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                 جملس حقوق اإلنسان
                الدورة السابعة

                  من جدول األعمال ٣      البند 

   املدنية والسياسية واالقتصادية تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

   تقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، اخلبري املستقرير
  *رجون سينغوبتاالسيد أ

  موجز

      ً                      تقييماً للقضايا الرئيـسية                                                                                   يعرض اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع يف هذا التقرير             
   من                   ً     ر الفقر املدقع مزجياً         ِّ                                               ويكرِّر، على وجه اخلصوص، تأكيد أنه ينبغي اعتبا         .                   فترة توليه منصبه          خالل        ُ     اليت أُثريت 

                                                      ويدعو اخلبري املستقل إىل تركيز االنتباه على تـشابك           .                                                          فقر الدخل، وفقر التنمية البشرية، واالستبعاد االجتماعي      
          وعلى هذا    .                            استراتيجيات احلد من الفقر            بشأن       جملتمع       يف ا      آلراء ا          توافق             التوصل إىل    ِّ                               مكوِّنات الفقر الثالثة هذه عند      

  .                  الفقر الذي يقترحه      مفهوم                                                      ُّ   املستقل إىل أن سياسات االحتاد األورويب ترتكز على نفس تصوُّر          ، يشري اخلبري     األساس
 ُ   ِّ                       وُيشدِّد اخلبري املـستقل يف       .                       تعزيز اإلمشال االجتماعي                                                     يف هذا السياق برامج االحتاد األورويب الرامية إىل            ُ    َ   وُتناقَش

ولبحث مدى فعالية التعاون الدويل     .  اإلنسان  حلقوق القانون الدويل                                     َّ            التقرير على أمهية التعاون الدويل، املكرَّس يف        
يف استئصال شأفة الفقر املدقع، يتقدَّم اخلبري املستقل ببعض املالحظات على التجارب السابقة الواردة يف ورقات                

 وخيتتم التقرير بالتشديد على ضرورة االعتراف بأن الفقر املـدقع يـشكِّل           . استراتيجية احلد من الفقر يف أفريقيا     
  . قانوناًملزمةًإنكاراً حلقوق اإلنسان، ويقترح أن تصبح املبادئ التوجيهية املتعلقة بالقضاء على الفقر املدقع 

                 ـــــــــــــــ

   . ُ                                                                     قُدم هذا التقرير بعد فوات املهلة النهائية لتقدميه لكي يتضمن أنسب املعلومات   *  
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   مقدمة-     ًأوال 
                                                             ً       ً                    ، ما برحت جلنة حقوق اإلنسان تناقش مسألة الفقر املدقع بوصـفه مـصدراً رئيـسياً                    ١٩٨٩          منذ عام     -  ١

ئَي أن الفقر املدقع واالستبعاد من اجملتمع يشكالن انتهاكاً لكرامة             .                                 للحرمان، ميس حقوق اإلنسان كافة     َ                                                 ً                   وقد ارُت   ُ      
ٍ                    اإلنسان وأنه من الالزم اختاذ إجراءاٍت عاجلة على الصعيدي   ،     ١٩٩٨         ويف عام  . )١ (                            ن الوطين والدويل للقضاء عليهما                                

        ليـزين    .  م .               وشغلت السيدة أ   .   َّ                                                                                قرَّرت اللجنة إنشاء والية اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع           
   .    ٢٠٠٤     َ                                ، وخلَفها السيد أرجون سينغوبتا يف عام     ٢٠٠٤         حىت عام     ١٩٩٨                                 منصب اخلبري املستقل يف الفترة من عام 

                      ، إىل التركيز علـى       ١٦ /    ٢٠٠٥    ، و   ٢٣ /    ٢٠٠٤    و  ،  ٢٥ /    ١٩٩٨           ُ                              ودعت اللجنةُ اخلبري املستقل، يف قراراهتا         -  ٢
                               ٍ                             واجهه النساء الالئي يعشن يف فقرٍ مـدقع مـن عقبـات             ت               ُّ                                         العالقة بني التمتُّع حبقوق اإلنسان والفقر املدقع، وما         

     .                                                  رزنه من تقدم، وكذا على أثر التمييز على الفقر املدقع حي    وما 

  .                       ٍ                                                                                  ا التقرير هو آخر تقريرٍ يقدمه الدكتور سينغوبتا بصفته اخلبري املستقل املعين مبسألة الفقـر املـدقع                   وهذ  -  ٣
 ُ        ِّ                        ٍّ                                                                                    وُيعرب مقدِّم التقرير عن امتنانه لكلٍّ من إبشيتا سينغوبتا وأفاين كابور، من مركز التنمية وحقـوق اإلنـسان،                  

         والتقرير   .                                             ا قدموه من مساعدة يف إعداد هذا التقرير                                                                لعاملني يف مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مل         ل و
ٌ                                                      هو موجٌز للنتائج الرئيسية ألعمال اخلبري املستقل منذ عام                                                    ويأمل اخلبري املستقل أن يبحث جملس حقوق         .     ٢٠٠٤      

َ              ُ  ِ          َّ            ُ        ً      اإلنسان خالل استعراضه هلذه الوالية النتائج اليت َخلص إليها وأن ُيعِلم هبا املكلَّف بالوالية املُقبل تبعاً    .      لذلك                                           

                               اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية                           َّ                     ، وغريها من القرارات املتَّصلة به، شرعت          ٣١ /    ٢٠٠١    ً                 وعمالً بقرار اللجنة      -  ٤
          وطلب جملس    .             ً                                                                       تصيغ مشروعاً جملموعة من املبادئ التوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنسان والفقر املدقع                       حقوق اإلنسان 

                              ، تعمـيم مـشروع املبـادئ        ٢ / ٢                        قوق اإلنسان، يف قراره                                                       حقوق اإلنسان إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حل       
                             ويف هذا الصدد، يتضمن الفرع      .                                                                         التوجيهية هذا على أصحاب املصلحة لالطالع على وجهات نظرهم واقتراحاهتم         

   .                           ري املستقل يف املبادئ التوجيهية        آلراء اخلب                          ً  األخري من هذا التقرير مناقشةً 

   معلومات أساسية-       ًثانيا 
                                                                   َّ                       املستقل خالل فترة توليه منصبه العالقة بني مفهومي حقوق اإلنسان والفقر وحلَّل القضايا                         أوضح اخلبري     -  ٥

ُ   ِّ  ً                            األساسية املتعلقة باستراتيجيات احلد من الفقر، ُمسلِّطاً الضوء على أمهية                                            فرص العمل، مبا يكفـل ألفقـر             توفري                                             
                  ً        ً   ن االجتماعي، ومولياً اهتماماً  ا     ت األم           وميدهم بشبكا        األساسية                                             الفقراء حقوقهم القانونية يف احلصول على اخلدمات 

   .    ً            خاصاً لوضع املرأة

        اخلطـوط     ،  (E/CN.4/2005/49)      ٢٠٠٥   َّ                                َّ                               وحدَّد اخلبري املستقل يف تقريره األول املقدَّم إىل اللجنة يف عام              -  ٦
           البشرية،                               ً                             بتعريف الفقر املدقع بوصفه مزجياً من فقر الدخل، وفقر التنمية ه                           َّ           العريضة للنهج العام الذي اتَّبعه يف واليت

     .                  واالستبعاد االجتماعي

                                                      

1  General Assembly resolution 51/97. 
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                        لطرح مسألة الفقـر       َّ   ميَّزة                    ، إظهار القيمة امل    )E/CN.4/2006/43 (                                        وحاول اخلبري املستقل، يف تقريره الثاين         -  ٧
                       ً          ً                    ً                             َّ                          املدقع باعتبارها انتهاكاً أو إنكاراً حلقوق اإلنسان استناداً إىل تعريف الفقر املدقع الذي قدَّمه يف تقريره األول، وما 

   .                                           ً                                               عليه من التزامات على األطراف الفاعلة متمثلةً يف كفالة تنفيذ برامج فعالة ملكافحة الفقر املدقع    َّ  يترتَّب

    ٢٤                 يف الفترة مـن                                          قائق إىل الواليات املتحدة األمريكية      احل      تقصي   ل                                   كذلك، اضطلع اخلبري املستقل ببعثة        -  ٨
        ٍّ  ممثلني لكلٍّ    و     ٍ             ٍ       أشخاصٍ يعيشون يف فقرٍ مدقع              ، التقى فيها ب    ٢٠٠٥      نوفمرب  /           تشرين الثاين   ٤          أكتوبر إىل   /           تشرين األول

     ُ                                         َّ                                  وقد أُدرجت نتائج هذه البعثـة يف تقريـر البعثـة املقـدَّم إىل اللجنـة                  .                                 من منظمات اجملتمع املدين واحلكومة    
(E/CN.4/2006/43/Add.1).   

  ف        يف جني    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ٢٤   و  ٢٣   َّ                                                  ونظَّمت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف يومي   -  ٩
                                                   وألقى اخلرباء الضوء يف نقاشهم على قضايا من قبيـل        .                                                       مشاورة خرباء بشأن مسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان       

                                                                                                            متكني الفقراء مبوجب القانون؛ وضرورة كفالة نفقات الضمان االجتماعي بالدعم الدويل؛ والدور الذي تؤديـه               
ُ                              يف حماربة الفقر املدقع؛ وتعزيز الُنُهج القائمـة علـى                                                                      اهليئات الوطنية، والشركات عرب الوطنية، والبلدان املتقدمة        ُ                               

   .                                          املشاركة اليت يتجاوز نطاقها السيادة الداخلية

               للتعامل مع     يب               واقترح أسال  (A/HRC/5/3)   َّ                                                           وطوَّر اخلبري املستقل هذا النهج يف تقريره الثالث إىل اجمللس             -   ١٠
   .              مشاورة اخلرباء   ائج                         عديدة من شىت املناطق وبنت      فرادية إ                   ً                                  الفقر املدقع مستعيناً مبا انتهى إليه من نتائج يف دراسات 

                                                ً                  ُ                                            أما عن هذا التقرير، فيعرض فيه اخلبري املستقل تقييماً لكل القضايا اليت أُثريت بشأن مسألة الفقر املدقع                   -   ١١
ُ                        ويتناول الفرع الوارد أدناه بلورة تصوُّرٍ ملفهوم الفقر املدقع وُنُهج استئصاله             .             وحقوق اإلنسان            اخلـبري         ويناقش  .                                     ُّ ٍ                    ُ 

َ     ِّ                       ً                    قضية االستبعاد االجتماعي باعتبارها أحَد مكوِّنات الفقر املدقع، وخصيصةً رئيـسية                                        املستقل يف تقاريره السابقة                                       
ُ                                                              تنعكس يف كثريٍ من ُنُهج القضاء على الفقر املدقع املعتمدة يف االحتاد األورويب                                               مث ينتقل اخلبري املستقل إىل النظر        .            ٍ    ُ 

                                                   الفقر املدقع ودراسة ورقات استراتيجية احلد من الفقر يف              استئصال شأفة          من أجل      الدويل       اإلمنائي                 يف أمهية التعاون  
    ِّ                                                                    ويقدِّم الفرع األخري من التقرير وجهات نظر اخلبري املستقل يف مـشروع املبـادئ       .                    ً           أفريقيا بوصفها أداةً لتحقيقه   

   .                  َّ                  التوجيهية الذي أعدَّته اللجنة الفرعية

  ستقلبيان حتديثي ألنشطة اخلبري امل -      ً ثالثا  
                               ون والسيد والتـر وولـف يف        ي                    بالسيد جريوم فين       ٢٠٠٨       يناير   /               كانون الثاين    ١٧                        التقى اخلبري املستقل يف       -   ١٢

                                                                   ون هو مدير وحدة احلماية واإلدماج االجتماعيني يف املديرية العامة           ي           والسيد فين   .                             املفوضية األوروبية يف بروكسل   
   .                اإلمشال االجتماعي                   موظف مسؤول عن سياسة         سيد وولف                                                 للعمالة والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص، بينما ال

                                   الفقر واالستبعاد االجتمـاعي يف       ة                                                                وقد استهدف اللقاء مناقشة سياسات االحتاد األورويب املتصلة مبعاجل          -   ١٣
                          األوروبية تعريفه للفقـر              للمفوضية                   اخلبري املستقل     ح   وشر  .                                                   الدول األعضاء يف االحتاد األورويب من منظور الوالية       

ٌ                                                                   ع على أنه مزيٌج من فقر الدخل، وفقر التنمية البشرية، واالستبعاد االجتماعي               املدق                            كذلك، استفسر عن كيفيـة       .              
                           الفقر املدقع يف دوله األعضاء،                    اليت تتناول مسألة       سياسات  ال                                            تطبيق االحتاد األورويب مفهوم اإلمشال االجتماعي على 

   .           ً      ً   بصفته خبرياً مستقالً    ٢٠٠٥                        املتحدة األمريكية يف عام      ً                                          واضعاً يف اعتباره البعثة اليت اضطلع هبا إىل الواليات
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ٍ                                           وأوضح مسؤولو املفوضية األوروبية أنه ما من تعريٍف مشترك للفقر املدقع على مستوى االحتاد األورويب  -   ١٤                                              .  
  .          م املتبادل                                    َّ                     ُّ   يف جمايل احلماية واإلمشال االجتماعيني قد وفَّر األدوات الالزمة للتعلُّ ‘                   سلوب املفتوح للتعاون  األ ‘ ْ       بْيد أن 

       ً      ، إطاراً من       ٢٠٠٠      مارس   /      َّ                    ُ                                                         فقد قدَّم هذا األسلوب، الذي أُنشئ لدى اجتماع اجمللس األورويب يف لشبونة يف آذار             
ٍ              السياسي دون قيوٍد قانونية        نسيق   الت       ً              فعاليـةً يف ميـداين          األكثر                                                 وقد اتفقت الدول األعضاء على حتديد سياساهتا          .                 

