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  موجز

  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل عقد مزيد من املشاورات٧/٢٧دعا جملس حقوق اإلنسان يف قراره 
حقـوق  : ملعنيني فيما يتعلق مبشروع املبادئ التوجيهية بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان          مع أصحاب املصلحة ا   

الفقراء، مبا يف ذلك من خالل تنظيم حلقة دراسية وتقدمي تقرير إىل اجمللس لكي يتسىن له اختاذ قرار يتعلق بسبل                    
  . حالة فقراملُضي قُدماً العتماد مبادئ توجيهية بشأن حقوق األشخاص الذين يعيشون يف

، ٢٠٠٨- ٢٠٠٧  خالل جولتني من مشاورات الفترةجيمع ويلخص كل املسامهات اليت قدمت  التقرير وهذا
 وتنظيمات حضرهتا الدول، ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين ٢٨ و ٢٧واليت انتهت إىل عقد حلقة دراسية يف جنيف يومي          

، وأصـحاب   ∗مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املـدقع     عين  اخلبري املستقل امل   مبن فيهم    ،ن وخرباء دوليو  اجملتمع املدين، 
بغيـة  من هذا التقرير اآلراء املعرب عنها بشأن سبل املضي قُدماً           الثالث  يعكس الفرع   و. خريناآلعنيني  املصلحة  امل

  .اعتماد املبادئ التوجيهيةإمكانية 

بشأن أمهية إعداد مبـادئ  شاور النقاب عن توافق يف آراء اجمليبني واسع النطاق      توقد كشفت عمليات ال   
تنفيذ قانون حقـوق    على إمكانات تعزيز     املبادئ التوجيهية    وتنطوي. توجيهية عن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان     

، وأن جتعله هو والسياسة العامة املتعلقة به وثيقي الصلة باألشخاص الذين يعيشون يف حالة               قائماإلنسان الدويل ال  
وبصفة خاصة هناك حاجة . دئ التوجيهية احلايل يتطلب العمل يف عدد من اجملاالتمشروع املبان أغري . فقر مدقع

إىل أن تتطابق اللغة واملصطلحات املستخدمة يف مشروع املبادئ التوجيهية بانتظام أكثر مع لغة ومصطلحات قانون 
لق بدرجة التفاصيل الـيت     وتتضمن املواضيع اليت تتطلب مزيداً من املناقشة املوضوع املتع        . حقوق اإلنسان الدويل  

أن  وما إذا توجب     ،ينبغي أن ترد يف املبادئ التوجيهية وكيفية حتقيق توازن بني توضيح املعايري والتوجيه التنفيذي             
  . وكيفية ذلك،ملبادئ التوجيهية أسباب الفقر العاملية واهليكليةاتعاجل 

ب التوفيق بينها، فإن املُدخالت اجلماعية وعلى الرغم من وجود عدد من اآلراء واخليارات املفضلة اليت جي
  .إحراز تقدم يف هذا املشروعباملستمدة من املشاورات تكشف النقاب عن التزام واسع النطاق 

بأن يفـّوض  ويف هناية احللقة الدراسية، قدمت حكومة فرنسا اقتراحاً بشأن سبيل املضي قُدماً، وأوصت  
نية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع بإجراء مراجعة ملشروع املبادئ          جملس حقوق اإلنسان اخلبرية املستقلة املع     

وقد حظي االقتراح بدعم مجيع املشاركني، وأعربت اخلبرية املستقلة عن استعدادها لالضطالع هبـذه              . التوجيهية
  .املهمة إذا قرر اجمللس ذلك

                                                      

 ".ن والفقر املدقعاخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسا"بيشار إليه فيما بعد   ∗
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  مقدمة

احلاجة إىل وضع مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ       على  ان   اللجنة املعنية حبقوق اإلنس    شددت،  ٢٠٠١يف عام    - ١
ـ  واستجابة. القواعد واملعايري القائمة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان يف سياق مكافحة الفقر املدقع             أسـندت   ،ذلكل

صص مهمة إعداد مشروع مبادئ توجيهية بشأن       ريق خرباء خم  اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان إىل ف       
ووفقـاً  . ٢٠٠٧قع وحقوق اإلنسان أُحيل إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية املعقودة يف عام               الفقر املد 

