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  موجز

ويف هذا التقرير تركز اخلبرية املستقلة املعنية       . ٨/١١يقدم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           
ال تقوم علـى دفـع       حقوق اإلنسان والفقر املدقع على موضوع برامج التحويالت النقدية، وهي برامج             مبسألة

واهلدف األساسي هلذه الربامج هو     . مبالغ نقدية لألفراد واألسر املعيشية    اشتراكات بل تقدم مساعدات يف شكل       
وقد ُحـددت   .  داخل األسرة املعيشية   للمستفيدين منها بغية إتاحة حد أدىن من االستهالك       قيقي  زيادة الدخل احل  

التفاوت االقتصادي وكسر حلقة    هذه الربامج كأدوات فعالة الستئصال الفقر بسبب قدرهتا على احلد من مظاهر             
  . أو ُحللت من منظور حقوق اإلنسانإال أن هذه الربامج نادراً ما نوقشت . توارث الفقر عرب األجيال

أداة ميكن أن تساعد الدول على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب         هي   الربامج   وتعترف اخلبرية املستقلة بأن هذه      
وقد يكون لربامج التحويالت هذه تأثري على ممارسة عدد مـن          . قانون حقوق اإلنسان الوطين واإلقليمي والدويل     

 تساعد علـى    وبوجه خاص، ميكن هلذه الربامج أن     . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية     
  . ستوى معيشي الئق، مبا يف ذلك الغذاء الكايف وامللبس واملسكن الالئقانمب  التمتعإعمال احلق يف

واألكثر فعالية يف التصدي للفقر املدقع ومحاية الوسيلة األنسب ومع ذلك، ال ُتعترب هذه الربامج بالضرورة   
مـن مكونـات     هذه الربامج باعتبارها مكوناً واحداً       ينبغي أن ُينظر إىل   بل  . حقوق اإلنسان يف مجيع السياقات    

وعلى ذلك، يتعني أن ُتدمج هذه الربامج يف نظم احلماية االجتماعية، وأن تستند             . سياسات املساعدة االجتماعية  
التشجيع علـى   ويهدف هذا التقرير إىل     . إىل أطر قانونية ومؤسسية قوية عمادها مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان         

  .هاد من التحليل لتأثري هذه الربامج على إعمال حقوق اإلنسان للمستفيدين منإجراء مزي
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  احملتويات
  الصفحة  الفقـرات  

  ٤  ١٠- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةـمقدم  - أوالً 

  ٦  ١٦- ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برامج التحويالت النقدية  - ثانياً 

  ٧  ٢٠- ١٧  . برامج التحويالت النقدية كمكوِّن من مكونات أنظمة احلماية االجتماعية  -  ثالثاً

  ٨  ٦٥- ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةـإطار حقوق اإلنسان لربامج التحويالت النقدي  -  رابعاً
  ١٠  ٣٣- ٢٩  . . . . . ضمان توفر إطار قانوين ومؤسسي لربامج التحويالت النقدية  -  ألف  
ضمان وصول برامج التحويالت النقدية إىل أفراد اجملتمع األشد   -   باء  

  ١١  ٤٣- ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضعفاً واألكثر استبعاداً
  ١٣  ٥٠- ٤٤  . . . . . . . . . . . . وماتـة والوصول إىل املعلضمان املساءلة والشفافي  -  جيم  
  ١٥  ٥٤- ٥١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضمان املشاركة اجملدية والفعالة  - دال   
برامج التحويالت النقدية املشروطة مقابل برامج التحويالت النقدية   -هاء   

  ١٥  ٦٠-٥٥  ....................................................غري املشروطة
  ١٧  ٦٥-٦١  األزمة االقتصادية احلالية، وبرامج التحويالت النقدية، وحقوق اإلنسان  -واو   

  ١٨  ٨٨- ٦٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجملموعات اليت حتتاج إىل عناية خاصة  - خامساً
  ١٨  ٧٢- ٦٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النساء واملساواة بني اجلنسني  - ألف   
  ١٩  ٨٣- ٧٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األطفال  -   باء  
  ٢٢  ٨٨- ٨٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األشخاص ذوو اإلعاقة  -  جيم  

  ٢٢  ٩٤- ٨٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دور املساعدة والتعاون الدوليني  - سادساً

  ٢٣  ٩٩- ٩٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - سابعاً 
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   مقدمة- أوالً 
تقدم اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، السيدة ماجدالينا سيبولفيدا كارمونـا،      - ١

وقد ركزت اخلبرية املستقلة منذ توليهـا       . ٨/١١تقريرها السنوي األول إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً بقراره          
ماج منظور حقوق اإلنسان يف اجلهود الدولية واإلقليمية والوطنية الرامية إىل  على إد٢٠٠٨مايو / أيار١مهامها يف 

  .احلد من الفقر

. ٢٠٠٨أكتوبر  / يف تشرين األول   (A/63/274)وقدمت اخلبرية املستقلة تقريرها األول إىل اجلمعية العامة           - ٢
واليتها، وحددت خطة عملـها     داء  ويف ذلك التقرير، استعرضت اخلبرية اإلطار املفاهيمي الذي تستند إليه يف أ           

وشاركت . بزيارة إىل إكوادور  املستقلة  ، قامت اخلبرية    ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . ٢٠١٠- ٢٠٠٨للفترة  
، وعقدت اجتماعات عمل مع احلكومات، ووكاالت األمم        أنشطةكذلك خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف عدة        

سبتمرب /ويف أيلول . ات األكادميية، واملنظمات غري احلكومية، وممثلي الفقراء      املتحدة، والوكاالت املاحنة، واملؤسس   
، ٢٠٠٩ينـاير   /ويف كانون الثاين  . يف املنتدى االجتماعي جمللس حلقوق اإلنسان     املستقلة   شاركت اخلبرية    ٢٠٠٨

وأسهمت اخلبرية . "مشروع املبادئ التوجيهية بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان"شاركت يف احللقة الدراسية عن 
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق   "تقرير مشترك بشأن متابعة الدورة االستثنائية التاسعة للمجلس عن          وضع  كذلك يف   

 النامجة بصفة خاصة عن اهلجمات العسكرية اإلسرائيلية اليت وقعت مؤخراً         اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة،      
يف الدورة االستثنائية العاشـرة جمللـس       املستقلة  كما شاركت اخلبرية    . (A/HRC/10/22)" على قطاع غزة احملتل   

تأثري األزمات االقتصادية واملالية العاملية على اإلعمال الشامل حلقوق اإلنـسان والتمتـع         "حقوق اإلنسان بشأن    
  ".الفعال هبا

بإطـار  سترشد  نه جيب أن يُ   إىل اجلمعية العامة، فإ   املقدم  يف تقريرها األول    املستقلة  وكما أشارت اخلبرية      - ٣
وال حتدد معـايري  . وتنفيذ مجيع السياسات االجتماعية الرامية إىل احلد من الفقر  تصميم  حقوق اإلنسان يف عملية     

للدول أن تضع الـسياسات األكثـر مالءمـة         بل إن   حقوق اإلنسان بالضرورة تدابري معينة تتعلق بالسياسات،        
لدى االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف االعتبار وضع ن تضمن ومع ذلك، يتعني على الدول أ. لظروفها
ويتعني أن تعزز السياسات االجتماعية الرامية إىل . وتنفيذها وتقييمها السياسات االجتماعية املتعلقة بالفقرتصميم 

  .حقوق اإلنسان وجتنب أي انتهاك هلاوإعمال احلد من الفقر 

حـشد االلتزامـات الـسياسية     اإلنسان يف حتقيق توافق آراء يف اجملتمع، ويف  كما تساعد معايري حقوق     - ٤
املعـايري والقـيم    من  وهي تضفي شرعية إذ تشري إىل جمموعة        . على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية    املستمرة  

طالبات ومن جيب عليه    ويساعد التركيز على احلقوق وااللتزامات يف حتديد من حيق له أن يتقدم مب            . املقبولة عاملياً 
ومع أن من يعيـشون يف      . اختاذ إجراءات، وبذلك ميكَّن من لديهم مطالبات مشروعة من احلصول على حقوقهم           

فقر مدقع قد يظلون بعيدين عن أنظار رامسي السياسات، فإن هنج حقوق اإلنسان ييسر تسليط الضوء عليهم حالة 
القيام بتدخالت مباشرة هتدف إىل محاية من يعيـشون يف          ألنه يقتضي أن يكون للناس صوت مسموع، ويتطلب         

  .فقر مدقعحالة 
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كما يتيح اإلطار املعياري حلقوق اإلنسان سبالً لتحليل كيف ينبغي هلذه الربامج أن تفيد، أو كيف تفيد                   - ٥
د أو األسرة    أي احلد من فقر األفرا     - بالفعل، الفئات األشد ضعفاً، وذلك بالنظر ال إىل النتيجة النهائية فحسب            

أي اكتساب الفرد مهارات جتنبه احلرمان من املوارد أو القدرات          :  وإمنا أيضاً بالنظر إىل العملية برمتها      - املعيشية  
  .القوةأو اخليارات أو األمن أو 

ا  فيما يتعلق بتقريره   ، املقدم إىل اجلمعية العامة    ٢٠٠٨، كما ذُكر يف تقريرها لعام        املستقلة وتقدِّم اخلبرية   - ٦
  .املواضيعي األول إىل جملس حقوق اإلنسان، حتليالً لربامج التحويالت النقدية من منظور حقوق اإلنسان

القائمة على دفع االشتراكات بل اليت وألغراض هذا التقرير، تشري برامج التحويالت النقدية فقط إىل الربامج غري          -٧
واهلدف الرئيسي لربامج التحويالت النقدية هو زيادة       . ر املعيشية نقدية إىل األفراد أو األس    تقدم مساعدات يف شكل مبالغ      

مبا يتيح هلم مستوى أدىن من االستهالك داخل األسرة، مبا يف ذلـك احلـصول علـى                 ها  الدخل احلقيقي للمستفيدين من   
الوجبات املدرسية، ومـا    مثل القسائم، والغذاء مقابل العمل، و     (وال حيلل هذا التقرير املنافع العينية       . اخلدمات االجتماعية 

، وبرامج  )مثل القروض الواجب تسديدها، ومجعيات اإلدخار     (كما يستبعد التقرير برامج التمويل بالغ الصغر        ). إىل ذلك 
شـكل مـن    أي   أو)  القائمة على دفع اشتراكات    مثل التأمني الصحي الذايت التمويل، ونظم املعاشات التقاعدية       (التأمني  

  ).عم الغذاء، أو إمدادات الطاقة، أو اإلعفاء من الرسوم التعليمية أو الصحيةمثل د(أشكال اإلعانات 

استبياناً إىل مجيع احلكومات طالبة معلومات      املستقلة  ، أرسلت اخلبرية    ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف تشرين األول    - ٨
انب رئيسية هلذه   ذه االستبيانات مخسة جو   وقد مشلت ه  .  يف بلداهنا  اجلاري تنفيذها عن برامج التحويالت النقدية     

آليات الرصد  ) د(إجراءات التنفيذ؛   ) ج(نطاق التمويل والتغطية؛    ) ب(اإلطار القانوين واملؤسسي؛    ) أ( :الربامج
واحداً وثالثني رداً مـن مجيـع       املستقلة  وتلقت اخلبرية   . التقييمعمليات  الدراسات و ) ه(وإجراءات الشكاوى؛   

  .٢٠٠٩فرباير / إىل شباط٢٠٠٨أكتوبر /وليف الفترة من تشرين األ )١(مناطق العامل

اجتماعاً نظمته املفوضية السامية حلقوق املستقلة ، عقدت اخلبرية ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧ و٢٦ويف يومي   - ٩
وقد حضر االجتماع مثانية وعشرون خبرياً ميثلون احلكومات واملنظمات غـري احلكوميـة وإدارات              . )٢(اإلنسان

ؤسسات األكادميية من مجيع أحناء العامل، حيث أجروا حتليالً لربامج التحويالت النقدية ووكاالت األمم املتحدة وامل
  .من منظور حقوق اإلنسان

مت احلصول على املعلومات اليت استند إليها هذا التقرير مـن االسـتبيان، ومـداوالت اخلـرباء،                 قد  و  - ١٠
أن تعرب عن امتناهنا جلميـع الـدول الـيت قـدمت       املستقلةوتود اخلبرية   . للوثائق املتاحة تعمق  واالستعراض امل 

وسوف تواصل اخلبرية تقييم هذه . معلومات، وللخرباء واملنظمات غري احلكومية اليت ساعدت يف إعداد هذا التقرير
  .الربامج يف تقارير البعثات القادمة

                                                      

ألبانيا، اجلزائر، األرجنتني، أرمينيا، الربازيل، شيلي، كوستاريكا، قربص، إكوادور، فنلندا، اليونان، غواتيماال،             )١(
ورية كوريا، مجهورية مولدوفا، رومانيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سويـسرا،          اليابان، املكسيك، املغرب، عمان، بريو، قطر، مجه      

