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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٥البند 

  هيئات وآليات حقوق اإلنسان
  ٢٠٠٨تقرير احملفل االجتماعي لعام 

  )٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣- ١جنيف، (

  *)األردن(السيد موسى بريزات : املقرر -  الرئيس

  موجز

 الذي عقد يف جنيـف يف       ٢٠٠٨احملفل االجتماعي لعام    وتوصيات  لنقاشات  اً  موجزيتضمن هذا التقرير    
 ففي هذا القرار، قرر اجمللس    . ٦/١٣لقرار جملس حقوق اإلنسان     اً   طبق ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٣ إىل   ١الفترة من   

، مبـا فيـه     املدينللحوار بني ممثلي الدول األعضاء واجملتمع        اًاإلبقاء على احملفل االجتماعي باعتباره فضاء حيوي      
بشأن القضايا ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية الالزمة لتعزيز         املنظمات الشعبية واملنظمات احلكومية الدولية،      

  .متتع اجلميع حبقوق اإلنسان كافةً

، استمع احملفل   "البعد االجتماعي لعملية العوملة   "و" الفقر وحقوق اإلنسان  : " احملورين الرئيسيني  ويف إطار 
اإلطار املعياري حلقوق اإلنسان    :  تفاعلية بشأن املواضيع التالية وعالقتها بالفقر      وأجرى مناقشات لعروض اخلرباء   

 والشركات  املدينور ومسؤولية الدولة واجملتمع     ؛ وسياسات التجارة الدولية؛ ود    ةن اخلارجي ووالفقر املدقع؛ والدي  
 يف استئصال شأفة الفقر؛ واملساعدة والتعاون الدوليان يف جمال احلد من الفقر واستئـصال شـأفته؛                 عرب الوطنية 
 الفساد؛ واحلصول على العقاقري األساسية والرعاية الـصحية       / الرشيدة  العمل الالئقة واملؤاتية؛ واحلوكمة    وظروف
  .؛ وتغري املناخ؛ واألمن الغذائي واألزمة الغذائية واحلق يف الغذاءالكلفةامليّسرة 
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   مقدمة-  أوالً
لقرار جملس حقـوق   اً طبق٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣ إىل   ١قد احملفل االجتماعي يف جنيف يف الفترة من         ُع  - ١

  .٦/١٣اإلنسان 

للحوار بني ممثلي الدول  ياًعتباره فضاء حيو اإلبقاء على احملفل االجتماعي با   ٦/١٣وقرر اجمللس يف قراره       - ٢
بشأن القضايا ذات الصلة بالبيئة     ، مبا فيه املنظمات الشعبية واملنظمات احلكومية الدولية،         املديناألعضاء واجملتمع   

  .الوطنية والدولية الالزمة لتعزيز متتع اجلميع حبقوق اإلنسان كافةً

 اجمللس، من بني املرشحني الـذين عينتـهم اجملموعـات           ، عني رئيس  ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول    - ٣
للمحفـل   اًمقرر -  اإلقليمية، السيد موسى بريزات، ممثل األردن الدائم لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف، رئيساً       

املقرر مع الدول األعضاء وغريها مـن أصـحاب          -  وبعد أن تشاور الرئيس   . ٢٠٠٨االجتماعي يف دورته لعام     
  . للمحفل االجتماعي٢٠٠٨لعقد دورة عام  اًسبتمرب موعد/ أيلول٣- ١ الفترة املصلحة، أعلن

 واالستنتاجات ٢٠٠٨ للمناقشات اليت جرت يف دورة احملفل االجتماعي لعام موجزاًويتضمن هذا التقرير   - ٤
  جتمـاعي   تناوهلـا يف دورة احملفـل اال       اليت ميكـن  اليت خلص إليها والتوصيات اليت قدمها، إضافة إىل املواضيع          

  .٢٠٠٩لعام 

   تنظيم احملفل االجتماعي- اً ثاني
   افتتاح الدورة-  ألف

 اإلدالء ودعا رئيس جملس حقوق اإلنسان إىل    ٢٠٠٨املقرر دورة احملفل االجتماعي لعام       -  افتتح الرئيس   - ٥
يل، مبا فيها األزمـات     وأشار الرئيس يف بيانه إىل التحديات احلالية اليت يواجهها اجملتمع الدو          .  افتتاحية مبالحظات

وشجع املشاركني علـى    .  قاهرة لعقد اجتماع مثل احملفل االجتماعي      اًالغذائية واستمرار الفقر، وهي متثل أسباب     
  .حتقيق تقدم يف حتديد أفضل املمارسات يف جمال مكافحة الفقر

الفقر وكيفية استئصاله يف    أمهية التركيز على قضية     اً  مربزيف احملفل   املقرر املشاركني    -  طب الرئيس امث خ   - ٦
وشدد على وجود توافق يف اآلراء بأن الفقر ليس مشكلة اقتـصادية واجتماعيـة              . إطار العوملة وحقوق اإلنسان   

ألنه ميثـل احنطـاط      اًقوق اإلنسان أيض  حب تتعلق مشكلة   بل إنه مشكلة أمنية أو سياسية فقط،      هو  فحسب، وال   
  .الكرامة اإلنسانية

.  إىل تفاقم مشكلة الفقر إن مل تعالَج جبديةتؤديقرر، عالوة على ذلك، إن العوملة قد    امل -  وقال الرئيس   - ٧
. واملناطق الريفيـة  الضواحي  البسيطة، مثل الزراعة التقليدية وتربية املاشية يف        الرزق  كما أهنا تضر بسبل كسب      

ء على الفقراء، ناهيك عمـا      العبتزيد   اخلصخصة عرب جتميد تكاليف اخلدمات األساسية        فإنوإضافة إىل ذلك،    
  .حتدثه أدوات أخرى من أدوات العوملة املعروفة من آثار جانبية سلبية أخرى على الفقر والفقراء
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يف  اًجنحت يف زيادة عدد األغنياء؛ بيد أهنا سامهت أيضقد  أن سياسات التحرير االقتصادي الواضحومن   - ٨
  . أهنا ليست العامل الوحيد يف هذا الصددزيادة عدد احملرومني يف العديد من املناطق، رغم

 إضـافية للفقـر     نذير عواقب ناقوس خطر إضايف للمجتمع الدويل و     هي  واألزمة الغذائية العاملية الراهنة       - ٩
  . اآلثار السلبية احملتملة للعوملةفضالً عناملتعاظم ونقص الغذاء، 

إذكاء ) أ: (مداوالت احملفل االجتماعي ومناقشاته تتناوهلااملقرر أربعة جماالت ميكن أن  -  واقترح الرئيس   - ١٠
الدعم التقين ) ج(املبادرات العملية القابلة للتنفيذ؛ ) ب( الدويل مبشكلة الفقر والفقر املدقع؛ االهتمامالوعي وإثارة 

يمـاً يف   بدور أكثر تنظ  األمم املتحدة   اضطالع  احلاجة إىل   ) د(البلدان والوكاالت احملتاجة؛    لصاحل  قدرات  الوبناء  
  . الفقرملعاجلة مشكلةاجلهود الدولية تطوير وتنسيق 

. إلقاء كلمة ترحيـب   إىل  حلقوق اإلنسان   السامية  املقرر نائبة مفوضة األمم املتحدة       -  دعا الرئيس مث  و  - ١١
 حلقـوق    الـسامية  يف كلمتها انتباه املشاركني إىل تقرير مفوضة األمم املتحدة        السامية  واسترعت نائبة املفوضة    

. ، الذي أعدته بناء على طلب اجمللس باعتباره مسامهة أساسية يف مداوالت احملفل)A/HRC/SF/2008/2(اإلنسان 
. يف جمال حقوق اإلنسانحتد يواجه العامل على أن الفقر قضية من قضايا حقوق اإلنسان وأنه أخطر اً وشددت أيض

ملة إذا هي استهدت باملبادئ األساسية اليت ترتكـز         وأعربت عن اعتقادها بأنه ميكن إضفاء طابع إنساين على العو         
اسـتعمال  ضرورة  وألقت الضوء على    .  واملشاركة واملساءلة وعدم التمييز    اإلنصافعليها حقوق اإلنسان، مثل     

 املعايري الدولية حلقوق اإلنسان للتأثري يف وجهة العوملة وتعزيز فعالية عملية استئصال شأفة الفقر باعتبارمها جمـاالً  
  .حيتاج إىل املزيد من النقاش اًهمم

   تنظيم العمل-  باء

املقرر،  -  بتوجيه من الرئيس  ) انظر املرفق الثاين   (٢٠٠٨أعد برنامج عمل دورة احملفل االجتماعي لعام          - ١٢
  .صلحةامل وغريها من اجلهات صاحبة مسامهات الدول األعضاء مع مراعاة

، استمع احملفل   "البعد االجتماعي لعملية العوملة   "و" قوق اإلنسان الفقر وح ": ويف إطار احملورين الرئيسيني     - ١٣
  . مسألة مواضيعية وعالقتها بالفقر١٢، تلتها حوارات تفاعلية بشأن  خبريا٢٨ً  قدمهاإىل عروض

   احلضور-  جيم

  .انظر املرفق الثالث  - ١٤

   الوثائق-  دال

وبرنامج العمـل   ) املرفق األول ( املؤقت    جدول األعمال  ٢٠٠٨ دورة احملفل االجتماعي لعام      ُعرض على   - ١٥
قـوق  األمم املتحـدة الـسامية حل  الذي قدمته مفوضة ) A/HRC/SF/2008/2(والتقرير األساسي ) املرفق الثاين (

  .٦/١٣ من قرار اجمللس ٨بالفقرة  اإلنسان عمالً
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   أعمال الدورةموجز -  ثالثاً
 يف إطار احلوار التفـاعلي      اليت أُديل هبا  والبيانات  مت  اليت قُدِّ  للعروض   موجزاًأدناه  الوارد  يتضمن الفرع     - ١٦

  .)١(العروضتقدمي الذي تال 

  الفقر وحقوق اإلنسان -  ألف

  اإلطار املعياري حلقوق اإلنسان والفقر املدقع

ذكّرت اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، السيدة ماغدالينا سيبولفيدا كارمونا،               - ١٧
قـد  ) أ: ( أكدت ترابط حقوق اإلنسان والفقر املدقع من ثالثة أوجه          قد بأن دورات سابقة للمحفل االجتماعي    

 إعمال مجيع حقـوق اإلنـسان       إن) ب(النتهاكات حقوق اإلنسان ونتيجة هلا يف آن واحد؛          اًيكون الفقر سبب  
ُتوفر معايري ومبـادئ حقـوق      ) ج(؛  آلخر أمران يعّزز كل منهما ا     واجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر املدقع      

على أن القضاء على الفقر ليس     اً  وشددت أيض . كال األمرين معاً  لستئصاله أو   ال من الفقر أو     اً للحد اإلنسان إطار 
ما يرتبط الفقر بنكران أو انتـهاك حقـوق         اً  وغالب. قضية مهمة وملحة من قضايا حقوق اإلنسان      هو   وإمنا   ِمنَّةً

عليها يف معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية اليت تضع، هي والصكوك اإلقليمية، اإلطار املعياري اإلنسان املنصوص 
على أن أي مبادرة ترمي إىل معاجلة وضع  اًوشددت أيض. احلد من الفقر من منظور حقوق اإلنسانمسألة ملعاجلة 

  .ية واملساءلة والشفافملساواة وعدم التمييز، واملشاركةالفقراء جيب أن تسترشد مببادئ ا

 منرباً للتعبري عـن   إىل الدور املهم الذي يؤديه احملفل االجتماعي باعتباره          اًأيضوأشارت اخلبرية املستقلة      - ١٨
، أن هذا األخري حيتـل       الحظت على توقعاهتا من احملفل   ويف معرض تعليقها    . أحناء العامل شىت  لشواغل الناشئة يف    ا