، عممت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مشروع املبـادئ         ٢/٢لدعوة وجهها جملس حقوق اإلنسان يف القرار        
نظمات احلكومية الدولية، وهيئات التوجيهية للحصول على آراء الدول، ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، وامل 

اخلبرية املستقلة املعنية مبـسألة     مبن فيهم   اإلجراءات اخلاصة،   ، واملكلفني بواليات يف إطار      معاهدات األمم املتحدة  
 تلك اليت   سيما  الحقوق اإلنسان والفقر املدقع، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية،            

  . وغريهم من أصحاب املصلحة،اص الذين يعانون من الفقر املدقع عن آرائهميعرب فيها األشخ

إىل مزيد من  ، واجلولة الثانية للمشاورات فرصة لالستماع٧/٢٧أتاح تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان و - ٢
: ني التاليني وقد ُدعي اجمليبون إىل النظر يف السؤال      . آراء أصحاب املصلحة املعنيني بشأن مشروع املبادئ التوجيهية       

القيمة املضافة والفائدة العملية ملشروع املبادئ التوجيهية يف املساعدة على تنفيذ قواعد ومعايري حقوق اإلنسان  )أ(
الفائدة القانونية التقنية ملشروع املبادئ التوجيهية من منظور قواعد          )ب(القائمة يف سياق مكافحة الفقر املدقع؛       

 .مةومعايري حقوق اإلنسان القائ

 إيرادها بالكامل يف هذا     يتعذر تعليقات هامة    ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ومتخضت عن جوليت املشاورات يف عامي        - ٣
بعضها اآلخر بني تعليقات بشأن إجراء تعـديالت        يتراوح  ،  طابع عام بعض هذه التعليقات    كان ل وبينما  . التقرير

 .اقتراح إدراج فقرات إضافية وتعليقات بشأن صياغات بديلة، أو حىت ،لغوية حمددة يف تعقب التغيريات

 يف جنيف حضرهتا ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨ و٢٧وانتهت هذه املشاورات بعقد حلقة دراسية يومي  - ٤
 اجملتمع املدين، واخلرباء الدوليني، مبن فيهم اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر              وتنظيماتالدول،  

 ٢٠٠٧وبينما تنعكس املدخالت اليت مت جتميعها يف مشاورة عـام  . لحة املعنينياملدقع، وغريهم من أصحاب املص   
، فإن سـرداً أكثـر      (A/HRC/7/32)تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن مشروع املبادئ التوجيهية            يف

 ويف االستعراض التقين تفصيالً لآلراء والتعليقات يرد يف ورقة املعلومات األساسية اليت مت إعدادها للحلقة الدراسية
 خبرية استشارية إىل )١(الدراستني املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مهمة إعداد هاتني أوكلتوقد . للعملية اخلتامي
 .السياسيةو لندن للعلوم االقتصادية كليةهي الدكتورة مارغو سالومون، من ة مستقل

                                                      

 لالستعراض املقبل ملشروع املبادئ التوجيهية، املقصود هبما أن تكونا وثيقتني مرجعيتنيهاتان الورقتان،  )١(
  .عكسان بالضرورة آراء املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وال آراء منظمة األمم املتحدة وال آراء املستشارةوال ت
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  قيمة املضافة ال:  مشروع املبادئ التوجيهيةبشأن آراء عامة -  الًأو
  العملية واألهلية التقنية من منظور قانوين والفائدة

النهوض بأهداف قـانون    ينطوي على إمكانات    أن مشروع املبادئ التوجيهية     ب  نطاق واسع   على ساد الرأي   - ٥
 - حكومية وغريها من أصحاب املصلحة  منظمات غريمن حكومات و   - وأعرب مجيع اجمليبني    . حقوق اإلنسان الدويل  

تدابري وأنشطة  لوضع  إطاراً مناسباً     بشكل عام،  ،لوضع مبادئ توجيهية يف هذا اجملال وأشاروا إىل أهنا متثل         تأييدهم  ن  ع
اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة    ذه املبادئ التوجيهية، كما الحظت      وهل. ترمي إىل معاجلة الفقر املدقع يف مجيع أحناء العامل        

 الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان      ةألنه ال توجد وثيقة واحدة يف جمموع      أمهية خاصة   حقوق اإلنسان والفقر املدقع،     
 دومـو، سـفري   .ذكّـر ألربتـو ج  و. تعاجل حتديداً حقوق أو احتياجات األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر مدقع  