 .تونس، تركيا، أوغندا، أوكرانيا، أوروغواي، فييت نام، زامبيا

 .بدعم من إدارة التنمية الدولية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية )٢(
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   برامج التحويالت النقدية- ثانياً 
لـسنوات  إال أن ا  . يف السياسات االجتماعية للبلدان املتقدمـة     منذ أمد بعيد    أُدجمت التحويالت النقدية      - ١١

أمريكا الالتينيـة وأفريقيـا     يف  لتحويالت النقدية يف مجيع مناطق العامل، وال سيما         لتنفيذ برامج   شهدت  األخرية  
ية أفقر األسر املعيشية واجلماعات السكانمن برامج التحويالت النقدية هذه  برامج عدةوتستهدف . وجنوب آسيا

وقد تشمل هذه التحويالت دفع معاشات الشيخوخة للمـسنني    ). مثل املسنني وذوي اإلعاقة واألطفال    (الضعيفة  
كمـا يف  (، أو منحة إلعالة الطفل )كما يف جامايكا(، أو منحة العجز )كما يف اهلند(دون أن يدفعوا اشتراكات  

يالت نقدية لألسر املعيشية اليت تعيش يف حالة فقر ، أو حتو)كما يف بنغالديش(، أو عالوة لألرامل )جنوب أفريقيا
كما (لتحويالت النقدية يف عدد من البلدان       من برامج ا   وقد ُيطبق أكثر من برنامج واحد        ).كما يف الصني  (مدقع  

ال تقوم على دفع اشتراكات، ومـنح  يف جنوب أفريقيا، حيث تقدم التحويالت معاً يف شكل معاشات شيخوخة      
  ).ومنح يف حاالت العجزإعالة لألطفال 

. اختارت بعض الدول تنفيذ نوع حمدد من هذه الربامج ُتعرف باسم برامج التحويالت النقدية املشروطة              قد  و  - ١٢
مثل إحلـاق   (املبالغ النقدية بالتزام املستفيدين بالوفاء بشرط أو أكثر من الشروط           تلقي  ويف إطار هذه الربامج، يرتبط      

ويصف البنك الدويل هذه الشروط بأهنا      ). أطفاهلم بصورة منتظمة إلجراء الفحوصات الطبية     أطفاهلم باملدارس أو أخذ     
جيـري  و. )٣("رأس املال البشري ألطفاهلم   "وأهنا تسهم يف    " استثمارات حمددة سلفاً يف جمال تعليم األطفال وصحتهم       "

ويعكس هذا التغري يف املصطلحات زيادة      ". ةشروطيامل "بدالً من كلمة  " االشتراك يف املسؤولية  "تدرجيياً استخدام تعبري    
مصطلح وبغض النظر عن استخدام . التركيز احلايل على مسؤولية الدولة عن تقدمي اخلدمات العامة مثل الصحة والتعليم      

  .جوهرها، فإن اآللية واحدة يف "االشتراك يف املسؤولية"أو مصطلح " املشروطية"

باعتبارها برامج رائدة يف جمال     يالت النقدية، املشروطة وغري املشروطة،      برامج التحو ُينظر إىل   وكثرياً ما     - ١٣
وقد ُعرفت هذه الربامج بأهنا أدوات فعالة يف استئصال الفقر نظراً لقدرهتا على احلد من مظـاهر            . من الفقر احلد  

قشت أو ُحللت من    نادراً ما نو  إال أن هذه الربامج     . الفقر عرب األجيال  حلقة توارث   التفاوت االقتصادي وكسر    
  .منظور حقوق اإلنسان

ومتثل هذه الربامج يف العديد من      . وترحب اخلبرية املستقلة باجلهود اليت بذلتها الدول املنفذة هلذه الربامج           - ١٤
املستقلة كما ترحب اخلبرية . اليت تتصدى للفقر املدقعوسع احلاالت جزءاً من االستراتيجيات الوطنية االبتكارية األ

  . عدد كبري من هذه الربامج كثمرة للتعاون بني بلدان اجلنوببإنشاء

إنه أحد شواغل حقوق اإلنسان، وجيب أن ُيدمج منظور حقوق          بل  قضية اقتصادية فحسب     والفقر ليس   - ١٥
يع السياسات  ُتصمَّم مج وجيب أن   . اإلنسان يف مجيع السياسات والربامج الرامية إىل احلد من الفقر أو القضاء عليه            

. حقوق اإلنسان، كما جيب تنفيذها بأسلوب يضمن محاية احلقوق يف الواقع العمليعلى حنو يكفل محاية ربامج وال
أن تساعد الدول على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب قانون حقـوق          هي أداة ميكن    كما أن برامج التحويالت النقدية      
                                                      

)٣( Ariel Fiszbein, Norber Schady, Conditional Cash Transfers, reduce present and future poverty 

(overview), World Bank Policy Research Report, 2009.  
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التمتـع  امج أن تساعد على إعمال احلـق يف         الربميكن هلذه   وبوجه خاص،   . اإلنسان الوطين واإلقليمي والدويل   
وعالوة . مبا يف ذلك الغذاء الكايف وامللبس واملسكن الالئقان، واحلق يف الضمان االجتماعيستوى معيشي الئق، مب

التمتـع  على ذلك، ميكن هلذه الربامج أن تيسر إعمال العديد من احلقوق األخرى، مثل احلق يف التعليم واحلق يف                   
وقد تسهم هذه الربامج أيضاً يف      . صحي ميكن بلوغه، واحلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة         أعلى مستوى   ب

هذه اليت تشوب تصميم    الضعف والقصور   أوجه  ومع ذلك، فإن    . خرىاألسياسية  الدنية و املقوق  احلتعزيز محاية   
  .املتصلة حبقوق اإلنسانسفر يف الواقع العملي عن عدم اتساقها مع االلتزامات تالربامج وتنفيذها قد 

وتأمل اخلبرية املستقلة يف أن تسهم هبذا التقرير يف احلوار الدائر فيما بني جمتمع حقوق اإلنسان، ورامسي                   - ١٦
هذه الـربامج   تصميم  السياسات، والعاملني يف جمال التنمية، واالقتصاديني، والباحثني االجتماعيني املشاركني يف           

  .يف تعزيز هذا احلوارمل بأن ُتسهم كما تأوتنفيذها وتقييمها، 

 من مكونـات  برامج التحويالت النقدية كمكوِّن      - ثالثاً
  أنظمة احلماية االجتماعية

مستويات اخلطر أو احلرمان الـيت      "األمني العام أن أنظمة احلماية االجتماعية هتدف إىل مواجهة          أوضح    - ١٧
. جوهرية بني اجملتمعات من حيث تعريفها للحماية االجتماعية       وهناك فروق   . )٤("تعترب غري مقبولة يف جمتمع معيَّن     

ريف احلماية االجتماعية باختالف التقاليد والثقافات واهلياكل التنظيمية والسياسية، فضالً عن اختيار اختتلف تع"و
 االجتماعيـة  وقد تشارك يف خمططات احلماية   . )٥("احلمايةتلك  الكيفية اليت ينبغي أن حيصل هبا أفراد اجملتمع على          

مثل النقابات واملنظمات غري (اجملتمع املدين واحلكومات املركزية أو احمللية، : جمموعة من املؤسسات املختلفة تشمل
أو تقدم خدمات مباشرة حلماية األفـراد يف        دخالً  وميكن هلذه املخططات أن توفر      . أو القطاع اخلاص  ) احلكومية

  .حّدة الفقرأو لتخفيف ) كالطفولة واحلمل والشيخوخة(فاً فترات حياهتم اليت يكونون فيها أشد ضع

 اإلجراءات شملفهناك أوالً املساعدة االجتماعية اليت ت. فئتان فرعيتان رئيسيتان للحماية االجتماعية  مثة  و  - ١٨
نياً، هناك وثا. بسبب الضعف أو احلرمانهلا العامة واخلاصة املصممة لنقل املوارد إىل اجملموعات اليت تعترب مستحقة 

خمططـات  يشار إليها عادة باسم     (خمططات التأمني االجتماعي اليت تشترط على املستفيدين دفع اشتراكات مالية           
  ).الضمان االجتماعي

سياسـات املـساعدة    من مكونات   ومتثل برامج التحويالت النقدية، املشروطة وغري املشروطة، مكوناً           - ١٩
ومتثل سياسات  ". برامج الرعاية االجتماعية  "أو  "  األمان االجتماعي  اتبكبرامج ش "االجتماعية الرامية إىل وضع     
مثالً للتأمني الصحي اخلاص، وإعانات البطالة، واملعاشات (لتأمني االجتماعي مكمالً لاملساعدة االجتماعية مكوناً 

ة، بوصـفها خمططـات     وميكن لربامج التحويالت النقدي   . يف أنظمة احلماية االجتماعية   ) التقاعدية، وما إىل ذلك   
 ،ستوى معيشي الئـق   التمتع مب للمساعدة االجتماعية، أن تسهم يف إعمال احلق يف الضمان االجتماعي واحلق يف             

  . لقانون حقوق اإلنسان الدويل وفقاًشروطرغم ضرورة استيفاء عدد من ال
                                                      

)٤( E/CN.5/2001/2٧تقرير األمني العام، الفقرة : ، حتسني احلماية االجتماعية واحلد من الضعف يف ظل العوملة.  
  .٦املرجع نفسه، الفقرة  )٥(



A/HRC/11/9 
Page 8 

 

إلنسان، مثل اإلعالن العاملي عموماً يف الصكوك الدولية حلقوق ا  " احلماية االجتماعية "وال ُيستخدم تعبري      - ٢٠
تـنص  بل إن هذه الصكوك     . )٦(حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

وقد حدا هذا التعريف غري     ". الضمان االجتماعي، مبا فيه التأمني االجتماعي     "هذه الصكوك على حق كل فرد يف        
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة إىل تعريـف احلـق يف الـضمان              الشامل للضمان االجتماعي بلجنة   

  :االجتماعي تعريفاً واسعاً، حبيث يشمل ما يلي

تـشمل  ...  االشتراكات أو على التأمني، كالتأمني االجتمـاعي      دفع  املخططات القائمة على    "  )أ(  
الدولة، وذلك باالقتران مع دفع االستحقاقات      اشتراكات إلزامية من املستفيدين وأصحاب العمل وأحياناً        عموماً  

  ؛"والتكاليف اإلدارية من صندوق مشترك

الـيت تـوفر مبـدئياً      (االشتراكات، كاملخططات الـشاملة     دفع  املخططات غري القائمة على     "  )ب(  
اعية أو خمططات اإلعانة االجتم   ) االستحقاقات ذات الصلة لكل شخص يواجه خطراً معيناً أو حالة طارئة معينة           

  ؛)"للمحتاجنيوهي خمططات تدفع فيها االستحقاقات (اهلادفة 

: ، ومنها املخططـات التاليـة   ُتعترب مقبولة  أيضاً أشكال أخرى من الضمان االجتماعي     هناك  و"  )ج(  
   الذاتية أو التدابري األخـرى كاملخططـات اجملتمعيـة        ساعدةامل) ب(املخططات اليت يديرها القطاع اخلاص،        )أ(

  .)٧("ركيةأو التشا

   إطار حقوق اإلنسان لربامج التحويالت النقدية-  رابعاً
اهلدف األساسي للعديد من هذه الربامج هـو متكـني          يبدو أن   و. تتعدد فوائد برامج التحويالت النقدية      - ٢١

إلسهام يف ولذلك ينبغي أن هتدف هذه الربامج يف املقام األول إىل ا. آثار الفقرمواجهة األفراد واألسر املعيشية من 
يف سياسـات   من مكونات   وباعتبار هذه الربامج مكوِّناً     . ستوى معيشي الئق  التمتع مب إعمال حق املستفيدين يف     

  .ن تسهم أيضاً يف إعمال احلق يف الضمان االجتماعيا أاملساعدة االجتماعية، فينبغي هل

فيـذها بطـرق تـضمن امتثاهلـا        وتنتصميمها  ولكي تسهم هذه الربامج يف إعمال حقوق اإلنسان، ينبغي            - ٢٢
كما جيب أن متتثل هذه . ستوى معيشي الئق واحلق يف الضمان االجتماعيالتمتع مبباحلق يف املتعلقة لاللتزامات الرئيسية 

  .الربامج ملبادئ حقوق اإلنسان، كاملساواة وعدم التمييز، واملساءلة، والشفافية، والوصول إىل املعلومات، واملشاركة

 ١١ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة        ٢٥ستوى معيشي الئق يف املادة      التمتع مب لى احلق يف    وُينص ع   - ٢٣
 ٢٨ من اتفاقية حقوق الطفل، واملـادة  ٢٧من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملادة    

ول األطراف يف العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق          وفيما يتعلق بالد  . من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تشمل االلتزامات، على سبيل املثال، االلتزام بتخصيص أقصى ما ميكـن مـن          

                                                      

  ).٢٨املادة (نص على احلق يف احلماية االجتماعية  تيتي اإلعاقة ال حقوق األشخاص ذويةباستثناء اتفاق ) ٦(
  ).٩املادة ( بشأن احلق يف الضمان االجتماعي ١٩جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  ) ٧(
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حلق، وحظر اختاذ تدابري تراجعية متعمدة، وواجب ضمان احلـد          ذا ا املوارد املتاحة من أجل اإلعمال التدرجيي هل      
مـع  ستوى معيشي الئق دون متييز من أي نوع،         ب ممارسة احلق يف التمتع مب     كما جي . توى املعيشي األدىن من املس  