مارسات يف جمال احلد من الفقر وتشجيع إدراج هنج يقوم على حقـوق             مكانة فريدة تسمح له بتحديد أفضل امل      
وقالت إنه ينبغي للمحفل أن يواصل التركيز على        . اإلنسان يف السياسات الرامية إىل احلد من الفقر والقضاء عليه         

. ما النـساء  سـي  ونتيجة للفقر على السواء، وإنه ينبغي تعزيز مشاركة الفقـراء، ال           اًالتمييز القائم، بوصفه سبب   
إىل العمل الذي اضطُلع بـه يف الـدورات          اًأيضوخلصت إىل القول إن الدورة احلالية للمحفل ينبغي أن تستند           

، حقوق الفقـراء  : توجيهية بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان     البادئ  امل ملشروعالسابقة وأن تستمر يف الترويج      
  .٢٠٠٦ ومحاية حقوق اإلنسان يف عام لتعزيز اللجنة الفرعية قد أعدته كانت وهو املشروع الذي

أما السيد أريرانغا بيالي، نائب الرئيس وعضو جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، فركـز       - ١٩
للفقـر   اً تعريفقد وضعتوذكّر بأن اللجنة كانت  . عرضه على عمل هذه اللجنة يف جمال الفقر وحقوق اإلنسان         

وأكد على اخلصائص .  على حنو مستدامري الدويل حلقوق اإلنسان أساسي يف احلد من الفقروقال إن اإلطار املعيا
الرئيسية لنهج قائم على احلقوق يف جمال احلد من الفقر، مثل احلقوق والواجبات، واملساءلة، واملساواة، وعـدم                 

                                                      

   : مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       على موقع  - كما وردت    -أُدرجت نصوص العروض كاملةً      )١(
www2.ohchr.org/english/issues/poverty/speakers_presentations.htm. 
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لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     فعن املساءلة، أشار بوجه خاص إىل الربوتوكول االختياري ل        . التمييز، واملشاركة 
  . هذه احلقوقفيما خيصاالقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتباره أداة للمقاضاة 

   والفقرةن اخلارجيوالدي

لتزامات املالية الدولية االقال السيد سيفاس لومينا، اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من   - ٢٠
  سيما احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،         لتمتع الكامل حبقوق اإلنسان، ال    ذات الصلة للدول على ا    

عوامل تطرح جمتمعـةً، مـن      هي  ملساعدة اخلارجية والفقر املدقع     ا واالعتماد الشديد على  إن عبء الدين املفرط     
عرب تقويض التزامات الدول أمام إعمال حقوق اإلنسان يف العديد من البلدان اً كبرياً منظور حقوق اإلنسان، حتدي

وتشري الدراسات إىل أن بعض     .  متتع الفقراء هبذه احلقوق يف البلدان املدينة        واالنتقاص من  يف جمال حقوق اإلنسان   
قوق اإلنسان، مثـل     اخلدمات العامة املتعلقة حب     مجيع البلدان تنفق على خدمة الدين كل سنة أكثر مما تنفق على          

  .التعليم والصحة

 إحدى الوسائل   أعباء الديون هو  اخلبري املستقل على أن خفض الدين اخلارجي من خالل ختفيف           وشدد    - ٢١
بيد أنه استرعى االنتباه إىل عدد من       . القدرة على حتمل عبء الديون    تأمني  الرئيسية للمسامهة يف احلد من الفقر و      
. املرتبطة بتـدابري هـذا التخفيـف      سيما بشأن الشروط     ، ال أعباء الديون الشواغل الرئيسية يف مبادرات ختفيف      

ىل تيسري التنمية واستئصال شأفة الفقر يف البلدان املنخفضة الدخل، ذلك أنه إوحده ال يؤدي فتخفيف عبء الدين 
  وأشار يف هذا الـصدد     . جيب إكمال هذا العمل مبساعدة إمنائية إضافية، خاصة يف شكل قروض ميسَّرة أو منح             

   ٠,٧ املستوى املـستهدف البـالغ  الرمسية ما فتئت تنخفض إىل مستويات أقل بكثري من  إىل أن املساعدة اإلمنائية     
ملؤمتر الدويل  الذي مت التوصل إليه يف ا     الذي أعيد تأكيده يف توافق آراء مونتريي        من الناتج احمللي اإلمجايل     يف املائة   

  .لتمويل التنمية

 سياسات التجـارة واملـساعدة      أن تكون ) أ: (ا يلي واختتم اخلبري املستقل عرضه بالتأكيد على أمهية م         - ٢٢
أعبـاء   عملية ختفيـف     تراعيأن  ) ب( مبساعدة ميسَّرة؛    أعباء الديون وأن تقترن مبادرات ختفيف     متسقة  والدين  
من أجل احلد من الفقر مع وضع كل بلد وأال تقوض متتع الفقراء حبقوق اإلنسان يف البلدان املنخفـضة                    الديون

  .أعباء الديون والفقراء يف برامج ختفيف املدينز الشفافية ومشاركة اجملتمع تعزي) ج(الدخل؛ 

، السيد ناصر شريدة، التايلاملقرر أن املتحدث  -  وعقب العرض الذي قدمه اخلبري املستقل، أعلن الرئيس       - ٢٣
ي وأن بيانه سيلقيه    األمني العام لوزارة التخطيط والتعاون الدويل باألردن، مل يتمكن من حضور احملفل االجتماع            

وركز بيان السيد شريدة على األثر املباشـر وغـري          . ممثل لبعثة األردن الدائمة لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف        
موارد احلكومة  قد يقلص بشكل مباشر     كبري   دين خارجي    وجودوأوضح أن   . املباشر للدين اخلارجي على الفقر    

فعة أن تفضي إىل زيادة الفقر بصفة غري مباشرة ألهنا تقـوض النمـو              ميكن للمديونية املرت  كما  . املتاحة للفقراء 
 ُتنفّـر كما ميكن أن    .  وخفض اإلنفاق على البنية األساسية االقتصادية      عدم التيقن االقتصادي عرب زيادة مستوى     

 اًووقائع وأرقاممعلومات تضمن البيان أيضاً و.  للنمو االقتصادياًمهم الذي ُيعّد عنصراً االستثمار األجنيب املباشر
  .عن جهود حكومة األردن الرامية إىل خفض دينها اخلارجي
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   يف استئصال شأفة الفقرومسؤوليتهادور الدولة 

حتدث السيد يل باودونغ، املمثل الدائم جلمهورية الصني الشعبية لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف، عن                 - ٢٤
 فشدد على ،عوامل اجتماعية وتارخييةالفقر ينشأ عن الحظ أن و. دور الدولة ومسؤوليتها يف استئصال شأفة الفقر

  .أن النهوض حبقوق اإلنسان مكّون أساسي يف استئصال شأفة الفقر

 وشدد على أنه ،وعرض السيد يل باودونغ جهود حكومة الصني واستراتيجياهتا يف جمال القضاء على الفقر  - ٢٥
  األلفية املتمثل يف    يف الصني، تقلصت مستويات الفقر وحتقق هدف       عرب النهوض باحلق يف االكتفاء الذايت والتنمية      

ـ      .  قبل هذا املوعد بكثري    ٢٠١٥النصف حبلول عام    مبقدار  خفض الفقر    إىل  اًوأوضح أن جناح دولته يعزى أساس
وشـجع علـى    . تنفيذ استراتيجية إمنائية ِمن ُصْنعها تضع الشعب يف صلب اهتماماهتا وتتالءم مع سياقها الوطين             

التعاون بني بلدان اجلنوب الستئصال الفقر وشدد على أن البلدان، يف سعيها إىل القضاء على الفقر، ينبغـي أن                   
  . اخلاص هبا مع مراعاة سياقها احملليمسارهاُيسمح هلا باتباع 

  املساعدة والتعاون الدوليان

ر بن حممود، كاتب الدولـة      عوجل موضوع املساعدة والتعاون الدوليني يف العرض الذي قدمه السيد عم            - ٢٦
فقد وصف أنشطة الصندوق وجتاربه الناجحة يف جمال التخفيف من          . التونسي املكلف بصندوق التضامن الوطين    

 من قبيـل الـسكن      مرافقويدعم الصندوَق تربعات اجلمهور وهو ميول       . وطأة الفقر يف املناطق املعزولة والريفية     
، اليت تكمل استراتيجيات حكومية أخرى يف جمال ترتب على هذه املبادرةو .واملشاريع واملدارس واملراكز الصحية 

تكرارها يف  اًوقد استرعت االهتمام الدويل وجيري حالي. احلد من الفقر، اخنفاض شديد يف مستويات الفقر يف البلد
  .بلدان أخرى

ت ودعا املشاركني إىل إجـراء  املقرر باب التعقيبا -  أعاله، فتح الرئيساملبينة  مجيع العروض  تقدمي وبعد  - ٢٧
 إيـران و  مداخالت من ممثلي إندونيـسيا      هناك كانتو.  تفاعلي بشأن املواضيع اليت تطرقت إليها العروض       حوار

 واجلمهورية العربية السورية  جنوب أفريقيا    و اجلزائروتركيا   و الربازيلو) باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   (باكستان  و
ك من اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان ومنظمة العمل الدولية ومنظمـة            وكذل،  اليمنوماليزيا  وكوبا  و
  . القرن احلادي والعشرين يفنوباجل -  شمالال

أنه و اً يف آن مع    هلا ونتيجة  اتفاق عام على أن الفقر املدقع سبب النتهاكات حقوق اإلنسان           هناك وكان  - ٢٨
إنه وقيل  . اختاذ إجراءات على األمد القصري واملتوسط والبعيد       يتطلب    اجلوانب ينبغي معاجلته بانتهاج هنج متعدد    

جيب إدراج املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف اخلطط الوطنية للحد من الفقر وجتـسيدها يف املعـايري واللـوائح                 
 العديد وأكد. التجارية الدولية للمؤسسات املالية الدولية قصد إجياد نظام اقتصادي دويل يتسم بالعدل واإلنصاف

  .من املشاركني على أمهية وجود نظام جتاري دويل منفتح وعادل وغري متييزي

 للحوار التفاعلي   اً فريد فضاء على احملفل االجتماعي بوصفه       اإلبقاء اجمللسقرار  ورحب معظم املتحدثني ب     - ٢٩
  .نظمات الشعبيةاملبني آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وخمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، مبا فيها 
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عاجلة قضية الفقر من منظور حقوق      مل فإن أي هنج تضعه وتتبعه منظومة األمم املتحدة       وعالوة على ذلك،      - ٣٠
 محتـوى ف. من بينها معايري منظمة العمل الدولية      و املتصلة باملوضوع  مجيع الصكوك     ينبغي أن يستند إىل    اإلنسان

سـيما   ، ال يف هذا الصدد   واضح بوجه خاص   تصلة باملوضوع امل صكوك منظمة العمل الدولية      حقوق اإلنسان يف  
أبرِزت العالقة بني معايري كما . )السخرة(  والعمل اجلربيالصكوك املتعلقة حبقوق العمال والتمييز وعمل األطفال

  .العمل الدولية وإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 وأنه  كمترادفنييستعمالن  " الفقر املدقع "و" الفقر"ىل أن مصطلحي    وعن تعريف الفقر، استرعي االنتباه إ       - ٣١
غري الفقر   بني الفقر املادي و    بوضوحعلى ضرورة التفريق     ُشددكما  . ينبغي للمحفل االجتماعي أن يتجنب ذلك     

 الفقـر يف   ، ذلك أنه ال ميكن اختزال تنوع      الً مضل أمراً يف اليوم    ات الدوالر  عدد قياس الفقر مبؤشر   واعُترب. املادي
  . واحدخمتلف البلدان يف رقم عاملي

 وتأثريها السليب يف الفقـر      جوانبها السلبية وعلق عدد من املمثلني على عملية العوملة فألقوا الضوء على             - ٣٢
إنه إذا  قيل  و. من العوملة ينبغي أن تقترن بالعدالة االجتماعية      ق  قاليت تتح  الرأي القائل إن مكاسب الكفاءة       وأقروا
 احلكومات هي املسؤولة يف املقام األول عن تنفيذ السياسات الوطنية الرامية إىل استئصال الفقر، فإن تنفيذ                 كانت

