلك ألسباب عديدة منـه       )  من هم أسوء حاالًً    أوضاع(
عملية التفاوت كانت نتاجاً الختالل يف ميزان القوى والتأثري علـى الـصعيد العـاملي وأن                

وصارت مـشاركة   . التفاوت العاملي سبٌب يف احلرمان التعسفي ويف جحد حقوق اإلنسان         
الفقراء يف حياة اجملتمع العاملي مستحيلةً بسبب حالة الفقر املطلق؛ وقد تفاقم ذلـك جـّراء                

وفضالً عن ذلك، يشكِّل الفقر العاملي نوعاً مـن         . ناجم عن افتقارهم إىل العالقات    اإلقصاء ال 
فرّبما مل توضع القواعد اليت حتكم االقتصاد العاملي بقصد         . التمييز غري املباشر يف حق الفقراء     

حرمان بعض الناس من احلصول على مستوى معيشة الئق، غري أن ذاك هو األثـر الـذي                 
  .متخَّضت عنه

أّما بشأن اإلخفاقات السياساتية املاضية واآلثار السلبية لألزمة املالية، فقد متـّسكت              -٦٨
الدكتورة سالومون بالقول إن عبء اإلثبات يقع حاضراً على عاتق اجلهات املعنيـة، مـن               
حكومات وصانعي سياسات ومؤسسات مالية دولية، لتربهن على أن اإلصالحات كانـت            

وينبغي إعطاء مذهب العناية الواجبة يف القانون الـدويل         . لىتصب يف مصلحة الفقراء الفض    
دوراً أقوى لكي يدعم سياسات اجتثاث الفقر على الصعيد العاملي ويسّهل حتديد مسؤوليات             

ويف معرض إشارة الدكتورة سـالومون      . خمتلف الفاعلني على الصعيدين الوطين والدويل معاً      
سؤولية يف ظل العوملة، الحظت أنه قد حيـق         إىل ضرورة وضع وتطبيق مؤشرات لتحديد امل      

لضحايا األزمة املالية واالقتصادية األخرية وللدول املتضررة منها احلصول على تعويضات، مبا            
القـانون  ويف ذلك على ضمانات بعدم التكرار، مبوجب القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان       

  .العام الدويل
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ن الفقراء حيتاجون إىل أكثر مـن قـوانني         ووجهت الدكتورة سالومون العناية إىل أ       -٦٩
حمسَّنة وخطب بليغة بشأن حلول عاملية، وهي حلول تقتضي مجلة أمور منها وضع أفـضل               
نظام ممكن من أجل مراعاة احلقوق االقتصادية واالجتماعية على النحو الواجـب يف صـنع               

 آليـات   تدعمهويل  السياسات العاملية وإجراء تغيري هادف وعاجل يف االقتصاد السياسي الد         
  . قوية إلعمال حقوق اإلنسان

 حقوق اإلنسان   - التجارة   -وشّددت فيوليت روّبانري، مديرة منظمة األبعاد الثالثة          -٧٠
 االقتصاد املنصف، على أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل التجاري واملايل       -

  الثـاين لقانونلعضهما البعض، مع أنه كان  واالستثماري قد تطوَّرا إىل حد كبري مبعزل عن ب        
ومن . أثر بارز يف احلد من الفقر، مبا يف ذلك احلصول على الغذاء واخلدمات الصحية والتعليم    

اجلوانب اهلامة يف سياق التعاون الدويل، ضمان وضع التزامات تتعدى نطاق الوالية اإلقليمية             
وكثرياً ما يـتم    . والثقافية ومحايتها وإعماهلا  للدولة باحترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية      

التفاوض على اتفاقات التجارة بطرائق غري شفافة وغري تشاركية وهو ما يتناقض مع مبدأين              
  .من مبادئ حقوق اإلنسان مها حرية اإلعالم واملشاركة يف الشؤون العامة

يف  ٢٠٠٨ملعقود يف عـام     ويف املنتدى الثالث الرفيع املستوى املعين بفعالية املعونة، ا          -٧١
أكرا، تعهَّدت البلدان النامية والبلدان املاحنة بضمان أن تضع كل منها سياسـاهتا وبراجمهـا               
اإلمنائية اخلاصة هبا وأن تنفذها بأساليب تتسق مع االلتزامات الدولية املتفق عليهـا بـشأن               