                      واشتمل األسلوب علـى      .      ً   بعضاً    ً                                  دفةً من ذلك التعلم من جتارب بعضها                                             احلماية واإلمشال االجتماعيني وتعزيزها ها    
   :               العناصر التالية

            لـدعم    ،                              مـشتركة رفيعـة املـستوى               ٍ      علـى غايـاتٍ         كذلك              مشتركة،                   ٍ   االتفاق على أهدافٍ     ) أ (
                 العملية بأكملها؛

       حرز من          ُ قياس ما ُي            اليت ميكن هبا         كيفية    ال  ُ     ُتظهر        اليت        شتركة                                     االتفاق على جمموعة من املؤشرات امل        ) ب (
      ٍ                       تقدمٍ حنو إدراك تلك الغايات؛

       سياسات  ل       تخطيط    ال                                         فيها الدول األعضاء كيفية اعتزامها           تعرض                                  إعداد تقارير استراتيجية وطنية        ) ج (
                                          فترة متفق عليها لتحقيق األهداف املشتركة؛ ى      على مد

   .                             ٍ                                         تقييم هذه االستراتيجيات على حنوٍ مشترك بني املفوضية األوروبية والدول األعضاء   ) د (

   ُ               ما ُيسمى بنـهج              الفقر يف         ملكافحة       َّ                                                             ويتمثَّل العنصر الرئيسي األول من عناصر سياسات االحتاد األورويب            -   ١٥
               ُ   ِّ      ً   َّ                             فالفقر النسيب ُيشكِّل قـضيةً حـسَّاسة يف أوروبـا،            .                                          ، الذي يرتبط مبفهوم االستبعاد االجتماعي      "            الفقر النسيب  "

     ً                     ووفقـاً ملعـايري االحتـاد        .                            ار عدم املساواة يف املنطقة                                                       تنامي ظاهرة العوملة عن اإلسهام يف توسيع انتش              ُّ  وال يكفُّ 
                                   ً                            يف املائة من الدخل الوطين الوسيط عرضةً خلطر الفقر؛ إذ ليس بوسعهم   ٦٠           ُّ                     األورويب، يعدُّ الذين تقل دخوهلم عن 

     .                                                              يف اجملتمع على الوجه الكامل، أي أهنم يواجهون خطر االستبعاد االجتماعي         املشاركة

                                                         ً                    تعميم ضرورة معاجلة الفقر واالستبعاد االجتماعي بوصف ذلـك قيمـةً مـشتركة يف         ِّ             وميثِّل السعي إىل    -   ١٦
             ُّ                                             ويستلزم التطرُّق إىل مسأليت الفقر واالستبعاد االجتمـاعي          .            من عناصرها   ً  ياً                           ً        سياسات االحتاد األورويب عنصراً ثان    

ٍ      ِّ                             وجود استجاباٍت متعدِّدة األوجه يف شىت القطاعات       ٍ    َّ   فتنفيذ سياساٍت فعَّ    .                                       إلمشال االجتماعي ال يقتصر                  الة لتحقيق ا              
        سيما            ِ     ٍ             ِّ                                       وفكرة انتهاجِ سياسٍة اجتماعية كلِّية حباجة إىل التعزيز عن طريق احلوار، وال  .                         على مستوى سياسات العمالة

     .                                                            ما تباشره املفوضية األوروبية من أنشطة اقتصادية ومتصلة بالعمالة   يف

  ،  "             اإلمشال النـشط  "   عن                       ً     املشاورة املعقودة حالياً              ً      ً                           َّ             إال أن عنصراً ثالثاً من عناصر هذه السياسات يتجلَّى يف           -   ١٧
                   ِّ                                                      َّ                                          الذي من شأنه أن يعزِّز إمكانية نفاذ مجيع القادرين على العمل إىل سوق العمل وحيقَّق، يف الوقت نفسه، اهلدف                   

   .                                  ملن هم خارج سوق العمل وسيظلون خارجه               من العيش الكرمي                ل يف توفري مستوى                  ِّ األمشل من ذلك املتمثِّ

     فعلى   .     ً       ً                 حتدياً رئيسياً يف هذا السياق                    سياسة العمالة                      ِّ            سياسات االجتماعية، يشكِّل قصور               نظر ال     جهة     ُ  ومن وُ   -   ١٨
ٍ               اختاذ إجراءاٍت أخرى خبالف      ب       العمل                ليس مبقدورهم                                                             سبيل الذكر، يلزم الوصول إىل العاملني الفقراء والذين              تلك            

    فرص       هتيئة        يف    ً اً     مباشر             ً    أن تؤثر تأثرياً                العمالة   ات    سياس ل        ال ميكن      ً            فضالً عن ذلك،      .                   سياسات سوق العمل              املتمثلة يف   
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              هذه الـسوق،      يف                   مع جانب العرض        إال                  ميكنها التعامل      ال                      سوق العمل؛ إذ      يف                ِّ                    العمل، وهو ما ميثِّل جانب الطلب       
       ٍّ                                                             على حدٍّ سواء، يف حني يظل احلفاظ على القدرة التنافسية علـى                مان                                            وينبغي فيها مراعاة احلاجة إىل املرونة واأل      

     .        ً       ً  املي أمراً أساسياً               مستوى السوق الع

        االحتـاد      إىل                                              متوسط الدخل يف بعض الدول اليت انضمت           أن                                   ني التحديات األخرى يف هذا الصدد           ومن ب   -   ١٩
                                                  وبالتايل، قد يلزم يف هذا السياق مراجعة مفهوم          .                 يف االحتاد األورويب         الدخل             من متوسط              ً    هو أدىن كثرياً            األورويب  

   ".    ً      ً      دخـالً كافيـاً    "   ُ   ِّ         ملـا ُيـشكِّل                        معيار متفق عليه                         يف االحتاد األورويب      د      ال يوج                   ويف الوقت احلايل،      .             الفقر املدقع 
                  ، بينما ال تذكر                   املعيشية الدنيا                  َّ                                                                     فالتوصيات اليت تقدَّم هبا جملس الوزراء ال تشري إال إىل اجلوانب الكيفية من املعايري               

                          ى مستوى االحتاد األورويب هـو                                              وعليه، ال ميكن أن يكون حتقيق التوافق يف األجور عل  .     ً                    شيئاً عن متطلباهتا الكمية 
    .     فعلي                                                      أن األجور ينبغي أن تعكس تكلفة املعيشة ومستوى اإلنتاجية ال    ذلك       اهلدف، 

                                                                                            والتقى اخلبري املستقل بالسيد فينتان فاريل من الشبكة األوروبية ملكافحة الفقر، وهي جمموعة من منظمات   -   ٢٠
                                         وترصد الشبكة عن كثب تنفيـذ االحتـاد          .               البحث والدعوة              يف ميدان     ً اً      نشط  ً اً         أوروبي  ً اً      بلد   ٢٤                 اجملتمع املدين من    

    .                                 األورويب لتنسيق السياسات االجتماعية

   :   َّ                                                        ووجَّهت الشبكة انتباه اخلبري املستقل إىل املسائل الرئيسية التالية  -   ٢١

                 عدم املساواة داخل      رقعة     َّ                                                          يتحتَّم مواصلة التركيز بشكل رئيسي على مسأليت الفقر النسيب واتساع    ) أ (  
  .                                                                                          من التشديد على طبيعة الفقر املتعددة األبعاد وعلى جوانب حقوق اإلنسان املتصلة به                  ال بد  و  .           اد األورويب    االحت
   ؛ ي                                              مبؤشرات رصد ظاهريت الفقر النسيب واالستبعاد االجتماع     ِّ   املتعلِّق                       حاجة إىل تكثيف العمل     توجد و

                       ، إثر تغـري قيـادة          ٢٠٠٥    ام               ُّ                                                  وقد كان التحوُّل الذي شهدته استراتيجية االحتاد األورويب يف ع            ) ب (  
ُ     اجلديدة اليت ُوضعت           الستراتيجية   فا  .                           املفوضية األوروبية، مثار قلق   ِّ                                      شدِّد على النمو االقتصادي وهتيئة فرص العمل  ُ ُت             

                                        ُّ           على تعميم اإلمشال االجتماعي، الذي كان قد اتُّفق على أن   ا             ْ                                   بوصفهما أداتْين للتغلب على الفقر أكثر من تشديده
             يف لشبونة؛    ٢٠٠٠          امة يف عام   ِّ            ً    ميثِّل استراتيجيةً ع

                  تـدابري التوزيـع                             متويل احلماية االجتماعيـة و                     االجتاه املتناقص يف              ٍ           للقلق بوجٍه خاص         يدعو     ومما     ) ج (  
                             ً     ضغوط السوق اليت تواجهها حاليـاً    من                 ، على ما يبدو،          نابع    ذلك و  .          األورويب  د                           يف التقرير املشترك لالحتا     ة      املقترح

                                خيل جبودة اخلدمات العامة الـيت          و               االنطباق العام                 االجتاه مبدأ             يقوض ذلك  و  .                                الدول األعضاء يف االحتاد األورويب    
   .                للجميع التمتع هبا

ُ                                      يناير، شارك اخلبري املستقل يف حلقٍة دراسية ُعقدت يف املعهد العـايل لدراسـات          /               كانون الثاين    ١٦    ويف    -   ٢٢          ٍ                             
                                   جهات نظره يف العالقة بني الفقـر                    وعرض فيها و    .                                                      جبامعة لوفني، حضرها باحثون وممثلون للمجتمع املدين            العمل

                                 أوروبـا يف معاجلـة االسـتبعاد               خاضتها         َّ                                     كذلك سلَّط الضوء على أمهية التجارب اليت          .                     املدقع وحقوق اإلنسان  
  .               ً                          ً                                                                     االجتماعي، مشرياً إىل تعريف الفقر بوصفه مزجياً من فقر الدخل، وفقر التنمية البشرية، واالستبعاد االجتماعي              

       مبـا                                                                    نظره، واقترح ضرورة مواصلة البحث واالستطالع يف هذا املوضـوع،                     ر وجهات       َّ                     وقد أيَّد النقاش الذي دا    
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               الوفـاء                                 الدول التزامها الرئيسي وهـو           تنفيذ          ٍّ                             ً                    يف دور كلٍّ من اجملتمع املدين واألفراد، إضافةً إىل ضرورة                   يف ذلك   
   .          قوق اإلنسان حب

   تعريف الفقر املدقع-       ًرابعا 
ٌ                                 ول إىل صياغة تعريٍف عملي للفقر على أنه مزيٌج من فقر الدخل، وفقر                                             عمد اخلبري املستقل يف تقريره األ       -   ٢٣                         ٍ                 

              الفقر املدقع    فإن  ،                      التوافقية لشدة احلرمان        تعريفات   ال       ِّ           وعلى حدِّ تعبري بعض   .                                    التنمية البشرية، واالستبعاد االجتماعي
    .               ّ    احلرمان هذه كلّها     عناصر                   ً             منتهى احلرمان، وخاصةً عندما جتتمع    هو 

ٌ                               وميكن أن يرتكز تعريٌف بسيط لفقر الدخل املطلق          .                                 األول من أبعاد الفقر املدقع             َ  خل البعدَ    ِّ            وميثِّل فقر الد    -   ٢٤                   
ّ                                            ٍ     ٍ                        على احلد األدىن اليومي من املدخول الُسعرّي من الغذاء الالزم للبقاء على قيد احلياة يف حالٍة صـحيٍة معقولـة،              ُ                                 

ُ    ٍّ             ومن مثَّ، قد يتسنَّى وضُع حدٍّ أدىن         .     الئقة          اجتماعية   ٍ   اٍة   ي حلُ   َّ ً   ٍّ                              ُ   ُّ       ً              ُمكمَّالً حبدٍّ أدىن من املواد غري الغذائية اليت ُتعدُّ أساسيةً                َّ         َّ     
ٍ        ُ                         ويف تعريٍف بديل، ُيمكن معادلة فقر الدخل،   .            ُ                                       ً      ً   خلط اإلنفاق، ُيعترب األشخاص الذين يعيشون حتته فقراء فقراً مدقعاً        

       اليـات                 من دوالرات الو                                                                     ْ                   ، مبستوى إنفاق الفرد أو موقعه من خط الفقر، من قبيل دوالر واحد أو دوالرْين                    ً عرفاً
   . )٢ (                             القوة الشرائية ميكن املقارنة به              ً                  يف اليوم، قياساً إىل مستوى معني من        املتحدة 

ٌ        وقد يراعي تفسٌري نسيب     -   ٢٥                                                ُ   ِّ                                 ملفهوم فقر الدخل السياق االجتماعي الثقايف للبلد، وُيعرِّف القدرة على تلبيـة                           
          ُ                ألساسي، قد ُيعترب هذا الشخص                    ٍ             ْ                فبينما يغطي دخل شخصٍ ما متطلبات عْيشه واستهالكه ا  .                  االحتياجات األساسية

    ومن   .                                                                                                       إذا مل يكن دخله يسمح له باحلصول على السلع واخلدمات الالزمة للوفاء باملعايري االجتماعية الثقافية                    ً فقرياً
ٍ           ُ       هنا، قد ُتعترب مجاعة من األشخاص فقرية يف بلٍد ما وإن اعُتربت  ٍ       غنية نسبياً يف بلٍد آخر           غري فقرية أو         ُ                                   ُ      كذلك ُيمكن  .          ً     

  يف       ً                       نسبياً، بتوافـق اآلراء            َ   فقراءَ                     ُ   ُّ      فعلى سبيل املثال، قد ُيعدُّ      .              ً                          النسيب مباشرةً من حيث توزيع الدخل                  تعريف الفقر 
   .                          الدنيا يف مقياس توزيع الدخل          يف املائة   ١٠   ل ا     شرحية                  ِّ     ، األشخاص الذين ميثِّلون      اجملتمع

                                  الفقر املدقع يف إطـاره منتـهى            ِّ                                                        ُ                  واملكوِّن الثاين لتعريف الفقر املدقع هو فقر التنمية البشرية، الذي ُيعترب              -   ٢٦
    رصد    ل                                                                     ٍ وقد وضع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تقاريره عن التنمية البشرية مؤشراٍت  .                 ً      ً  احلرمان أو حرماناً شديداً

                    باعتبارها مؤشـرات     )      ً                إضافةً إىل دخل الفرد    (                      ٍ         ٍ      ٍ                            الحتياجات األساسية من صحٍة، وتعليمٍ، وغذاٍء، وتغذية، وغريها          ا
                                                                ويف هذا السياق، ينطوي هذا املفهوم على قدرة الشخص على أن             .          ِّ                   عناصر مكوِّنة ملفهوم الرفاه                         التنمية البشرية أو    

                                                      

2 This method of measuring income poverty is known as “headcount ratio”, which is the proportion of people below 

the poverty line and is a simpler measure for which now data have been collected for most developing countries. But 

this is not necessarily the best measure of income poverty, because it does not capture the average shortfall of 

income of the poor from the poverty line nor the distribution of income among the poor.  Both these notions may be 

necessary in order to devise a policy to solve the problems of the poorest in any anti-poor programme. Where data 

are available, these other indicators may be used in addition to the headcount ratio to attack income poverty 

appropriately. However, we have chosen the usual headcount ratio as an indicator of income poverty, as a first 

approximation of this exercise. See Sen (1995), “Inequality Re-examined”, Oxford, pp. 102-116. 
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                  ُ                                                  وهبذا املعىن، ميكن أن ُيعترب الفقر املدقع منتهى احلرمان من هـذه               ".            يكون ويفعل  "       أن         ً    ِّ                حييا حياةً يقيِّمها حبريته يف    
   ِّ                                        متثِّل معدالت تعليم القراءة والكتابة أو نسب                 فعلى سبيل املثال،  .                                        احلرية، وهو ما يتسىن رصده عن طريق املؤشرات

ُ                                      وعلى غرار ذلك، ُوصفت مؤشرات العمر املتوقـع أو           .             نقص التعليم     من                من اجلهل و                        ُّ َ    االلتحاق باملدرسة التحرُّرَ                  
ُ  َّ                وفيات الُرضَّع بأهنا مؤشرات      .    ِّ  صحيِّة      حياة      ْ  ِ    يف العْيشِ    رية  احل        

  .          ٍّ             ْ      ُ                    ها على حدٍّ سواء بكال دورْيها املُنشئ والفاعل                                                           وتشمل هذه احلريات عمليات النظم االجتماعية ونتائج        -   ٢٧
ٌ      ٌ     ً                         فعلى سبيل املثال، متثِّل حرية الشخص يف أن حييا حياةً صحيةً عنصراً ُمنشئاً لرفاهه؛ إال أنه عنصٌر فاعلٌ أيـضاً                                        ً     ُ  ً      ً     ً                          ِّ                   

ٍ                                           حبرياٍت أخرى، مبا فيها حرية العمل أو التنقل                           ُّ    بسماحه للشخص التمتُّع                                        كذلك، ميكن إدراك ماهية الـدخل يف         .     
    ُ   ُّ           ً     ِّ  ً         وقد ُيعدُّ الدخل أيضاً متغيِّـراً        .  ْ                                                                    ّ                رْيه املنشئ والفاعل كليهما، غري أن قيمته الفاعلة أهم بكثري من قيمته الفعلّية              دو

  ِّ ً                   ُ                    ً         ِّ                                                                     ممثِّالً لكل مزايا احلياة املُنشئة للرفاه، ومرغوباً فيه يف حدِّ ذاته، لتمثيله السلطة، واملركز، واألمن، والسيطرة على                 
ُ     َّ          ه ُمستغلَّة بالفعل                           املوارد، وإن مل تكن مظاهره هذ   .     