  .)٨()٣ و٢املادتان (ضمان املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة 

كما يتعني إيـالء    . ومن منظور حقوق اإلنسان، ينبغي تغطية مجيع األشخاص بنظام الضمان االجتماعي            - ٢٤
 ولـضمان   .همـشة غطية األفراد املنتمني للفئات األشد حرماناً والفئات امل       كفل كحد أدىن ت   لكي تُ اهتمام خاص   

االشتراكات، مثل برامج التحويالت النقدية،     دفع  التغطية الشاملة، عادة ما يلزم وجود خمططات غري قائمة على           
مال حقوقها، وذلك بتجنـب      الفئات األشد ضعفاً واستبعاداً على إع      ن أن تساعد  هذه الربامج ميك  خصوصاً ألن   

ومع ذلك، تؤكد اخلبرية املستقلة أن هذه الربامج ال ميكنـها أن            .  التدهور يف ظروفها املعيشية    حدوث املزيد من  
 وقانون العمـل  حلقوق اإلنسان   قانون الدويل   التكون بديالً ملخططات الضمان االجتماعي على النحو احملدد يف          

بالعمل على اإلتاحة الشاملة للضمان االجتمـاعي،  حلقوق اإلنسان  ون الدويل   قانالوتلتزم الدول مبوجب    . الدويل
  .عيشي الئق، ال جمرد تنفيذ برامج التحويالت النقدية فحسبإعمال احلق يف التمتع مبستوى مو

 ٢٢فباإلضافة إىل ذكر هذا احلق يف املـادتني    :  على احلق يف الضمان االجتماعي     قوةكما يؤكد القانون الدويل ب      -٢٥
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         ١٠ و ٩يف املادتني   أيضاً   من اإلعالن العاملي، يرد ذكره       ٢٥و

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ١١من االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، واملادة ‘ ٤‘٥والثقافية، واملادة 
 من االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال       ٢٧ من اتفاقية حقوق الطفل، واملادة       ٢٦ التمييز ضد املرأة، واملادة   
، ويف عـدد  )٩(كما يرد ذكر احلق يف الضمان االجتماعي يف الصكوك اإلقليمية حلقوق اإلنسان           . املهاجرين وأفراد أسرهم  

كما يرد ذكر . قة باملعايري الدنيا للضمان االجتماعي املتعل١٠٢من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وال سيما االتفاقية رقم        
  . من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة٢٨احلق يف احلماية االجتماعية يف املادة 

، العناصـر األساسـية     ١٩جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف تعليقها العام رقـم           قد حّددت   و  -٢٦
والعنصر األول هو أن احلق يف     . اقيات وإعالنات متنوعة ملنظمة العمل الدولية وإىل خربات اللجنة        احلق، استناداً إىل اتف    هلذا

الضمان االجتماعي يتطلب وجود نظام، سواًء أكان يتألف من خمطط واحد أم من خمططات متنوعة، يتـضمن تقـدمي                    
                                                      

أقصى ما ميكن من "إن االلتزام باإلعمال التدرجيي جلميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبتخصيص       )٨(
ال يشترط أن ختصِّص الدولة مجيع املوارد املتاحة هلا، وال يطالبها بطبيعة احلال بتخصيص موارد ال متلكها من أجل                   " املوارد املتاحة 
زام التإذ يقع على عاتق الدول      . ختصيص املوارد ال ُيترك للسلطة التقديرية الكاملة للدول       أمر  ومع ذلك، فإن    . احلقوقإعمال هذه   

بالتحرك على أسرع وأكفأ حنو ممكن، وإيالء درجة من األولوية حلقوق اإلنسان يف ختصيص املوارد، ومجع بيانات مصنَّفة، ووضع   
وهناك افتراض قوي بأن التدابري التراجعية غـري        . خطة عمل واعتمادها، ورصد إعمال هذه احلقوق، إضافة إىل التزامات أخرى          

 التدابري، فعلى الدول أن تبيِّن أهنا اُتخذت بعد النظر يف مجيع البدائل، وأن هلـا مـربرات كاملـة        فإذا اُتخذت هذه  . مسموح هبا 
أن تـضمن   الدول األطراف احلد األدىن من االلتزام األساسي ب       عاتق  كما يقع على    . إىل مجيع احلقوق املشمولة يف العهد     الستناد  با

 للجنة بشأن طبيعة التزامات ٣انظر التعليق العام رقم .  املنصوص عليها يف العهد"املستويات األساسية الدنيا من احلقوق"على األقل 
، الفقرة ١٤، والتعليق العام رقم ٢٨، الفقرة ١٢؛ وتعليقها العام رقم ١٢والفقرة ).  من العهد١، الفقرة ٢املادة (الدول األطراف 

  .٤٢ إىل ٤٠، الفقرات من ١٩؛ والتعليق العام رقم ١٨
ويـنص امليثـاق    .  من امليثاق االجتمـاعي األورويب     ١٢ من بروتوكول سان سلفادور، واملادة       ٩ة  انظر املاد  )٩(

  ".البدنية أو املعنويةاحتياجاهتم للمسنني أو املعوقني احلق أيضاً يف تدابري محاية خاصة تالئم "األفريقي على أن 



A/HRC/11/9 
Page 10 

 

لنظام بعدد من اخلـصائص، كـأن ُينـشأ         ويتميز هذا ا  . يف حاالت املخاطر والطوارئ االجتماعية ذات الصلة      اإلعانات  
وتستويف بعض . مبوجب قانون حملي، وأن تضطلع السلطات احلكومية باملسؤولية عن إدارته أو اإلشراف عليه بصورة فعالة

وينبغي النظر فيما إذا كان ميكن حتسني هذه الربامج اليت ال تستويف هذا الـشرط،               . برامج التحويالت النقدية هذا الشرط    
 . الضمان االجتماعي ما إذا كانت أنظمة الضمان االجتماعي مل ُتنشأ مبوجب القانون وفقاً للحق يفوال سي

وتشمل العناصر األساسية األخرى للحق يف الضمان االجتماعي تغطية الفروع الرئيسية التسعة للضمان               - ٢٧
ـ          )١٠(االجتماعي ات معقولـة، وتناسـبية،     ، ومستويات كافية من اإلعانات، وأن تكون شروط استحقاق اإلعان

األساسـية  كما حددت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية االلتزامات         . وشفافة، ومتاحة ملستحقيها  
املستوى األدىن األساسي من اإلعانات إىل مجيع األفراد واألسر، وضمان احلق           وفري  للدول، وهي تشمل االلتزام بت    

غري متييزي، وال سيما للمحرومني واملهمشني من على أساس ان االجتماعي الوصول إىل نظم أو خمططات الضم  يف
ويتعني على الدول إعمال احلق يف الضمان االجتماعي بشكل كامل مبرور الوقـت، وفقـاً               . ماعاتاألفراد واجل 

 للعاملني وتالحظ اللجنة بوجه خاص أمهية توفري احلد األدىن من التغطية. ألقصى مستوى ممكن من مواردها املتاحة
  . لعدم متكنهم من الوصول إىل املخططات الرمسيةوذلك القطاع االقتصادي غري الرمسي،   يف

ربامج التحويالت النقدية أن تؤدي دوراً مهماً يف دعم إعمال حقوق أخرى            ل ه ميكن أيضاً  وتشري البحوث إىل أن     -٢٨
هد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          من الع  ١١املادة  مثالً  (من حقوق اإلنسان، مثل احلق يف التعليم        

  ).٦املادة (، واحلق يف العمل )١٢املادة مثالُ (ميكن بلوغه من الصحة أعلى مستوى التمتع ب، واحلق يف )والثقافية

  إطار قانوين ومؤسسي لربامج التحويالت النقديةتوفر  ضمان - ألف 

موعة كبرية من األطر    تشجيع التطوير املتزامن جمل   لنقدية إىل   برامج التحويالت ا  نطاق  أدى تكرار وتوسيع      - ٢٩
ويف بعض احلاالت يضفى الطابع املؤسسي علـى هـذه الـربامج وُتـدمج يف       . املؤسسية والقانونية هلذه الربامج   

. يةاستراتيجية وطنية للحماية االجتماعية، وذلك عموماً عن طريق القوانني احمللية، مبا يف ذلك التشريعات الدستور
قـانون  عهد  ويف جنوب أفريقيا، يُ   .  باحلق يف احلماية االجتماعية    ١٩٨٨ففي الربازيل، مثالً، اعترف دستور عام       

  .)١١(احلكومة الوطنية باملسؤولية عن تقدمي منح الضمان االجتماعيإىل املساعدة االجتماعية 

                                                      

ة األسرة نإعاوإصابات العمل، والة، البطوالشيخوخة،  واملرض،  والرعاية الصحية،   : تشمل هذه الفروع التسعة    )١٠(
  .واأليتامواألرامل العجز، واألمومة، ووالطفل، 

من بني الردود الواردة على االستبيان، أشارت شيلي والربازيل وجنوب أفريقيا إىل وجود أحكام قانونية حمددة  )١١(
دخـل  احلصول علـى    على احلق يف    ) 10.836/2004 القانون رقم (ينص القانون الربازيلي    و. تنظِّم براجمها الوطنية وعملية تنفيذها    

) ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٤ الصادر يف    ١٩٩٤٩القانون رقم   (وينص قانون شيلي    . الغذاء والتعليم والرعاية الصحية   لتأمني  أساسي  
 ١٣القانون (ماعية قانون املساعدة االجتعهد ويف جنوب أفريقيا، ُي.  املنفَّذةية االجتماعالتعلى آلية مقايسة جلميع عمليات التحوي

ومن ناحية أخرى، تنفذ كينيا عـدداً مـن بـرامج           . احلكومة الوطنية باملسؤولية عن منح الضمان االجتماعي      إىل  ) ٢٠٠٤لعام  
التحويالت النقدية يف البلد، مبشاركة قوية من وزارة شؤون املرأة والطفل والتنمية االجتماعية، ولكنها ال تزال تفتقر إىل إطـار                    

 .خطتها االستراتيجية لالستثمار يف قطاع التنمية االجتماعيةيستند إىل وتعكف أوغندا على وضع خمطط جترييب . يتشريعي قو
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، أو بيانات متعلقة بالـسياسات  على مرسوم رئاسيإال أن هذه الربامج ترتكز فقط، يف معظم احلاالت،         - ٣٠
وعادةً ما تعتمد املخططات والربامج التجريبية املمولة يف معظـم          . ومبادئ توجيهية تنفيذية  أدلة  العامة، أو جمرد    

  . احلاالت من املصادر اخلارجية على املبادئ التوجيهية التنفيذية فحسب

وال غىن عن اُألطُر القانونيـة      . ضح هلذه الربامج  إطار قانوين وا  أن يتوفر   وحلماية حقوق اإلنسان، يتعني       - ٣١
واملؤسسية لضمان وضوح األدوار واملسؤوليات املختلفة جلميع األطراف املشاركة يف تنفيـذ هـذه الـربامج،                

  . ، ومنظمات دولية، وعناصر اجملتمع املدين الفاعلة)على الصعيدين الوطين واحمللي(كيانات حكومية   من

لضمان املشاركة الطويلة األجل لسلطات الدولة يف       األطر املؤسسية والقانونية     وجود   وال غىن أيضاً عن     - ٣٢
ويصدق ذلك سواًء أُنفذت هذه الربامج من جانب الدولة نفـسها أم مـن جانـب                . مجيع مراحل هذه الربامج   

 واضحة على وينطوي تنفيذ هذه الربامج دون وجود أطر مؤسسية وقانونية. حكومية دولية أو وطنية  منظمات غري
خطر إغفال معايري محاية حقوق اإلنسان، ويزداد هذا اخلطر احملتمل يف حالة املبادرات احملدودة النطاق واملشاريع                

 تنفيذها، ءالتجريبية، ألنه لدى انتهاء هذه الربامج قد ُيترك املستفيدون يف وضع أكثر صعوبة مما كانوا عليه قبل بد
إطار قانوين ومؤسسي قوي، واستراتيجية طويلـة       فإذا مل يكن هناك      .الدخلوقد يعانون من خسارة مفاجئة يف       

  .ملستفيدين املطالبة حبقوقهميكون مبقدور ااألجل، لن 

أما عند وجود أطر قانونية ومؤسسية فعالة وواضحة، فتقل أيضاً املخاطر احملدقة هبذه الربامج من جـراء                  - ٣٣
  .ن من الربامج يف التمتع بالضمان االجتماعيالتغريات السياسية، مما حيمي حق املستفيدي

ضمان وصول برامج التحويالت النقدية إىل أفراد اجملتمع األشـد            - باء 
  ضعفاً واألكثر استبعاداً