يع الدول ملزمة بضمان    لذلك، فإن مج  . املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان واستدامة البيئة      
أن تساعد قواعد واتفاقات التجارة البلدان على حتقيق غاياهتا اإلمنائية وأن تؤدي إىل ختفيف              

وجيب، على اخلصوص، تقييم اآلثار     . الفقر على حنو يتفق والتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان        
تجارة على البلـدان الناميـة       بال ذات الصلة املتباينة اليت ختلّفها اتفاقات التجارة واالتفاقات       

  .والفئات الضعيفة داخل تلك البلدان
وقد تساعد التجارة على إعمال حقوق اإلنسان عندما تكون عمليات صنع القـرار            -٧٢

 معترف هبا دوليـاً،  مقاييسقائمة على قواعد وأدلة باالستناد إىل حقوق اإلنسان كمعايري أو    
لى حقوق اإلنسان كأداة ميكـن اسـتخدامها        بعكس فرض الشروط، وإىل تقييمات األثر ع      

وينبغي أن تستند تقييمات األثر إىل املعايري الشارعة يف جمال حقوق           . لتسهيل صنع السياسات  
اإلنسان وأن تطوِّر مؤشرات مالئمة ميكن استخدامها لتقييم آثار قواعد التجـارة الـسلبية              

  .واإلجيابية منها
وظفة املسؤولة عن فرع شراكة التنمية يف منظمـة         وشدَّدت تيتا برادا دي ميسا، امل       -٧٣

العمل الدولية، على أمهية متاسك السياسات واملضي قدماً يف عمليات إصالح األمم املتحدة،             
وأشارت، يف هـذا    . من أجل زيادة فعالية التعاون الدويل     " هنج توحيد األداء  "مبا فيها اعتماد    

ولية، ومنها مبادرة العمل الالئق كواحـدة       الصدد، إىل بعض أهم مبادرات منظمة العمل الد       
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 الـيت تـضعها   من أهم استراتيجيات احلد من الفقر اليت تدعم الربامج القطرية للعمل الالئق             
  . البلدان نفسها

ويف سياق التعايف من األزمة، أطلقت منظمة العمل الدولية امليثاق العـاملي لتـوفري                -٧٤
لسياسات العملية اهلادفة إىل تسريع خلق فرص       فرص العمل، وهو آخر إطار عمل مت وضعه ل        

 املعـايري الدوليـة     وتعزيز احترام العمل واستعادة الوظائف، وإىل بناء نظم محاية اجتماعية،         
للعمل، وتيسري احلوار االجتماعي، وتشكيل عوملة عادلة ومستدامة عن طريق زيادة متاسـك             

  .وخارجها األمم املتحدةالسياسات والشراكات مع منظمات أخرى من داخل منظومة 
 العروض املقدَّمة، أدىل ببيان كل من ممثل النـرويج،          تالويف النقاش التفاعلي الذي       -٧٥

ومت التأكيد على عدم قابليـة أي مـن         .  العامل الرابع  -وممثل احلركة الدولية إلغاثة امللهوف      
ها البعض، ومت اإلقرار    حقوق اإلنسان للقسمة وعلى كوهنا حقوقاً مترابطةً ومتوقِّفةً على بعض         

بشكل واسع بأن مراعاة معايري ومبادئ حقوق اإلنسان يف مجيع جهـود مكافحـة الفقـر                
وال تـزال اجلهـود املتواصـلة للوفـاء         . ستساهم يف متاسك السياسات ويف تفعيل املعونة      

بااللتزامات يف جمال حقوق اإلنسان وباملساعدة الدولية حتدياً مستمراً لـضمان التماسـك             
ومثة حاجة إىل نظـام     . فضل لسياسات املساعدة والتعاون الدوليني يف جمال مكافحة الفقر        األ

  . جتاري متعدد األطراف جديد يتيح للفقراء التمتع الكامل بإعمال حقوق اإلنسان

النقاش التفاعلي مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة جمللـس               -دال   
  اإلنسان حقوق