، ٧/٢٧ و ٢/٢األرجنتني ونائب رئيس جملس حقوق اإلنسان، عند افتتـاح احللقـة الدراسـية، بقـراري اجمللـس                  
  .تطبيق قانون حقوق اإلنسان الدويل يف مكافحة الفقر املدقعليؤكدان على أن اجمللس يويل األولوية   اللذين

 يف جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       ، وهو عضو مت تعيينه حديثاً     جديسالف كيدجيا كرر السيد   و  - ٦
إيضاح الطابع واألهداف احملددة للوثيقة     بضرورة   وصىوالثقافية، الرأي الذي أعرب عنه غريه من اجمليبني عندما أ         

وميكن النظر إىل الوثيقة إما كمبادئ توجيهية تتعلق حبقوق اإلنسان للفقراء جتمع             .)٢(قبل مناقشة قيمتها املضافة   
معايري حقوق اإلنسان ذات الصلة وتطبقها حبسب السياق، أو كمبادئ توجيهية بشأن صياغة إطـار تـشغيلي                 

  .ى الفقر أو كليهماللقضاء عل

والحظ ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً أن املبادئ التوجيهية سيكون هلا قيمـة              - ٧
اليت تكتسي أمهية    لحقوقل وإضافة إىل إعادة بيان الضمانات القائمة، جوانب حمددة          ، أيضاً بقدر ما تبّين  مضافة  
لعقبات اليت حتد، عملياً، من التمتـع       تتصدى ل يشون يف حالة فقر مدقع و     ألشخاص الذين يع  بالنسبة إىل ا  خاصة  

واقترح الربوفيسور فاوتر فاندهنول من جامعه انتويرب، أن تنص املبادئ التوجيهية على سـرد              . حبقوق اإلنسان 
 مركز حقوق اإلسكان  أوصى  و.  معاجلة حاالت الفقر املدقع    عنحقوق اإلنسان   وضح كيف ومىت تعجز     ي حتليلي

 من يعيش يف حالة فقر      أن القيمة املضافة الفعلية تتأتى من وصف العقبات احملددة اليت يواجهها          بوحاالت اإلخالء   
وقد مت يف .  لكي يتسىن تقدمي التوجيه إىل الدول بشأن القضاء على هذه العقبات، األشخاص واجملتمعاتمدقع من

موجهة حنـو   وتكون  زيد من الطابع التنفيذي     وثيقة تتسم مب  واضح يتعلق باحلاجة إىل     توافق آراء   احللقة الدراسية   
حكومات كندا وفرنسا والفلبني وتركيا واململكـة املتحـدة         ما ذكرته   حنو  على   ،الوصول إليها العمل، ويسهل   

اص يرلندا الشمالية، واخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، واملقرر اخل           آلربيطانيا العظمى و  
، والتحالف العاملي من أجـل      )٣(املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية            

  .مشاركة املواطنني وهيئات عديدة أخرى

                                                      

 .ر فاندهنولفاوتوبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  )٢(

  ."املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة"  باسماملشار إليه فيما بعد )٣(
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ورمبا يهدف اعتماد مشروع املبادئ التوجيهية أيضاً إىل توعية األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقـر                  - ٨
وقد أعربت حكومة األرجنتني عن دعمها العتماد هنج قائم على          . قوقهم واستحقاقاهتم مدقع والسكان عموماً حب   

. هو مسألة عدالة ال صدقة" احلقوق األساسية"حقوق اإلنسان للقضاء على الفقر املدقع، وأكدت على أن إعمال      
متها إحدى عشر منظمة   اليت قد  ٢٠٠٨ومتثل الغرض من التوافق يف اآلراء الذي انعكس يف الرسالة املشتركة لعام             

غري حكومية يف اإلطراء على هنج حقوق اإلنسان إزاء احلد من الفقر الذي اعتمد يف مشروع املبادئ التوجيهية،                  
  .)٤(التصدي لنتيجته فحسبهبا هذه املبادئ التوجيهية عملية القضاء على الفقر، ال   الطريقة اليت تعاجلسيما  وال

نسن، رئيس معهد ميشلسن، والربوفيسور كامليوا برييز بوستيلو مـن اجلامعـة            أعرب الربوفيسور آرنيه توستي     -٩
املستقلة ملدينة مكسيكو، وفاوتر فاندهنول، عن آرائهم اليت مفادها أن مشروع املبادئ التوجيهية بصيغته احلالية ال يعـاجل                  