مثل معاشات الشيخوخة اليت تدفع لكل من يبلـغ سـن           (إن التغطية الشاملة بربامج التحويالت النقدية         - ٣٤
. التكـاليف اإلداريـة   أعباًء من حيث    سط اهلياكل وأكثرها شفافية وأقلها       أب يه) التقاعد بغض النظر عن دخله    

ُتتاح جلميع املستحقني وقد حتظى بدعم سياسي فهي فالتغطية الشاملة حتد من فرص الفساد وال تقترن هبا وصمة،   
شري دراسـات    ت ،ومع ذلك . التحويالت النقدية على أهنا عائق رئيسي     تعميم  ُينظر إىل تكاليف      وكثرياً ما . كبري

التكاليف إىل أهنا ميسورة حىت يف البلدان ذات الدخل املنخفض، وتبني التجربة أن من املمكن احلد من التكاليف                  
  .)١٢(مستوى منخفض نسبياً  اإلدارية إىل

حتديد عادةً ما تكون التكاليف اإلدارية واملشاكل املرتبطة بأساليب على نطاق واسع، وعند انتشار الفقر    - ٣٥
ومع ذلك، ميكن أن يكـون      . أكثر من املزايا  فيدين املستهدفني لدى وضع الربامج ورصدها وتوفري خدماهتا         املست

. لسكانلسياسات الشاملة، أو عندما ميثل الفقراء نسبة صغرية من ا         حتديد املستفيدين املستهدفني مفيداً كمكمِّل ل     

                                                      

، منظمة العمل "هل تستطيع البلدان املنخفضة الدخل توفري الضمان االجتماعي األساسي؟"انظر الوثيقة املعنونة  )١٢(
، "التنمية يف عامل آخذ يف الشيخوخة: ٢٠٠٧صادية االجتماعية يف العامل لعام دراسة احلالة االقت"، والتقرير املعنون ٢٠٠٨الدولية، 

 .٢٠٠٧نيويورك، األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 



A/HRC/11/9 
Page 12 

 

املاليـة  وتقصي اإلمكانيات   ) زايا إىل فئة حمددة   تقدمي امل (وهناك عدة أساليب لالستهداف، مثل األسلوب املطلق        
  .، واالختيار الذايت)تقدمي املزايا إىل األفراد أو األسر املعيشية مبوجب معايري معينة(

برامج التحويالت النقدية معايري لالستحقاق،     تصميم  ونظراً لقلة املوارد، كثرياً ما يضع رامسو السياسات عند            - ٣٦
وميثل حتديد املستفيدين املستهدفني واحدة من املسائل األشد تعقيداً عنـد           .  أسر معيشية حمددة   بغية استهداف أفراد أو   

بتحديد املستفيدين املستهدفني يف إطار تـصميم       وجيب أن تراعي القرارات املتعلقة      . برامج التحويالت النقدية  تصميم  
فقد ُيستبعد بعض الفقـراء،     : أخطاء يف االستهداف  رامج التحويالت النقدية أن التنفيذ العملي كثرياً ما ينطوي على           ب

تقع يف    ونظراً لتعذر وجود آلية لالستهداف ختلو من أوجه قصور، فإن األخطاء اليت           . غري الفقراء من  بعض  الوقد ُيضم   
 ال متثل مشكلة مثل   ) يف الفئة املستهدفة  ال يدخل   تقدمي املزايا لشخص    (ضم غري املستحقني من منظور حقوق اإلنسان        

  ). عدم تقدمي التحويالت النقدية إىل املستهدفني(أخطاء االستبعاد 

وميكن لربامج التحويالت النقدية أن تستهدف فئات معينة ال تستفيد استفادة مباشرة مـن خمططـات                  - ٣٧
أعداد أكرب من األشخاص    ووفقاً خلصائص السكان، قد تساعد خمططات معينة يف الواقع يف الوصول إىل             . أخرى
 فإن الوصول إىل السكان الفقراء األشد ضعفاً وهتميـشاً          ،، ومن منظور حقوق اإلنسان    ة مبخططات أخرى  مقارن

عدد من البلدان األفريقية اليت ينتشر فيهـا فـريوس نقـص املناعـة              في  ف. الشاغل الرئيسي   ينبغي أن يكون هو   
ت تأثرياً إجيابياً يف حياة اليتامى ّرلة حيث أثثبتت فعالية املعاشات التقاعدية الشامعلى سبيل املثال، اإليدز، /البشرية

  .)١٣(أجدادهميعيشون يف كنف من أبناء ضحايا اإليدز الذين 

، املستخدم يف عدد من برامج التحويالت النقدية، طريقة مهمة ميكن من "تقصي اإلمكانيات املالية"وميثل   - ٣٨
فهذه الطريقة تنطوي على عمليات حلـساب  . ذراحلتوخي   ال بد من     ،ومع ذلك . خالهلا الوصول إىل أفقر الناس    

كلّمـا  كما أنه   . االستبعاد، وهي أخطاء متييزية   تتعلق ب الثروة تتطلب نظماً إدارية معقدة، وقد تؤدي إىل أخطاء          
ومن شأن ذلك أن جيعـل التـدقيق يف         : تعقد الطريقة املتبعة يف احلساب، تزداد معايري االستحقاق غموضاً        تزايد  

وكلما أصبحت العملية أقل شفافية، تزداد صعوبة       . صعباً إن مل يكن مستحيالً    أمراً  نب املستفيدين   العملية من جا  
وجممل القول إن تقصي اإلمكانيات املالية عملية مكلفة، ومعقـدة          . وصول األفراد إىل برامج التحويالت النقدية     

. طية، مما جيعل الربامج املستهدفة غري فعالة وقد تؤدي إىل نقص شديد يف التغ،إدارياً، وتتطلب قدرات إدارية كبرية
  . ومتثل هذه األسباب مربرات قوية لتبين سياسات شاملة يف البلدان النامية

مبدأ املساواة وعدم التمييز أن تكون عملية االستهداف ومعايري االستحقاق عادلـة ومعقولـة              يقتضي  و  - ٣٩
د عتدقيق، وأن تقيَّم بصورة منتظمة، وأال تـستب       ع  موضوجيب أن تكون آليات االستهداف      . وموضوعية وشفافة 
، فهي معينةثابت أو على فترة    منها على استقصاء    أما الربامج اليت يقتصر تسجيل املستفيدين       . احملتاجني إىل الدعم  

  .االمتثال هلذا املبدأمن حيث تثري قلقاً خاصاً 

                                                      

 Age and security: How social pensions can deliver effective aid to poor older people andانظـر   )١٣(

their families, HelpAge International, 2004. 
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ه املمارسات بدورها إىل تفاقم الفقر الذي       ومستترة، وتؤدي هذ  ظاهرة  وينشأ الفقر عن ممارسات متييزية        - ٤٠
احلد من الفقر، فيجب أن تسهم بالتايل يف كان هدف برامج التحويالت النقدية هو فإذا . يعاين منه ضحايا التمييز

. القوالب النمطية السلبية واالستبعاد االجتمـاعي     يف القضاء على    احلد من الوصمة اليت يتعرض هلا املستفيدون و       
كرامتهم وحقهم يف تصون اإليدز بطريقة / مثالً، دفع استحقاقات مرضى فريوس نقص املناعة البشرية    ويعين ذلك، 

  .احملافظة على اخلصوصية

وتقدمي املعلومـات املتعلقـة بـربامج       والتواصل  ويتطلب مبدأ تيسُّر الوصول أن تصَمم محالت التوعية           - ٤١
وينبغي أن ُتقدم املعلومات مـن      .  املستبعدة بوجه خاص   التحويالت النقدية  حبيث تصل إىل الفئات الضعيفة أو        

مثل اإلعالنات اإلذاعية، والـربامج احلواريـة، واملـسرحيات         (خالل القنوات اليت تصل إىل أفقر شرائح اجملتمع         
 مثالً باستخدام طريقة  (على العوائق املادية    والتواصل  محالت التوعية   تذلّل  كما جيب أن    ). اجملتمعية، وما إىل ذلك   

مثالً بإتاحـة املعلومـات     (والعوائق الثقافية   ) برايل أو سبل خاصة أخرى للوصول إىل األشخاص ذوي اإلعاقة         
كما جيب توفري التدابري التكنولوجية،     ). باللغات اليت تستخدمها األقليات والشعوب األصلية والسكان املهاجرون       

لفة يف جنوب أفريقيا، على سبيل املثال، ميكن للسكان ففي واليات خمت. عند االقتضاء، لتيسري الوصول إىل الربامج
  . احلصول على معلومات عن اِملنح واالستحقاقات عن طريق االتصاالت اهلاتفية اجملانية

ال تضمن متكُّن مجيع األشخاص املـستحقني مـن املطالبـة           ، كما أهنا    وال تكفي املعلومات لضمان الوصول      - ٤٢
ضمن محالت التوعية والتواصل تدابري إلزالة أي عوائق مادية أو ثقافية أو جغرافية أو              وجيب أيضاً أن تت   . باستحقاقاهتم

وال سيما األشـخاص  :  اليت حتول دون استفادة فئات معينة تواجه عقبات خاصة من هذه الربامج      قغري ذلك من العوائ   
 وينبغي  .اإليدز/س نقص املناعة البشرية   ذوي اإلعاقة، أو املسنني، أو الشعوب األصلية، أو األقليات، أو املصابني بفريو           

  . اختاذ تدابري خاصة تتيح لإلداريني الوصول إىل املستفيدين الذين يعيشون يف املناطق الريفية النائية

وسائل تتيح للمستفيدين احملتملني أو الفعليني أن ميثلهم غريهم، مع توفري ضـمانات             سبل و وينبغي توفري     - ٤٣
كما يستلزم الوصول إزالة العوائـق      . اإلعاقةذوي  بأمهية خاصة بالنسبة للمسنني و     هذا يتسم و. ضد التجاوزات 

تقدمي وثائق هوية عند    فقر مدقع، مثل اشتراط     حالة  اإلدارية اليت قد تؤثر تأثرياً غري متناسب على من يعيشون يف            
 مناطق ال يسجَّل فيهـا      عندما يشترط احلصول عليها يف    تكون هذه الوثائق باهظة التكاليف أو       التسجيل حيثما   

  . الكثريون عند ميالدهم

   ضمان املساءلة والشفافية والوصول إىل املعلومات- جيم 

إزاء احتمال حدوث جتاوزات من     تثري قلقاً   إن التحويالت النقدية املباشرة إىل عدد كبري من املستفيدين            - ٤٤
 برامج التحويالت النقدية لتجنب الفساد،      فمن الضروري وجود آليات للمساءلة يف مجيع      . مديري الربامج جانب  

ثالن عنصرين متالوصول إىل املعلومات إتاحة كما أن الشفافية و. والتجاوزات، وسوء اإلدارة، والتالعب السياسي
  . أساسيني يف املساءلة

وتعين الشفافية أن يتمكن املستفيدون، واجملتمع ككل، من حتديد أدوار ومسؤوليات مجيـع أصـحاب                 - ٤٥
الشفافية يف عدد من مكونات هذه الربامج، مثل آليـات          توفري  وينبغي  ). على الصعيدين الوطين واحمللي   (صلحة  امل
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ومن مث فإن أول . ، ومعايري االستحقاق، واملزايا، وآليات الشكوى، وسبل االنتصافحتديد املستفيدين واملستهدفني
  . هلذه الربامج واضحاً ومعلناًهو أن يكون اإلطار القانوين واملؤسسييتعني استيفاؤه شرط 

ولضمان احلماية من التجاوزات وسوء اإلدارة، ينبغي أن تشتمل هذه الربامج على آليات لإلفصاح عن                 - ٤٦
وجيب أن يتاح للمستفيدين وللمجتمع ككـل احلـصول علـى           . املعلومات يف كل خطوة من خطوات التنفيذ      

علومات عن نتـائج    املكما ينبغي إتاحة    . السلطات بالتزاماهتا هذه الربامج وكيفية وفاء     تصميم  املعلومات بشأن   
أن تكون مالئمة لثقافة البلدان وأن       اليت ينبغي    وجيب أن يسُهل الوصول إىل املعلومات     . الرصد والتقييم عمليات  

  .تقدَّم بطريقة يسهل االطالع عليها من جانب غري املتعلمني

 فسوف تقل احتماالت فهمها مـن حيـث         ،ة وسبل االنتصاف  فإذا افتقدت هذه الربامج آليات املساءل       - ٤٧
االستحقاقات واحلقوق، وسوف ُينظر إليها على األرجح على أهنا وسائل للمحسوبية ميكن التالعب هبا من جانب 

ومن الضروري وجود آليات مستقلة وفعالة لرصد عملية إدارة الربامج ومجع الشكاوى والنظر . األطراف السياسية
: وتزداد احلاجة إىل هذه اآلليات بوجه خاص يف مراجعة ثالثة عناصر رئيسية، هي. أجل منع التجاوزاتفيها، من 

لإلبالغ عن حاالت طلب أعمال غري مالئمة، أو الدعم السياسي، (الربنامج، وصيانة الربنامج يف إطار االستحقاق 
تؤدي هذه و. واإلشراف على إجراءات الدفع) أو طلبات احلصول على أموال، أو التهديدات، أو املضايقة اجلنسية