 االجتماعي جزءاً من دورته إلجراء نقاش تفاعلي مـع اثـنني مـن              خصص احملفل   -٧٦
املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات املواضيعية جمللس حقوق اإلنسان حضرا أعمال احملفل،            

كارمونا، اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر        ماغدالينا سيبولفيدا   ومها ماريا   
مينا، اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجيـة وغريهـا مـن            املدقع، والسيد سيفاس لو   

االلتزامات املالية الدولية ذات الصلة على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنـسان، وخاصـة              
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، باإلضافة إىل ماريا فرجينيا براس غوميز، العضوة يف 

وتدخَّل أثناء النقاش التفاعلي ممثلـو      . قتصادية واالجتماعية والثقافية  اللجنة املعنية باحلقوق اال   
كل من الصني، وغيانا، ورابطة مجاعة البابا جيوفاين الثالث والعشرين، واحلركـة الدوليـة              

 العامل الرابع، ومركز أوروبا العامل الثالث، والتحالف العـاملي ملـشاركة            -إلغاثة امللهوف   
  .لدويل للجامعيات، واالحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعينياملواطنني، واالحتاد ا

وقالت اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع إنه ميكن اعتبـار               -٧٧
األزمة فرصة ساحنة إلعادة هيكلة النظام املايل العاملي وكذلك إلعادة النظر يف الـسياسات              

وأكّدت على وجوب . يب الوطين وبرامج احلماية االجتماعيةاالجتماعية وإصالح النظام الضري
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تقيُّد أطر العمل املنقّحة حبقوق اإلنسان وخاصة باحلق يف الضمان االجتماعي، مع إقرارهـا              
  .بأن نطاق العمل قد يقتصر على البلدان النامية لكوهنا األشد تضرراً من األزمة احلالية

 نظم محاية اجتماعية واسعة النطـاق تـستند إىل   ودافعت اخلبرية املستقلة عن إنشاء   -٧٨
إطار عمل قانوين حيترم حقوق اإلنسان، مبيِّنةً أن احلماية االجتماعية قد تكـون أداة فعالـة                
للحيلولة دون انزالق مزيد من الناس إىل الفقر وللمساعدة أيضاً يف حتقيق النمـو والتعـايف                

ة وعدم التمييز وعلى إعطاء األولوية للضعفاء       وشّددت أيضاً على مبدأي املساوا    . االقتصاديني
أما بـشأن   . واملهمَّشني وعلى وضع املساواة بني اجلنسني يف صميم ُنظُم الضمان االجتماعي          

التعاون واملساعدة الدوليني، فقد أكّدت على أنه ينبغي عدم اختاذ األزمة ذريعة لعدم الوفـاء               
 األزمة، على العكس من ذلك، فرصة لتحـسني         بالتزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية؛ بل إن     

  . املرتبطة باملساعدة اإلمنائية الرمسيةاملعامالتفعالية املعونة وزيادة الشفافية وخفض تكاليف 
وتطّرق اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامـات املاليـة               -٧٩

حقوق اإلنسان جمدداً إىل اآلثار السلبية لألزمة       الدولية ذات الصلة على التمتع الكامل جبميع        
االقتصادية، وعلى البلدان الفقرية املثقلة بالديون بوجه خاص، وإىل احلاجة إىل حل جديـد              

واتفق مع  . إلهناء مشاكل الديون قوامه الشفافية واملساءلة والشمولية واالشتراك يف املسؤولية         
 األزمة ليست حتدياً للجهود املبذولة عاملياً من أجل         آراء العديد من املشاركني الذين قالوا إن      

. مكافحة الفقر فحسب، وإمنا هي كذلك فرصة إلعادة تصور النظام االقتـصادي العـاملي             
فر للبلـدان   ا املايل املتـو   احلّيزوأكّد اخلبري املستقل أن سياسات االقتصاد الكلي اليت حتد من           

  .نتائج املتوخاة منهاالفقرية يف التصدي لألزمات قد أتت بعكس ال
وأشارت السيدة براس غوميز إىل االلتزامات األساسية وإىل اإلعمـال التـدرجيي               -٨٠