 العربية السورية ومصر خالل احللقـة        اجلمهورية اوكررت حكومت . يكفي الظاهرة اهليكلية للفقر املدقع يف سياق عام        مبا
الدراسية أنه ما مل يؤخذ يف االعتبار دور التعاون الدويل، فإن الوثيقة ستصبح أداةً للعمل على املستوى الوطين ال غـري،                     

،  العامل الرابع-ومع ذلك أعربت احلركة الدولية إلغاثة امللهوف . احتمال إمهال مسؤوليات هامة على املستوى الدويل     مع
حملياً أقل مباشرة، على الرغم من       عن قلقها من أن التركيز الذي يتجاوز احلدود اإلقليمية قد جيعل تأثري املبادئ التوجيهية             

  .أهنا تدعم االحتفاظ يف مشروع املبادئ التوجيهية باألحكام املتعلقة بالتعاون الدويل واجلهات الفاعلة من غري الدول
اجملتمع املـدين   لتنظيمات   مفيدة    ضغط أداةعلى إمكانات التحّول إىل     وجيهية   مشروع املبادئ الت   وينطوي  - ١٠
قـوق  العليـا حل  ورأت اللجنة التونـسية     . قوق الذين يعيشون يف فقر مدقع     تشجيع الدول على اإلدراك الكامل حل     ل

بة أداة جديدة للـدعوة      أن تنفيذ املبادئ التوجيهية هو مبثا      )٥( اآلخرين اإلنسان واحلريات األساسية وعدد من اجمليبني     
وذكرت . بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية واستراتيجيات احلد من الفقر، باالستناد إىل إطار قانوين مشترك جديد               إىل

حكومة املكسيك يف هذا الصدد أهنا تأمل يف أن ترى املبادئ التوجيهية تقدم التوجيه للوفاء بااللتزامـات مبوجـب       
مجيع معايري أما بالنسبة إىل .  اليت هلا أمهية خاصة حلقوق السكان الذين يعيشون يف حالة فقراألهداف اإلمنائية لأللفية

   .حقوق اإلنسان، فإن إدراج املبادئ التوجيهية يف املشروع سيساعد يف ضمان تطبيقها على املستوى احمللي

يف حالة فقر مدقع، أكد     يعيشون  جرت مع أشخاص    ويف املشاورة بشأن مشروع املبادئ التوجيهية اليت          - ١١
وأكدوا أن من . )٦(اجمليبون أمهية اعتراف السلطات هبم، وينبغي مراعاة لذلك وضع الربامج والسياسات مبشاركتهم

بغية بالفقراء نساًء ورجاالً وأن يتحدثوا معهم        املسؤولية أن جيتمعوا     الذين يشغلون مناصب  الضروري لألشخاص   
الـشعور   هيوبالتايل فإن هناك قيمة مضافة أخرى للمبادئ التوجيهية . لولكسب ثقتهم وإشراكهم يف إجياد احل     

  .بقدرهاليت تأيت من االعتراف بالكرامة الشخصية لإلنسان 

                                                      

الطائفة البهائية الدولية؛ مؤسسة كاريتاس الدولية؛ التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني؛ منظمة  )٤(
؛ االحتاد الدويل لألخـصائيني     الفرانسيسكان الدولية؛ املكتب الكاثوليكي الدويل لرعاية الطفولة؛ اجمللس الدويل للمرأة         

 العامل الرابع؛ االحتاد اللوثري العاملي؛ احلركة الدولية للطلبة الكاثوليك؛          - االجتماعيني؛ احلركة الدولية إلغاثة امللهوف      
 .٢٠٠٨مشاورة املنظمات غري احلكومية يف عام باسم املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب؛ املشار إليها فيما بعد 

  .راماإلنسان والفقر املدقع وجوزيف إنغيرلندا، اخلبري املستقل املعين حبقوق حكومة آ )٥(

أهنـا   تقريرهـا  وجاء يف.  العامل الرابع، بتنظيم هذه املشاورة    - قامت احلركة الدولية إلغاثة امللهوف       )٦(
 .مدقع يف فرنسا وبريو وبولندا والسنغال وسويسرا وتايلندفقر يف التمست آراء أشخاص يعيشون 
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 اجمليبني، مثل حكومات فرنسا وسويسرا وتركيا واخلبري املستقل املعين بآثـار الـديون              ساد شعور قوي بني   و  - ١٢
 احلقوق سيما والالتمتع الكامل حبقوق اإلنسان األخرى للدول على املالية الدولية ت من االلتزاماما يتصل هبا األجنبية و