  ،         اآلخـرين     ية        ِّ                    ِّ                                  ٍّ           ِّ                 أما املكوِّن الثالث للفقر فيتجلِّى يف االستبعاد االجتماعي، وخيتلف إىل حدٍّ كبري عن مكوِّن               -   ٢٨
                                                     وهو يؤثر على مستوى خمتلف مؤشرات التنمية البشرية، وعلى   .         ُّ      ً       ً                          لكنه يظلُّ مكوناً أساسياً ملفهوم احلرمان من الرفاه

                  علـى االسـتبعاد        ً    أيـضاً                               الدخل والتنمية البـشرية       ٌّ      كلٌّ من           ً                لب، متاماً مثلما يؤثر                               مستوى الدخل نفسه يف األغ    
        عـن    ن و                 الفقراء، والعاطل                ويف ظله يبقى                                 هو نقيض اإلدماج االجتماعي،                               فاالستبعاد االجتماعي إذن    .         االجتماعي

                    نب العالئقي من مفهوم                وهنا، يف هذا اجلا  .                   هيكل اجملتمع اهلرمي    خارج                                   ، واألقليات اإلثنية، والفئات الضعيفة      العمل
   . ُ                                   ُتسهم يف حتديد املشاكل املقترنة بالفقر َّ   يَّزة                  ُ                    االستبعاد االجتماعي ُتستحضر قيمة مضافة مم

ٍ      ٍ            فقر التنمية البشرية على األفراد، مبا ينطويان عليه من حرماٍن راجعٍ               و          ِّ                        ويف حني يركِّز مفهوما فقر الدخل       -   ٢٩                                                        
                         ِّ                                       ن من التنمية البشرية، يركِّز مفهوم االستبعاد االجتماعي على                                                   َّ         إىل انعدام الدخل أو العجز عن حتقيق مستوى معيَّ        

ٍ   فئاٍت                         َّ     ً                                     العالقات االجتماعية، ليدلَّ ضمناً على احلرمان بسبب االنتماء إىل           ٍ   فئاٍت                                     اجتماعية معينة يسفر تفاعلها مع             
                  وأسبابه، أو عجز          االجتماعية                  الذي يعتري األواصر         اخللل                          َّ         فاملسائل املهمة هنا إذن تتعلَّق بطبيعة  .              أخرى عن نشوئه

    .                      النظام القانوين القائم              حقوقها يف إطار                                                    عن املشاركة يف اجملتمع، أو ما تواجهه من متييز، أو إنكار             إحدى الفئات 

ٍ                                                          أن اجملتمع الدويل أكَّد، يف أحداٍث دولية رئيسية من قبيل مؤمتر القمة العـاملي                    إىل                اخلبري املستقل      أشار و  -   ٣٠          َّ                  
                                                        ُّ              إعالن األلفية، أن الفقر ال ينحصر يف احلرمان االقتصادي وإمنا جيرُّ                يف                كوبنهاغن أو                             بشأن التنمية االجتماعية يف   

   . )٣ (                                         ً معه احلرمان االجتماعي والثقايف والسياسي أيضاً

      ِّ     أي تدنِّيه   (                  ُّ                                                                          ومن هنا، ميكن التعرُّف على حاالت الفقر املدقع يف األشخاص الذين يعانون من فقر الدخل                  -   ٣١
                 واألشخاص الـذين     )               ُ                                          دىن من الدخل املُتاح أو اإلنفاق الالزم الستدامة احلياة                  ل احلد األ    ِّ ميثِّ           َّ             عن مستوى متَّفق عليه     

                                                                             أي عدم إمكانية حصوهلم على سلع وخدمات أساسية معينة الزمة لتمكينهم من             (                                   يعانون من فقر التنمية البشرية      
                                                      

3 The Copenhagen Declaration on Social Development of the World Summit on Social Development, 1995, paras. 2 

and 9. Available at: www.un-documents.net/cope-dec.htm.  
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      َّ                      أي اجملرَّدين مـن املـستوى       ( ً  اً       ً                                 ، فضالً عن األشخاص املستبعدين اجتماعي      )                   أو عدم توفرها هلم               ٍ         التمتع حبياٍة هادفة  
ٍ               ً                          ن الالزم لينعموا حبضورٍ كاٍف يف اجملتمع، تبعاً هليكل العالقات االجتماعية ا م     من األ       األساسي     ٍ                    .(    

ٍ                                                              وعلى الرغم من وجود أوجه تداخلٍ وترابٍط بني مفهومي احلرمان من الدخل واحلرمـان مـن التنميـة               -   ٣٢       ٍ                             
    َّ       ُّ             يتعيَّن التطرُّق إليهما            للتحليل        ْ     متباينْين                      ِّ           جتماعي، فإهنما ميثِّالن جمالني       ا   ُّ               ٍ     حتقُّق كليهما يف سياقٍ         ً      انطالقاً من             البشرية،  
   .                                             أساليب أكثر فعالية ملعاجلة املشاكل الناشئة عنهما          التوصل إىل      بغية         ٍّ                 خصائص كلٍّ منهما وميادينه        من حيث 

          استحداث  ،       املوجودة        ً               استناداً إىل البيانات  ،    تتيح    فهي    ً   أوالً،   .        عديدة    زايا                             ولطريقة عرض مفهوم الفقر هذه م  -   ٣٣
ٍ                                                            ُ   َ                                        مؤشراٍت خاصة بأشكال الفقر هذه ال يقتصر رصدها هلا على نتائج األنشطة املُضطلَع هبا فحسب بـل تـشمل                         

                                                             مدى توفر السلع واخلدمات وحده وإمنا مدى إمكانية احلـصول                        كما ال ترصد                                     كذلك مظاهرها أثناء مزاولتها،     
   .          ً عليها أيضاً

                      اجتماعية فاعلة أخرى  ً اً                               ِّ                اآلراء واملقبولية يف اجملتمع، مما ميكِّن الدول وأطراف     ً     َّ                     ثانياً، تعزَّز هذه الطريقة توافق  -   ٣٤
ٍ           من قبول مسؤولية اعتماد سياساٍت ترمي إىل                                         وإذا كان اعتناء اجملتمع بالفقراء كافة يف  .            الفقر املدقع             استئصال شأفة                             

ُ    ً          َ             أمراً مرغوباً فيه، فقد يكون من احلكمة التحرُّك ُخطوةً خطوة والبَ               بلد      أي           ُ          من األشخاص ُيعتربون        فئة              دء بتحديد       ً       ً                             ُّ  
ٍ                                     صْوغ سياساٍت مناسبة وهتيئة آليات مؤسسية              ذلك        يتيح   يث     ً      ً        فقراً مدقعاً، حب        فقراء         ْ          ظـروفهم                   تخفيف من وطأة      لل  

   .    ائسة ب          املعيشية ال

   االحتاد مقابل التداخل- ألف 

ٍ       ِّ                  الفقراء يف بلٍد ما حمصِّلة هذه ال             عامل    ُّ      يعدُّ إمجايل   -   ٣٥                               فقراء الدخل، واحملرومون مـن       :                     الثالث أو احتادها       فئات             
              من هذه الفئات     فئة        ٍِّ من كلٍِّ      ٍ شرحيٍة                             الفقر املدقع يف هذه احلالة من   َّ  كوَّن   ويت  .                                     ً التنمية البشرية، واملستبعدون اجتماعياً

   .     ً                    تبعاً لقسوة ظروف حرماهناُ      ُتنتقى

                        ية، فقد خيتـار أحـد              النام      بلدان                                            ً            ٍ                   وبالنظر إىل أن هذه الشرائح ميكن أن تبلغ أعداداً هائلة يف كثريٍ من ال               -   ٣٦
             ً                                                            ٍ      ٍ                               اجملتمعات جمموعةً من املعايري حتدد عدد األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع يف جمموعٍة فرعيٍة أصغر، أي أن                  

      ٍ   وبعبارٍة   .                                                         ً       فقراء الدخل، وفقراء التنمية البشرية، واملستبعدون اجتماعياً        :                                   تتداخل اجملموعات الثالث من األشخاص    
                               ً    ِّ             ً                                  نون من أصناف الفقر الثالثة جمتمعةً يشكِّلون بذلك عدداً أقل من العدد الـذي                                            أخرى، فإن األشخاص الذين يعا    

                                                     وميتاز هذا النهج بأن من شأنه أن جيعل قسوة ظروف الفقـر    .                                             ينطوي عليه النهج القائم على احتاد هذه األصناف 
ٍ             باديةً لكل فرٍد يف اجملتمع                             ى ضرورة التركيـز علـى             ِّ     ، الذي يشدِّد عل(Rawls)                    العدالة عند راولز                   وبانتهاج مبدأ     .      ً       

                                  ّ                ِّ                                  ُّ                              أضعف شرائح اجملتمع، ينبغي إذن أن يتسّنى االحتكام إىل حسِّ الناس بالعدل وإقناعهم بقبول التعهُّد بااللتزامات                
         احلريات      فقدان   َ                                          ً                                        املقَترنة بالقضاء على الفقر املدقع الذي جيعل شرحيةً صغرية من السكان يف غاية الضعف، تعاين من 

   .       الفعل    حرية      فقدان   ِّ          كلِّها أو من 

     يضمن            وبينما مل     .     ٢٠٠٧                                                                              وقد نوقشت باستفاضة مسألة اخليار العام يف مشاورة اخلرباء املعقودة يف عام               -   ٣٧
                    عناصر الفقر املدقع               على ماهية                                      عدم ظهور خالفات بني فئات اجملتمع                                                  النهج الذي طرحه اخلبري املستقل بأي حال        
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      علـى              من شـأنه                 ً      ً      الفقراء فقراً مدقعاً                       لفقراء بقصره على                     تضييق حدود عامل ا                                  ، اتفق معظم اخلرباء على أن            املهمة
   .     أكرب             ً       ً   أن يلقى قبوالً سياسياً     األرجح

   املختلفة أمهية األبعاد- باء 

    َّ                                                                                                       صرَّح اخلبري املستقل بوضوح يف تقاريره السابقة أن التعريف املتعدد األبعاد للفقر املدقع، كما طرحـه،                  -   ٣٨
     عـن                           يف تقارير حقوق اإلنسان       ُ          اسُتعني به              ٍ  أمشل تعريفٍ      كان       وقد    .    بقة                                           ال يتعارض مع أي من تعريفات الفقر السا       

                 بني النهج الفرنسي          الذي جيمع                   ب جوزيف فريزنسكي،   لأل  "                    انعدام األمان األساسي "           إىل مفهوم        يستند           الفقر املدقع
         عية أخرى                         وعوامل اقتصادية واجتما ،         االجتماعية              وانفصام العرى        ملشاركة           انعدام ا        من حيث ،                 لالستبعاد االجتماعي

                       خاص معين مبسألة حقـوق       ٍ  مقررٍ    ُ  أولُ     ً  أيضاً           َ  هذا املفهوَم  خلص   قد  و  .                                      حتول دون التمتع باحلريات وحقوق اإلنسان  
                        م املستوى األساسي مـن      ا                 حني ذكر أن انعد      ،               لياندرو ديسبوي           السيد    ،                       تابع للجنة الفرعية                        اإلنسان والفقر املدقع  

        والتمتع          أساسية                               ن األفراد واألسر من حتمل مسؤوليات       ِّ  اليت متكِّ                    أو أكثر من العوامل    ٍ عاملٍ              ً       األمان يعين ضمناً غياب 
                   إمكانية احلصول على     إىل                        ً وتشري هذه العوامل مباشرةً(E/CN.4/Sub.2/1996/13, annex III).                 باحلقوق األساسية

ـ    ،                             تتعلق باالستبعاد االجتماعي        ً    ٍ    أيضاً مساتٍ     شمل        لكنها ت   .                 التنمية البشرية               االستفادة من           الدخل و          سؤوليات            ألن امل
               فإعادة صـياغة    .               يعترف هبا اجملتمع           ال بد من أن                     ٍ  يرتبط بالتمتع حبقوقٍ          اجتماعي         ً         ٍ     ضمناً أداء دورٍ       قتضي          األساسية ت 

                      ً                                                                                            هذا التعريف ليكون مزجياً من فقر الدخل، وفقر التنمية البشرية، واالستبعاد االجتماعي لن ينتقص من مفهومـه                 
             يف تعريـف     "                          انعدام األمـان األساسـي     "               أمهية عنصر        بشدة    زز                                       على العكس، إن من شأن ذلك أن يع           بل    .     ً شيئاً

     .           الفقر املدقع

                                  واسع يف املؤلفات املتعلقة بالتنمية                    ً         ٍ  الذي أصبح اآلن مقبوالً على نطاقٍ                                وباملثل، ميكن اعتبار فقر القدرات،   -   ٣٩
                    تعريف أمارتيـا     ن أ      قيقة    احل و  .                             ً         ً           من التنمية البشرية واستبعاداً اجتماعياً يف آن             ً  وحرماناً             من الدخل          ً    حرماناً           البشرية،

                    تعدد األبعاد وجيمع بني      َّ          يتجلَّى فيه               ، هو تعريف   "               خيتارها باقتناع                   ً      املرء يف أن حييا حياةً            حرية     "           على أهنا           ن للقدرة  ِ ِس
                     ٍّ                               لإلنشاء والفعل على حدٍّ سـواء، كمـا يقتـرن               ِّ ْ    متغيِّرْين و         للقدرة،               ِّ ْ       باعتبارمها مكوِّنْين                             الدخل والتنمية البشرية    

   .        ُ                  ً       ً   عي الذي ُيضيف إىل الفقر بعداً عالئقياً                باالستبعاد االجتما

                       ً                                                                       والفقر املدقع بوصفه مزجياً من فقر الدخل، وفقر التنمية البشرية، واالستبعاد االجتماعي ليس جمرد مسألة   -   ٤٠
ٌ                   ً                                       مفهوٌم يعترب الفقر إنكاراً حلقوق اإلنسان، وحيشد، مـن هـذا                   بل هو            َّ                                  ينحصر مؤدَّاها يف قسوة الفقر أو شدته؛             

ٍ                   ل العام حنو اعتماد احلكومات سياساٍت عامة للقضاء عليه            املنطلق، العم                                .     