فاجلهود احمللية ملكافحة الفقر جيـب أن       . ما يتداخل مع عوامل متعددة على الصعيد الدويل        اًهذه السياسات غالب  
هذا السياق دور املساعدة والتعاون الدوليني باعتبارمها يف أُبرز و. انداعمو ان مساعدان دولي وتعاونيكملها إطار

 الصعوبات اليت تواجهها معظم البلدان      إزاءعرب عن أسف     أُ بينماعاملني حامسني يف جمال استئصال شأفة الفقر،        
  . يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية٠,٧ املتقدمة يف حتقيق هدف ختصيص

 والفساد على الصعيد    ، رشيدة حوكمةأى بعض املتحدثني أن أسباب الفقر املدقع تشمل عدم وجود           ور  - ٣٣
، وهـي   والعقوباتالقسرية املتخذة من جانب واحد،      تدابري  الأشار آخرون إىل االحتالل األجنيب و     بينما  الوطين،  

قلة وذات سيادة، وتـضع عقبـات       أسباب تؤثر مباشرة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية لدول مست         
  .كامالً اًإضافية أمام متتع الشعوب واألفراد الذين يعيشون يف كنفها جبميع احلقوق متتع

وضرب العديد من املشاركني أمثلة على أفضل املمارسات مستقاة من مجلة من الربامج االجتماعيـة أو                  - ٣٤
 وتقامسوا معلومات عن حتديات وجناحات اجلهود الوطنية تنفَّذ على املستوى الوطيناليت برامج الضمان االجتماعي 

 التدابري احملددة املتخذة من أجل املسامهة يف مكافحة الفقـر علـى             شملتوعلى املستوى الدويل،    . الفقرملكافحة  
 املبادئ التوجيهية بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان، ومحلـة          مشروع: الصعيد العاملي ما يلي على سبيل املثال      

 على أن   ضماريف هذا امل  ُشدد  و. ، وصندوق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ملكافحة الفقر       "مكافحة اجلوع والفقر  "
األمم املتحدة السامية  ينبغي أن تظل أولوية رئيسية من أولويات مفوضيةمن منظور حقوق اإلنسان مكافحة الفقر 

  .قوق اإلنسانحل

  السياسات التجارية الدولية والفقر

واملدير املؤسس باملعهد الدويل للتنمية اإلدارية ري ليهمان، أستاذ االقتصاد السياسي يب -  تطرق السيد جان  - ٣٥
يف حد ذاهتا   ال تؤدي   جملموعة إيفيان، ملوضوع السياسات التجارية الدولية والفقر فبدأ عرضه بالقول إن التجارة             
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مل ُتحـسن صـنعاً إذ      مة التجارة العاملية والبنك الدويل       من الفقر وإن منظمات مثل األمم املتحدة ومنظ        إىل احلد 
 يف أوروبا   اإلعاناتأن خفض    اًوإذا كان صحيح  . سامهت يف الفقر  واإلعانات قد   بأن احلواجز التجارية    أوحت  

 على أن مشكلة الفقر احلقيقيـة       قد شدد السيد ليهمان    الفقراء يف العامل النامي، ف     كثرياًوالواليات املتحدة سيفيد    
 الرشيدة وتكـوين رأس املـال       احلوكمةيرى أن وجود ظروف حملية مالئمة، مثل        هو  و.  الصعيد احمللي  يفكمن  ت

بالنسبة  واستقرار االقتصاد الكلي، أهم من التجارةالبشري والقدرة على تنظيم املشاريع القائمة على روح املبادرة 
ونغ وسنغافورة باعتبارها مناذج إجيابية بينت كيـف        أشري إىل كوريا اجلنوبية وتايوان وهونغ ك      و. للحد من الفقر  

  .استقرار االقتصاد الكليحتقيق ميكن احلد من الفقر من خالل تنمية رأس املال البشري و

قد ُنصحت   معظم البلدان    إن السيدة آيلني كوا، منسقة برنامج التجارة والتنمية، مركز اجلنوب،           وقالت  - ٣٦
،  الفقر يف أقل البلدان منواًزيادة حدة صاد العاملي بواسطة الصادرات، مما أدى إىلاالقتاندماجاً يف بأن تصبح أكثر 

وأوردت . ني العـاملي   والتجـارة  النمو االقتصادي  زيادة   رغمجنويب الصحراء الكربى، وذلك     سيما يف أفريقيا     ال
 الواردات زيـادة    دت زا ن كيف إحصاءات عن قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية يف عدد من البلدان كي تبيّ           

ـ   .  وتقلص عائدات األسر   وتسريح العمال  يف اإلنتاج    شديدحادة، مما جنم عنه اخنفاض        الـسياسة   توملـا كان
االقتصادية القائمة على الصادرات غري قابلة لالستمرار على املدى الطويل بالنسبة إىل مجيع البلدان وتتـسبب يف                 

 ، مع إعـادة    البلدان واملناطق  عادة النشاطني الزراعي والصناعي يف    استانكماش األسواق احمللية، فقد أيدت فكرة       
  .النظر يف أساسيات النظام التجاري قصد وضع حقوق اإلنسان يف صلب االلتزامات بتحرير التجارة

وأشار السيد ديفيد لوك، كبري املستشارين التجاريني ومنسق وحدة التنمية التجارية والبشرية يف برنامج                - ٣٧
 ترتب على العوملة تقدم تكنولـوجي وتكامـل          قد  إىل أنه  ،جنيف، يف العرض الذي قدمه    /تحدة اإلمنائي األمم امل 

.  الدخل عرب البلدان وداخلها، من جهة أخـرى        تزايد تفاوتات  اإلنتاجية، من جهة، و     يف اقتصادي ومايل وزيادة  
قد أخذ   والتنمية وشدد على أن الربنامج        يف جمال التجارة   هوأولويات أنشطة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    ووضَّح  
  . من القرن املاضيمنذ التسعينات مهماً اًضوعيومو اًحتليلي اًدوريؤدي 

 بربادوس واجلمهوريـة    وبيانات ممثل ب وأدىل. املقرر املشاركني إىل إجراء حوار تفاعلي      -  مث دعا الرئيس    - ٣٨
   يف حد ذاهتا ال ختفف من وطأة الفقر مباشـرة ألنـه             واعُترف بأن التجارة  . العربية السورية واملكسيك واليمن   

إىل أن للتجارة الدولية     اًوأشري أيض . الفقراءأحوال  ال توجد ضمانة بأن يكون للثروة النامجة عن التجارة تأثري يف            
قع على أنه جيب مراعاة وا     اًوُشدد أيض . احلد من الفقر   سبيل    هبذا املعىن خطوة يف     كانت جولة الدوحة  وأندوراً  

وُدعي احملفـل العـاملي إىل أن يوصـي مبواصـلة           . البلدان النامية وتارخيها عند وضع سياسات واتفاقات جتارية       
املفاوضات يف إطار منظمة التجارة العاملية من أجل إبرام اتفاق يساهم يف التخفيف من حدة الفقر، خاصة يف أقل 

  .البلدان منواً

  ةالشعبيالقاعدة فقر على مستوى  يف استئصال شأفة الاملديندور اجملتمع 

بقوهلـا إن سياسـات    للتحالف العاملي ملشاركة املواطنني، علقت السيدة إنغريد سريناث، األمينة العامة   - ٣٩
  تـرى أن   وهـي . يف الفقر  اًما تكون سبب   اًالدولة اليت تستبعد الفئات املهمشة يف اجملتمع من التمتع حبقوقها غالب          

  القائمة على املشاركة بوصفها حالًاحلوكمةوأشارت إىل .  املهمشني"مكرب ألصوات"  عنعبارةاملدين هو اجملتمع 
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والسياسات اليت تسترشد باحتياجات أشد فئات . ملعظم القضايا اليت طرحت أثناء احملفل االجتماعي، مبا فيها الفقر
يف الوقت ذاته عن قلقها إزاء أعربت املتحدثة و.  وفعاالًعادالً اً أن تنفَّذ تنفيذهي اليت ميكن اًوهتميش تضرراًاجملتمع 
 مـن مث يف أنـشطته       املدين وأن تـؤثر   د حرية اجملتمع    قيِّمشاريع قوانني يف عدد من البلدان من شأهنا أن تُ         وجود  

  .وجهوده الرامية إىل احلد من الفقر والقضاء عليه

العامل  -  ل احلركة الدولية إلغاثة امللهوفن، وكالمها ميثلسيدة برييز دي برييز والسيد جون كل من اوقدَّم  - ٤٠
بينت قد و.  الفقرية يف مجهورية أفريقيا الوسطى وغواتيماالاجملتمعات احملليةعمل احلركة مع ل وصفاً مفصالًالرابع، 

 ما يكونون أول من يعمل على تغيري ظروفه املعيشية  الفقر املدقع دائماًيشون يعمن أن اجملتمعاتجتربتهما مع هذه 
. وجيب من مث تشجيعهم على املشاركة الكاملة يف االستراتيجيات احمللية والوطنية الرامية إىل القضاء على الفقـر                

 يف املساعدة على مد اجلسور بني من يعيشون الفقر املدقع وغريهم من فئات اجملتمع،                يؤديه  دور املدينلمجتمع  ول
  .احلوارعرب  واملالئمة يف احملافل ،سيما السلطات الوطنية واحمللية واخلدمات العامة ال

 ممثلو منظمة الفرنسيسكان الدولية واجمللس الدويل وأدىل. املقرر باب النقاش للمشاركني -  مث فتح الرئيس  - ٤١
  املدين  إن اجملتمع    وقيل. بيانات بشأن احملور موضع النقاش    بأطلس واالحتاد الوطين للمرأة التونسية      منظمة  للمرأة و 

 يف بعمل إحدى املنظمات  على ذلك بعمل جبار يف جمال مكافحة الفقر املدقع؛ وُضرب مثال حمددما برح يضطلع
أكثر من غريهن بسبب أوجه عدم      من الفقر    واحُتّج بأن النساء يتضررن       الفقر على النساء   تأثريوأشري إىل   . اهلند

استراتيجيات استئصال الفقر وأنه ينبغـي أن      وأيد املتحدثون الرأي القائل إنه ينبغي عدم تعميم         . املساواة البنيوية 
  .تراعي هذه االستراتيجيات البعد اجلنساين للفقر

  يف جمال استئصال الفقراالجتماعية دور الشركات عرب الوطنية ومسؤوليتها 

أشار السيد فيليبو فيغليو، مدير احللول التجارية يف اجمللس العاملي لألعمال التجارية من أجـل التنميـة                   - ٤٢
وعرض العديد من دراسـات     .  جزء من عملية التغلب على حتديات التنمية       األعمال هو ملستدامة، إىل أن قطاع     ا

 القطاعات املتدنية الـدخل وتفيـدها     فيها شركات تضطلع مبشاريع يف البلدان النامية تشرِك      اليت تشمل   احلاالت  
ومن . املدين األوساط املعنية بالتنمية واجملتمع التجارية املستدامة والشاملة مع الشركاء منأنشطة األعمال وتشجع 

األساسي النظر إىل دور التجارة على أنه يتجاوز جمرد توفري املوارد وأن ينعكس ذلك يف النقاش بشأن التعـاون                   
التقدم االجتماعي واالقتـصادي    حتقيق   يساهم يف     رئيسياً فينبغي مناقشة مسألة التجارة باعتبارها عامالً     . اإلمنائي

  .ستفيدة رئيسية من اجلهود الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامةوم

أما السيد جريالد باشود، املستشار اخلاص للمثل اخلاص لألمني العام املعين مبـسألة حقـوق اإلنـسان                   - ٤٣
والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، فأعرب عن اعتقاده بأن بإمكان القطاع اخلاص أن يساهم 