  .تسهم يف حتسني كفاءة برامج التحويالت النقدية، كما أهنا اآلليات إىل حتسني سبل محاية املستفيدين

وى على عملية استئناف يسُهل الوصول إليها، وأن تتسم بالبساطة والعدالة        اوينبغي أن تشتمل إجراءات الشك      - ٤٨
عدم الكـشف عـن     لوى ضمانات   ايف ميزان القوة، جيب أن توفِّر آليات الشك       عدم التكافؤ   ن  وبغية احلد م  . والفعالية

ويف األرجنتني والربازيل واملكسيك، تبيِّن األدلة أن عدم الكشف         . اهلوية، وأن تسمح بتقدمي شكاوى فردية أو مجاعية       
وجيب توفري  . )١٤(يسَّرا التصدي للفساد واحملسوبية   ولدِّا حوافز إجيابية و   قد  عن اهلوية واستخدام اخلطوط اهلاتفية اجملانية       

  .أن تكون هذه اآلليات مالئمة لثقافة البلدانكما جيب وى، اموارد كافية آلليات الشك

. سبل انتصاف فعالة إذا انُتهكـت حقوقـه       مبقتضى معايري حقوق اإلنسان، حيق لكل فرد اللجوء إىل          و  - ٤٩
فـاألفراد  . وقضائية للمستفيدين من برامج التحـويالت النقديـة       ولذلك جيب إتاحة سبل انتصاف شبه قضائية        

من الربنامج، جيب أن ُتتاح هلـم       ولكنهم مستبعدون   ) وفقاً للخطة االستراتيجية الوطنية   (املستحقون للتحويالت   
  . إىل هيئة قضائية النهايةيف سبل اللجوء 

قوق اإلنسان، دوراً يف متكني املستفيدين قلة حلالوطنية املستؤسسات املكما أن لآلليات غري القضائية، مثل   - ٥٠
  . احملتملني يف عالقتهم بسلطات الربامج، ويف تعزيز الشفافية

                                                      

ــر )١٤(  ,Christian Gruenberg .,Victoria Pereyra, “Manual de estudios de caso: Transparenciaانظ

participación, y rendición de cuentas en programas sociales focalizados”,  Fundación Tinker, Chile, 2009. 
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   ضمان املشاركة اجملدية والفعالة- دال 

على سبيل املثال   (ينص قانون حقوق اإلنسان الدويل على حق كل فرد يف املشاركة يف احلياة العامة كما يرد                   - ٥١
فقر حالة فمشاركة األشخاص الذين يعيشون يف    . )١٥()من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٢٥يف املادة   

. أمر أساسي حلماية حقـوق الفقـراء      هي  مدقع يف السياسات والربامج اليت تؤثر فيهم، وبشكل عام يف احلياة العامة،             
  .صميم الربامج وتنفيذها وتقييمهاق املشاركة يف تولذلك جيب أن يتمتع املستفيدون من برامج التحويالت النقدية حب

. غري أن املشاركة ليست جمرد شيء مستصوب من منظور امللكية واالستدامة، وإمنا هي حق من احلقوق                 - ٥٢
ونظراً لعدم التكافؤ يف ميزان القوة . وتنفيذها وجيب أن تؤدي املشاركة دوراً يف تصميم برامج التحويالت النقدية

وبدون تـوفري   . فيدين من الربامج واجلهات اليت تديرها، فكثرياً ما يعجز املستفيدون عن محاية حقوقهم            بني املست 
آليات عادلـة وفّعالـة متكّن املستفيدين من املشاركـة الفعالـة، تتعـرض برامج التحـويالت النقديـة إىل               

  .التالعب السياسي

ومديري الربامج وبني معرفة آراء الناس بشأهنا، ممـا         كما أن عدم املشاركة حيول بني رامسي السياسات           - ٥٣
وتسهم املشاركة أيضاً يف ضمان التالحم االجتمـاعي        . يقوض بالتايل فعالية هذه الربامج وتطويرها واستدامتها      

  .والدعم السياسي لربامج التحويالت النقدية

دية يف كثري من األحيان، نظراً      وعند وجود استراتيجيات تشاركية، قد ال تكون هذه االستراتيجيات جم           - ٥٤
ألن املشاركة تكون شكلية أو تقتصر على جمرد تقدمي املشورة، مما ال ميكّن املستفيدين يف الواقع من التأثري الفعلي           

وكثرياً ما تدمج عمليات املشاركة دون إيالء اهتمام جدي لألسباب اليت حتد من مشاركة الفئات . على القرارات
ويـؤدي ذلـك إىل خمـاطر    . ه عدم التكافؤ يف ميزان القوة بني اجملموعات املختلفة يف اجملتمع        الضعيفة، مثل أوج  

فبدالً من القضاء على التعسف يف استعماال السلطة، قد يـؤدي  . احلصول على نتائج هي عكس النتائج املنشودة     
ولذلك ينبغي . ة وال سيما النساءذلك إىل إدامة هذا التعسف من جانب النُّخب احمللية واستبعاد اجملموعات املهمش

فمثالً، جيب أال تقتصر املشاركة على املستفيدين فحسب، بل وجيب أن تشمل أيضاً             . فهم املشاركة مبعىن أوسع   
منظمات اجملتمع املدين اليت ميكنها أن تؤدي دوراً يف الدفاع عن حقوق املستفيدين وتعويضهم عن عدم التكافؤ يف 

  .ميزان القوة

  مج التحويالت النقدية املشروطة مقابل برامج التحويالت النقدية غري املشروطة برا- هاء 

هي أنواع حمددة من برامج التحويالت النقدية اليت تقدم األمـوال       "التحويالت النقدية املشروطة    "برامج    - ٥٥
س، أو املـشاركة يف     نقداً إل املستفيدين شريطة التزامهم بالقيام بشيء مقابل ذلك، مثل إحلاق أطفاهلم باملـدار             

واستناداً إىل جتربة بعض بلدان أمريكا الالتينية وجنـوب آسـيا،           . الربامج الصحية، أو حتقيق األهداف التغذوية     
تشجع بعض وكاالت التنمية واملؤسسات املالية الدولية، مبا فيها البنك الدويل، مزيداً من البلدان على وضع برامج 

  .للتحويالت النقدية املشروطة

                                                      

 .٢٥يق العام رقم انظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعل )١٥(
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يف الوقت احلايل أدلة كافية تتعلق بتكاليف ومنافع برامج التحويالت النقدية املشروطة باملقارنة  وال توجد  - ٥٦
ويدور جدل حول ما إذا كان ربط التحويالت النقدية بشروط يزيد          . مع برامج التحويالت النقدية غري املشروطة     

 التمتع حبقوق اإلنسان األخرى، وذلك بتحـسن        من قدرة برامج التحويالت النقدية على احلد من الفقر وحتسني         
  .معدل اإلملام بالقراءة والكتابة أو خفض معدالت وفيات الرضع، على سبيل املثال

 سلوك وهناك ثالث حجج رئيسية تؤيد برامج التحويالت النقدية املشروطة، أوهلا، أهنا ضرورية للتأثري يف  - ٥٧
وتنطلق هذه احلجة من افتراض مفاده أنه إذا مل تكن هناك شروط، فلن يستثمر              . ومواقف املستفيدين املستهدفني  

وثاين هذه احلجج أن برامج التحويالت النقديـة        . املستفيدون نفس القدر من االستثمارات يف الصحة أو التعليم        
، ومن مث فقد تلقى املزيد مـن الـدعم          "لفقراء املستحقني ا"املشروطة قد ينظر إليها على األرجح على أهنا تفيد          

أما احلجة الثالثة فهي أن برامج التحويالت النقدية املشروطة تسهم يف حتقيق احترام الذات ونوع من                . السياسي
وإضافة إىل ذلـك، يـرى بعـض        ". شيء مقابل ال شيء   "االستقاللية للمستفيدين، حيث إهنم ال حيصلون على        

امج التحويالت النقدية املشروطة أنه من خالل زيادة الطلب على اخلدمات الصحية والتعليمية ميكن              املناصرين لرب 
لربامج التحويالت النقدية املشروطة أن تعزز رأس املال البشري، وأن تسهم من مث، على املدى الطويل، يف كسر                  

  .حلقة توارث الفقر عرب األجيال

فمنتقدو فرض الشروط يشريون إىل عدم وجـود دليـل          . شروطوهناك أيضاً حجج قوية ضد فرض ال        - ٥٨
اجتماعي واقتصادي سليم بشأن مدى ضرورة فرض الشروط لتحقيق النتائج املنشودة، حيث ميكن حتقيق نفـس                

كما تكتنف الشكوك مسألة ضرورة فرض الشروط، انطالقاً من تأثريها السليب . التحسن دون فرض هذه الشروط
وينطبق ذلك بشكل خاص على البلدان ذات . ستثمار السليم يف جانب عرض اخلدمات العامة احملتمل يف غياب اال   

الدخل املنخفض، أو البلدان اليت مزقتها احلرب، أو البلدان ذات الدخل املتوسط اليت تعاين بعض مناطقها من عدم 
فادها أن فرض الـشروط     وهناك حجة أخرى م   . توفر اخلدمات أو عدم إمكانية احلصول عليها أو تدين نوعيتها         

. ينطوي على تكاليف إضافية للرصد واإلدارة، وتكاليف أخرى خاصة يتكبدها املستفيدون لالمتثال للـشروط             
وتشري األدلة إىل أنه يف البلدان املنخفضة الدخل، قد يكون من األفضل إنفاق املوارد على توسيع نطاق اخلدمات                  

كما حيتج البعض بأن    . ف اإلدارية املرتبطة برصد مدى االمتثال للشروط      االجتماعية القائمة ال على تغطية التكالي     
فرض الشروط قد يقوض دون داع استقاللية األفراد، ويفترض أن الفقراء ال ميكنهم حتديد اخليارات الرشيدة اليت                 

  .حتسن سبل معيشتهم

 كانت بعض البلدان تفرض     فإذا. وأحد االختيارات الرئيسية يف وضع الشروط هو حتديد كيفية إنفاذها           - ٥٩
عقوبات صارمة يف حالة عدم االمتثال، ففي دول أخرى ال يتم إنفاذ الشروط وال ينجم عن عدم االمتثـال أي                    

فاستبعاد أي فرد أو أسرة معيشية من برنامج للتحويالت النقدية، بسبب عدم الوفاء بالشروط              . ختفيض يف املنافع  
فعدم االمتثال للشروط ينبغي أن يساعد املـسؤولني عـن          . قوق اإلنسان املفروضة، يثري أوجه قلق قوية بشأن ح      
وهو شـرط مـن     (فمثالً، ال تلتحق الفتيات يف بعض البلدان باملدارس         . الربامج يف حتديد املشاكل والتصدي هلا     

ألهنن يتعرضن للتحرش اجلنسي، وتعزف احلوامل عن الذهاب إىل العيـادات           ) شروط برامج التحويالت النقدية   
ويف مثل هذه احلاالت، ينبغي أن     . الصحية بسبب التدين الشديد يف نوعية اخلدمات أو لكون العيادات بعيدة جداً           

تتوافر لدى برامج التحويالت النقدية آلية ملساعدة األسر اليت ال متتثل للشروط، دون أن تترتب على عدم امتثاهلا                  
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ن املرأة املعيلة لألسرة املعيشية مسؤولة عن ضـمان الوفـاء           وهذا هو احلال حتديداً عندما تكو     . أي نتائج عقابية  
  ). أدناه٦٦انظر الفقرة (بالشروط 

) مثل استبعاد األسر من برامج التحويالت النقدية لعدم وفائها بالشروط         (وقد يعين فرض شروط صارمة        - ٦٠
تيجة النهائية حق األفراد يف وجيب على الدول أن تضمن أال تنتهك الن. أن تفرض عقوبات على األسر األشد فقراً      

  .التمتع على األقل باملستوى األدىن الضروري من حقوق اإلنسان، أياً كانت السياسة اليت تنتهجها الدول

   األزمة االقتصادية احلالية، وبرامج التحويالت النقدية، وحقوق اإلنسان- واو 

 اخلاصة ذات الصلة إىل النظر يف تأثريات ، مجيع اإلجراءات١٠/١- دعا جملس حقوق اإلنسان، يف قراره دإ  - ٦١
وبينما يعكف اجملتمع الدويل على تقييم تـأثري        . األزمتني االقتصادية واملالية العامليتني على إعمال حقوق اإلنسان       

  . األزمة، يتضح أن الفقراء هم األشد تأثراً من غريهم، وأن األزمة ستدفع مبزيد من الناس إىل هاوية الفقر

ت كتابة هذا التقرير، كانت البلدان تعمل على حتديد السياسات اليت ستعتمدها للتخفيف مـن               ويف وق   - ٦٢
التأثريات االجتماعية لألزمة، مبا يف ذلك سبل التصدي للخسائر يف األجور واملدخرات، واخنفاض التحـويالت               

واحتجاز رهون املنازل، وضعف فرص املالية، وارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية والوقود واألدوية األساسية، 
تدابري التنشيط اليت أعلنتها بعض البلدان مبادرات للتحويـل النقـدي،           " ُرزم"وتشمل  . احلصول على القروض  