                     ٍ            القيمة املضافة إلطار  حقوق إنساين- جيم 

                 ٍ     ٍ                                                                                      إن لالستشهاد بإطارٍ قائمٍ على مراعاة حقوق اإلنسان يف السياسات الرامية إىل استئصال الفقر قيمة مضافة                  -   ٤١
           ً    ُ                         ً                   ألساسية عادةً ما ُيعترف هبا باعتبارها أهـدافاً بالغـة                                                         فهو يضيف إليها املناداة بأن حقوق اإلنسان ا         .   ُ            ال ُيستهان هبا  

ٌ                         القيمة، لألفراد كافة حٌق أصيل يف التمتع هبا             َّ                                                                    ويترتَّب على هذه اإلضافة أثران؛ أوالمها، أنه إذا كان الفقـر يعـد               .                      
            يف اعتمـاد          ً                           ِّ                                               ً     ً                   انتهاكاً حلقوق اإلنسان، فإن ذلك قد حيفِّز على حشد العمل العام الذي قد يسهم بدوره إسهاماً كبرياً                  

ٍ                                                       سياساٍت مناسبة، من جانب حكومات البلدان الدميقراطية خباصة                                                        فااللتزامات املنبثقة عن حقوق اإلنـسان، الـيت          .      
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  . ُ                                 ً                                                            ً       ً                    ُيعرف احلرمان منها بالفقر، هي أساساً اليت تغري طبيعة خطاب التنمية االقتصادية، جبعله إزالة الفقر هدفاً رئيـسياً                 
ُ                                                                     ُملزمة، وأن على السلطات أن تكون قادرة على إثبات أهنا قد بذلت أفضل ما                                  وثانيهما، أن التزامات حقوق اإلنسان  

ٍ                                         يف وسعها من جهود للوفاء هبذه احلقوق باعتماد سياساٍت مناسبة هلا أوفر احلظوظ إلحراز تلك النتائج                                               .   

            ملدقع ينبغي       َّ                                                                                          وقد خلَّص اخلبري املستقل ذلك يف تقريره الثاين حني ذكر أنه عند التركيز على مسألة الفقر ا                  -   ٤٢
ّ                                                أن يتسنَّى االحتجاج بااللتزامات املُقترنة هبا على نطاقٍ أعّم، حبيث يرى أصحاب الواجبات أن من الصعب أو من     ٍ                 ُ                       َّ       

   .                                                    غري الالئق رفض االستجابة للمناداة بالوفاء هبذه االلتزامات

                       القانون الدويل حلقـوق          ً                                                     ُ                        وغالباً ما يكون من األيسر الدعوة إىل الوفاء حبقوق اإلنسان اليت اعُترف هبا يف                 -   ٤٣
ُ                                      وقد ُمنح احلـق يف الغـذاء، والـصحة،           .                                                      ً             اإلنسان أو يف التشريعات الداخلية الوطنية، بوصف ذلك خطوةً أوىل              

ٍ                                                           والتعليم، والضمان االجتماعي، ويف مستوى معيشي كاٍف هذا االعتراف القانوين مبوجب العهد الدويل اخلـاص                                                             
                                                           كذلك اعترف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية باحلق يف   .                                      باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                     وإذا أويف هبذه احلقوق يف إطار نظام         .                                                                      تكوين اجلمعيات، واالطالع على املعلومات، وحرية التعبري، وما إىل ذلك         
   .                             ُّ                          ٌ        يضعه اجملتمع، فإنه ملن العسري تصوُّر أن يكون يف هذا اجملتمع مكانٌ للفقر

  ن الفقر واإلمشال االجتماعي احلد م-      ً خامسا  
   تعريف االستبعاد االجتماعي- ألف 

  َّ                                                                                             ً                   صرَّح اخلبري املستقل بأمهية رؤية الفقر املدقع من أبعاده املتعددة كلها؛ بيد أنه يف املمارسة العملية، غالباً                   -   ٤٤
ٍ       ُ        ُ                                    ما تشدِّد خمتلف البلدان، على ُبعٍد واحد ُيمكن أن ُتضاف إليه أبعاد أخرى                                لدخل أكثر األبعـاد                   وقد يبدو فقر ا     .       ِّ                    ُ  

 ُ                ٍ   وُيعترب الفقر يف كثريٍ   .                                                  وقد تعترب بلدان أخرى فقر التنمية البشرية أكثر أمهية  .          ٍ                           أمهية لكثريٍ من البلدان النامية الفقرية
                                                  ً      ً                 ُ                                 من البلدان املتقدمة، من قبيل البلدان األوروبية، أمراً نسبياً يف أغلب األحيان، لُيصبح االستبعاد االجتماعي شاغلها 

ُ                             ُيمكن القول بأن األفراد واألسر  "     ً           فوفقاً لتاونسند   .                                               ويرتكز االستبعاد االجتماعي على مفهوم الفقر النسيب  .        الرئيسي
             ُ                                                 ُّ                                                           وفئات السكان ُيعانون من الفقر إذا افتقروا إىل املوارد الالزمة لتحقُّق ما هو اعتيادي املستوى، أو على األقل ما                   

             ِ                          ٍ                        إليها من نوعيِة غذاء، وظروف معيشة، وأنشطٍة يشاركون فيها،         ُ   َّ     ُ                                           ُيشجَّع أو ُيوافق عليه يف اجملتمعات اليت ينتمون         
   . )٤ ( "          ٍ            وأسباب راحٍة ينعمون هبا

        ُ   ُّ                 ً                                     الفقراء ُيزجُّ هبم يف مناطق نادراً ما ينفذ اآلخـرون إليهـا،             "                  يف تقريره أن                فريزنسكي            والحظ جوزيف   -   ٤٥
                        ً              وإن ظهروا للعيان، فغالباً ما يكون        .                                      ْ                                     كاألحياء الفقرية داخل املدن، وأطراف البلْدات، واملساكن الريفية املعزولة        

                                                                    ومبعاناهتم العزل اجلغرايف واالجتماعي، تنقطع صلتهم باحلياة الثقافية          .          ُّ                                السبب تعرُّضهم للتشرد يف أحيائهم نفسها     

                                                      

4  See, Townsend, P., Poverty in the United Kingdom (1979), Penguin Books, Harmondsworth. 
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                                                           إىل أن هذا االستبعاد بعينه هو الذي حياصر األسر الفقرية وأن أي         فريزنسكي     وذهب   .  )٥ ( "                       والسياسية واملدنية للبلد
ب ٍ  ُ    جهوٍد ُت    .                                                            ذل من أجل احلد من الفقر ال ميكن أن تنجح ما مل تعاجل آثار االستبعاد   

                         ، االستبعاد االجتماعي بأنه     ١٩٩٥                                                   فت املؤسسة األوروبية لتحسني ظروف املعيشة والعمل، يف عام       َّ وقد عرَّ  -   ٤٦
     ".                    تمع الذي يعيشون فيه                      ن املشاركة الكاملة يف اجمل    ً         ً    كلياً أو جزئياً م       ماعات            األفراد أو اجل    ُ           اليت ُيستبعد هبا       عملية   ال "

   : )٦ (      َّ                                                    وقد حدَّد توين أتكينسون ثالث مسات رئيسية لالستبعاد االجتماعي، هي  -   ٤٧

  )                         أو اجلماعات أو اجملتمعات    (                                                        ال ميكن تقدير االستبعاد إال مبقارنة ظروف بعض األفراد            :        النسبية   •
                             َّ ْ    بظروف غريهم، يف مكان وزمان حمدَّدْين

ُ   ِّ    اص بفعل أطراف ُمسبِّبةُ            ُيستبعد األشخ  :         ُ  ِّ   الطرف املُسبِّب   •                 

                            إال مع مرور الوقت يف شكل        )                وآثاره السلبية  (                                   ال ميكن أن تظهر خصائص االستبعاد         :          الدينامية   •
  .      ٍ          استجابٍة تراكمية

   احلماية واإلمشال االجتماعيان- باء 

            امة عالقة بني                                                                                أشار اخلبري املستقل يف تقاريره السابقة إىل عدة حماوالت لتقدير االستبعاد االجتماعي وإىل إق  -   ٤٨
                                                                                      ٍ                        االستبعاد االجتماعي وجوانب الفقر األخرى املفضية إىل إنكار احلريات األساسية أو األمان على شرائحٍ معينة يف                

ٍ                                     ويف معظم البلدان ُترسم السياسات اإلمنائية على حنوٍ ال مينح األمهية إال لبعٍد واحٍد من أبعاد الفقر، مـن               .      اجملتمع      ٍ                    ٍ                            ُ                
      ٢٠٠٠ ُ   ُّ                                                     وُتعدُّ عملية اإلمشال االجتماعي اليت بدأها االحتاد األورويب يف عام   .            مية البشرية                          قبيل فقر الدخل أو فقر التن

اً على توسيع نطاق مفهوم االستبعاد االجتماعي ليشمل عناصر الفقر املدقع األخرى                                فقر الدخل وفقر    (    ً   ّ  ً                                                                                    مثاالً جلّي
      ٍ                                    على حنوٍ ملموس يف مسألة استئصال شـأفة                                                          يف اخلطاب اإلمنائي لالحتاد األورويب من أجل التأثري           )                 التنمية البشرية 

 ُ                                           ُ   َّ                           وُتدمج خطط مكافحة الفقر يف السياسات الوطنية، وُتشجَّع الدول األعضاء            .     ٢٠١٠                             الفقر يف املنطقة حبلول عام      
                                                                 كذلك، هتدف الدول األعضاء إىل إصالح نظمها املتعلقـة باحلمايـة             .  )٧ (                       ٍ          على حبث سياساهتا من منظورٍ نقدي     

                 األسلوب املفتـوح   ̀  ُ   َّ       ً            وُتنفَّذ حالياً عملية      .                                                عن طريق احلوار السياسايت والتعليم املتبادل                           ً   االجتماعية املتطورة أصالً  
                                                                                               ، اليت جيري يف إطارها حتديث نظام الضمان االجتماعي اخلاص باالحتاد األورويب، وال سيما يف جماالت                ̀        للتنسيق

   . )٨ (                                    املعاشات والصحة والرعاية الطويلة األمد

                                                      

5  Chronic Poverty and Lack of Basic Security: a report of the Economic and Social Council of France by Joseph 

Wresinski,1987, at www.atd-fourthworld.org/IMG/pdf/Wres_JO87en.pdf. 

6  Atkinson quoted in Peter Saunders, Can Social Exclusion Provide a New Framework for Measuring Poverty?, 

SPRC Discussion Paper No. 127, October 2003, at http://www.sprc.unsw.edu.au/dp/DP127.pdf. 

7  Social inclusion at http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_en.htm. 

8  Social protection at http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/social_protection_en.htm. 
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  :                                    األورويب يف جمال اإلمشال االجتماعي فيما يلي      االحتاد        َّ               وتتمثَّل أهداف برنامج  -   ٤٩

                                                         ِّ                      استئصال شأفة الفقر يف صفوف األطفال بكسر حلقته املفرغة املتمثِّلة يف توارثه بني األجيال   •

ٍ                                             جعل أسواق العمل أكثر إمشاالً، مبا يستتبع حتقيق مستوى كاٍف من دعم الدخل مع توفري منافذ                   •                          ً                         
   )٩ (                    نية احلصول على اخلدمات                      إىل سوق العمل وحتسني إمكا

                                  ِّ                    َّ                                        كفالة السكن الالئق للجميع، الذي يعزِّز اإلمشال االجتماعي املتَّصل مبسألة التشرد عن طريـق                 •
  )١٠ (                                          إعداد الربامج، وإطالق احلمالت، وإجراء الدراسات

       ٍ  تماد هنجٍ      ُّ                                                                          التغلُّب على التمييز وزيادة إدماج املعوقني، واألقليات اإلثنية، واملهاجرين يف اجملتمع باع   •
                               َّ                                 زيادة إمشال الفئات الضعيفة واملهمَّشة؛ وزيادة إمكانية تعميم          :                  َّ               ثالثي االجتاهات يتمثَّل فيما يلي    

ُ  ٍ           اخلدمات والفرص؛ وإنفاذ التشريعات الرامية إىل التغلب على التمييز واستحداث ُنُهجٍ تستهدف   ُ                                                                       
                      سيما فئيت املهـاجرين                                                     ٍ                     فئات معينة من أجل االستجابة إىل االحتياجات اخلاصة بكلٍ منها، وال            

                واألقليات اإلثنية

                                                     ٍ                           طرح مسأليت االستبعاد املايل واملديونية املفرطة برسم خطط عملٍ وطنية بشأن اإلمشال، هتدف إىل    •
                 ِّ                                                      ٍ                            منع ومعاجلة ما تسبِّبه احلواجز اليت تعترض حمو األمية املصرفية واملالية مـن مديونيـٍة مفرطـة                 

ٍ                       ٍ     واستبعاٍد مايل، والتوصل إىل تفاهمٍ بش   .                          َّ                     أن أمناط إدارة األموال املتحصَّلة من الدخول املنخفضة       

ُ                                يف اجتماع اجمللس األورويب الذي ُعقـد يف لـشبونة يف آذار             `                        األسلوب املفتوح للتنسيق  ̀      ُ       وقد أُنشئ     -   ٥٠                           /   
ٍ                                       بوصفه إطاراً للتنسيق السياسي بني الدول األعضاء دون قيوٍد قانونية من أجـل حتديـد وتعزيـز         ٢٠٠٠      مارس                                           ً            