ويف مقدور القطـاع    .  أساسي لالستثمار وفرص العمل    هو مصدر التخفيف من حدة الفقر ألن جمال األعمال        يف  
.  مواتية حلقوق اإلنسان وكسر حلقة الفقـر        ظروفاً يهيئاخلاص أن يولّد النمو ويعزز املطالبة حبكم القانون، مما          

 يسمح بالتخفيف من وق اإلنسان وشخَّص حالً باألثر السليب الذي حيدثه قطاع األعمال يف جمال حقواعترف أيضاً
اإلطار الثالثي لألعمال وحقوق اإلنسان، أي واجب الدولة املتمثل يف محاية حقوق هو حل يتمثل يف ذلك األثر، و
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االنتصاف يف حالة انتهاك تلك احلقوق، وواجب قطاع األعمال بأن حيترم مجيـع حقـوق             وإتاحة سبل   اإلنسان  
  .نياإلنسان يف كل وقت وح

املقرر على أن املوضوع حمل النقاش مهم ويطرح معضلة أمام اجملتمع الدويل، مما يتطلب             -  وشدد الرئيس   - ٤٤
 ممثل كل مـن     وأدىل. مث فتح باب التعليق والسؤال أمام املشاركني      . من األمم املتحدة املزيد من التفكري والبحث      
ك نائب رئيس جلنة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة         بيان، وكذل بجنوب أفريقيا واجلمهورية العربية السورية      

  .والثقافية واخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع

ل إن هنـاك    يوق. وأُعرب عن قلق إزاء واجب الدولة بتوفري احلماية من تعسفات الشركات عرب الوطنية              - ٤٥
 أكثر مما متلكه  وارد  امل  من  هذه الشركات ألن هذه األخرية متتلك       التحكم يف  ال ميكنها واقعياً  اليت   من الدول    اًعدد

قواعد واضحة بشأن املسؤوليات واجملاالت اليت حتتـاج إىل   أنه ال توجد    وعالوة على ذلك، ادُّعي     . الدولة نفسها 
  . املتعددة اجلنسياتالشركاتمحاية الدولة فيما خيص 

  د فرص العمل عامالن مهمان يف احلد من الفقـر، لكنـهما             على أن النمو االقتصادي وإجيا     وُشدد أيضاً   - ٤٦
فالفقراء ال يستفيدون من النمو الوطين يف الغالب ويعيشون على الكفاف من أعمال متدنية              . ال يكفيان بال شك   

  .نهج متعدد اجلوانب وأال ُيقتصر يف ذلك على الشركاتب األخذمكافحة الفقر تتطلب و. األجر

اليت ترمـي إىل    " االتفاق العاملي "جود مبادرة من مبادرات األمم املتحدة، وهي مبادرة          إىل و  وأشري أيضاً   - ٤٧
 االتفـاق  دعمبيد أنه يتعني . تدعيم العالقة بني حقوق اإلنسان ومكافحة الفقر واملسؤولية االجتماعية للشركات 

  . من عامل اخلطاب النظريإلخراجهبادرات ملموسة وواقعية مبالعاملي 

   االجتماعي لعملية العوملة البعد-  باء

   ومؤاتيةالئقةظروف عمل 

لعوملـة  ارميوند طوّريس، مدير املعهد الدويل لدراسات العمل يف منظمة العمل الدولية، على أثـر               ركّز    - ٤٨
 جديـداً رة واالستثمار األجنيب املباشر قد جلبت منواً        احلأن العوملة اليت تتخذ شكل التجارة       فأوضح  االجتماعي،  

  بني البلـدان    ال   بالتساويتوزعا  العوملة مل ت  ؛ لكن هاتني الفائدتني اللتني عادت هبما        ةفرص عمل جديد  وخلقت  
 العوملة  وأدت.  وصارت سوق العمل أشد تقلباً     معتدالًفقد ارتفعت األجور احلقيقية ارتفاعاً      . داخل كل بلد  ال  و

الذي سيصدر قريبـاً عـن      " عامل العمل "تقرير  إىل زيادة حدة عدم استقرار سوق العمل، كما سيتبني من           املالية  
ويف هذا السياق، ُوجه االهتمام إىل الرزمة الشاملة من السياسات اليت وضعتها منظمة العمل . منظمة العمل الدولية

املبـادئ  واحلمايـة االجتماعيـة؛     والنهوض بالعمالة؛   :  األربعة اكوِّناهتمب،  "برنامج العمل الالئق  "الدولية بعنوان   
كمِّل برنامج العمل الالئق مبادرتان اثنتان اختذهتما منظمـة         تو. احلوار االجتماعي وقوق األساسية يف العمل؛     واحل

 الصادر يف العمل الدولية مؤخراً تتمثالن يف إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل
  الـصادر يف   أن العدالة االجتماعية من أجل عوملة منصفة         ومتابعته؛ وإعالن منظمة العمل الدولية بش      ١٩٩٨عام  
  .ومتابعته، ٢٠٠٨عام 
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 األعمـال   أوساطوحسب رأي برينت ويلتون، نائب األمني العام للمنظمة الدولية ألرباب العمل، فإن               - ٤٩
ت، فإن هلا تأثرياً ويف حني أنه من اجللي أن العوملة تعين الشركات املتعددة اجلنسيا. وأرباب العمل يرحبون بالعوملة

وال تزال مقرات األغلبية الساحقة مـن مؤسـسات         . مهيمناً على مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم      
وتلك املؤسسات ضعيفة من . متيل إىل الصغر أو التوسط من حيث حجمهاهي  و،األعمال موجودة يف بلداهنا األم

وأكـد  . إلدارة ومهارات املوظفني والولوج إىل األسواق     حيث إمكانيات حصوهلا على التمويل وعلى مهارات ا       
عمال الصغرية واملتوسطة احلجم على االستفادة من       السيد ويلتون أنه ينبغي للحكومات أن تساعد مؤسسات األ        

 مؤسسات األعمال إنشاء احلكومات القطاع اخلاص وأن تشجع على بذنه ينبغي أن جتأهم من ذلك واأل. العوملة
دعم وتنفذ إعالن   أن ت  الدول، يف ختام مداخلته، على        السيد ويلتون  وحث. املبادرةروح   قائمة على واملشاريع ال 

وإعالن منظمة العمـل  ، ١٩٩٨ الصادر يف عام   ،منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل        
الذي اعتمدته باإلمجاع مجيـع     ،  ٢٠٠٨ الصادر يف عام     ،ن العدالة االجتماعية من أجل عوملة منصفة      أالدولية بش 

ينطوي على إمكانية جعل منظمة العمل الدوليـة أقـدر علـى            هو   و ،الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية     
  .االستجابة الحتياجات الدول األعضاء

ا بُيوندي، مديرة االحتاد الدويل للنقابات العمالية، مكتب جنيف، أشارت  - ٥٠  يضاً أويف العرض الذي قدمته آّن
، وعلقت .٢٠٠٨عالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عوملة منصفة الصادر يف عام               إإىل  

ورحبت بالنمو احلاصل يف االقتصاد .  بالقول إن اإلعالن سيساعد يف تشكيل عملية العوملة، قضايا العملفيما خيص
 تنبع هناب حقوق العمال، وخاصة العامالت، ومن  على حساحيدث قد لكذ وفرص العمل، لكنها حذرت من أن

  ودعت أيضاً إىل تطبيق قوانني العمل تطبيقاً حقيقيـاً،         . عمليات حتقق من املطابقة للواقع     إجراء   ضرورة البدء يف  
املفاوضة اجلماعية، وذكّرت بأن منظمة أرباب العمل سـبق أن   بمعيات و اجلال سيما ما يتصل منها حبرية تكوين        

  .ذا األمرأقرَّت هب

وأدىل ببيانات ممثلو بلجيكا وشيلي وإكوادور وإيطاليا وبريو        . املقرر احلوار التفاعلي   -   افتتح الرئيس  مث  - ٥١
  .العاملية" اإلسربانتو" رابطة باإلضافة إىل ،وأوكرانيا

، رغم أهنا يف بعض اً هاماً اقتصادياًت إىل حتقيق عدد من البلدان جناحدوأُشَري إىل أن اتفاقات التجارة قد أ  - ٥٢
وقد أضعفت العوملة قدرة العمال على املفاوضة اجلماعية مقارنة مبا كان عليـه             .  حقوق العمال  تاألحيان جتاهل 

وهناك توقع خاطئ بأن . ، وأدت يف بعض احلاالت إىل تدهور ظروف العملالثمانينات من القرن املاضيالوضع يف 
   بشأن وضع العمال املهاجرين الـذين  شواغل عن  وأُعرب. عرض العمل  إىل زيادة  النمو االقتصادي تلقائياً     يؤدي

 .، وخاصة يف االقتصاد غري الرمسي حيث ال تطبَّق معايري العملالئقةال يتمتعون بظروف عمل 

تشكل عالمـةً  واعُترب إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عوملة منصفة وثيقة             - ٥٣
 االلتزامات األساسية   وحيدِّدث إنه يؤكد جمدداً الروابط بني التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية،            حي فارقة من 

التـرابط بـني    عالقة  اليت تقع على عاتق منظمة العمل الدولية والدول األعضاء فيها، وُيدخل عنصراً مبتكراً يف               
 بأي  االستفادة منه قوق األساسية يف جمال العمل أو        بانتهاك املبادئ واحل   التوسل عدم جواز    وهولتجارة والعمل،   ا

 آراء تدعم إدمـاج     طُرحتو. الً ميثل حتدياً  اوال يزال تنفيذ اإلعالن تنفيذاً فع     . شكل آخر كميزة نسبية مشروعة    
  .برنامج العمل الالئق الذي وضعته منظمة العمل الدولية يف جدول أعمال جملس حقوق اإلنسان
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  د والفساة الرشيدةكمواحل

مـن  سبب نادية بالغوبان، عضو منظمة الشفافية الدولية اليت يوجد مقرها يف سويسرا، إن الفساد  قالت    - ٥٤
النـشاط  وقد وضعت منظمة الشفافية الدولية تصوراً ملركز خمتص يف          . عقبة أمام التنمية  وأسباب الفقر الرئيسية    

تلقي ) أ: (عن طريقوذلك  حبقوقهم واملطالبةللفساد  املشورة القانونية يساعد الفقراء يف التصدي الّدعوي وإسداء
  .بناء القدرات) د(؛ النشاط الّدعوي) ج(تقدمي املشورة القانونية؛ ) ب(الشكاوى؛ 

 يف مرصد مساءلة القطاع العام، والنشاط الّدعويالسيد ديريك لوِيت، رئيس شعبة وسائل اإلعالم أطلع و  - ٥٥
الـيت  من العقبات الرئيسة    هو   احلوكمة   ضعف إن    فقال  يف جنوب أفريقيا،   املشاركني على جتربته يف قرية صغرية     

 على  أيضاً تنطوي   بل إهنا تنطوي على الفساد فحسب،     ال   جنوب أفريقيا، وهي عقبة      ف الفقر يف  يحتول دون ختف  
 حق املوظفني  اإلرادة السياسية الختاذ إجراءات يفوعدم توفر ،سوء أداء موظفي احلكومة يف إدارهتم للموارد العامة

ويكتسي رصد املساءلة من ِقبل اجملتمع املدين أمهية قصوى يف مكافحة ذلك، فاستقاللية منظمات اجملتمع . املقّصرين
 أكثر دعوّيةأنشطة القيام ب أشد فعالية، إىل جانب    طريقة حكمها رصداً  املدين متكنها من رصد مساءلة الدولة عن        

 مساءلة احلكومات على مجيع األصعدة، وخباصة علـى الـصعيدين           ويلزم .لةتعلق بقضايا املساء  فيما ي استقاللية  
.  واختاذ اإلجراءات التصحيحية   ،التخطيط وامليزنة، وتنفيذ الربامج، واملراقبة    كفاءة وفعالية   اإلقليمي واحمللي، عن    