 وحتديـد   مقاييسللحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وشدَّدت على احلاجة إىل وضع          
دول هبذه آجال لتقييم اإلعمال التدرجيي، إىل جانب تقدمي تقارير عن الكيفية اليت ستفي هبا ال             

وعّرفت الضمان االجتماعي بأنه نظام شـامل يـضم         . االلتزامات يف جمال حقوق اإلنسان    
العديد من الربامج كاملساعدة االجتماعية والتأمني االجتماعي واحلصول علـى اخلـدمات            

ولكـي تراعـى    . ولإلرادة السياسية أمهية يف تنفيذ برامج الضمان االجتماعي       . االجتماعية
 خاصة حبقوق اإلنسان    مقاييسيف برامج الضمان االجتماعي، ينبغي صياغة       حقوق اإلنسان   
ويف اخلتام، أكّدت السيدة براس غوميز على ضرورة شروع املهتمني حبقوق           . صياغة واضحة 

اإلنسان يف حوار مع الشركاء يف جمايل التجارة وتغري املناخ ومجيع املواضيع األخرى اليت متس               
  .حقوق اإلنسان
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  االستنتاجات والتوصيات   -رابعاً   

  االستنتاجات   -ألف   
االستنتاجات الواردة أدناه مستقاة من العروض اليت قُدمت والبيانات الـيت أُديل           -٨١

  . هبا أثناء انعقاد احملفل االجتماعي ومماّ صاحبها من نقاشات تفاعلية
 حوار   بالفرصة اليت سنحت بفتح    ٢٠٠٩رّحب احملفل االجتماعي يف دورته لعام         -٨٢

مع مجيع املشاركني على قدم املساواة وشّجع املنظمات الشعبية العاملـة مـع الفقـراء               
ولصاحلهم وكذلك الفقراء أنفسهم على املشاركة أكثر لكي يعّبـروا عـن أفكـارهم              

  . ولكي يتفاعلوا مع فاعلني آخرينويستعرضوا جتارهبم
لنظام االقتصادي واملايل   ومت التشديد أيضاً على أن إدخال إصالحات هامة على ا           -٨٣

الدويل وعلى املؤسسات املالية الدولية أمر حيوي يف بلوغ نظام دويل أكثر إنصافاً وأكثر              
اعتماداً على املشاركة، وهو ما سيسهم بشكل كبري يف اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل              

  .يف مكافحة الفقر
 مـن   ١رسان يف الفقرة الفرعية     ومت التذكري بأن املساعدة والتعاون الدوليني مك        -٨٤

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف غريها من       ٢املادة  
 على إعمـال احلقـوق      احملليةومن الواجب مساعدة البلدان اليت ال متلك املوارد         . املواد

اً على أن املبادئ وااللتزامات     ومت التأكيد جمّدد  . املعترف هبا يف العهد إعماالً تاماً وتدرجيياً      
  .املتعلقة حبقوق اإلنسان قد أّسست ملساعدة وتعاون دوليني فّعالني

وللمساعدة والتعاون الدوليني دور هام يف جعل الـضمان االجتمـاعي قـابالً               -٨٥
وحث املشاركون الدول املاحنة على الوفاء بالتزاماهتا يف جمـال          . للتحقيق يف مجيع الدول   

إلمنائية الرمسية وينبغي أن تتوفر للدول آليات تضمن استخدام املساعدة اإلمنائية  املساعدة ا 
  .الرمسية استخداماً فّعاالً وموضوعياً

ومن شأن التجارة أن هتيئ بيئة متكّن من اجتثاث الفقر إذا ما تـوفّرت قاعـدة                  -٨٦
 عمـل   وميكن االستفادة من حقوق اإلنسان كإطـار      . مناسبة من مبادئ حقوق اإلنسان    

ومرجع وأداة لتقييم املكاسب احملققة من حترير التجارة واخلسائر النامجة عنه، خاصةً يف ما              
  .قد يكون له من أثر على الفئات األفقر واألضعف يف اجملتمع