كما هو احلال مثالُ يف كنـدا،     (وتوسيع نطاق برامج الضمان االجتماعي على سبيل املثال لتعزيز إعانات البطالة            
، )ململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والواليات املتحدة األمريكية        وفرنسا، واالحتاد الروسي، وا   

يف الربازيل، وكندا، وشيلي، وفرنسا، وإيطاليـا، وإندونيـسيا، واليابـان،           (وزيادة برامج التحويالت النقدية     
 يف أسـتراليا، وأملانيـا،      كمـا (، واستحقاقات األطفال    )واملكسيك، والفلبني، ومجهورية كوريا، وتايلند، مثالً     

  ).كما يف األرجنتني والصني(، ومعاشات الشيخوخة )واملكسيك، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا

. وتواجه أغلبية البلدان النامية قيوداً مالية حتد من اإلنفاق واالستثمار احلكومي يف اخلدمات االجتماعية               - ٦٣
ومع ذلك، تبني األدلة املـستقاة مـن األزمـات    . لرمسية أيضاًوهناك خماطر تتمثل يف اخنفاض املساعدة اإلمنائية ا      

السابقة، وال سيما األزمة اآلسيوية يف أواخر التسعينيات من القرن املاضي، أن فترات األزمات ليست الفترات اليت 
 بل، على العكس، ينبغي استغالل ذلك كفرصة لتصحيح االخـتالالت           )١٦(ينبغي فيها خفض اإلنفاق االجتماعي    

  .ضع أنظمة شاملة للضمان االجتماعي تكون فيها برامج التحويالت النقدية عنصراً واحداً فقطوو

من أدوات السياسة العامة العديـدة      واحدة   أداة   على أهنا  التحويالت النقدية وينبغي أن ينظر إىل برامج        - ٦٤
يف على نطاق واسع  انتشار الفقر  إىل١٩٢٩وقد أدت األزمة املالية اليت اندلعت يف عام    . الالزمة للتصدي لألزمة  

، حيث (New Deal) "الصفقة اجلديدة"إىل وضع برامج حكومية مثل برنامج أيضاً البلدان املتقدمة، ولكنها أدت 
ولَّدت اإلرادة السياسية لتوسيع نطاق أنظمة الضمان االجتماعي لتغطي اجلميع، وتقدمي املـساعدة االجتماعيـة               

                                                      

)١٦(  Ariel Fiszbein, Norber Schady, Conditional Cash Transfers, reducing present and future 

poverty, World Bank Policy Research Report, 2009, p. 197. 
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 بدعم مـن هيئـات املـساعدة    - وتتوافر نفس الفرصة اآلن يف البلدان النامية     . ظيفللفقراء، ووضع برامج للتو   
  .والتعاون الدوليني

وينبغي أالَّ تفَّـسر    . وجيب أن تقترن برامج التحويالت النقدية بأنظمة طويلة األجل للضمان االجتماعي            - ٦٥
ة على أهنا سبب كاٍف للتراجـع يف إعمـال          املنظورات االقتصادية غري الواضحة يف مجيع البلدان املتقدمة والنامي        

احلقوق االقتصادية واالجتماعية للجميع، مبا يف ذلك احلقوق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيـشي     
  .وإن تنفيذ مبادرات التحويالت النقدية املؤقتة وحدها ال يكفي إلعمال هذه احلقوق. مناسب

  ناية خاصة اجملموعات اليت حتتاج إىل ع- خامساً 
  النساء واملساواة بني اجلنسني- ألف 

يسمح قانون حقوق اإلنسان للدول، وُيلزمها يف ظروف معينة، بأن تتخذ تدابري خاصة مؤقتة هتدف إىل                  - ٦٦
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز        ٤املادة  (اإلسراع بوترية حتقيق املساواة الفعلية بني الرجال والنساء         

كما يتعني على الدول اختاذ مجيع التدابري املناسبة لتغيري األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجـال  ). ةضد املرأ 
والنساء، بغية القضاء على أشكال التحيز، واملمارسات العرفية وسائر املمارسات القائمة على فكرة دونية أيٍ من 

كما يتعني على الدول العمل )). أ(٥املادة (ور الرجل واملرأة اجلنسني أو تفوقه أو القائمة على القوالب اجلامدة لد
  )).ب(٥املادة (على تعزيز املسؤولية املشتركة للرجال والنساء يف تنشئة أطفاهلم وحتقيق منائهم 

 املقدم إىل اجلمعية العامة ٢٠٠٨وكما الحظ العديد من املراقبني، وأكدته اخلبرية املستقلة يف تقريرها لعام   - ٦٧
(A/63/274)                 فإن الطبيعة املتعددة األوجه للتمييز الذي تعاين منه املرأة تعين ارتفاع نسبة املرأة يف أفقر قطاعات ،

ولذلك تشتمل العديد من برامج التحويالت النقدية على أحكام حمّددة للتصدي ملظاهر عدم املساواة بني               . اجملتمع
 األنظمة احلصول على معاش اجتماعي يف سنٍ تقل عن سـن            فعلى سبيل املثال، تستحق املرأة يف بعض      . اجلنسني
ويف بلدان أخرى، تستهدف التحويالت النقدية األرامل الفقـريات والنـساء           ). كما يف جنوب أفريقيا   (الرجل  

كما يف معظم برامج التحويالت النقدية      (أو ُتوّجه إىل املرأة املعيلة لألسرة املعيشية        ) كما يف بنغالديش  (املعوزات  
ويف بعض األحيان، هتدف التحويالت املشروطة وغري املشروطة صراحةً إىل حتسني           ). شروطة يف أمريكا الالتينية   امل

  .األوضاع التغذوية والصحية والتعليمية للفتيات واألمهات الاليت يعشن يف حالة فقر مدقع

 اجلنسني يف التعلـيم ويف      وقد حققت بعض برامج التحويالت النقدية هذه جناحاً يف تقليص التفاوت بني             - ٦٨
ويرى البعض أن توجيه الدعم النقدي عن طريق املرأة يعزز دورها واستقالليتها، وال سيما إذا ُعهد                . متكني املرأة 

ويؤدي ذلك إىل حتول يف ميزان القوى يف األسرة املعيشية، حيث تكتسب املرأة . إليها بإدارة الشؤون املالية لألسرة
  .ى اإلنفاق األسري، وتعترب الزيادة يف الدخل فرصة ساحنة للمرأة اللتماس الوظائف والتعليممزيداً من السيطرة عل

ويستلزم األمر األخذ بنهج قائم . ويتأثر الرجال والنساء يف الواقع بربامج التحويالت النقدية بطرق خمتلفة  - ٦٩
لنقدية على متتع النساء الاليت يعشن يف حالة على نوع اجلنس إلجراء حتليل دقيق للتأثري احملتمل لربامج التحويالت ا

فعلى سبيل املثال، قد يؤدي تقصي املوارد املالية الذي يربط استحقاق املرأة بـدخل              . فقر مدقع حبقوق اإلنسان   
  . الزوج إىل زيادة احتمال تعرض املرأة لإليذاء أو للحرمان االقتصادي
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ائية والثقافية اليت تعوق مشاركة املرأة، فلن يكون مبقـدورها  وإذا مل تتم إزالة العقبات التشريعية واإلجر      - ٧٠
) كالزوج واألب واألخ(وكثرياً ما تكون مشاركة املرأة مقيدة نظراً حلالة التبعية للرجل يف املرتل . ممارسة حقوقها

اة، كالقادة التقليديني، وأعـضاء اجملـالس احملليـة، والقـض         (أو للرجل بوصفه متخذ القرار وصاحب السلطة        
تواجه املرأة أوجه حرمان من حيث التعليم، ومتلك األراضي، واحلصول على القـروض    وكثرياً ما . )١٧()والشرطة

وما مل يتوفر للمرأة األمن أو السلطة أو املوارد، فلن تتمكن مـن املـشاركة               . وغري ذلك من األصول اإلنتاجية    
  .واملطالبة باملساءلة

مثـل إرسـال   (ليت تلزم ربات األسر املعيشية بضمان الوفاء بالـشروط   وإن برامج التحويالت النقدية ا      - ٧١
قد تلقي عبئاً ) األطفال إىل املدرسة، أو املشاركة يف الفحوصات الطبية، أو حضور حلقات العمل املتعلقة بالتغذية

ويـستند  .  يف األسرة  ال مربر له على عاتق املرأة يف الوقت الذي تدمي فيه املفاهيم التقليدية املتعلقة بدور اجلنسني               
. فرض الشروط على املرأة إىل أدلة مفادها أن التزام املرأة برفاه أسرهتا هو أقوى بشكل عام من التزام الرجل بذلك

هذه احلالة، ُتخطط الربامج حبيث تتجنب خماطر إساءة استخدام الرجال للموارد اليت توفّر هلـم، وتـضمن                   ويف
إالّ أن هذا النهج ينطوي على خطر كبري يتمثل يف إدامة سيطرة األب             ). ثالًكاألطفال م (الوصول إىل املستهدف    

  .)١٨(وإدامة نظرة اجملتمع إىل هذا السلوك بدالً من العمل على تغيريه

وقد يكون لربامج التحويالت النقدية اليت تفرض شروطاً على املرأة نتائج عقابية إذا مل تضع يف احلسبان                   - ٧٢
  . أو تضمن توفري اخلدمات املناسبة للجنسني وبتكلفة ميسورة) مثل وقتها وسلوكها(ة للمرأة تكاليف الفرصة البديل

   األطفال- باء 

. تيسر عمليات حتويل املوارد االمتثال لعدد من الواجبات اليت تقع على عاتق الدول فيما يتعلق باألطفال                 - ٧٣
، وحقه يف التمتـع     ) من اتفاقية حقوق الطفل    ٦ادة  امل(وقد يكون هلذه العمليات تأثري على حق الطفل يف احلياة           

، واحلق يف االستفادة من الضمان االجتماعي مبا يف ذلك التـأمني            )٢٤املادة  (بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه      
، واحلق يف مستوى معيشي مالئم لنموه البدين والعقلي والروحي واملعنوي واالجتمـاعي             )٢٦املادة  (االجتماعي  

، )٢٨املـادة   (، واحلق يف التعلـيم      )٢٤املادة  (احلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه         ، و )٢٧  املادة(
يعين الطفل كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل              "ووفقاً لالتفاقية،   . وغريها من احلقوق  

  ".ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه

ل يف حاضرهم ومستقبلهم على السواء، حيث إن له تأثرياً تراكمياً علـى             ويؤثر الفقر املدقع على األطفا      - ٧٤
ويعتمد األطفال بشكل خاص على اخلدمات االجتماعية اليت توفر هلم الظروف الالزمة للنمـو            . قدراهتم املتطورة 

خلـدمات  وحيتاج األطفال، بوجه خاص، إىل سبل الوصول إىل الصحة والرعاية االجتماعية وا           . دون معاناة الفقر  

                                                      

)١٧( “Who answers to women? Gender and Accountability”, UNIFEM, 2008. 

)١٨ ( Bradshaw, S., “From structural adjustment to social adjustment: a gendered analysis of 

Conditional Cash Transfer programmes in Mexico and Nicaragua”, Global Social Policy, vol. 8, No. 2, pp. 188-207. 
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وقد يتأثر الدعم املقدم لألطفال تأثراً شديداً باحلرمان االقتصادي وبالتغريات األخرى اليت حتد كثرياً      . )١٩(التعليمية
  .من قدرة األسرة على االستثمار يف مناء األطفال

ـ   . وتشري العديد من برامج التحويالت النقدية إىل األطفال على أهنم جمموعة ضعيفة             - ٧٥ ربامج وتوجه هذه ال
يف حالة برامج التحـويالت  (منافعها إىل رب األسرة، مع توقع أن يكون ختفيف القيود االقتصادية حافزاً مباشراً            

على حتسني سـبل وصـول      ) يف حالة برامج التحويالت النقدية غري املشروطة      (أو غري مباشر    ) النقدية املشروطة 
امج أيضاً على احلد من تشغيل األطفال، وتعزيز املساواة بني         وقد تركز الرب  . األطفال إىل الصحة والتعليم والتغذية    

اجلنسني بدعـم االستثمار يف رأس املال البشري املتمثـل يف الفتيات، وتعزيز القدرة التفاوضية للمرأة داخـل                
  .األسرة املعيشية

. تعلقة بفقر األطفـال وتشري األدلة إىل أن التحويالت النقدية هي أداة فعالة يف حتسني بعض املؤشرات امل          - ٧٦
كما تشري إىل أن النماذج املختلفة للتحويالت النقدية اليت تستهدف األطفال ميكن أن تكون هلا تأثريات مماثلـة                  

ووفقاً للدراسات، تسمح املدفوعات املنتظمة واملوثوقة لألسر بأن تبدأ التخطيط مرة . )٢٠(عموماً يف احلد من الفقر
  .)٢١(لدخل يف األنشطة املدرة للدخل أو يف تعليم أطفاهلاأخرى وأن تستثمر مزيداً من ا

وبرغم اإلشارة إىل األطفال يف كثري من األحيان على أهنم الفئة املستهدفة بربامج التحويالت النقدية، إالّ                  - ٧٧
 تركيزاً أنه ال ينظر إليهم عادة على أهنم أصحاب حقوق، وغالباً ما ال تركز عملية تقييم برامج التحويالت النقدية

وقد يكون لتحسني صايف دخل األسرة املعيشية اليت ترعى أطفاالً تأثري حمدود جداً إذا كانت    . كافياًٍ على األطفال  
  .اخلدمات االجتماعية املقدمة هلؤالء األطفال ال تكفي لتلبية احتياجاهتم األساسية

ت النقدية املشروطة كانت هلا تأثريات إجيابية على       وتشري البيانات اليت مجعها البنك الدويل إىل أن برامج التحويال           -٧٨
معدالت االلتحاق باملدارس واالنتظام يف الدراسة، وساعدت يف بعض األحيان على احلد من التفاوت بـني اجلنـسني يف       

هناك كما أنه ليست    . غري أن البحوث املتاحة ال تقدم إال معلومات قليلة عن مدى تعلم الطالب            . )٢٢(االلتحاق باملدارس 
سوى أدلة قليلة على التأثري املتواضع لربامج التحويالت النقدية على االلتحاق باملدارس، والتقدم يف الدراسـة، وزيـادة                  

 التحويالت النقدية قد يؤثر سـلباً  ويعرب اخلرباء عن خماوف من أن فرض شروط يف إطار برامج        . )٢٣(سنوات الدراسة 

                                                      

)١٩( UNICEF, Innocenti Social Monitor 2006, “Understanding child poverty in South-Eastern 

Europe and the Commonwealth of independent States”, UNICEF (2006). 