ٍ       سياساٍت بشأن                          إطار جديـد للتنـسيق       :           ً    ُ           بالعمل معاً عملُنا أفضل    "           ويف رسالة     .  )١١ (                            احلماية واإلمشال االجتماعيني        
ٍ                       ، يعرض االحتاد األورويب اقتراحاٍت من أجل إدماج          "                                           املفتوح يف سياسيت احلماية واإلمشال االجتماعيني             األسلوب ̀                            

   : )١٢ (                 يف امليادين التالية  `               املفتوح للتنسيق

                                       واخلدمات الالزمة للمشاركة ومنع االستبعاد                    إتاحة املوارد واحلقوق    •

                         معاشات وافية ومستدامة        توفري نظم   •

  .                                                                              توفري نظم متاحة، وعالية اجلودة، ومستدامة من الرعاية الصحية والرعاية الطويلة األمد   •

                                                      

9  Active inclusion at http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/active_inclusion_en.htm. 

10  Decent housing and homelessness at http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/homelessness_en.htm. 

11  See http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/the_process_en.htm. 

12  http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/2006/objectives_en.pdf. 
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    االت      ً                                           جمموعةً من املؤشرات املشتركة الرئيسية والثانوية يف جم  `                      األسلوب املفتوح للتنسيق̀          َّ   كذلك، تضمَّن   -   ٥١
     َّ                                وتتمثَّل املؤشرات الرئيسية يف جمموعة       .                                                                        اإلمشال االجتماعي، واملعاشات، والرعاية الصحية، والرعاية الطويلة األمد       

                       َّ                                   َّ                                        صغرية من املؤشرات الدليليَّة تغطي كل األبعاد األساسية لألهداف احملدَّدة؛ بينما هتدف املؤشرات الثانوية إىل دعم 
                                                          اعتمدت جلنة احلماية االجتماعية التابعة لالحتاد األورويب            ٢٠٠٦       يونيه   /     زيران     ويف ح   .  )١٣ ( ة                   َّ   هذه املؤشرات الدليليَّ  

      ً     ً    مؤشراً شامالً   ١٤          وتتألف من   .      ً                                                             جمموعةً من املؤشرات املشتركة من أجل رصد عملية احلماية واإلمشال االجتماعيني
                        الجتماعي والتفاعل مـع          ً     ً                                          ِّ  ً                          مؤشراً خاصاً باحملتوى الغرض منها بلوغ األهداف اجلديدة متمثِّلةً يف التماسك ا              ١١ و

                                                                              ٍّ                             أهداف استراتيجية لشبونة بشأن النمو والوظائف، ويف وضع جمموعة السياسات املتعلقة بكـلٍّ مـن اإلمشـال                 
   .                                                          االجتماعي، واملعاشات، والرعاية الصحية، والرعاية الطويلة األمد

   مؤشرات االستبعاد االجتماعي يف االحتاد األورويب- جيم 

                                                                         ي للجماعات األوروبية احتساب مجيع املؤشرات املشتركة وحتـديث املعلومـات                             يتوىل املكتب اإلحصائ    -   ٥٢
 ُ                                وُيطلب إىل الـدول األعـضاء يف         .   ُ                                          مث ُترصد األهداف الشاملة باستخدام املؤشرات       .  )١٤ (                       الواردة يف هذا السياق   
         احلسبان                                                                 استعراض عام موجز وموحد للسياق االقتصادي واالجتماعي والسكاين، يؤخذ يف                       تقاريرها الوطنية تقدمي

                                              وينبغي أن تستند حتليالت الدول األعـضاء إىل          .                                                          لدى رسم سياسات إمنائية بشأن احلماية واإلمشال االجتماعيني       
ٍ           املؤشرات واإلحصاءات الشاملة املتفق عليها بصورة مشتركة، ُمكمَّلةً مبؤشراٍت وطنية       ً  َّ   ُ                                                      .    

ُ   َّ  ً                          وينبغي أن تتَّبع الدول األعضاء هنجاً ُمركَّزاً بتحديد بضعة أ           -   ٥٣ ٍ                                        هداٍف هلا األولوية، وأن تناقش يف الوقـت                    َّ                   ً     
                                 َّ                 ٍ            ِّ                                وفيما يتعلق باإلمشال االجتماعي، يتعيَّن عليها األخذ بنهجٍ متكامل متعدِّد األبعاد يف تناوهلا               .            ً    َّ     نفسه أهدافاً مبسَّطة  

  ة     ُ  ِّ                                            ِّ            وقد ُبسِّطت القائمة احلالية للمؤشرات يف جمموعات؛ حبيث تشكِّل كل جمموع  .                            ملسأليت الفقر واإلمشال االجتماعي
ٍ                                                أداة مركّزة وشاملة ُيتَّفق عليها بصورة مشتركة لرصد احلالة االجتماعية يف بلٍد ما مقابل األهـداف املـشتركة                                                                  َّ  ُ          ّ        

    .                     الواردة يف هذه اجملموعة

   :                          االجتماعيني يف تعزيز ما يلي     َّ                                             وتتمثَّل األهداف الشاملة الثالثة لعملية احلماية واإلمشال  -   ٥٤

                                                         الرجل واملرأة، وتكافؤ الفرص للجميع بوضع نظم محايـة                                           التماسك االجتماعي، واملساواة بني        •
                                                             ً                                     اجتماعية وسياسات إمشال اجتماعي وافية، ومتاحة، ومـستدامة ماليـاً، وقابلـة للمواءمـة،              

                وتتسم بالكفاءة

            َّ                        ِّ             ٍ                                                  التفاعل الفعَّال بني أهداف لشبونة املتمثِّلة يف حتقيق قدرٍ أكرب من النمو االقتـصادي، وزيـادة                   •
                                                                          وزيادة التماسـك االجتمـاعي، وبـني اسـتراتيجية االحتـاد األورويب                              الوظائف وحتسينها، 

                  للتنمية املستدامة
                                                      

13  http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/common_indicators_en.htm. 

14  This section is derived from Portfolio of Overarching Indicators and Streamlined Social Inclusion, Pensions and 

Health Portfolios, European Commission, Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Brussels, 7 June 

2006, at http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/ docs/social_inclusion/2006/indicators_en.pdf. 
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   .                                                                          احلكم الرشيد، والشفافية، وإشراك أصحاب املصلحة يف رسم السياسات وتنفيذها ورصدها   •

       ٌّ                                                                                            تغطي كلٌّ من مؤشرات االحتاد األورويب واملؤشرات الوطنية األهداف املشتركة الرئيسية، من قبيل معدل                -   ٥٥
                يف املائة من      ٦٠                        َّ                                 أي عدد األشخاص الذين تتدنَّى دخوهلم املتاحة عن نسبة           (                      ُّ              االحتاد األورويب خلطر التعرُّض للفقر      

                           يقيس نسبة إمجايل الـدخول      (                        دم املساواة يف الدخول                                     ؛ ومؤشر االحتاد األورويب لرصد ع      )                    الدخل الوطين الوسيط  
     يف    ٢٠         ُ   َّ            إىل تلك املُتحصَّلة من       )   ُ          اخلُمس األعلى  (                                                 يف املائة من سكان البلد أصحاب أعلى دخول            ٢٠  ُ   َّ          املُتحصَّلة من   

                                                         ؛ واملؤشرات الوطنية، من قبيل مؤشر احليـاة الـصحية            ))  ُ         اخلُمس األدىن  (                                     املائة من السكان أصحاب أدىن دخول       
                               ؛ ومؤشر رصد تاركي الدراسة يف سن  )             ُ    َّ                                           السنوات اليت ُيتوقَّع أن حيياها الشخص يف حالة صحية جيدة                يرصد عدد  (

                  ُ                                                                                           أي عدد األشخاص املُتراوحة أعمارهم بني الثامنة عشرة والرابعـة والعـشرين الـذين أمتـوا التعلـيم                   (   ِّ     مبكِّرة  
                                 اح هلم إمكانية النفاذ إىل سوق                                           ٍ                           ؛ ومؤشر رصد األشخاص الذين يعيشون يف أسرٍ عاطلة دون أن تت            ) ط          املتوسط فق 

  ؛  )ُ                                                                                                  ُتحتسب نسبتهم بعدد مجيع األشخاص املنتمني إىل نفس الفئات العمرية واألنواع الرئيسية من األسـر               (       العمل  
   .                                 وكذا مؤشرات رصد االستبعاد االجتماعي

              برنامج اجلماعة   : ̀                      األسلوب املفتوح للتنسيق̀      متويل   -     دال 
            االجتماعي                                 األوروبية املتعلق بالعمالة والتضامن

       األسلوب ̀                                                                                              يهدف برنامج اجلماعة األوروبية املتعلق بالعمالة والتضامن االجتماعي إىل دعم تنفيذ أهداف               -   ٥٦
ٍ         َ                                           وُيعىن الربنامج بإجراء دراساٍت لتحسني فَهم ظاهريت الفقر واالستبعاد االجتماعي؛ ورصد   .      ً مالياً  ̀               املفتوح للتنسيق                         ُ 

                                                       وأثره على الصعيد الوطين وعلى مستوى اجملتمعات احمللية؛ وحتليل   `      تنسيق                األسلوب املفتوح لل̀                    وتقييم عملية تنفيذ 
                                                                   واجملاالت السياساتية األخرى؛ وتنظيم تبادل اآلراء بشأن الـسياسات           `                        األسلوب املفتوح للتنسيق  ̀              التفاعل بني   

                 ت؛ وبث الـوعي                                                                                                   وتعزيز التعلم املتبادل عن طريق استعراض األقران، وتنفيذ مشاريع عرب وطنية، وتطوير املؤشرا            
                                                                                              ونشر معلومات عن التحديات الرئيسية اليت تواجه التنسيق بني خمتلف أصحاب املصلحة؛ وتطوير قدرات األطراف 

   .                                                                                     الفاعلة األوروبية كي تدعم األهداف واالستراتيجيات السياساتية اخلاصة باجملتمعات احمللية وتطورها

       متكني      ٢٠٠٦-     ٢٠٠٢                                حة االستبعاد االجتماعي للفترة                                                     وقد استهدف برنامج عمل اجلماعة األوروبية ملكاف        -   ٥٧
  .                                                                                                                  اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء من التعاون وزيادة فعالية السياسات الرامية إىل مكافحة االستبعاد االجتمـاعي              

     اعي،                           ً                                                                      وقد كان برنامج العمل متاحاً جلميع األطراف الفاعلة العامة واخلاصة املشاركة يف النضال ضد االستبعاد االجتم
                                                                              ِّ                                   مبا فيها الدول األعضاء، والسلطات احمللية واإلقليمية من قبيل الشركاء االجتماعيني، ومقدِّمي اخلدمات االجتماعية،              

   .                                                                                واملنظمات غري احلكومية، واجلامعات وهيئات البحث، واهليئات الوطنية لإلحصاء، ووسائط اإلعالم

ُ  ِّ                        وقد ُخصِّص لتنفيذ الربنامج مبلغ   -   ٥٨   .     ٢٠٠٦         حىت عام     ٢٠٠٢                      فترة مخس سنوات، من عام               مليون يورو ل  ٧٥    
ُ  ِّ                                                                                      كذلك، ُشكِّلت جلنة تضم ممثلني حلكومات الدول األعضاء يف االحتاد األورويب وبلدان أخرى مشاركة                        بلـدان  (      

                                               من أجل تقدمي التوجيه السياسي إىل اللجنة املعنيـة    ) األوروبية ةاالقتصادي املنطقة /احلرة للتجارة األوروبية لرابطةا
   .         الربنامج      بتنفيذ
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                                    وانتهى التقرير التقييمـي إىل أن        .      ُ ِّ                                 ً                              وقد قُيِّم برنامج عمل اجلماعة األوروبية أيضاً خالل الفترة املذكورة           -   ٥٩
                                                                                                                  الربنامج قد استمر يف استغالل املوارد واألموال املتاحة بكفاءة، وإن كان حتسني رمسلة النتائج من شأنه أن يزيد                  

                           ْ                                           عضاء يف االحتاد األورويب كافة، بْيد أن بعض أعماله أنـسب جلوانـب                                       ويناسب الربنامج الدول األ     .           من كفاءته 
ٍ                                           ومما خيل أيضاً مبدى مناسبة الربامج ملقتضى احلال وجود قيوٍد على الـصعيد الـوطين ونقـص                   .             َّ    مواضيعية معيَّنة                                        ً           

ٍ                                            املشاركة نسبياً مع أطراٍف فاعلة رئيسية على الصعيد دون الوطين                       فقد أثبت                                     أما برنامج عمل اجلماعة األوروبية      .              ً        
ُ        ُّ                                                                    فعاليته يف بث الوعي، وتعزيز التفاهم، وتنفيذ ُنُهج التعلُّم، واملساعدة يف بناء القدرات ملعاجلة مـسأليت الفقـر                    ُ                                           

   َّ                   ٍ       وزوَّد االحتاد األورويب بقيمٍة      `                        األسلوب املفتوح للتنسيق  ̀                                 فقد جنح يف بدء انطالقة عملية         .                    واالستبعاد االجتماعي 
ٍ                                       اتيجياٍت عملية ملعاجلة الفقر واالستبعاد االجتماعي                              مضافة، كما ساعد يف استحداث استر       ) ١٥( .   

  .                      ً                       َّ           ُّ                                                  وعلى مستوى أوسع نطاقاً، لوحظ أن الربنامج قد شجَّع على التعلُّم املشترك يف معظم القضايا الرئيسية                 -   ٦٠
ُ  ِّ                                                أما على املستوى االستراتيجي، فقد أدَّى الربنامج دوراً حمدوداً، إذ ُوجِّهت إليه انتقادات لتناوله مسأليت                          الفقـر                                    َّ              ً      ً     

ُ    َّ  ً                            واالستبعاد االجتماعي بطريقة مشتَّتة ومتفرِّقة ويف بضعة جماالت مواضيعية فقط، وألنه مل يكن ُمتضمَّناً يف عملية                                                          ِّ        َّ                             
   .                                   اإلمشال االجتماعي حتت مظلة االحتاد األورويب

   احلد من الفقر والتعاون الدويل-      ً سادسا  
                                                     ية يف جمال التنمية إىل نظرية العدالة يف التوزيع،                                                                يرجع أصل مفهوم التعاون الدويل بتقدمي املساعدة الدول         -   ٦١

                                                     ويف ضوء حمدودية الثروات واملوارد، فإن املسألة الرئيـسية    .     َّ                                                 ومؤدَّاها التوزيع العادل للموارد الشحيحة يف اجملتمع      
               ُ                                          كذلك، ميكن أن ُينسب مفهوم التعاون الدويل إىل نظرية          .  )١٦ (                                  ٍ              تكمن يف كيفية توزيع هذه املوارد بعدلٍ وإنصاف       

(Cosmopolitanism)        العاملية 
) ١٧( .   