وال بد من اختاذ تدابري شاملة لتخفيف عبء الّدين على البلدان الفقرية املثقلـة                -٨٧
تدابري يف احلسبان أموراً منها ولوج البلدان املتـأثرة إىل          وينبغي أن تأخذ تلك ال    . بالديون

. األسواق العاملية بطريقة منصفة إىل جانب االستفادة من التحكيم الدويل يف جمال الديون            



A/HRC/13/51 

GE.09-17227 24 

وميكن كذلك اعتبار إلغاء الديون شكالً ممكناً من أشكال تعويض االقتـصادات املثقلـة              
  .سؤولة عنهابالديون اليت تتحّمل نتائج أزمة هي غري م

بـل إن تـوفري   . وليس الضمان االجتماعي أمراً اختيارياً، وال هو عمل خـريي     -٨٨
وُنظُـم الـضمان    . الضمان االجتماعي التزام مكرَّس يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان        

االجتماعي مهمة أثناء األزمات حلماية من يعانون من اآلثار السلبية لألزمة وللمسامهة يف             
  .عمل ويف التعايف االقتصاديتوفري فرص 

والضمان االجتماعي أداة قوية ومتيسِّرة حلمايـة احلقـوق األساسـية جلميـع               -٨٩
وينبغي كذلك أالّ يقتصر الغرض منه على احلـد مـن الفقـر وأن حيمـي                . األشخاص

فيصبح، بذلك، متاحاً للجميع،    . األشخاص من اآلثار السلبية ألزمات السوق واالقتصاد      
اء من اجملموعات واألفراد مبن فيهم أولئك الذين ليسوا جزءاً من االقتصاد            وخاصة للضعف 
  .وينبغي أن يشكّل احلد األدىن من احلماية االجتماعية للجميع. الرمسي للدولة

والضمان االجتماعي، بوصفه حقاً مكفوالً للجميع، يقتضي من الدول اختاذ مجيع             -٩٠
.  االجتماعي للجميع، وال سيما للفئات األضعف      التدابري الضرورية لتوفري تغطية الضمان    

وقد أدى حرمان غري املواطنني واملهاجرين واملقيمني بال مركز قانوين من برامج املساعدة             
االجتماعية يف شكل ِمنح وتوفري خدمات الرعاية الصحية والتعليم بالعديد من الناس إىل             

ألدىن من الـشمول، ينبغـي أن       وحىت حيقق الضمان االجتماعي احلد ا     . الفقر واإلقصاء 
وللمجتمع املدين دور هـام     . تشتمل براجمه على نواة من املزايا ُتمنح دون قيد أو شرط          

  .يؤديه يف التوعية ويف الدفاع عن ُنظم ضمان اجتماعي أكثر مشوالً
لذلك، جيب أن يظل    . ويقف الفقر حائالً دون إعمال حقوق اإلنسان والتمتع هبا          -٩١

وجيب أن يكون الفقراء حمور السياسات .  اجملتمع الدويلتولوية من أولويا اجتثاث الفقر أ  
وينبغي أن تراعى يف بـرامج واسـتراتيجيات        . العامة وجيب ضمان حقوقهم يف املشاركة     

اجتثاث الفقر، وكذلك يف السياسات املتبعة من أجل التـصدي لألزمـة االقتـصادية،              
األشـخاص ذوو اإلعاقـة والـسكان       احتياجات وشواغل الفئات األضعف، مبا فيهـا        
  .األصليون، واحتياجات وشواغل النساء واألطفال

  التوصيات   -باء   
حيث املشاركون جملس حقوق اإلنسان على بذل اجلهد لالنتهاء من العمل علـى      -٩٢

حترير مشروع مبادئ توجيهية بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان، وهي مبادئ حيويـة             
  .قائم على حقوق اإلنسان  إمنائينهجل للترويج

 املؤشرات وتطبيقها بغرض قياس أثر الـربامج        مفهوموينبغي فعل املزيد لتوضيح       -٩٣
والسياسات اهلادفة إىل مكافحة الفقر يف صفوف الضعفاء واملهمَّشني وبغـرض رصـد             

  . اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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قة حبقوق اإلنسان ليست التزامات ذات طبيعـة وطنيـة          والتزامات الدول املتعل    -٩٤
وألهنا كذلك، ينبغي للـدول     . فحسب، وإمنا هي التزامات تتعدى نطاق الوالية اإلقليمية       

واملنظمات احلكومية الدولية، مبا فيها منظومة األمم املتحدة، أن تسعى جاهدةً إىل تنفيـذ              
ية عن طريق إنشاء املؤسسات واآلليات      تلك االلتزامات اليت تتعدى نطاق الوالية اإلقليم      

  .الضرورية لذلك وتوطيدها
 ٢٠١٠ومؤمتر قمة استعراض األهداف اإلمنائية لأللفية الذي سـُيعقد يف عـام               -٩٥

فرصة ينبغي اغتنامها إلعطاء اجمللس وغريه من آليات حقوق اإلنسان دوراً أكرب يف ضمان 
ذ األهداف اإلمنائية لأللفية يف املرحلة      مراعاة منظور حقوق اإلنسان بشكل كامل يف تنفي       

  .٢٠١٥الالحقة وأجندة ما بعد عام 
ونظراً لألثر السليب الذي ختلِّفه األزمات على االتفاقـات الثنائيـة واملتعـددة               -٩٦

األطراف وعلى املساعدة اإلمنائية الرمسية، ينبغي التشديد أكثر على التمـسك مببـادئ             
  .ى الصعيد الدويلاملساعدة والتعاون والتضامن عل

وجيب التعامل مع اإلصالحات واالقتراحات املتعلقة باحلكم االقتصادي العـاملي            -٩٧
بواسطة آليات شاملة، كاجلمعية العامة وغريها من هيئات األمم املتحدة، بغيـة ضـمان              

. إشراك مجيع أصحاب املصلحة، وخاصة منهم البلدان النامية، يف عملية صـنع القـرار             
كون مبادئ الشفافية واملساءلة والشمولية املتعلقة حبقوق اإلنسان الركيـزة          وينبغي أن ت  

اليت تقوم عليها هذه اإلصالحات املتواصلة مع إيالء االحترام الواجب للحّيز الـسياسايت   
  .الذي حتتاجه البلدان النامية

وميكن كذلك أن تشمل احللول املقترحة لألزمة املالية إنشاء فئة جديـدة مـن                -٩٨
فهذا . وق السحب اخلاصة تستند إىل معيار الضرورة عوض نظام احلصص املتبع حالياً           حق

سيزيد من فرص البلدان النامية يف احلصول على األموال اليت حتتاجها لتطبيـق تـدابري               
وينبغي كذلك التعمـق يف دراسـة       . مواجهة التقلبات الدورية كوسيلة للتصدي لألزمة     

  .املؤقت لسداد الديون كتدبري مرحلي ملعاجلة األزمةمقترح األونكتاد بتطبيق الوقف 
وينبغي حتديد تواريخ انعقاد دورات احملفل االجتماعي املقبلة مباشرة قبل انعقـاد       -٩٩

دورات جملس حقوق اإلنسان أو بعدها بغية تيسري مشاركة منظمات اجملتمع املدين بشكل             
ر العديد منها إىل جنيـف حلـضور        أكرب، وخاصة املنظمات من البلدان النامية اليت يساف       

وينبغي أن تظل املواضيع اليت ُتطرق يف احملفل االجتماعي وسيلة إلضافة           . دورات اجمللس 
القيمة إىل عمل اجمللس يف جمال اجتثاث الفقر؛ وينبغي أن يستمر احملفل، بذلك، يف إتاحة               

صلحة، مبن فيهم اجملتمع الفرص ملزيد من تبادل اآلراء املعمَّق وحتسينه بني مجيع أصحاب امل
 .املدين واألفراد الذين يعيشون يف فقر مدقع
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  املرفق األول

  جدول األعمال املؤقت    
  .افتتاح الدورة  -١
  .١٠/٢٩تنفيذ الوالية الواردة يف قرار جملس حقوق اإلنسان   -٢
  .ةراختتام الدو  -٣
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  املرفق الثاين