)٢٠( Armando Barrientos and Jocelyn DeJong, “Reducing child poverty with cash transfers: a sure 

thing?” In Development Policy Review, 2006, vol. 24, No. 5, pp. 537-552. 

)٢١( Rolf Künnermann, Ralf Leonhard, “A human rights view of social cash transfers for achieving 

the Millennium Development Goals”, Brot für die Welt, Evangelischer Entwicklungsdienst, 2008, p. 10. 

)٢٢( Ariel Fiszbein, Norber Schady, op. cit. note 18, chap. V. 

)٢٣( Fernando Reimers, Carol DeShano da Silva and Ernesto Trevino, “Where is the ‘education’ in 

conditional cash transfers in education?”, UNESCO, 2006, p. 50. 
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املدرسني بوسائل إضافية ملمارسة سلطتهم على الطالب واآلباء، ال         على بيئة الدراسة، حيث تزود هذه الشروط        
وتشري نفس الدراسة إىل أن منح املدرسني سلطة التأثري املباشـر           . )٢٤(تعتمد على جودة اإلرشادات اليت يقدموهنا     

  .طية واملشاركةعلى رفاه األسر الفقرية قد يقلل من إمكانية تطوير أساليب إلدارة املدارس تتميز مبزيد من الدميقرا

. وهناك أيضاً بعض األدلة على زيادة االستفادة من اخلدمات الصحية الوقائية كثمرة لربامج التحويالت النقديـة             -٧٩
  .)٢٥()مثل معدالت التطعيم(وليس من نتائج أخرى ) مثل رصد منو األطفال(غري أن ذلك يتضح فقط من بعض النتائج 

برامج التحويالت النقدية باملعلومات، والدعم االجتمـاعي، ورصـد         كما تشري البحوث إىل أن اقتران         - ٨٠
الوزن، وإعطاء املكمالت الغذائية الصغرية، ميكن أن حيفز املمارسات الغذائية الصحية وأن حيسِّن احلالة التغذوية               

 مبسائل مثل التطعيم إالّ أن الصورة العامة املتعلقة. لصغار األطفال حتسيناً هائالً، وال سيما بتجنب تعرضهم للتقزم
ومعدالت املرض والوفيات تشري إىل أن تشجيع االنتفاع باخلدمات من خالل برامج التحويالت النقدية قد ال حيقق 

  .النتائج املرجوة إذا ظلت اخلدمات املقدمة متدنية النوعية

غري أن منظمـة العمـل   . وجودةوال ُيعد احلد من عمل األطفال هدفاً صرحياً ملعظم برامج التحويالت النقدية امل            -٨١
ومع ذلك، فإن نقص . )٢٦(الدولية حددت هذا اهلدف ضمن التأثريات اإلجيابية اليت حققتها هذه الربامج يف أمريكا الالتينية             

  .البيانات املتعلقة بعمل األطفال يف معظم البلدان يعوق حتديد التأثري الدقيق لعمليات التحويالت النقدية على عمل األطفال

: وبشكل عام، تتأثر فعالية برامج التحويالت النقدية بالنسبة ألطفـال األسـر املعيشية الفقرية بكل من               - ٨٢
من الذي يتحكم يف التحـويالت      ) ج(؛  )٢٧(مدى توجه ختطيط الربامج حنو األطفال     ) ب(حجم التحويالت؛   ) أ(

  .)٢٨(ميليةمدى توافر اخلدمات االجتماعية التك) د(على مستوى األسرة املعيشية؛ 

وينبغي أن ُينظر إىل برامج التحويالت النقدية على أهنا مكوِّن واحد فقط من مكّونات نظـام احلمايـة                    - ٨٣
وال ميكن أن يتحقق تأثري هذه الربامج على حياة األطفال إال بإدماجها بـصورة كاملـة يف                 . االجتماعية األمشل 

وينبغي إيالء اهتمام خاص للفئات الـضعيفة       . ات العامة جمموعة واسعة من السياسات االجتماعية وبتوفري اخلدم      
بشكل خاص من األطفال، مثل األيتام وأطفال الشوارع واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الذين يعولون أسرهم               
املعيشية وغريهم من األطفال املنفصلني عن األسر اليت يعوهلا البالغون ويستبعدون يف كثري من األحيان من برامج                 

  .ويالت النقديةالتح
                                                      

 .٥١نفس املرجع، صفحة  )٢٤(

)٢٥( Ariel Fiszbein, Norber Schady, op. cit, note 18, p. 137. 

)٢٦( Pablo Sauma, Trabajo infantil y los programas transferencias en efectivo condicionadas en 

América Latina, 2007. 

)٢٧( CTPs could achieve this by either focusing on children, by taking children’s needs into account 

when determining the size of transfers, and/or by linking beneficiary households to other services that provide for 

children’s needs. 

)٢٨ ( Bernd Schubert, Douglas Webb, Miriam Temin, and Petronella Masabane, “The Impact of social cash 

transfers on children affected by HIV and AIDS: evidence from Zambia, Malawi and South Africa”, UNICEF, 2007. 
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   األشخاص ذوو اإلعاقة-  جيم

 مليـون  ٦٥٠ويبلغ عدد ذوي اإلعاقة يف العـامل قرابـة       . كثرياً ما تكون اإلعاقة سبباً للفقر ونتيجة له         - ٨٤
 يف املائة من هؤالء يف البلـدان الناميـة،   ٨٠ويعيش حنو  .  يف املائة من جمموع سكان العامل      ١٠شخص، أي حنو    

وتشري األدلة، يف البلدان النامية واملتقدمة على السواء، إىل أن عدد األشخاص ذوي             . ن الفقر ويعاين كثري منهم م   
  .)٢٩(اإلعاقة مرتفع بشكل غري متناسب بني الفقراء، كما أهنم أشد فقراً باملقارنة مع غري املعوقني

فل، ومبدأ عدم التمييز  من اتفاقية حقوق الط٢وإن أحكام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واملادة   - ٨٥
يف قانون حقوق اإلنسان الدويل، تلزم الدول بأن تضمن متتع األشخاص ذوي اإلعاقة جبميع حقوق اإلنسان على                 

وتعترف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حبق هؤالء األشخاص يف مـستوى        . )٣٠(قدم املساواة مع اآلخرين   
كما تعتـرف هـذه     . ه احلقوق دون متييز على أساس اإلعاقة      معيشي الئق هلم وألسرهم، ويف ضمان إعمال هذ       

وجيـب علـى    . االتفاقية بواجب الدول املتمثل يف ضمان حق هؤالء األشخاص يف احلماية االجتماعية دون متييز             
الدول أن تضمن استفادة هؤالء األشخاص من برامج احلماية االجتماعية وبرامج احلد من الفقر، وأن تضمن حق                 

ي اإلعاقة الذين يعيشون يف حالة فقر وأسرهم يف االستفادة من املساعدة اليت تقدمها الدولة لتغطية                األشخاص ذو 
  ). من االتفاقية٢٨املادة (النفقات املتعلقة باإلعاقة، مبا يف ذلك املساعدة املالية 

ال حقوق األشخاص كما تعترف هذه االتفاقية، على وجه التحديد، بأمهية التعاون الدويل وتعزيزه يف إعم  - ٨٦
فتنص االتفاقية على ضمان مشول التعاون الدويل األشخاص ذوي اإلعاقة واستفادهتم منه وتسهيل             : ذوي اإلعاقة 

  ).٣٢املادة (ودعم بناء القدرات 

وجيب أن تكون منح اإلعاقة جزءاً من نظام أوسع للحماية االجتماعية يضم جمموعة شاملة من التـدابري                  - ٨٧
وينبغي أن يكـون املـستوى      . ول الشامل على التعليم واخلدمات الصحية وتيسِّر فرص العمل        اليت تضمن احلص  

  .املعيشي الالئق واالندماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة شاغالً من الشواغل الرئيسية

 وينبغي .وال تتوافر حالياً بيانات عن تأثري برامج التحويالت النقدية على األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم  - ٨٨
للدول أن تعزز عملية مجع البيانات املتعلقة بتأثري هذه الربامج على هؤالء األشخاص، وكذلك البيانات املتعلقـة                 

  .بنوع ودرجة اإلعاقة بني السكان

   دور املساعدة والتعاون الدوليني- سادساً 
ومـع  . فضة الدخل ليست بسيطة   إن التكلفة احملتملة لربامج التحويالت النقدية الوطنية يف البلدان املنخ           - ٨٩

. )٣١(ذلك، تشري األدلة إىل أن هذه الربامج ميسورة الكلفة وميكن تنفيذها إذا ُوجدت اإلرادة السياسية الالزمـة                
وتلتزم الدول األطراف يف العهـد      . وميكن تنفيذ هذه الربامج يف بعض احلاالت من خالل تقدمي املساعدة الدولية           

                                                      

)٢٩( E/CN.5/2008/6٢لفقرة ، ا. 

 ).١٩٩٤(٥انظر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٣٠(

 .١٤املرجع املذكور يف احلاشية  )٣١(
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صادية واالجتماعية والثقافية باستخدام أقصى ما ميكن من املوارد املتاحـة، سـواء             الدويل اخلاص باحلقوق االقت   
  ). من العهد٢ من املادة ٢الفقرة (مبفردها أم يف سياق املساعدة والتعاون الدوليني 

اهتماماً  ويف السنوات األخرية، أبدت عدة دول ووكاالت ماحنة ومؤسسات مالية دولية ومنظمات غري حكومية               -٩٠
 مليـار   ٢,٤  قروضاً قيمتـها   ٢٠٠٩وأعلن البنك الدويل أنه سيقدم يف عام        . عم املزيد من برامج التحويالت النقدية     بد

  .دوالر أمريكي لبدء وتعزيز عمليات التحويالت النقدية املشروطة يف شىت أحناء العامل

األخرى، بل ميكنـها فقـط أن      وال ميكن لربامج التحويالت النقدية أن حتل حمل تدابري املساعدة الدولية              - ٩١
ومع ذلك، ميكن للجهات املاحنة أن تؤدي دوراً حامساً يف ضـمان            . تدابري املساعدة األوسع نطاقاً   " ُرزم"تكمِّل  

ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي أن تتـسم املـساعدة الدوليـة           . استدامة أنظمة الضمان االجتماعي يف البلدان املتلقية      
. هبا واالعتماد عليها، وأن تدعم العمليات الطويلة األجل اليت توفر سبل التمكني للفقراء            بالشفافية، وقابلية التنبؤ    

  .وينبغي تنسيق مبادرات اجلهات املاحنة لتوسيع نطاق مشوليتها، واحلد من االزدواجية، وختفيض التكاليف اإلدارية

اء الدعم السياسي وملكيـة  وعند تنفيذ برامج التحويالت النقدية مبساعدة خارجية، من األمهية مب           - ٩٢ كان بّن
وجيب أن يرتكز تصميم أي برنامج من هذه الربامج على الظروف اخلاصة للبلد املتلقي، مع                .)٣٢(البلدان للربامج 

وينبغي أن تنفَّذ هذه املشاريع يف إطار من الشراكة الفعلية مع الدولة املتلقية ويف              . االمتثال ملعايري حقوق اإلنسان   
ويتعني على الدول العمل على بناء قدرات مؤسساهتا وموظفيها علـى           . ار مع املستفيدين احملتملني   إطار من احلو  