دين تـدرجيياً مـن      املساءلة جزءاً من احلوكمة الرشيدة ومتكني منظمات اجملتمع امل         جعلوصى املتكلم بضرورة    أو
  .مساءلة احلكومات

 مركز أوسلو املعـين     ،احلوكمة والفقر قسم  يف  ياسات  يف الس مستشارة  وهي   املكاوي،   ى هن تروإذ ذكّ   - ٥٦
 االجتماعي يصف الفقر بأنه من أسـباب انتـهاكات          احملفلباحلوكمة التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بأن        

ت إن أركان احلوكمة الدميقراطية اليت وضعها برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي            ، قال هانتائجمن  حقوق اإلنسان و  
 من يتحملون وعلى أداء  بصورة شاملةتسعى إىل التصدي هلذا األمر عن طريق العمل على إشراك أصحاب احلقوق

يـة،  جمموعة احلوكمة الدميقراط   وأكدت أن . يستجيب للمطلوب على حنو   الواجبات لسياسات وخدمات منصفة     
 احلوكمة واحلد من الفقر بوصفهما وجهني لعملة واحـدة،          تتعامل مع مسأليت   ملكتب السياسات اإلمنائية،     ةالتابع

العمليات ) أ: (تعلق مبا يلي  فيما ي وقدمت أمثلة على األدوات والربامج اليت يضعها مركز أوسلو املعين باحلوكمة            
 جتربة الضعفاء واملهمَّشني واليت هي جزء ال يتجـزأ مـن            عبيستوالوطنية لتقييم احلوكمة اليت تفصَّل على حنو        

 وبناء الشراكات من أجل إمناء القدرات يف املسائل اجلامعة كحوكمة يةتبادل املعارف امليدان) ب(عمليات التنمية؛ 
  . املنصفة للخدمات وللقطاعات املعنية باألهداف اإلمنائية لأللفيةواإلدارةاألراضي 

وأدىل ببيانات ممثلـو  .  املقرر املشاركني إىل حوار تفاعلي بشأن العروض املذكورة أعاله    - ودعا الرئيس     - ٥٧
 اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين وكذلك نائب رئيس - بنغالديش واجلمهورية العربية السورية ومنظمة الشمال 

، واخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنـسان والفقـر            عية والثقافية اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتما      
، على سبيل املثال، يزيد التكاليف وينقص فهو. متناسبومت التأكيد جمدداً أن أثر الفساد على الفقراء غري      . املدقع

 اإلنـسان أن يـأيت      نهج قائم على حقوق   األخذ ب ومن شأن   . الفقراءمن نوعية اخلدمات العامة اليت يعتمد عليها        
 .بفائدة عميمة يف مكافحة الفساد عن طريق إضافة عناصره احملورية، كاحلصول على املعلومات، واملساءلة، والتمكني
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باً كلياً على احلكومات الوطنيـة يف       نَصولوحظ أيضاً أن التركيز التقليدي على مكافحة الفساد كان مُ           - ٥٨
 يف املراكز املالية ة، يف أحيان كثري،فهذه الفئة األخرية ختتبئ. املُفسدينلى البلدان النامية، وعلى الفاسدين وليس ع

وقيل إن مبالغ الرشاوى الـيت      . ويف الشركات عرب الوطنية ويف مكاتب الوساطة القانونية واخلدمات االستشارية         
ية املمنوحة لبعض البلدان ، يف بعض احلاالت، مبالغ املساعدة اإلمنائية الرمسفوق الشركات عرب الوطنية قد ت    هاتدفع
 كاملساءلة عنـه علـى      ة أن املساءلة عن الفساد على الصعيد الدويل ضروري         على  مت التأكيد  وبالتايل فقد . النامية

 واستحداث ، وإنشاء املؤسسات، ال بد من وضع القوانني،وللقضاء على البيئة اليت تشجع الفساد. الصعيد الوطين 
سؤولني يف القطـاع  امل وإخضاع ،أمناء املظامل واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان      ومكاتب   ،اإلجراءات اإلدارية 

  .العام للتدقيق الربملاين

  ميّسرةية بأسعار ساساحلصول على العقاقري والرعاية الصحية األ

 ، سياسات األدوية والوصول إليها واستخدامها الرشـيد       قسمريتشارد لينغ، وهو مسؤول طيب يف       أشار    - ٥٩
قال إنه من بني الطرائق املتبعة لقياس فلصحة العاملية، إىل احلق يف الصحة اسياسات ومعايري األدوية يف منظمة إدارة 

والحظ أنه من الضروري، ألجل حتـسني تـوفر         . حتليل الوصول إىل األدوية   ما يتمثل يف    مدى التمتع هبذا احلق     
 ،وتيّسرها ومدى توفرها    ، موثوقة على أسعار األدوية     أدلة أن تتوفر  شرائهاالقدرة على   زيادة  األدوية األساسية و  
لصحة العاملية واهليئة الدولية للعمـل يف  ا طورهتا منظمة استقصاءق السيد لينغ على أداة   وعلّ. ومكونات أسعارها 

 استقصاًء ٥٠ تيسر مجع البيانات وحتليلها، وتقدم طريقة موحدة اسُتخدمت يف إجراء أكثر من ، وهيجمال الصحة
 حاالت عديدة اتسمت بصعوبة الوصول إىل األدوية ومنها حاالت وجود النتائج أظهرتوقد . مجيع أحناء العامليف 

األدويـة  بملرضى على الصعيد احمللـي    اعالج األمراض املزمنة، ونقص إمداد       املستخدمة يف    األدوية الباهظة الثمن  
طنيها االستفادة من أسعار شراء منخفضة، وهـوامش        احلاالت اليت ال تتيح فيها احلكومات ملوا      فضالً عن   املهمة،  

  .والرسوم اليت تطبَّق على أدوية أساسيةوالضرائب  ، القطاع اخلاصيفرضهاالربح املفرطة اليت 

 مارغريت إيوين، من اهليئة الدولية للعمل يف جمال الصحة، أنه من الضروري أن يكون لعمليات                وأكدت  - ٦٠
ضربت عدداً من األمثلة اإلجيابية على التغريات اليت أُدخلت على السياسات بعد و.  أثر على السياساتاالستقصاء

وهناك خيارات سياساتية متعددة خلفض أسعار األدوية       . توفرهامدى   ألسعار األدوية و   استقصاٍءإجراء عمليات   
تمويل الكايف واملنصف   ، وضمان ال  )املشتريات الوطنية اجملمَّعة، الشراء باالسم النوعي     (كتحسني كفاءة املشتريات    

وقالت . ، وخاصة عن طريق تشجيع استخدام األدوية النوعية)ُنظم تأمني صحي تغطي األدوية األساسية(واملستدام 
 يتطلب، يف وهذا. إن التحدي املطروح حالياً يتمثل يف حتديد اإلجراءات السياساتية األشد فعالية يف سياق خمتلف            

  .رأيها، دراسة التجارب القطرية

 الربازيل وشيلي وماليزيا ورابطة وت ممثلادىل ببيانأو.  احلوار التفاعليإىلملشاركني ااملقرر  -  الرئيس ودعا  - ٦١
  .مواطين العامل واحلركة من أجل صحة الناس

 مـع مـسائل     جنباً إىل جنب  ش مسألة احلصول على األدوية األساسية والرعاية الصحية         ينبغي أن تناقََ  و  - ٦٢
.  وحقوق امللكية الفكرية على وجه اخلـصوص       ، والتعاون الدويل  ميّسرة الكلفة، ىل تكنولوجيا   احلاجة إ أخرى ك 

 ، خاصة بالنسبة للبلدان النامية    ، احلصول على العقاقري األساسية    تشكل عقبة أمام  وقيل إن حقوق امللكية الفكرية      
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لكية الفكرية الـسعر النـهائي      وترفع حقوق امل  . لفة وتتطلب استثمارات كبرية    والتطوير مكْ  البحثألن أنشطة   
ويف الوقت نفسه، ال ختضع األدوية األساسية عمومـاً، باسـتثناء مـضادات            . لألدوية، خاصة يف البلدان النامية    

أُعرب ويف هذا السياق، .  وبالتايل فإن امللكية الفكرية ال تشكل حاجزاً حقيقياًالرباءات لنظام الفريوسات القهقرية
وأبرز متكلم آخر الضرورة امللحة . دوية األساسية على نطاق أوسعم البدائل النوعية من األنشر استخدال عن تأييد

 للـصحة،  األساسـية ات البنيويـة  د للمحـدّ  من مثّالتصديو معاجلة األعراض   للمضي إىل ما هو أبعد من جمرد      
 ، الرعاية الصحية األساسية    بشأن ١٩٧٨ر املتكلمون بأمهية إعالن أملا آتا لعام        وذكّ. احلصول على املاء النظيف   ك

  .ل هدفاً بعيد املنالا يزالذي ال

  تغري املناخ

 اآلثار السلبية لتغري املناخ، وخاصـة اهلجـرة         ، األملاين حلقوق اإلنسان   احملفلمن  ،  د ثيودور راثغيرب  حّد  - ٦٣
 غري متناسب اً املناخ أثروأكد أيضاً أن لتغري. ئي والغذائيمن املااألالقسرية النامجة عنه والتهديد الذي يشكله على 

والحظ املتكلم، وهو يقدم عدداً من األمثلة . ديدةاجلظروف القل قدرة على التكيف مع األعلى أفقر املناطق ألهنا 
ن أ من منظور هنج القاعدة الشعبية،       ،لتغريات، أنه يبدو  إىل ا جمتمعات خمتلفة حول العامل     هبا  عن الكيفية اليت تنظر     

 قلة إشراك السكان احملليني يف عمليات صنع القرار ويف تصميم وتنفيذ املبادرات تتمثل يفيسية  املشاكل الرئإحدى
  .عد الوطنية واإلقليمية والدوليةللتصدي لتغري املناخ على الُص

 املاء  جمرى، إناألصلية األنديز منطقة لشعوب الذاتية للتنمية القانونية للجنةوقال توماس أالركون، رئيس ا  - ٦٤
ا يؤثر سلباً على النظام األحيائي مبجمله       وهو م منطقته حيوَّل من األنديز إىل املدن ألغراض التعدين والتصنيع،          يف  

ات الدولية  يل لالتفاق االتنفيذ الفع على  د، يف هذا الصدد،     شدو.  األمازون ملنطقةاستدامة التنوع البيولوجي    وعلى  
 يتعلـق  واالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، خاصة فيمـا  ١٦٩  رقمذات الصلة كاتفاقية منظمة العمل الدولية 

 االلتزامات باحلصول مسبقاً على موافقة اجملتمعات احمللية قبل  علىدشداحترام األساليب واملعارف التقليدية، كما ب
 ت وجتـرمي  تنفيذ تلك االتفاقيا  لرصد   إنشاء آلية دولية     كما دعا إىل  . القيام بأي عمل يؤثر على أسباب معيشتها      

  .الواقع احلركات واألنشطة احمللية املناهضة ألعمال تؤثر على تغري املناخاألمر حبكم  االضطهاد الذي تتعرض له

نقص وأشار إمساعيل اِجلزويل، من الربنامج اخلاص باملناخ التابع للمجلس األعلى للبيئة يف السودان، إىل                 - ٦٥
وألن  وضعف البىن التحتية واالقتصاد، ،حيائي اهلشاخ بسبب النظام األتأثريات تغري املنيف مواجهة  السودان مناعة

ومن القطاعات  .  املناخ تتأثر بتغري  يف املائة من سكان البلد يعتمدون يف كسب عيشهم على موارد             ٧٠ ما نسبته 
نواقـل األمـراض    (املتأثرة بتغري املناخ قطاعات املياه، والزراعة واملوارد الطبيعية، والتنوع األحيائي، والـصحة             