  قائمة املشاركني    

   اإلنسانالدول األعضاء يف جملس حقوق    
أنغوال، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، البحرين، الربازيل، بوركينا فاسو،         األردن، إندونيسيا، 

جنوب أفريقيا، زامبيا، سلوفينيا، السنغال، شيلي، الصني، غانا، فرنسا، الفلبني، قطر، مصر،            
نـد، هنغاريـا،     اهل  النرويج، يرلندا الشمالية، آاملكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     
  .هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

  الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت ميثلها مراقبون    
 - مجهورية  (إكوادور، أملانيا، إيران     أفغانستان،   أذربيجان، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل،   

تونس،  تركيا،   تايلند،، باراغواي، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بريو،        )اإلسالمية
جورجيا، اجلزائر، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا، 

، رواندا، رومانيا، زمبابوي، سـنغافورة، الـسويد،         الشعبية مجهورية الو الدميقراطية  
 نام،  فييت،  ) البوليفارية - مجهورية  ( فرتويال   صربيا، العراق، عمان، غواتيماال، غيانا،    

قربص، كازاخستان، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيـا،          
  .لكسمربغ، ليتوانيا، ليسوتو، ماليزيا، املغرب، نيبال، هاييت، اليمن

  الدول غري األعضاء اليت ميثلها مراقبون    
  .فلسطني، الكرسي الرسويل

  ةاملنظمات احلكومية الدولي    
نظمة الدولية للشرطة اجلنائية، املنظمة الدوليـة للفرانكوفونيـة،         االحتاد األفريقي، امل  

  .اجلنوب  مركز

  األمم املتحدة    
  .منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

  نظمات ذات صلةاملتخصصة واملوكاالت ال    
  .منظمة العمل الدولية، منظمة الصحة العاملية، البنك الدويل
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  املنظمات غري احلكومية    
مؤسـسة  ،   االقتـصاد املنـصف    - حقوق اإلنسان    - التجارة   -ظمة األبعاد الثالثة    من

رابطـة  ،  شبكة الشعوب األصلية والقبليـة اآلسـيوية      ، منظمة العفو الدولية،     احلكيم
املركز الفلسطيين /بديل، رابطة مجاعة البابا جيوفاين الثالث والعشرين، املواطنني العامليني

 مركز احلقوق االقتصادية ، للجميعاحلبزتوفري  معهد  ،  جئنيملصادر حقوق املواطنة والال   
 التحالف العاملي إلشراك املواطنني، اجمللس -   العامل الثالث- مركز أوروبا ، واالجتماعية

الحتاد العـاملي لنقابـات     ، ا كندي للدراسات الدولية  . ز ديفيد م  كمرالدويل للمرأة،   
 ، مؤسسة فريدريكمة الفرنسيسكان الدوليةمنظ، منظمة تضامن املرأة األفريقية، العمال

املنظمة الدولية املشتركة بني إيربت، املنظمة الدولية للمعوقني، منظمة األمل الدولية،  - 
، اللجنة الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، اجمللس الدويل االحتاد الدويل للجامعيات، األديان

معهـد  ، مبادرات التغيري العامليـة،      حلقوق اإلنسان، اجمللس الدويل للعلوم االجتماعية     
، املنظمـة   منظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعـشرين       ،  التركيب الكوكيب 

الرابطة النسائية لعموم منطقة احملـيط      ،  منظمة فرسان مالطة  القارية حلقوق اإلنسان،    
 رابطة سوسيال دارما، Plan Life ،Retorno a la Tierra، اهلادئ وجنوب شرق آسيا
االحتاد النسائي الـدويل للـسالم      منظمة غري حكومية،     -  الدولية، القرية السويسرية  

التحالف العاملي جلمعيـات الـشبان      ،  الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية    ،  العاملي
  .منظمة زونتا الدوليةمنظمة العامل من أجل العامل، ، املسيحية

  املؤسسات األكادميية    
قوق اإلنسان، جامعة زيوريخ؛ مركز دراسات حقوق اإلنسان، كليـة          املركز املختص يف ح   
  .االقتصاد جبامعة لندن

        