  .تنفيذ هذه الربامج، بدعم من اجلهات املاحنة

وتعترب املشاريع التجريبية لربامج التحويالت النقدية خياراً تنفيذياً مفيداً إذا كان البلد يفتقر مـثالً، إىل                  - ٩٣
إالّ أنه من أجل ضـمان ملكيـة املـشروع    . أو املالية الالزمة لتنفيذ برناجمه اخلاص تنفيذاً كامالً     املوارد البشرية   

كما . واستدامته خالل الفترة التجريبية، ينبغي للوكاالت املاحنة أن تسعى إىل مواءمة ما تقدمه من عون ومساعدة
ومن املستصوب، حىت . ر قانوين ومؤسسي مناسبينبغي أن تضمن الدول املتلقية أن ُينفذ املشروع التجرييب يف إطا

، )بأقصى ما ميكن من املوارد املتاحة     (أثناء الفترة التجريبية، أن تسهم الدولة املتلقية أو تشارك يف متويل املشروع             
  .وأن تلتزم صراحة بزيادة املسامهة باألموال احمللية زيادة تدرجيية

صة املؤسسات املالية الدولية، أن حتترم وتدعم التزامات الدول         وينبغي للمنظمات احلكومية الدولية، وخا      - ٩٤
  .حبقوق اإلنسان والوفاء هبذه االلتزامات يف سياق برامج التحويالت النقدية

   االستنتاجات والتوصيات- سابعاً 
حناء تعترب برامج التحويالت النقدية اآلن وسيلة فعالة للتخفيف من حدة الفقر والفقر املدقع يف مجيع أ  - ٩٥
ة للضمان االجتماعي، يعترب حتويل املوارد إىل األسر اليت         خسراأنظمة  حيث توجد   ويف البلدان املتقدمة    . العامل

ويف اآلونة األخرية، تطورت    .  يف عدد من برامج املساعدة االجتماعية      أساسيافقر مدقع مكوِّناً    حالة  تعيش يف   
  .ها يف عدد من البلدان الناميةحتاكيت برامج ُوضع و،املشروطةاملشروطة وغري برامج التحويالت النقدية 

                                                      

)٣٢( Degol Hailu, “Cash transfer: lessons from Africa and Latin America”, UNDP International Poverty 

Centre, 2008. 
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ميكن أن العامة  ةسياسمن خيارات الخيار هي وتعترف اخلبرية املستقلة بأن برامج التحويالت النقدية   - ٩٦
لتحويالت أن تؤثر إجيابيـاً علـى       ذه ا وميكن هل . يساعد الدول على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان       

فبوجه خاص، ميكن لـربامج     . د من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية       ممارسة عد 
ستوى معيشي الئق، يشمل الغذاء الكايف وامللبس       التمتع مب التحويالت النقدية أن تساعد على إعمال احلق يف         

هذه الـربامج،   اليت تنفّذ   الدول   املبذولة من قبل  هود  اجل ترحب اخلبرية املستقلة ب    لذلك،و. واملسكن الالئقني 
  . يف العديد من احلاالت يف إطار االستراتيجيات الوطنية األمشل الرامية إىل التصدي للفقر املدقعحيدث هو ماو

الوسيلة األنسب واألكثر فعالية للتصدي للفقـر املـدقع         هي  غري أن هذه الربامج ليست بالضرورة         - ٩٧
مـن  وينبغي أن ُينظر إىل هذه الربامج على أهنا مكوِّن واحد فقط            . اقاتومحاية حقوق اإلنسان يف مجيع السي     

 وتنفيذ هذه صميموقد تسفر أوجه الضعف والقصور يف ت. جلهود الشاملة الرامية إىل احلد من الفقرمكونات ا
  .الربامج، من الناحية العملية، عن تناقضات مع االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان

يف  إسهام هذه الربامج يف التمتع حبقوق اإلنـسان أو           كيفيةزم األمر مزيداً من التحليل ل     وبينما يستل   - ٩٨
التأثري على التمتع هبا، سوف تواصل اخلبرية املستقلة طوال فترة واليتها دراسة الروابط بني حقوق اإلنسان                

  .وأنظمة احلماية االجتماعية، مبا يف ذلك برامج التحويالت النقدية

  :برية املستقلة أن تقدم التوصيات التاليةوتود اخل  - ٩٩

ـ  أُإدماج برامج التحويالت النقدية يف أنظمة احلماية االجتماعية، وضمان وجود             )أ(  ةطر قانوني
  :ة قويةومؤسسي

 على الدول أن تدمج برامج التحويالت النقدية إدماجـاً كـامالً يف أنظمـة احلمايـة      بجي  ‘١‘
فيجب إدماجها  ،  ظمة الربامج مكوِّناً دائماً يف هذه األن      ولكي تصبح هذه  . االجتماعية األمشل 

املعـايري  إطارها القـانوين واملؤسـسي     يراعي وجيب أن  نظام الضمان االجتماعي القائم،      يف
  الدولية والوطنية املتعلقة باحلق يف الضمان االجتماعي؛

رامج التحويالت  عية ب وشرم على الدول أن تنشئ أطراً قانونية ومؤسسية قوية لضمان           بجي  ‘٢‘
وتعد األطر القانونية واملؤسسية درعاً واقياً من عدم االستقرار . متهاداالنقدية وفعاليتها واست

  السياسي واالقتصادي، واألهم مـن ذلـك أهنـا عناصـر أساسـية لـضمان التحديـد                 
   للمسؤوليات؛واضحال

ـ           )ب(    وتقيـيم بـرامج      وتنفيـذ  صميمإدماج مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان يف مجيع مراحل ت
الظروف اخلاصة لكل بلد، وال سيما الظـروف الدميغرافيـة واجلغرافيـة            ومع مراعاة   التحويالت النقدية؛   

  :املبادئ واملعايري التاليةأساس قراراهتا على ينبغي للدول أن تبين واالقتصادية واالجتماعية، و

الدول أولوية للمحرومني أن تويل  يقتضي مبدأ املساواة وعدم التمييز: املساواة وعدم التمييز  ‘١‘
وجيب على الدول أن تـضمن أن تتـسم         . واملهمشني من األفراد واجلماعات على السواء     
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والفعاليـة  إلنـصاف   عمليات استهداف هؤالء األفراد واجلماعات ومعايري اسـتحقاقهم با        
 الربامج إىل تؤدي هذهالّ وجيب أ. والشفافية، وأن تسهم هذه العمليات يف محايتهم من التمييز

مبدأ عـدم   كما أن   . مزيد من الوصم أو االستبعاد االجتماعي ألي فرد أو مجاعة يف اجملتمع           
وقابلة لتكييفها  باستمرار على أن تكون اخلطط متاحة       الدول  حترص  يقتضي أيضاً أن    التمييز  

عتبـار   يف اال  على أن تؤخـذ   ،  اجلغرافية واالجتماعية والثقافية  خمتلف السياقات املادية و   مع  
  القيود اخلاصة اليت تواجهها الفئات األشد تعرضاً للتمييز؛

جيب على الدول أن تضمن وجـود آليـات         : الشفافية، والوصول إىل املعلومات، واملساءلة      ‘٢‘
متأصلة يف برامج التحويالت النقدية لإلفصاح عن املعلومات املتعلقـة بتـصميم الـربامج              

واسع املعلومات املتعلقة بنتائج الرصد والتقييم وجيب كما جيب أن تتاح على نطاق       . وأدائها
أن تكون املعلومات متاحة للجميع ومالئمة لثقافة البلدان، وأن ُتقدم بطريقة يسهل للجميع             

كما جيب أن تضمن الدول     . الوصول إليها، وال سيما املستفيدين من برامج التحويالت هذه        
ى يسهل الوصول إليهـا، وأن ُتـزود هـذه    أن حتتوي الربامج على آليات لتقددمي الشكاو     

وجيب أن تتاح للمستفيدين سـبل      . اآلليات مبوارد كافية، وأن تكون مناسبة لثقافة كل بلد        
  ؛مناسبة لالنتصاف يف حالة فشل األداء أو حدوث جتاوزات

جيب على الدول أن تضمن وجود آليات لتحفيز املـشاركة اجملديـة ملـن              : املشاركة اجملدية   ‘٣‘
وعند إنشاء القنوات التـشاركية،  . ن يف حالة فقر يف تنفيذ برامج التحويالت النقدية      يعيشو

. جيب وضع هياكل السلطة احمللية يف االعتبار، وضمان إدماج الفئات الضعيفة بوجه خـاص     
وينبغي أن تؤدي نتائج العمليات التشاركية اجملدية إىل القضاء على أوجه عدم التكـافؤ يف               

 مقاومة  مقدمي املنافع واملستفيدين منها، مع حتسني قدرات املستفيدين على        ميزان القوة بني    
  التالعب السياسي احملتمل؛

جيب على الدول اليت تفرض شروطا : مواصلة تقييم تأثري برامج التحويالت النقدية املشروطة  )ج(
ري املمتثلني للشروط احملددة يف برامج التحويالت النقدية أن تضمن أال يؤدي تنفيذ هذه الربامج إىل استبعاد غ

وقبل فرض شروط يف برامج التحويالت النقدية هذه، جيب على الدول           . أو تعرضهم النتهاك حقوق اإلنسان    
ورامسي السياسات إجراء حتليالت دقيقة ملدى قدرة الربامج على الرصد السليم لالمتثال ويف نفس الوقـت                

  الذين يعيشون يف حالة فقر مدقع؛تقدمي خدمات اجتماعية تليب احتياجات السكان 

يتعني على الدول أن تراعي املنظورات اجلنـسانية يف تـصميم           : تعميم املنظورات اجلنسانية    )د(
وينبغي للدول تقييم مدى تأثري الربامج على سـلطة املـرأة يف اختـاذ              . برامج التحويالت النقدية وتنفيذها   

هذه الربامج تدمي األدوار النمطية املتحيزة جنسانياً واملتصورة القرارات وقدرهتا على املشاركة، وما إذا كانت 
كما جيب أن تكون املساواة بني اجلنسني أحد املعايري اليت ُيستند إليها يف تقييم أداء هـذه                 . للرجال والنساء 

امج، وينبغي للدول كذلك أن تعزز مجع بيانات مصنفة حبسب نوع اجلنس فيما يتعلق بتأثري هذه الرب         . الربامج
  وأن تضمـن أن تكـون آلياهتا اخلاصـة بتقدمي الشكاوى مراعية لنوع اجلنس؛
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إدماج برامج التحويالت النقدية يف السياسات األوسع نطاقا اليت تشمل عدة قطاعات واليت               )ه(
جيب أن تضمن الدول اإلدماج الكامل لربامج التحويالت النقدية يف جمموعة واسعة من             : تركز على األطفال  

لسياسات االجتماعية، وتقدمي اخلدمات العامة اليت تركز على األطفال يف جماالت أخرى، بغية زيادة تأثريها               ا
وينبغي إيالء اهتمام خاص لبعض الفئات الضعيفة من األطفال، كاأليتام وأطفال الشوارع . على حياة األطفال

الدول أن تضمن معاملة مجيع األطفـال       وجيب على   . واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الذين يعولون أسرهم      
  دون متييز من أي نوع؛

إدماج برامج التحويالت النقدية اخلاصة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف أنظمـة احلمايـة                 )و(
جيب على الدول أن تضمن إدماج برامج التحويالت النقدية اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة يف              : االجتماعية

من املقبول استخدام هذه الربامج كتدبري يرمي إىل سد الفجـوات املوضـوعية             و. أنظمة احلماية االجتماعية  
املوجودة يف خمتلف برامج احلماية االجتماعية الوطنية، ما دامت هذه األنظمة قد ُوضعت يف إطار استراتيجية                

 معينة كما جيب وضع تدابري  . هتدف إىل إنشاء خطط شاملة تدرجيية تضمن إعمال احلق يف الضمان االجتماعي           
  لتجنب الوصم واملزيد من الستبعاد، وذلك بالتوازي مع التحويالت النقدية؛

يلزم توفر التعاون الدويل    : ضمان توفر التعاون الدويل لدعم تنفيذ برامج التحويالت النقدية          )ز(
قتـصادية  ففي حاالت األزمات اال. لدعم تطوير برامج التحويالت النقدية وتوسيع نطاقها يف شىت أحناء العامل     

. بوجه خاص، ميكن أن يؤدي الدعم الدويل دوراً حامساً يف محاية الفئات األشد ضعفاً عن طريق هذه الربامج                 
وجيب أن يستند التعاون يف جمال تنفيذ هذه الربامج إىل معايري حقوق اإلنسان، وأن يراعي بشكل خاص إدماج 

  حلماية االجتماعية الوطنية؛برامج التحويالت النقدية على املدى الطويل يف أنظمة ا

ينبغي للدول أن تستغل القوة الدافعة اليت نشأت عن : توسيع نطاق أنظمة احلماية االجتماعية  )ح(
األزمة املالية الراهنة يف بناء توافق آراء سياسي من أجل ضمان مستويات كافية من اإلنفـاق العـام علـى                    

يع مظلة الضمان االجتماعي وزيادة مشوليـة اخلـدمات         التدخالت والسياسات االجتماعية، مبا يف ذلك توس      
  .الصحية والتعليمية

_ _ _ _ _  