 وأوضـح .  وهو ما يؤدي إىل التنازع على املوارد الطبيعية        ،، واالقتصاد الصناعي، واجلغرافيا السياسية    )واألوبئة
 األسباب  ، وكان هذا من   التصحر واالكتظاظ السكاين  ب اجلفاف   اقترن فيها  عقود   أنه كانت هناك  السيد اِجلزويل   
تقع  الباحثني عن املاء اضطروا إىل أخذ مواشيهم إىل أراضٍ أبعد الرَُّحلن  الرتاع يف دارفور، ألاندالعاليت أدت إىل 

  . أساساً جمتمعات زراعيةوتشغلها جنوباً
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وكذلك فعل ممثلون عن جلنة ببيان فأدىل ممثل عن السودان . املقرر الكلمة للمشاركني - أعطى الرئيس مث   - ٦٦
حقوق اإلنسان،  سياسات  ين من أجل التنمية، واجمللس الدويل ل      تقدمي املساعدة القانونية للشعبني األندي واألمازو     

  .واملنظمة الدولية للهجرة

 ءنشاإيدعو إىل  اقتراح وقُدِّم. حقوق اإلنسان وتغري املناخني  ببشأن العالقة ٧/٢٣ إىل قرار اجمللس وأشري  - ٦٧
حقوق اإلنسان وتغري   بشأن  فتوح  املاش  نقالوأشار املتكلمون إىل ضرورة استمرار      . ملوارد املالية ا لرصدنظام دويل   

  . االجتماعيللمحفل يف مجيع املنتديات ذات الصلة، ومن بينها الدورات املقبلة  وذلكاملناخ

وفيما يتعلق باهلجرة، قيل إهنا ال متثل، يف عالقتها بتغري املناخ، إخفاقاً يف التكيف، وإمنا هي يف حد ذاهتا                     - ٦٨
وينبغي النظر إىل املهاجرين    .  أسباب خمتلفة، وتغري املناخ أحد تلك األسباب       للهجرةف. شكل من أشكال التكيف   

ومثة حاجة إىل وضع إطار قانوين وإىل تطبيق هنج قائم على حقوق       . بوصفهم من عوامل التغري، ال جمرد ضحايا له       
أن اهلجـرة   مـن   غم  ره بال ومت التشديد على أن   . اإلنسان يف تناول مسألة اهلجرة من أجل حتسني حالة املهاجرين         

  . مسألة اهلجرة؛ ولذلك فإنه ال غىن عن مزيد من التعاون بني الدولطرائق معاجلةاحلدود تنظم فإن  ،تتجاوز احلدود

  األمن الغذائي وأزمة الغذاء واحلق يف الغذاء

 والزراعة نظمة األمم املتحدة لألغذيةمل التابعور، مدير مكتب االتصال   ظأمحد من ركّز العرض الذي قّدمه       - ٦٩
 قد اأهن العوملة، مع نأوالحظ .  مع التشديد بوجه خاص على عالقتها بالفقر والعوملة،يف جنيف، على أزمة الغذاء

 اً أثرفتا خلّهنمستويات الفقر إمجاالً، فإهنا مل حتد من الفقر املدقع ومل تفد يف مكافحة اجلوع ألفيما يبدو قلصت 
 وتراجـع   ، ميزة غري عادلـة    متنحهااحلكومية الضخمة يف البلدان املتقدمة اليت       فاإلعانات  .  يف جمال الزراعة   اًشاذ

 وعدم وجود سياسات تكيف ملساعدة املزارعني الذين يتحملون اآلثـار الـسلبية             ،املساعدات املخصصة للزراعة  
  . تزايد اجلوع على صعيد العامل من أسباب أسباببضعة ما هي إالّ ،للعوملة

. ملديني القصري واملتوسط ملعاجلة أزمة الغذاء     ى ا لععلى ضرورة وضع سياسات     منظور  وشدد السيد أمحد      - ٧٠
 لتلبية االحتياجات الفورية بوسائل منها، على سبيل املثال، تيسري حصول ضعفاء احلال ة عاجلاتويلزم اختاذ إجراء

ألمان االجتماعي، وتشجيع   على املساعدة الغذائية العاجلة، وعمليات التدخل التغذوية، وغري ذلك من شبكات ا           
. الفور غذية، وتكييف السياسات التجارية والضريبية على حنو يدعم توفر األغذية علىصغار املزارعني على إنتاج األ

ـ ي  دعم منو توفر األغذية عن طريق إنتاج        منظور  فقد اقترح السيد أمحد    ،ما بالنسبة للسياسات الطويلة املدى    أ  هدوق
  . مشولية وكفاءة ُنظم احلماية االجتماعية، وتقوية إدارة املخاطر اليت تتهدد األمن الغذائيصغار املزارعني، وحتسني

وأشار أوليفييه دي شوتر، املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، إىل أزمة الغذاء احلالية وأبرز الفوائد اليت                   - ٧١
أسباب من  د بعضاً   وحّد. ألزمةتصدي ل لل ة املبذول هوداجل صلبتنجم عن اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان يف          

: أزمة الغذاء احلالية وذكر نوعني من اخلطر يهددان اجملتمع الدويل يف رد فعله على األسباب وعلى األزمة ومهـا                  
ورأى أن .  على مستويات اإلنتاج اإلمجالية يف الزراعةاحلصري، والتركيز  دون غريهالتركيز على مستوى األسعار

 يف اجلهود اليت ،متقد و. يساعد يف تاليف الوقوع يف تلك الشُُّركأن  هنج قائم على حقوق اإلنسان اعتمادمن شأن 
مـني العـام   وكان رد األ. لتصدي لألزمات، جتاهل دور احلوكمة اليت ُوصفت بأهنا عنصر هام     لُبذلت حىت اآلن    
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 يف  ة الكافي املراعاة حلق يف الغذاء مل ُيراع    بيد أن ا  . سريعاً بأن أنشأ فرقة عمل رفيعة املستوى خمصصة هلذه املسألة         
  .هاة منبوطلاألعمال امل

وقال املقرر اخلاص كذلك إنه من شأن حقوق اإلنسان أن هتدي إىل الرد املناسب على األزمة وأن ترشد                 - ٧٢
 الضعف  ناسب ملواطن املتحديد  ال ميكنها أن تشجع احلكومات على ضمان         إذ :السياسات على مستويني   وضعيف  

الرصد واملساءلة على حنو  ، مث    للتأثر د حمددة اهلدف لفائدة الناس األكثر عرضة      ووانعدام األمن، وبالتايل ضمان رد    
وعلى مستوى آخر، من شأن اعتماد هنج قائم علـى حقـوق            .  انتصاف للضحايا  اتأفضل عن طريق توفري آلي    

ثالً، إنشاء صندوق عاملي إلعـادة التـأمني   اإلنسان أن يشجع أشكاالً أخرى من التعاون الدويل بوسائل منها، م     
.  احلكومات من متويل صناديق التدخل وشبكات األمان االجتماعي حلماية السكان من اآلثار السلبية لألزمةُيمكِّن

مسألة جمرد وقال إن أزمة الغذاء ليست . واختتم املقرر اخلاص بيانه بالتشديد مرة أخرى على دور حقوق اإلنسان
قراطيني فقط، من حيث زيادة املستوى اإلمجايل لإلنتاج؛ وإمنا هي مسألة مرتبطة حبقوق اإلنسان مـن                تعين التقنو 

  .حيث التمييز بني املستفيدين واخلاسرين

كريستيان كورتيس، وهو مسؤول قانوين مكلف باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف            أبدى  و  - ٧٣
يمة املضافة اليت تنجم عن تطبيق هنج قائم على حقوق اإلنسان يف معاجلة أزمـة  لقتأييده ل الدولية،  احلقوقينيجلنة  
ة، يشفافالتشارك وبال العمليات  كاتسامجمموعة من الضمانات أو الكوابح اإلجرائيةتتيح حقوق اإلنسان   ف. الغذاء

 األصعب  همةن امل غري أنه سلّم بأ   . ن مساءلة احلكومات  ا واحلصول على املعلومات، وضم    ،وتوفر سبل االنتصاف  
  .اإلجرائيةاملسائل حبقوق اإلنسان، ال املتعلقة  املسائل اجلوهرية تناولتمثل يف ت

وتابع السيد كورتيس موضِّحاً أن توزيع األغذية واملوارد الطبيعية مشمول بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق   - ٧٤
ف دنيا ينبغي التصدي هلا ومن ضمنها التركيز        وهناك التزامات أساسية وأهدا   . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  .على من يعيشون يف ظروف ينعدم فيها األمن الغذائي

 اجلزائـر وتناول الكلمة ممثلو    . املقرر اجملال لنقاش تفاعلي    -  بعد انتهاء العروض اآلنفة، أفسح الرئيس     و  - ٧٥
وتناول الكلمة . ن، إىل جانب منظمة أطلس وفييت نام واليمةسورياجلمهورية العربية ال وفرنسا و وشيليوالربازيل

حقوق اإلنسان، ونائب رئـيس جلنـة احلقـوق         لس  ُجوزي بِنُغوا، عضو يف اللجنة االستشارية جمل      كل من   أيضاً  
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لنفط، وتراجع  منها ارتفاع أسعار ا جمتمعة، عن عوامل عديدةوإهنا ناشئةوقيل إن أزمة الغذاء أزمة معقدة   - ٧٦
.  استهالك األغذية يف البلدان الناميةوتزايد ، احملاصيل بسبب تغري املناخ، وزيادة تكاليف الشحن، واملضاربةمردود

وذهب أحد  . ن األزمة تكشف عن مشكلة يف توزيع األغذية ويف القدرة على شرائها، ال يف إنتاجها              قيل أيضاً إ  و
وأُوضح أنه عندما يتم إنتاج الوقود األحيـائي  . د األحيائي عن أزمة الغذاء    اآلراء إىل أنه ينبغي فصل مسألة الوقو      

علـى  بشكل متوازن لتلبية احتياجات كل بلد، فإنه قد يصبح وسيلة هامة من وسائل اإلنتاج تنفع اجملتمعـات                  
  . الشعبيةمستوى القاعدة
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. زمـة الغـذاء  أ ختفيـف حـدة   وُسلط الضوء على محاية مصاحل املزارعني بوصف ذلك أمراً حمورياً يف        - ٧٧
وُشدد كذلك على ضرورة وضـع سياسـات        . فاملزارعون مهددون حالياً بزيادة أسعار البذور ووسائل اإلنتاج       

ويف هذا الصدد، اعُترب ضمان احلقوق يف .  صغار املزارعني ومستويات اإلنتاج يف القطاع الزراعي أوضاعلتحسني  
ألثر حقـوق   االهتماموقيل أيضاً إنه ينبغي إيالء مزيد من .  املزارعنياألراضي أيضاً وسيلة أساسية لتعزيز حقوق    

  . اجلوع وطأةامللكية الفكرية على الزراعة وأزمة الغذاء والستكشاف سبل مبتكرة لتخفيف

م فيه مناطق من     يتخذ اجملتمع الدويل تدابري عاجلة لتاليف الوقوع يف وضع ُتحرَ          وكانت هناك دعوات ألن     - ٧٨
 إىل عدد من االستراتيجيات الوطنية      وأشري.  العنف  دّوامة  بينما تغرق مناطق أخرى يف     ،ملها من الغذاء  كأالعامل ب 

بشأن العمل  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٠ كإعالن نيويورك الصادر يف ، دوليةوإىل مبادراتالناجحة ملكافحة اجلوع 
.  اإلنسان يف جمال األمـن الغـذائي  جهود جملس حقوقأيضاً التقدير وحظيت ب. من أجل مكافحة اجلوع والفقر 

 هذهزمة الغذاء احلالية من خالل عقده دورة استثنائية ملناقشة          أ اجمللس يف إدارة     أّداه إىل الدور البارز الذي      َريشأو
  .ع التأثري السليب لتفاقم أزمة الغذاء العاملية على إعمال احلق يف الغذاء للجمي بشأن٧/١- دإاملسألة اعتمد خالهلا القرار 

اإلجـراءات  يف إطـار   النقاش التفاعلي مع املكلفني بواليات     - جيم  
  لس حقوق اإلنسانجملاملواضيعية ذات الصلة 