                          ُّ                          إىل مجيع الدول األعضاء التعهُّد بالعمل املشترك واملنفرد   ٥٦   و  ٥٥                                 ويطلب ميثاق األمم املتحدة يف مادتيه   -   ٦٢
                                                                                                                بالتعاون مع األمم املتحدة بغية إقامة عالقات سلمية وودية بني األمم على أساس مبدأي املساواة يف احلقوق بني                  

                                                      

15  Final synthesis main report of the evaluation of the European Union programme to promote Member State 

cooperation to combat social exclusion and poverty, December 2006, at 

http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/evaluation_full_text_en.pdf. 

16  The theory of international distributive justice can be located in jurisprudential theories. John Rawls’ notion of 

the duty of assistance to assist burdened societies to become full members of the society is crucial to this 

understanding. Ronald Dworkin, on the other hand, emphasizes just distribution through the envy test, whereby 

distribution of goods is not satisfactory unless it causes a person to envy another person because of the bundle of 

resources he has received. This can be resolved through an auction where everyone gets the same amount that 

enables him to bid for all available resources. Robert Nozick explains the concept of distributive justice through the 

entitlement theory whereby everyone is entitled to the holdings they possess under distribution by just means. 

17  Charles R. Beitz referred to social liberalism and cosmopolitan liberalism based on an understanding of an 

international society. Thomas Pogge distinguished between institutional and interactional approaches to 

cosmopolitanism. 
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                                   ً                            ويؤكد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أيضاً احلاجة إىل التعـاون            .   ٍّ                    كلٍّ منها تقرير مصريها                       الشعوب وأن يكون ل   
    ).  ٢٨   و  ٢٢        املادتان  (                                                        الدويل من أجل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

           من أجـل                                                                                       ويعترف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأمهية التعاون الدويل      -   ٦٣
                     ِّ                               ِّ                ً                         ٍ                         الوفاء هبذه احلقوق ويقرِّر أنه ينبغي للبلدان األغىن أن تقدِّم املساعدة، وخاصةً االقتصادية والتقنية، بصورٍة فردية                
                                ْ                                   ً     ِّ           ُ                            وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليْين إىل البلدان األفقر اليت تواجه قيوداً متعلِّقة باملوارد ُتعيق وفاءها بـاحلقوق     

                                        منه اختاذ خطوات مناسبة إلعمال احلق يف         )  ١ (  ١١                                       ب العهد إىل الدول األطراف يف املادة            ويطل  .                  الواردة يف العهد  
ٍ    ي كاٍف،   ُّ                        متتُّع كل شخص مبستوى معيش                                                                              واالعتراف يف هذا الصدد باألمهية األساسية للتعاون الدويل القائم على               

   ً                         دياً وعن طريق التعاون الدويل                        اختاذ إجراءات ذات صلة فر  )  ٢ (  ١١                             كما يطلب العهد إليها يف املادة   .            االرتضاء احلر
   .                ُّ          بشأن احلق يف التحرُّر من اجلوع

              ً  باعتباره واجباً    ))  ٣ ( ٣      املادة  (                         على أمهية التعاون الدويل     ١٩٨٦    ِّ                                 ويشدِّد إعالن احلق يف التنمية الصادر عام   -   ٦٤
             التـضامن                   تأكيد مفهومي      ١٩٩٣    ِّ                              ويكرِّر إعالن فيينا الصادر عام        .                                           على الدول فرادى وأعضاء يف اجملتمع الدويل      

   .               ْ   والتعاون الدوليْين

                                                    أن التضامن الدويل هو إحدى القيم الرئيسية يف             ٢٠٠٠                الصادر عام                              إعالن األمم املتحدة لأللفية          ويذكر    -   ٦٥
                                              جيب مواجهة التحديات العاملية على حنو يكفل توزيع "                                                    العالقات الدولية يف القرن احلادي والعشرين، ويشري إىل أنه 

                        ومن حق الذين يعانون، أو .            ً                                          عادلة وفقاً ملبدأي اإلنصاف والعدالة االجتماعية األساسيني                      التكاليف واألعباء بصورة
                مـن األهـداف    ٨              وميكن وصف اهلدف    ".          املستفيدين                                                  الذين هم أقل املستفيدين، أن حيصلوا على العون من أكرب

            وتنشأ احلاجة   .                  هداف السبعة األخرى                                                                        اإلمنائية لأللفية، إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية، بأنه السبيل إىل بلوغ األ
                                 ، مما تواجهه معظم البلدان النامية  ٨                                                                  إىل إقامة شراكات عاملية يف جمال التنمية، على النحو املنصوص عليه يف اهلدف 

                                                            وإىل جانب ذلك، فإن البيئة السياساتية الدولية غري مالئمة، إذ إن   .               ٍ                           مزمن من افتقارٍ إىل املوارد املالية والبشرية    ٍ  بشكلٍ 
    .                        َّ                                                                                                تدفقات املعونات اليت تتلقَّاها البلدان النامية غري ثابتة، يف حني ال تزال احلواجز مفروضة على التجـارة الدوليـة                  

ٍ                                                                   ن البلدان النامية ال ميكنها وحدها دون تعاوٍن دويل معاجلة مواطن الضعف املنهجية اليت تشوب أمناط احلكم                  أ     كما                                           
    .  )١٨ (              ً                                                  واملشاركة وخاصةً يف سياق االتفاقات الدولية املتعلقة بالتجارة والتمويل              َّ                        العاملي فيما يتَّصل بالشفافية، واملساءلة 

ُ           ً          وبالرغم من أن معظم اخلرباء يذهبون إىل أنه ليس على البلدان املتقدمة أي التزامٍ دويل ُملزم قانوناً بتقدمي   -   ٦٦      ٍ                                                                        
                                            وين الدويل القائم للتعاون الـدويل يفـرض                                                                                    املعونة الدولية واملساعدة اإلمنائية إىل البلدان النامية، فإن اإلطار القان         

   ِّ  ً     ً     ُّ                                ً       ً        ً                                                               مسوِّغاً قوياً لتحمُّل البلدان املتقدمة الغنية التزاماً أخالقياً وسياسياً مبد يد العون إىل البلدان النامية بروح التعاون                 
            ا بغية حبث                                                                                                    ويناقش اخلبري املستقل يف الفرع الوارد أدناه جتربة ورقات استراتيجية احلد من الفقر يف أفريقي                .      الدويل

    .                         مدى فعالية التعاون الدويل

                                                      

18  Sakiko Fukuda-Parr, Millenium Development Goal 8: Indicators for International Human Rights Obligations, 

Human Rights Quarterly 28 (2006), pp. 966-997. 
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َ                                         ُّ                        وينبغي أن يكون استئصال شأفة الفقر اهلدَف الرئيسي لسياسات التنمية، وال ميكن ضـمان حتقُّقـه إال                   -   ٦٧                                      
     َّ                           ِّ  ً                            ويتحتَّم أن تكون هذه السياسات متشرِّبةً باملبادئ األساسية للمعايري   .    ِّ      ٍ                                باتِّباع هنجٍ للتنمية يقوم على مراعاة احلقوق

   .                                                   اإلنصاف، وعدم التمييز، واملشاركة، واملساءلة، والشفافية  :                   حلقوق اإلنسان أال وهي        الدولية 

                                                                َّ           التنمية يف إطار التعاون الدويل من أجل تنفيذ برامج احلد من الفقـر حـلَّ        )١٩ (                      ويستلزم منوذج تعاقدات    -   ٦٨
                                     الدوليتني لبلوغ أهدافها اإلمنائية                                 َّ                        ِّ                             مسألة مشروطية املاحنني حبيث تتمكَّن البلدان النامية من تلقِّي املعونة واملساعدة          

     َّ                                     ويتطلَّب هذا النهج من البلدان النامية        .                            ّ                                          دون االضطرار إىل التضحية بتحكّمها يف وضع وتنفيذ سياساهتا وبراجمها         
ٍ                                 قبوهلا التزاماٍت بإعمال حقوق اإلنسان ومحايتها                                                                       وعلى اجملتمع الدويل، مبا فيه البلدان املاحنة والوكاالت الدولية،           .              

            ُ                           كذلك، جيب أن ُيكفل للبلدان النامية        .                                                                      فل للبلدان النامية االستفادة من فرص التجارة والتمويل دون قيود               أن يك 
ٍ                                                              ٍّ   َّ         أن يكون ما تقبله من شروٍط والتزامات ملصلحتها الفضلى وأن تتوىل بنفسها رصدها عن كثب على حنوٍّ يتَّسق مع                         

   . )٢٠ (                             النهج القائم على مراعاة احلقوق

                                                                                              الدويل، برعاية البلدان املاحنة املتقدمة واملؤسسات املالية الدولية من قبيل البنك الدويل                              وقد اعتمد اجملتمع    -   ٦٩
  .                          ً                                                                                      وصندوق النقد الدويل، إطاراً للتعاون الدويل من أجل حتقيق أهداف احلد من الفقر تتوفر فيه هـذه الـسمات                  

                ٌّ                 يت بدأ صياغتها كلٌّ من صندوق النقد                                                                            وتتوىل البلدان املنخفضة الدخل إعداد ورقات استراتيجية احلد من الفقر، ال        
                                                       ٍ                      ، وتعرض فيها بالتفصيل استراتيجياهتا للحد من الفقر على حنوٍ يربط بـني                 ١٩٩٩                              الدويل والبنك الدويل يف عام      

َ                                                          العمل الوطين، والدعم املقدَّم من املاحنني، ونتائج التنمية، وُيشَرك فيها أصحاب املصلحة يف الـداخل وشـركاء                    ُ                             َّ                        
َ                   وقد صيَغت الورقات بوصفها   .                                 ك صندوق النقد الدويل والبنك الدويل                التنمية، مبا يف ذل    ً      ً             هنجاً جديداً حنو النهوض  "      

ٍ                                             بتحدي احلد من الفقر يف البلدان املنخفضة الدخل يرتكز على استراتيجياٍت للحد من الفقر متتلكها البلدان                                                                               " ) ٢١(  .  
                        أن تضعه البلدان بنفسها؛   :  َّ           ثَّل فيما يلي                                                               ويقوم هنج ورقات استراتيجية احلد من الفقر على مخسة مبادئ رئيسية تتم

    ً      َّ  ً                        ً          ٍ                     شامالً؛ وموجَّهاً حنو إقامة شراكات؛ وقائماً على منظورٍ طويل األمد للحد  و            َّ  ً                    وأن يكون موجَّهاً حنو حتقيق النتائج؛ 
ُ  ِّ                                    وقد جاء اعتماد هذه النهج يف أعقاب االنتقادات الشديدة اليت ُوجِّهت إىل برامج التكيـف اهليكلـي         .          من الفقر                                                         

                                                      

19  The concept of “development compacts”, as developed by Dr. Arjun Sengupta, then independent expert on the 

right to development, is a practical model for implementing the right to development through international 

cooperation, and to set up a monitoring system within the countries engaged in that cooperation. The right to 

development-development compact (RTD-DC) model is based on a mutual commitment between the donor 

countries of the Organization for Economic Cooperation and Development, financial institutions and concerned 

developing countries for implementing the right to development through programmes, namely poverty reduction 

programmes. The concerned developing countries must accept the primary responsibility for implementation of the 

poverty reduction programmes covered by the RTD-DC model, but these programmes should not be imposed from 

outside and countries implementing these programmes must have ownership over them. 

20  See also the fourth report of the independent expert on the right to development, Mr. Arjun Sengupta 

(E/CN.4/2002/WG.18/2). 

21  IMF, IMF Executive Board Reviews the Poverty Reduction Strategy Paper Approach, Public Information Notice 

No. 02/31, 15 March 2002, at www.imf.org/external/np/sec/pn/2002/pn0231.htm. 
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ُ                                                                     لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل، اليت ُرئي أهنا تفرض على البلدان النامية من الشروط، من أجل إنفاذ                  التابعة                                       
   .    ٍ                                                        سياسٍة إلقامة سوق حرة، ما بلغ حد املقايضة على سيادهتا االقتصادية

ـ                  -   ٧٠                ة يف أكثـر          ُ                                                                                            وقد اعُتمد هنج ورقة استراتيجية احلد من الفقر بالكامل أو ما زال تنفيذه مير مبراحل خمتلف
          َّ                   ُّ                      ُ ُ                وبينما أقرَّت معظم البلدان بتصدُّر مسألة احلد من الفقر أُطُـر             .      ً                                    بلداً منخفض الدخل يف شىت أحناء العامل         ٧٠    من  

                                                                                                                  سياساهتا وبأن أهدافها العريضة تتماشى مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ومبادئ التعاون الدويل، قد يكون من                
     ٍ                                                           ور هنجٍ للحد من الفقر يقوم على مراعاة احلقوق، أي يقوم على اإلنصاف،                                  املهم استعراض تنفيذ الورقات من منظ

    .  )٢٢ (                                           وعدم التمييز، واملشاركة، واملساءلة، والشفافية

   اإلنصاف وعدم التمييز- ألف 

ُ   َّ                                                                                                    ُيفسَّر اإلنصاف بأنه اإلنصاف يف حتقيق النمو، ويف هياكل املوارد االقتصادية وتوزيعها، وكذا يف توزيع                 -   ٧١
                                                            وينطوي عدم التمييز على االمتناع عن التمييز على أساس اجلنس، أو   .            ِّ                   ملنافع املترتِّبة على ممارسة احلقوق         الدخول وا

                                                                                                              العرق، أو اللغة، أو االنتماء السياسي، أو الوضع االجتماعي االقتصادي عند صياغة الـسياسات واملمارسـات                
   .     ٍ                          هتمامٍ خاص لرفاه الفئات الضعيفة                                                        وتنفيذمها وعند ممارسة الدميقراطية وسيادة القانون، مع إيالء ا

                                                                                                 وتستهدف شبكات األمان االجتماعي، وتشمل التحويالت النقدية، وإعانات دعـم املـواد الغذائيـة                -   ٧٢
                                                    َّ                                                       واألسعار، واألشغال العامة، وما إىل ذلك، الفقراء أو املعرَّضني خلطر الفقر حلمايتهم مما جيلبه عليهم عدم املساواة        

                                             ُّ                                            ام األمان وملساعدهتم يف التغلب على قابليتهم للتأثُّر بالصدمات والشدائد اليت ميكن أن                                       يف توزيع الدخول من انعد    
َ             تودي هبم إىل العَوز التام                                                   ٍ                                          وقد اعترفت ورقات استراتيجية احلد من الفقر يف كثريٍ من البلدان األفريقية بتـدابري                .               