 اإلجراءات  يف إطارش تفاعلي مع املكلفني بوالياتقانجراء  من دورته إل  االجتماعي جزءاً  احملفلخصص    - ٧٩
 واملقرر اخلاص   ، مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع      اخلبري املستقل املعين   : وهم جمللس حقوق اإلنسان،  املواضيعية  

ذات الصلة  واخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدولية ،املعين باحلق يف الغذاء
  . على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةللدول

 يف البيـان  اقترحهاش، بأربعة مواضيع للمناقشة كان قد  ا املشاركني للنق  إذ دعا املقرر،   -  ر الرئيس وذكّ  - ٨٠
واقترح أن تركز التدخالت على تلك اجملاالت وأن      ).  أعاله ١٠انظر الفقرة    (احملفل أعمالالذي ألقاه عند افتتاح     

 ، ثالثة أياميستمر مناقشات االجتماع الذي ض عنهاختمت اليتستنتاجات االتوصيات واللمسامهة يف صياغة لتقدَّم 
  .٢٠٠٩ االجتماعي لعام احملفلوأن ُتقترح مواضيع ملناقشتها يف دورة 

اجلمهورية العربية وشارك يف النقاش وقدم مداخالت فيه كل من كوبا وفرنسا واململكة العربية السعودية و  - ٨١
 مجيـع  إلغاثـة  الدولية احلركة و،العاملية" واالسربانت "رابطة و،العاملرابطة مواطين ، إىل جانب  وتايلندةسوريال

 .، وهيئة الفرنسيسكان الدولية، واالحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعينيالرابع العامل -  املنكوبني

 االستنتاجات والتوصيات واملواضـيع املقترحـة       - رابعاً  
  ٢٠٠٩لدورة احملفل االجتماعي لعام 

  اجات االستنت- ألف 

  .والبيانات اليت أُديل هبا أثناء النقاش التفاعلياليت قُدِّمت ترتكز االستنتاجات الواردة أدناه إىل العروض   - ٨٢
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 االجتماعي احملفل بقرار جملس حقوق اإلنسان اإلبقاء على ٢٠٠٨ االجتماعي يف دورته لعام احملفلب رّح  - ٨٣
مم املتحدة وخمتلـف أصـحاب      ني آلية حقوق اإلنسان يف األ      تفاعلي ب  حوارصفه فضاًء فريداً من نوعه لعقد       وب

  . الشعبيةالعاملة على مستوى القاعدةاملصلحة، ومنهم املنظمات 

العاملة على املنظمات ال سيما  مجيع أصحاب املصلحة، وأمام االجتماعي مفتوحاً احملفلوينبغي أن يكون   - ٨٤
أجل اجتذاب ممثلني عن طائفة أوسع من أصحاب املصلحة،         ، وينبغي أن ُتبذل جهود من       مستوى القاعدة الشعبية  

 وخباصة النساء، للمشاركة يف الدورات  حالة فقر،  يعيشون يف    ممثلون عمن  مبن فيهم    ،وال سيما من البلدان النامية    
 .وحتظى منظمات اجملتمع املدين باالعتراف ألهنا ُتْسمع صوت الفقراء.  يف املستقبلاحملفلاليت سيعقدها 

 االجتماعي املوقع األمثل لتحديد املمارسات الفضلى ولتشجيع إدماج هنج قائم على حقوق             احملفلحيتل  و  - ٨٥
  .احلد من الفقرجهود اإلنسان يف 

 قـد ) أ: ( وهي ، على األقل  طرق وق اإلنسان أمران مترابطان بثالث     على أن الفقر وحق    قد ساد اتفاق  و  - ٨٦
 اجلهـود   وبذل إعمال مجيع حقوق اإلنسان      إن) ب(؛  اهلن ونتيجةً   انتهاكات حقوق اإلنسا  يف  يكون الفقر سبباً    

 احلد من حتدد معايري ومبادئ حقوق اإلنسان إطاَر) ج(؛  مها أمران يعزز كل منهما اآلخرللقضاء على الفقر املدقع
ينبغي أن ومت، يف هذا الصدد، التشديد على أن مكافحة الفقر من منظور حقوق اإلنسان . أو القضاء عليه/الفقر و

 .تبقى أولوية بالنسبة للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان

ومت . عُترب أن العتماد هنج متعدد اجلوانب قائم على حقوق اإلنسان أمهية قصوى يف احلد من الفقراو  - ٨٧
ضافة  باعتبارها أهم القَيم امل، والوصول إىل وسائل االنتصاف،املساءلةعلى  و،تسليط الضوء على مشاركة الفقراء

  .استراتيجيات احلد من الفقرصلب اليت تنتج عن إدماج النهج القائم على حقوق اإلنسان يف 

ويتيح . وُتعترب مشاركة الفقراء أمراً حيوياً يف تصميم وتنفيذ استراتيجيات وبرامج ترمي إىل احلد من الفقر  - ٨٨
  .كي يف وضع السياسات اإلمنائية االجتماعي الفرصة لتبادل املمارسات اجليدة باتباع هنج تشاراحملفل

ومن املؤسـف، يف هـذا الـصدد،        . وتؤدي املساعدة والتعاون الدوليان دوراً أساسياً يف اجتثاث الفقر          - ٨٩
غلبية البلدان املتقدمة يف بلوغ املستوى املستهدف الذي أُعيد التأكيد عليه يف            أمالحظة الصعوبات اليت تواجهها     

  . يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية٠,٧ يف ختصيص توافق آراء مونتريي واملتمثل

ليس هناك ما يضمن    ويف حني مت االعتراف بأن التجارة يف حد ذاهتا ال ختفف الفقر بصورة مباشرة وأنه                  - ٩٠
لتجارة الدوليـة خفـض     اإمكان  ب هلوحظ أيضاً أن  فقد  على الفقراء،   أثر  لثروة اليت ُتجىن من التجارة      أن يكون ل  

  .وأُبرزت أمهية إنشاء نظام جتاري دويل مفتوح ومنصف وغري متييزي. مستويات الفقر

ومت االعتراف بدور القطاع اخلاص يف اجتثاث الفقر بوصفه قطاعاً ممكِّناً للتقدم االجتماعي واالقتصادي                - ٩١
 كذلك إىل االهتمام نه ُوجهأبيد . فرص العملمصدراً رئيسياً لالستثمار وخلق تشكل عمال التجارية ما دامت األ

مها  فرص العمل    وخلقاألثر السليب الذي خيلفه قطاع األعمال على حقوق اإلنسان وإىل كون النمو االقتصادي              
  .الفقرمن  عاملني مسامهني يف احلد جمرد
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مـن  سبب  فالفساد  . انوأُشري إىل الفساد تكراراً بوصفه مسألةً حامسة فيما يتعلق بالفقر وحقوق اإلنس             - ٩٢
 وميس حبقوق الفقراء بشكل     ،يضر بالتمتع جبميع حقوق اإلنسان    و ، عائق أمام التنمية   ، وهو أسباب الفقر الرئيسية  

عن طريـق    فائدةمكافحة الفساد أّيما    يف  يفيد  أن   اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان        ومن شأن  .غري متناسب 
 فإنه ال غىن عن احلوكمة ،لذلكو.  والتمكني، واملساءلة،ول على املعلومات املركزية، مبا فيها احلصإضافة مكوناته

  . الفقر ضدحاكفالالرشيدة وجهود مكافحة الفساد يف 

مـردود   وتراجـع    ،منها ارتفاع أسعار النفط   جمتمعة،  عدة عوامل   نامجة عن   وأزمة الغذاء مسألة معقدة       - ٩٣
.  استهالك األغذية يف البلـدان الناميـة       وتزايدن، واملضاربة،   احملاصيل بسبب تغري املناخ، وزيادة تكاليف الشح      

وأُبـرزت  . واتفقت اآلراء على أن األزمة تعبِّر عن مشكلة يف توزيع األغذية والقدرة على شرائها، ال يف إنتاجها              
  .محاية مصاحل املزارعني وضمان احلقوق يف األراضي بوصفهما أمرين حموريني يف ختفيف حدة أزمة الغذاء

   التوصيات- اء ب

 توصيات لكي ينظر فيها جملـس حقـوق         ٢٠٠٨احملفل االجتماعي لعام    دورة  اقترح املشاركون يف      - ٩٤
  . ويرد أدناه موجز تلك التوصيات.اإلنسان ويتخذ تدابري بشأهنا

فقـر،  حالة   الشعبية ومن يعيشون يف      على مستوى القاعدة   ضمان مشاركة املنظمات     من الضروري   - ٩٥
 وهلذا . مشاركة أكرب يف الدورات اليت سيعقدها احملفل يف املستقبل،من البلدان الناميةال سيما ء، وخاصة النسا

من أجل توفري املوارد لتلـك       لألمم املتحدة    تابعاً للتربعاتالغرض، قد ينشئ جملس حقوق اإلنسان صندوقاً        
  .مهة فيهااحملفل املقبلة واملسادورات املنظمات كي تستطيع املشاركة يف مداوالت 

ضع هنج قائم على حقوق اإلنـسان       لووينبغي أن يعمل احملفل االجتماعي كوسيلة حوار وهيئة تفكري            - ٩٦
 أفضل بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية،      على حتقيق تفاعل  وينبغي له أيضاً أن يشجع      .  من الفقر  إزاء احلد 

ذا الصدد، ينبغي أن تبقى مكافحة الفقر من منظور ويف ه. وخاصة من خالل اجلهود املتضافرة للحد من الفقر
  .حقوق اإلنسان أولوية من أولويات املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

وينبغـي أن تكـون     .  احملفل االجتماعي مناقشة مركزة للنقاط احملددة بشكل أفضل        جيريوينبغي أن     - ٩٧
ينبغي أن يواصل احملفـل     كما  .  أضيق نطاقاً  ملقبلةا للمناقشة يف دورات احملفل االجتماعي       ُتحّدداملواضيع اليت   

  .لفقر ونتيجة لهااالجتماعي التركيز على التمييز بوصفه سبباً يف 

. الفقر أداة مفيدة لرصد استراتيجيات احلد من ابوصفهوأُبرز دور آلية االستعراض الدوري الشامل        - ٩٨
  .نفيذ سياسات احلد من الفقر على املستوى الوطينويوصي احملفل االجتماعي بأن ُيرَصد من خالل تلك اآللية ت

 التعاون واملساعدة   عنمجيع الدول األعضاء    واقعة على عاتق    الاملشتركة  ومت التشديد على املسؤولية       - ٩٩
يف هذا الشأن، ينبغي جمللس حقوق اإلنسان أن حيث الدول املعنية على            و. ني الراميني إىل احلد من الفقر     دوليال

ما تقدمه من مساعدة إمنائية رمسية وعلى أن تنشئ آليات مناسبة لضمان وصول املساعدة إىل               أن تزيد حجم    
  .بدأي الشفافية واملساءلة ملاًأشد الناس فقراً وتنفيذها وفق
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وهناك حاجة إىل استحداث مؤشرات     .  مؤشرات احلوكمة يف برامج احلد من الفقر       ُتدرجوينبغي أن     - ١٠٠
  .االجتماعي املقبل كنقاط مرجعية للحوار ميكن على أساسها حتقيق نتائج ملموسةميكن استخدامها يف احملفل 

 اً سـلبي  تأثرياً أيضاً   لكنه قد يؤثر   ممكِّناً للتقدم االجتماعي واالقتصادي،      وُيعترب القطاع اخلاص قطاعاً     - ١٠١
 القطـاع   دور والعمق   االهتماممم املتحدة بقدر أكرب من      وينبغي أن تناقش األ   . على حقوق اإلنسان والتنمية   