ِ                             فبينما اسُتحِدثت يف الرأس األخضر استر       .                            الضمان االجتماعي وأخذت هبا                                           اتيجية إمنائية للحمايـة االجتماعيـة               ُ  
              ً                                  ُ                                                          باعتبارها جزءاً من ورقة استراتيجية احلد من الفقر، ُيشار يف السنغال إىل االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية 

   غري   .                                                                َّ                     ، وهي خطة ضمان اجتماعي شاملة تستهدف أفقر فئات اجملتمع وفئاته املعرَّضة للخطر                ٢٠٠٥              الصادرة عام   
َ                                                       َ                          ضمان االجتماعي مل يوَف به يف معظم البلدان األفريقية ألن مثار النمو االقتصادي مل تطَـل أفقـر                                أن احلق يف ال                      

   .              الفئات وأضعفها

      وقـد    .    ِّ                           ً                                                         ومتثِّل عدم املساواة بني اجلنسني عقبةً رئيسية تعيق النمو االقتصادي القائم على مراعاة احلقـوق     -   ٧٣
                                                     القدرة على اختاذ القرار فيما يتعلق باإلنتاج واالسـتهالك                                                     لوحظ أن حتسني تعليم النساء يزيد من كفاءة األسرة و     

                        و، على سبيل املثـال،              ّ  ففي ليسوتّ   .                                    ً                               وال يزال عدم املساواة بني اجلنسني متفشياً يف بلدان أفريقية كثرية            .        واالدخار
             وفيما يتصل                       ِّ                                                                  يفوق عدد الفتيات املتعلِّمات عدد الفتيان، إال أن التمييز بسبب اجلنس واسع االنتشار يف جمال العمل

                                                    كذلك، يكثر وقوع حوادث العنف املرتيل واجلنسي، رغم اعتماد   .                                          بإمكانية احلصول على موارد وائتمانات اإلنتاج
 ْ                               بْيد أن هذه االستراتيجيات قد       .     ٢٠٠٣                                                                            السياسة املتعلقة باجلنسانية والتنمية وقانون اجلرائم اجلنسية الصادر عام          

                                                                ديرها، من جهة، وكفلت حتسني نشاط مجاعات الضغط والـدعوة املعنيـة        َّ                                    عزَّزت املعرفة بالقضايا اجلنسانية وتق    
                                                      

22  All country-specific poverty reduction strategy papers and their progress reports cited in the present report are 

available on the IMF website at www.imf.org/external/np/prsp/prsp.asp. 
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                 ويف مالوي، هتـدف      .                                                                                          حبقوق املرأة ومشاركة الرجل واملرأة على قدم املساواة يف اختاذ القرار، من اجلهة األخرى             
     لرجل                                                              إىل تعميم منظور جنساين يف عملية التنمية وكفالة مشاركة ا           )     ٢٠١١-     ٢٠٠٦ (                             استراتيجية النمو والتنمية    

                                                                أما رواندا فهي أحد البلدان اليت حتظى فيها النساء بـأعلى             .                                                      واملرأة على قدم املساواة يف حتقيق التنمية املستدامة       
                    و، حيـتفظ قـانون             ّ  ويف ليسوتّ   .                                             يف املائة من املقاعد يف االنتخابات احمللية         ٤٥                                     نسب التمثيل يف الربملان، إذ يشغلن       

    .                                          يف املائة من إمجايل املقاعد االنتخابية للنساء  ٣٠        بنسبة     ٢٠٠٤    عام                                   تعديل انتخاب احلكومات احمللية الصادر 

                                                َ    ٍ   َّ                                            ويف جيبويت، تشمل ورقات استراتيجية احلد من الفقر خططَ عملٍ حمدَّدة ترمي إىل حتسني أحوال الفئات                  -   ٧٤
               ة احلكومة يف جمال            َّ             ويف تشاد، تتَّبع استراتيجي  .                                                  َّ           الضعيفة اليت أمكن حتديدها أمثال أطفال الشوارع واملشرَّدين والبدو

                    ً                                              ٍ                                          احلماية االجتماعية هنجاً ذا شقني؛ ضمان توجيه االستراتيجيات القطاعية بشكلٍ أفضل حنو تلبية احتياجات أشد               
   .          ً                           ً ُ              َّ                                                    الناس فقراً؛ وتنظيم إجراءات أكثر حتديداً ُيفيد منها املعوَّقون، واأليتام، والعاطلون يف املناطق احلضرية، والنساء

   املشاركة- باء 

ُ     ً      ً                                                 ي أن يكون مجيع أعضاء أي جمتمعٍ يتَّبُع هنجاً قائماً على مراعاة احلقوق قادرين على املشاركة، فرادى     ينبغ  -   ٧٥  َّ   ٍ                           
                                  وإعداد الربامج لتنفيذ السياسات؛      )  ب (                     َّ                            اختاذ القرار فيما يتعلَّق بأولويات السياسات؛         )  أ   : (                     أو مجاعات، فيما يلي   

   .                    َّ   اختاذ إجراءات تصحيحيَّة                     َّ  وتقييم النتائج، ومن مثَّ،  )  د (                    ورصد عملية التنفيذ؛   )  ج (

     ً                                                                                 ُّ             وعادةً ما كان التكنوقراطيون، بالتعاون مع مسؤولني من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، يتولُّـون            -   ٧٦
                                                                                                                  إعداد الورقات املؤقتة الستراتيجية احلد من الفقر، وهي الوثائق اليت كانت األساس يف صياغة الورقات النهائية،                

 ْ                                                              بْيد أن احلكومات يف بضعة بلدان مسحت باشتراك مواطنيهـا يف             .            ات تشاركية                               وذلك دون الدخول يف أي عملي     
ُ        ففي إثيوبيا، ُعقدت     .                                                                                         اجلوانب املتصلة باحلكم من قبيل مساءلة صناديق األموال العامة ورصدهم للخدمات العامة                         

    عيد             ُ                                                                        مقاطعة، واسُتكملت مبشاورات على صعيد احملافظات، وأعقبتها مشاورات علـى الـص               ١٧١            مشاورات يف   
                                                                                                       ويف رواندا، طلبت احلكومة وجهات نظر عامة الناس يف الدراسة الوطنية لتقييم الفقر، فشارك فيهـا                  .       االحتادي
                                                                                                    شخص، وكانت هذه الدراسة عبارة عن عملية ختطيط ألعمال اجملتمعات احمللية، قامـت فيهـا هـذه                   ١     ٠٠٠

ٌ                         د أُجري أيضاً اختباٌر لقياس مدى مالءمة                                ِّ              َّ                            اجملتمعات بإعداد خطط عمل حللِّ ما كانت قد حدَّدته من مشاكل؛ وق                  ً        ُ   
                وقـد اسـتغرق      .  )٢٣ (                        شخص يف أفرقة مناقشة      ١٠     ٠٠٠               ، شارك فيها       ١٠٠                    مقاطعة من أصل       ٣٨             السياسات يف   

                                                ّ       ً                ُّ                                استكمال ورقة استراتيجية احلد من الفقر اخلاصة بليسوّتو وقتاً أطول بسبب التوسُّع يف عملية التشاور القائم على 
ُ  ِّ                                             ويف بنن، ُدعِّمت عملية اإلعـداد مبـشاورة ومـشاركة            .  )٢٤ ( ٍ                    يٍة أفضل من النتائج                              املشاركة من أجل ضمان نوع             

   .                                                                    احلكومات احمللية، واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص، والشركاء يف التنمية

                                                      

23  Fantu Cheru (2006), Building and Supporting PRSPs in Africa: What has worked well so far? What needs 

changing?, Third World Quarterly, Vol. 27, No. 2, pp. 355-376. 

24  Benjamin Roberts, Exploring the PRSP process in Lesotho: reflections on process, content, public finance, donor 

support and capacity need, Economic Commission of Africa, Third Meeting of the African Learning Group on the 

Poverty Reduction Strategy Papers, 3-4 December 2003, at www.uneca.org/prsp/docs/srd_prsp/Final_Lesetho.PDF. 
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ُ  ٍ                                       ورغم ذلك، واجهت البلدان مشاكل خمتلفة يف حماوالهتا إقرار ُنُهجٍ قائمة على مشاركة أوسـع                -   ٧٧       ففـي    .                                                    ُ 
     ّ                              ويف مالّوي، استبعدت املشاورات املعقودة   .                          يف املائة من أعضاء الربملان  ١٠                   شاورات نسبة تقل عن              كينيا، حضر امل

                                                      ويف جيبويت، كانت مشاركة اجملتمع املدين يف رسم السياسات         .                                               يف املقاطعات مشاركة املواطنني وممثليهم املنتخبني     
ٍ                                    إنشاء مجعياٍت شعبية قادرة على تعبئة اجملتمعات                    ً                                       ً              العامة ضئيلة جداً، إال أن البلد قد شهد منذ التسعينات طفرةً يف                       

ِ                             احمللية، عازمة ونِشطة، تضم النساء والشباب                                                                   غري أن نطاق أعماهلا حمدود بسبب افتقارها إىل هياكـل حمـددة،          .                
َ                           أما يف غامبيا، فقد أجَرت جمموعة الدعوة إىل          .                                                                وضعف قدراهتا التقنية واملؤسسية، وشدة حمدودية مواردها املالية                            

                ً                                                                                        صرة الفقراء عدداً من أنشطة التدريب وسوف تواصل جهودها يف جمال تقدمي التدريب إىل منظمات اجملتمـع                    منا
                                                                                        وعلى الصعيد احمللي، ستجري املشاركة يف إدارة املوارد العامة يف سياق الالمركزية مبوجب               .                    املدين وبناء قدراهتا  

   .                          قانون الالمركزية واحلكم احمللي

   املساءلة والشفافية- جيم 

ُ                                 يركِّز مبدأ املساءلة على كيفية حتويل أصحاب احلقوق من متلقّني سلبيِّني للمعونة إىل ُمطالبني حبقوقهم                 -   ٧٨              ِّ      ّ                                                 ِّ   
  َّ            بدَّ من وجـود                                                                     ومبا أن أصحاب الواجبات مساءلون عن تقصريهم يف الوفاء بواجباهتم، فال      .                   بكامل احلق يف ذلك   

ٍ                                                     إجراءاٍت قانونية مناسبة تغطي عملية تنفيذ هذه الواجبات        ٍ  ُ             ، ومؤشراٍت لقياس هذه العملية، وإصالحاٍت ُتجـرى                                          ٍ         
                                                                                                                على السلطة القضائية وغريها من املؤسسات القادرة على تقدمي التقييم واملساعدة يف التغلب على الفساد، كذلك                

    .                      ٍ   َّ    ال بد من وجود نظام حكمٍ فعَّال

                       وعليه، فإن إجـراءات      .   ية     َّ                                                                     وتتحمَّل الدول واجملتمع الدويل بأكمله مسؤولية إعمال حقوق اإلنسان العامل           -   ٧٩
                                                                                                   الرصد واملساءلة ينبغي أال تقتصر على الدول فحسب بل أن متتد لتشمل األطراف الفاعلة العاملية، من قبيل جمموعة 
                                                                                                            املاحنني، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية الدولية، والشركات عرب الوطنية، اليت ألعماهلـا              

   .             حبقوق اإلنسانَ  ِ                    َتبِعات على مدى التمتع

ُ                                           ومن بني اآلليات اليت ميكن أن تساعد يف ضمان املساءلة والشفافية إطاُر اإلنفاق على املدى املتوسـط،                   -   ٨٠                                                            
       ِّ       ً                                                                                            الذي ميثِّل طريقةً للربط بني عملية استراتيجية احلد من الفقر ووضع امليزانية وتنفيذها، وبذلك أصبحت امليزانيات      

َ        ً     ُّ  ً       الوطنية أكثَر واقعيةً وتوجُّهاً حن                       صـلة وثيقـة         ٢٠٠٤                                   وقد كان مليزانية غانـا لعـام          .                 ٍ           و النتائج على حنوٍ متزايد               
ُ  ِّ             َّ       وعلى الرغم من الصعوبات املالية اليت تواجهها احلكومة، ُموِّلت األنشطة املتَّصلة   .                             باستراتيجيتها يف احلد من الفقر                                                   

                               إلنفاق على املدى املتوسط، اليت               ُ             ٍ                          ويف كينيا، ُتستعرض على حنوٍ نشط عملية إطار ا          .                   ً     ً     باحلد من الفقر متويالً كامالً    
                                                                                                 تستهدف حتسني الصلة بني امليزانية الوطنية واألنشطة اإلمنائية، وذلك عن طريق استعراض النفقات العامة من أجل 

   .                                                                             َّ   حتديد مواطن القوة والضعف يف العملية والتوصية بتغيري ما يلزم وإعداد خطة تنفيذ مفصَّلة

                                                                       ية من أجل تعزيز سيادة القانون، وتطبيق املساءلة، وتوفري الفـرص،                                         وتتسم اإلصالحات القضائية باألمه     -   ٨١
                                                                                                    والتمكني، وضمان األمن، وذلك عن طريق القوانني، واملؤسسات القضائية القوية واملستقلة، والـنظم القانونيـة    
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                   ضائية يف غامبيـا        ِّ               وتقدِّم السلطة الق    .  )٢٥ (                                                                          احلديثة والشفافة، وإمكانية إنفاذ القوانني، وااللتزام االجتماعي بالعدالة       
             ً                                                                  فقد شرعت عدداً من الربامج ترمي إىل تعزيز النظام القضائي والتعجيل يف إقامة العـدل    .     ً      ً        مثاالً طموحاً لإلصالح 

  ْ                                                                                                   وسْير الدعاوى القضائية، من قبيل استحداث نظام إلكتروين إلدارة احلاالت يف احملكمة العليا؛ واعتماد نظام نسخ    
ْ                                 ُمحْوسب فيها؛ واستحداث استراتيجي                                                                           ة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وإقرار نظام بديل حلل الرتاعـات؛          ُ  

                                                                                    ٍ   َّ                           وإنشاء حمكمة األطفال؛ واعتماد نظام تعليل ذايت من أجل إدارة موارد السلطة القـضائية علـى حنـوٍ فعَّـال؛                    
          قيح قواعد                                                                                     واستحداث شبكة لتكنولوجيا املعلومات تربط بني مجيع احملاكم األعلى درجة والقضاة واملسؤولني؛ وتن

ٍ                                                                               احملاكم العليا واحملاكم املتوسطة لتحقيق توازٍن بينهما؛ وتنظيم أنشطة رامية إىل بناء القدرات البشرية، مبا فيهـا                                                         
   .                                          َّ                      احللقات الدراسية وحلقات التدريب والعمل املوجَّهة إىل العاملني يف احملاكم