  .اخلاص يف اجتثاث الفقر

  . برنامج العمل الالئقالنظر يفجمللس يف جدول أعماله اوميكن أن ُيدرج   - ١٠٢

َع  - ١٠٣ وينبغي للمجلس أن يبذل    . د الفساد أحد األسباب الرئيسية يف الفقر وانتهاكات حقوق اإلنسان         وُي
وينبغـي أن   . اإلنسان يف مكافحة الفساد على صعيد العامل       باعتماد هنج قائم على حقوق       اًَلسري قُدم جهوداً ل 

 باالتفاقيات الدولية املتعلقة مبكافحة الفساد، كاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة          إىل االلتزام  اجمللس الدول    دعوي
  . اعتماد نصوصها يف القوانني الوطنيةبغية واتفاقية االحتاد األفريقي املتعلقة بالفساد، ،الفساد

 بشأنمبادئ توجيهية مشروع صياغة ب املتعلق يف عملها إىل املضي قُدماًوينبغي أن يدعو اجمللس الدول   - ١٠٤
 املقبلةة مشاركة نشيطة يف التظاهرات حشجع مشاركة مجيع أصحاب املصليالفقر املدقع وحقوق اإلنسان وأن 

  .ذات الصلة

  ٢٠٠٩جتماعي لعام  االاحملفل طرحها للنقاش يف دورة اليت ميكن املواضيع - جيم 

 دول أعضاء ومشاركون آخرون املواضيع التالية من أجل حبثها أثناء دورة احملفل االجتماعي   تاقترح  - ١٠٥
  :٢٠٠٩لعام 

املمارسات الفضلى اليت تتبعها الدول من خمتلف املنـاطق يف       : الربامج الوطنية ملكافحة الفقر     )أ(
  ن؛ا اإلنستنفيذ برامج الضمان االجتماعي من منظور حقوق

مناقشة معمقة وتبادل للتجارب واملمارسات الفضلى فيما يتعلـق بآليـات    : آليات املساءلة   )ب(
   مؤشرات؛املستند إىلاملساءلة بوسائل من مجلتها الرصد 

التمييز واإلقصاء االجتماعي، مبا يف ذلك احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة                )ج(
  لألشخاص ذوي اإلعاقة؛

  اركة الفقراء ومتكينهم واملمارسات الفضلى على مجيع املستويات؛مش  )د(

   مبا يف ذلك التزامات املؤسسات الدولية؛،املساعدة والتعاون الدوليان يف مكافحة الفقر  )ه(

، كالعقوبات  املتخذة من جانب واحد   الرتاع املسلح، واالحتالل األجنيب، والتدابري القسرية         )و(
  واليت تناقض ميثاق األمم املتحدة، بوصـفها مـن أسـباب الفقـر وانتـهاكات               اليت تفرضها بعض الدول     

  حقوق اإلنسان؛
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  منظور حقوق اإلنسان؛من احلوكمة الرشيدة يف برامج احلد من الفقر   )ز(

الذي يواجهـه مـن      الكلي والواقع    املستوىالفجوة القائمة بني السياسات املروَّج هلا على          )ح(
  ي؛ اجلزئيعيشون على املستوى

املمارسات الفضلى للدول من خمتلف مناطق العامل يف تنفيذ برامج         : مبادرات مكافحة الفساد    )ط(
  مكافحة الفساد من منظور حقوق اإلنسان؛

  .اجليل األول والثاين والثالث من املهاجرين وكفاحهم ضد الفقر: املهاجرون  )ي(
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  املرفق األول

  جدول األعمال املؤقت
  .افتتاح الدورة  - ١

  .٦/١٣تنفيذ الوالية الواردة يف قرار جملس حقوق اإلنسان   - ٢

  .اختتام الدورة  - ٣
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Annex II 

[ENGLISH ONLY] 

PROGRAMME OF WORK  

MONDAY, 1 SEPTEMBER 2008 

10-10.30 a.m. Opening of the Social Forum 

• H.E. Mr. Martin Ihoeghian Uhomoibhi, President of the Human Rights 
Council, Permanent Representative of Nigeria to the United Nations Office in 
Geneva 

• H.E. Mr. Mousa Burayzat, Chairperson-Rapporteur of the Social Forum, 
Permanent Representative of Jordan to the United Nations Office in Geneva 

• Ms. Kyung-wha Kang, Deputy High Commissioner for Human Rights 

Poverty and human rights 

10.30-11 a.m. Human rights and extreme poverty 

  A. Normative framework 

   Speakers:  

• Ms. María Magdalena Sepulveda, Human Rights Council independent expert 
on the question of human rights and extreme poverty 

• Mr. Ariranga Pillay, Member of the Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights 

11-11.30 a.m. B. Enabling environment 

   (i) Foreign debt and poverty 

   Speakers: 

• Mr. Cephas Lumina, Human Rights Council independent expert on the 
effects of foreign debt and other related international financial obligations 
of States on the full enjoyment of human rights, particularly economic, 
social and cultural rights  

• Mr. Nasser Shraideh, Secretary-General, Ministry of Planning and 
International Cooperation, Jordan (statement read out by the representative 
of the Permanent Mission of Jordan) 
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11.30-11.45 a.m. (ii) The role and responsibility of the State in poverty eradication 

   Speaker: 

• H.E. Mr. Li Baodong, Permanent Representative of the People’s Republic 
of China to the United Nations Office in Geneva 

11.45-12 noon  (iii) International assistance and cooperation 

   Speaker: 

• H.E. Mr. Omar Ben Mahmoud, Secretary of State, National Fund for 
Solidarity, Tunisia 

12-1 p.m.  Open debate on the topics 

3-3.45 p.m.  (iv) International trade policies and poverty 

   Speakers:  

• Mr. Jean-Pierre Lehmann, Professor of International Political Economy, 
IMD, Founding Director of the Evian Group 

• Ms. Aileen Kwa, Programme Coordinator of the Trade and Development 
Programme, South Centre 

• Mr. David Luke, Senior Trade Adviser and Coordinator of the Trade and 
Human Development Unit, UNDP/Geneva 

3.45-4.30 p.m.  Open debate on the topic 

4.30-5.15 p.m.  (v) The role of civil society in the eradication of poverty at the  
    grass-roots level 

   Speakers: 

• Ms. Ingrid Srinath, Secretary-General of CIVICUS  

• Mr. Alain Genin, ATD Quart Monde 

• Ms. Rosalbina Perez de Perez, ATD Quart Monde 

5.15-6 p.m.  Open debate on the topic 
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TUESDAY, 2 SEPTEMBER 2008 

   B. Enabling environment (continued) 

10-10.30 a.m.  (vi) The role and social responsibility of transnational corporations 
    in poverty eradication 

   Speakers: 

• Mr. Gerald Pachoud, Special Adviser to the Special Representative of the 
Secretary-General on the issue of human rights and transnational 
corporations and other business corporations  

• Mr. Filippo Veglio, Business Solutions Leader, Development Focus Area, 
World Business Council for Sustainable Development 

10.30-11.15 a.m.  Open debate on the topic 

Social dimension of the globalization process 

11.15-12 noon A. National strategies 

   (i) Decent and favourable work conditions  

   Speakers: 

• Mr. Raymond Torres, Director of the International Institute for Labour 
Studies, International Labour Organization 

• Ms. Anna Biondi, Director of the International Trade Union Confederation, 
Geneva Office 

• Mr. Brent Wilton, Deputy Secretary-General of the International 
Organization of Employers 

12-1 p.m.  Open debate on the topic 

3-3.45 p.m.  (ii) Good governance/corruption 

   Speakers: 

• Ms. Nadia Balgobin, Board Member of Transparency 
International/Switzerland 

• Mr. Derek Luyt, Head, Media and Advocacy, Public Service 
Accountability Monitor 

• Ms. Nohay El-Mikawy, Policy Adviser for Governance and Poverty, 
UNDP Oslo Governance Centre 
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3.45-4.30 p.m.  Open debate on the topic 

  B. Global challenges 

4.30-5 p.m.  (i) Access to affordable essential drugs and health care 

   Speakers:  

• Mr. Richard Laing, Medical Officer, Policy, Access and Rational Use, 
Medicine Policy and Standards, World Health Organization 

• Ms. Margaret Ewen, Health Action International 

5-6 p.m.  Open debate on the topic 

WEDNESDAY, 3 SEPTEMBER 2008 

  B. Global challenges (continued) 

10-10.45 a.m.  (ii) Climate change 

   Speakers: 

• Mr. Theodor Rathgeber, German Forum on Human Rights 

• Mr. Tomas Alarcon, President of the Comisión Jurídica para el 
Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 

• Mr. Ismail Elgizouli, Programme on Climate, High Council for 
Environment, Sudan 

10.45-11.30 a.m. Open debate on the topic 

11.30-12.15 p.m. (iii) Food security, the food crisis and the right to food 

   Speakers: 

• Mr. Olivier de Schutter, Human Rights Council Special Rapporteur on the 
right to food 

• Mr. Christian Courtis, Legal Officer for Economic, Social and Cultural 
Rights of the International Commission of Jurists 

• Dr. Manzoor Ahmad, Director, FAO Liaison Office, Geneva 

12.15-1 p.m.  Open debate on the topic 

3-4 p.m. Interactive debate with holders of the relevant thematic procedures 
mandates of the Human Rights Council on issues related to the topics of the 
Social Forum 
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4-5.30 p.m. Conclusions and recommendations to be presented to relevant 
United Nations bodies  

(i) Raising international awareness; 

(ii) International assistance and cooperation; 

(iii) Specific and action oriented initiatives; 

(iv) An enhanced role of the United Nations system; 

(v) Possible themes for the 2009 Social Forum. 

5.30-6 p.m.  Closure of the Social Forum  
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Annex III 

[ENGLISH ONLY]  

LIST OF ATTENDANCE 

States members of the Human Rights Council 

Argentina, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Burkina Faso, 
Canada, Chile, China, Cuba, Egypt, France, Germany, Ghana, Indonesia, Italy, Jordan, Malaysia, 
Mauritius, Mexico, Netherlands, Pakistan, Qatar, Republic of Korea, Russian Federation, Saudi Arabia, 
Senegal, South Africa, Switzerland, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
Uruguay, Zambia. 

States members of the United Nations 

Afghanistan, Algeria, Austria, Barbados, Belgium, Botswana, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, 
Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Ethiopia, Greece, Guatemala, Haiti, Iran (Islamic Republic 
of), Kazakhstan, Lao People’s Democratic Republic, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Morocco, Nepal, 
Norway, Oman, Peru, Romania, Serbia, Singapore, Sri Lanka, Sudan, Sweden, Syrian Arab Republic, 
Thailand, Tunisia, Turkey, Uganda, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Yemen, Zimbabwe. 

Non-Member States represented as observers 

Holy See. 

United Nations funds, programmes, specialized agencies and related organizations  

United Nations Development Programme, United Nations Population Fund, Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, International Labour Office, United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the Near East, World Federation of United Nations Associations, World 
Health Organization. 

Intergovernmental organizations 

African Union, European Union, International Organization for Migration, International Organization of 
la Francophonie, League of Arab States, Organization of the Islamic Conference. 

National institutions 

Commissioner for Human Rights of Ukraine. 

Non-governmental organizations in consultative status with the Economic and Social Council 

General status: ATD Fourth World, Caritas International, Centre Europe-Tiers Monde, Civicus-World 
Alliance Citizen Participation, Conseil international des femmes, Franciscans International, New 
Humanity, Union nationale de la femme tunisienne. 
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Special status: African Commission on Health Promoters and Human Rights, Association tunisienne pour 
l’auto-développement et la solidarité, Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios 
Andinos, Espace Afrique International (EAI), Femmes Africa Solidarité, International Federation of 
Social Workers, Lutheran World Federation, Mbororo Social and Cultural Development Association, 
Transparency International, Women’s World Summit Foundation. 

Roster: Association of World Citizens, Friedrich Ebert Foundation, International Federation of Rural 
Adult Catholic Movements. 

Other non-governmental organizations 

Indigenous Peoples and Nations Coalition, Ocaproce International, Public Service Accountability 
Monitor. 

 -  -  -  -  -  