                                ِّ            العام واملساءلة يف أوغندا، الـذي خيـوِّل                                                                        ومن األمثلة املفيدة األخرى على آلية املساءلة قانون التمويل            -   ٨٢
     ُ                كذلك ُيلزم القانون     .   ُ                                         َّ                                            املُراجع العام للحسابات فحص مراكز اإلنفاق املصنَّفة واالستعالم عنها ومراجعة حساباهتا          

  .                                                                                                         احملاسب العام برصد وظيفة مراجعة احلسابات على املستوى الداخلي يف كل الـوزارات واإلدارات واهليئـات               
                                                                                           زية شؤون املشتريات، مبوجب قانون املشتريات العامة والتصرف يف األصول العامة الـصادر              َ                 وَيجري إلغاء مرك  

ِ    ً                                              ، بإنشاء جلان مشتريات داخل املؤسسات العامة نفسها ِعوضاً عن جملس العطاءات املركزي القـدمي                   ٢٠٠٣     عام                                                  
    .             َّ  ً     الذي كان مكلَّفاً هبا

                                                 لى اإلطالق، يواجه هنج ورقة استراتيجية احلد من                                                                 وبالنظر إىل عدم كفاية نظم الرصد والتقييم الوطنية ع          -   ٨٣
ُ                                   ويرصد نظام الرصد والتقييم ُمدخالت ورقات استراتيجية احلد          .           ً     ً                               الفقر حتدياً خطرياً يف ضمان الشفافية واملساءلة                                 

اً بطبيعته، حبيث يشمل أصوات اجملتمـع املـدين،                                                                      ّ  ً                                                        من الفقر وعملياهتا ونتائجها، كذلك ينبغي أن يكون تشاركّي
                      وقد أظهـرت دراسـة       .                                                                   األكادميي، والقطاع اخلاص، ووسائط اإلعالم، وغريهم من أصحاب املصلحة                والوسط  

ٍ                             بلداً من البلدان األفريقية جنوب الصحراء الكربى أن استحداث استراتيجياٍت عامـة للرصـد                ١١ ُ            أُجريت على                                                                 ً     
ُ  ِّ    د ُحدِّدت                                                                      والتقييم ال حيظى بكثري من االهتمام يف هذه البلدان، رغم أن املؤشرات واألهداف ق     ِّ             ويشكِّل ربط نتائج   .   

                                                               وقد بذلت معظم البلدان يف أفريقيا جنوب الـصحراء الكـربى             .                            ْ          ً           الرصد والتقييم بالتخطيط واملْيزنة مسألةً مهمة     
ِ             ٍ                                       جهوداً كثرية يف إعداِد تقارير بصورٍة منهجية، لكن نتـائج الرصـد              )                                            باستثناء مايل وموريتانيا والنيجر وغامبيا     (             ً     

    .  )٢٦ (       بفاعلية           ُ           والتقييم مل ُتدمج فيها 

اً بطبيعته كي يتماشى مع مبادئ حقوق اإلنسان                 وال  -   ٨٤       وقـد    .   َّ                                  ّ  ً                                                     بدَّ أن يكون نظام الرصد والتقييم تشاركّي
 ُ                                                                                                              أُشرك اجملتمع املدين بنشاط يف إجراء عمليات تقييم تشاركية للفقر خالل اإلعداد لورقات استراتيجية احلد مـن                 

ٍ      ٍ         الفقر، لكن إشراكه فيما حلق ذلك من تنفيٍذ ورصدٍ                                           ومع أن كل ورقات االسـتراتيجية        .                          وتقييم كان أقل بكثري                                         
                                    ٍ                                                          تعترف باضطالع املنظمات غري احلكومية بدورٍ ما يف نظام الرصد الرمسي، فإن بضعة بلدان فقط، من قبيل مالوي 
                                                      

25  Robert Danino, Global Learning Process For Scaling Up Poverty Reduction and Conference Shanghai, Parallel 

Thematic Session on Judicial Reform, May 2004, at 

http://info.worldbank.org/etools/docs/reducingpoverty/doc/45/file/Danino-ShanghaiSpeech.pdf. 

26  N. Holvet and Robrecht Renard (2007), “Monitoring and Evaluation Under the PRSP: Solid rock or quicksand?”, 

Evaluation and Program Planning, Vol. 31, Issue 1, pp. 66-81. 
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                              ً                              ويف غامبيا، تستحدث احلكومة حالياً أساليب ترمي إىل زيادة           .                                               وأوغندا، تعترف بعملها كجهات رقابية مستقلة     
َتبُّع ما ُينفق من امليزانية على القطاعات الرئيسية،                    مشا                                                  َ َ  ُّ     ُ                                                            ركة اجملتمع املدين من أجل حتديد األولويات يف امليزانية، وَت

                                                             ويف موزامبيق، أنشأت خطة العمل للحد من الفقـر املـدقع             .                                               ورصد جودة اخلدمات العامة على الصعيد الوطين      
               ً       ً                               ، مما أضفى طابعاً مؤسسياً على مشاركة اجملتمع املدين                                                                مراصد للفقر على الصعيد املركزي وعلى صعيد املقاطعات       

    .                                    يف رصد ورقات استراتيجية احلد من الفقر

   مشروع املبادئ التوجيهية-      ً سابعا  
َ           أعدَّت اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مشروعاً جملموعة شاملة من املبادئ التوجيهية معنَونة       -   ٨٥                                     ً                                                َّ   

     َّ        ً                              ً                    ، تضمَّنت صكوكاً دولية متنوعة ذات صلة، مستفيدةً من اجلهود           "             حقوق الفقراء   :                            الفقر املدقع وحقوق اإلنسان    "
                                                                                                                الدولية والعمل املتواصل يف احملافل األخرى، مبا يف ذلك التقارير املقدمة من اخلرباء املستقلني عن مسأليت احلق يف                  

   .                    التنمية والفقر املدقع

                        ِّ          ً                  ع واالستبعاد االجتماعي يشكِّالن انتـهاكاً لكرامـة                                                          ويعترف مشروع املبادئ التوجيهية بأن الفقر املدق        -   ٨٦
    ِّ           وتعلِّق املبادئ    .              َ َّ                                                                                    اإلنسان، ومن ثَمَّ، يتطلبان إعطاءمها األولوية يف السياسات الوطنية والدولية من أجل استئصاهلما            

       لفقراء               ً                            ِّ                                                              التوجيهية أمهيةً كبرية على احلق يف املشاركة وتشجِّع الدول على تعزيزه عن طريق التمكني، حبيث يتسىن ل                
                                                                     كذلك تعترف املبادئ التوجيهية بأن حقوق اإلنسان كلها غري قابلـة             .                                      أن يصبحوا شركاء حقيقيني يف تنميتهم     

    ِّ                           ٍ                                                       وتركِّز املبادئ التوجيهية على حقوقٍ سبق أن اعترفت هبا الصكوك الدولية، من قبيل               .                          للتجزئة ومترابطة وعاملية  
                       ، واحلقوق االقتـصادية     )                                   وتضم مبادئ املساواة أمام القانون     (     الة                                                   احلق يف املشاركة يف احلياة العامة، واحلق يف العد        

                                                              ً                        وعلى الدول كافة واجملتمع الدويل واجب كفالة هذه احلقوق للجميع، خاصةً للذين يعانون من الفقر   .           واالجتماعية
                 دولية مناسبة يف                                                       ٍ                      وتشري املبادئ التوجيهية إىل أن على اجملتمع الدويل االضطالع مبهمٍة إضافية هي توفري بيئة  .      املدقع

     ً                             ً                             وأخرياً، تراعي املبادئ التوجيهية أيضاً املبادئ الدولية حلقوق          .                                               جماالت التجارة واالستثمار والسوق وما إىل ذلك      
ٍ    َّ                                                  اإلنسان متمثلةً يف عدم التمييز واملساءلة والشفافية، وتوجِّه سياساٍت حمدَّدة إىل أضعف فئات اجملتمع، من قبيـل                         ِّ                                       ً             

    .                      ن واملعوقني وعدميي املأوى                        النساء واألطفال وكبار الس

    ِّ       ُ                                             ً     ً                               وتشكِّل صياغةُ مبادئ توجيهية تتناول مسألة الفقر املدقع حتديداً خطوةً ملموسة حنو االعتراف باملشاكل   -   ٨٧
                   كذلك، فإن اعتماد     .                                                                                             املتعددة األوجه اليت يواجهها من يعانون منه، وإدراجها يف االجتاه السائد للنقاش السياسايت            

  .                                   ٍ                هية من شأنه أن يساعد يف إعداد برنامجٍ مناسب لتنفيذها                   مشروع املبادئ التوجي

ٍ                                                      غري أنه ينبغي إلقاء الضوء على نقاٍط عديدة من أجل إجناح عملية استئصال شأفة ا                -   ٨٨       ً  فضماناً   .            لفقر املدقع                                 
                                                                                                  أصحاب الواجبات التزاماهتم بأقصى ما يف وسعهم ومساءلتهم يف حال عدم تأديتها، قد يكون مـن                            لتأدية كل   
                  ٍ                                                    ً                  وقد تكون أبسط طريقٍة لتحقيق ذلك هي إقرار إزالة الفقر املدقع بوصف ذلك حقاً من                 .             ً    جعلها ملزمةً         الضروري

    .       ُّ             ٍّ        التحرُّك حنو صياغة صكٍّ جديد             ُ                           ً      حقوق اإلنسان، ُيعترف به بتوافق اآلراء دولياً على

ُ                                    ً                                         ويعزِّز إقراُر استئصال شأفة الفقر املدقع بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان، وال سيما بق               -   ٨٩           ٍ       صره على جـزٍء        ِّ      
                       َ                ِ                                         ِّ                ٍ                 ضئيل من السكان، إمكانيةَ التوصل إىل توافقِ اآلراء يف اجملتمع، كما سيكفل قبوله له، مما ميكِّن من إعطاء أولويٍة              
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                 وقد أشارت اللجنة   .                                                                               أكرب للسياسات الرامية إىل إعمال هذا احلق على الصعيد الداخلي وعلى صعيد اجملتمع الدويل
                                                                                  نسان من قبل إىل أمهية تنفيذ قواعد حقوق اإلنسان ومعايريها القائمة يف سـياق                                              الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإل    

ُ     ً          إال أن احللقةَ اليت جتعل هذه االلتزامات ُملزمةً مفقودة  .  ٩ /    ٢٠٠٦                           حماربة الفقر املدقع يف قرارها                 وعليه، قد يكون   .            َ                       
       ومبا أن   .                         ل ويف مضمار التعاون الدويل                               ُ          ً                             من املفيد إدراج مفهوم االلتزام املُلزم، وخاصةً يف التعامل مع التزامات الدو

     ُ          ً                  قد اعُترف هبا فعالً باعتبارهـا        )                                          من قبيل احلق يف املسكن والصحة والتعليم       (         َّ                            احلقوق املتَّصلة بالقضاء على الفقر      
ُ                                                 حقوقاً لإلنسان يف العهود الدولية واملعاهدات الدولية األخرى، فهي إذن ُملزمة حبيث يقع على الـدول وعلـى                                                                             ً     

ٍ      َّ             ٌ                                       التزاٌم باختاذ تدابَري أو اعتماد سياساٍت تترتَّب عليها أعمالٌ تكفل احلصول على تلك احلقوق                          اجملتمع املدين                     َ             ٌ     ومن   .      
ُ        ٍ   َّ                                 ٍ                                                هنا، ُيمكن أن يرتكَز وضُع برنامجٍ فعَّال للتخفيف من وطأة الفقر على سياسٍة ترمي إىل إعمال حقوق اإلنسان                       َ             ُ     

   .            ُ                                   على النحو املُعترف به يف العهود الدولية ذات الصلة

            إذ ينبغـي     .                ِ                                                    ً                  عين االلتزام امللزِم وجوب إعمال احلقوق كلها على الفور، وال إنفاذها قضائياً فحسب                 وال ي   -   ٩٠
ّ               للدول وللمجتمع الدويل العمل حنو الوفاء بالتزاماهتما، وإن كان إعمال احلقوق تدرجيياً، شريطة أال ُينتـهك أّي                  ُ           ً                                                                            

ٍ              ٍ                        بإجراء عملياٍت عديدة على حنوٍ متزامن ومنفصل،                ِّ                          وقد يتسنِّى إنفاذ هذه االلتزامات      .   ٍّ                           حقٍّ منها أثناء هذه العملية                  
                                                                    َ                                      تشمل اإلجراءات اإلدارية، ومراجعة األداء االجتماعي، والتدقيق اجلماهريي، والَبت القضائي، وعمليات الرصد            

   .                              اليت تضطلع هبا آليات حقوق اإلنسان

َ                                  ومن املسائل األخرى املتعلِّقة جبدوى تنفيذ مبادَئ توجيهية للقضاء على ال            -   ٩١ ْ           فقر املدقع ضـرورةُ صـْوغ                            ِّ                     ُ               
ٍ             ُّ                              ُّ                         تعريٍف عملي للفقر املدقع، كي يتسنَّى وضع مؤشراٍت ورصد مدى حتسُّن عملية القضاء على الفقر أو حتقُّقهـا                              َّ                           ٍ     

             َّ                       ُ                                         وعلى حنو ما بيَّنه اخلبري املستقل، ميكن أن ُيشري تعريف الفقر املـدقع إىل                .             ًّ                    بوصف ذلك حقاًّ من حقوق اإلنسان     
ٍ      ٍ   وكتعريٍف بديلٍ   .                                                                من فقر الدخل، وفقر التنمية البشرية، واالستبعاد االجتماعي           ٍ                           مزيجٍ من األشخاص الذين يعانون           

ُ                      ٍ                                                                            له، إنْ ُحبِّذ حصُر من يعانون منه يف جمموعٍة فرعية أصغر من األشخاص بسبب قلة املوارد واملعوقات املؤسسية،                       ِّ  ُ  ْ      
     َّ              ويتحـتَّم تكـرار      .   ً عةً            ٍ                                                                        ميكن تطبيق هنجٍ متداخل يستهدف األشخاص الذين يعانون من أشكال الفقر الثالثة جمتم            

                                    ِّ                                      ٍ                        التأكيد أن من شأن هذا التعريف أن ييسِّر التوصل إىل توافق اآلراء يف اجملتمع، بتضحيٍة حمدودة من جانب أطراف 
ٍ                       ٍّ                                     كذلك، من شأنه أن يسمح بإعداد سياساٍت هادفة ومتكاملة على حدٍّ سواء يف ضـوء املعـايري الـدنيا         .     أخرى                                   

    .         ُ                                   تنوعة املُقترنة مبسألة القضاء على الفقر املدقع                                 واملبادئ األساسية الناظمة للحقوق امل

 -  -  -  -  -  