أن يعكس    يكون الغرض هو إجياد معايري جديدة حلقوق اإلنسان بل        بوجوب أالّ   ،  )٧(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
احلاجة على  مجيع اجمليبني تقريباً    شدد  و. عمعايري حقوق اإلنسان القائمة بشكلها املنطبق على الفقر املدق        ذلك  بدالً من   

إىل ضمان صياغة املبادئ التوجيهية بشكل يتمشى مع اللغة واملصطلحات واملبادئ املتفق عليها الواردة يف الـصكوك                 
  ). مثال ذلك التعليقات العامة ( الفقه القانوين صياغتها باالستناد إىلتالدولية حلقوق اإلنسان واليت مت

على اإلشـارات املفرطـة إىل القـانون        عدة جميبني آخرين    قرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة و      وعلق امل   - ١٣
 وتساءلوا عن استخدام لغة القانون اجلنائي يف بعض احلاالت، وهو أمر قد يردع األشخاص من اختـاذ                  )٨(اجلنائي

  .إجراءات لضمان اإلعمال التدرجيي للحقوق االجتماعية واالقتصادية

أن يوّضـح  بري املستقل املعين بالديون األجنبية يف العرض الذي قدمه يف احللقة الدراسية، أنـه ينبغـي     وذكر اخل   -١٤
احلقوق املعترف هبا يف قانون حقوق من   املبادئ التوجيهية على أهنا حتّد هذهضرورة عدم تفسري  مشروع املبادئ التوجيهية  

وحث مركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء على توخي قـدر          . خرحنو آ أي   أو تبّدهلا أو حتل هبا على        اإلنسان الدويل 
  . دون قصد، معياراً أدىن من املعايري املستقرة يف صكوك أخرى،بالغ من احليطة لضمان أن ال تقر املبادئ التوجيهية

وينبغي أن يـويل هيكـل      . هيكل مشروع املبادئ التوجيهية   إىل أنه ميكن حتسني      عدد من اجمليبني     وأملح  - ١٥
يف قانون حقوق اإلنسان الـدويل ذات األمهيـة         املترسخة  املبادئ التوجيهية اهتماماً أكرب لبعض املبادئ       مشروع  

املركزية يف املبادئ التوجيهية، مثل إيالء األولوية ألهم اجملموعات املستضعفة، واإلعمال التـدرجيي، وجمموعـة               
 د املتاحة وشرط عدم التراجع واملبادئ اليت يعكسها بالفعـل         ، واملبادئ املتعلقة بأقصى املوار    )٩(االلتزامات الدنيا 

  . مشروع املبادئ التوجيهية

   تعليقات على مضمون مشروع املبادئ التوجيهية- ثانياً 
   الديباجة- ألف 

منظمات غري حكومية أن من املناسب إدراج إشارات حمددة يف الديباجة إىل صكوك حقوق عدة اقترحت   - ١٦
 بصراحة أكثر أن يشارواقترح كاميلوا برييز بوستيو . ، إىل جانب الصكوك القليلة املشار إليهااإلنسان ذات الصلة
  .  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان٢٨و ٢٥ و٢٢إىل مواد منها املواد 

                                                      

 ".اخلبري املستقل املعين بالديون األجنبية"باسم  إليه فيما بعد اريش )٧(

 .فاوتر فاندينهول وجوزيف إنغراموزدزيسالو زيدزيا، وجلنة حقوق اإلنسان جلنوب أفريقيا،  )٨(

 . وفاوتر فاندهنولإنغرامإدوارد أندرسون، وديفيد غوردن، وجزيف  )٩(
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 وال إىل عدد مـن      )١٠(كما لوحظ عدم اإلشارة يف الديباجة إىل أي هدف من األهداف اإلمنائية لأللفية              - ١٧
واخلطـوط  ق ذات الصلة املتعلقة بالسياسة العامة، مبا يف ذلك مبادئ املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان                 الوثائ

 والعمل ذي الصلة الذي قام بـه        )١١(إزاء استراتيجيات احلد من الفقر    التوجيهية لنهج يقوم على حقوق اإلنسان       
وأوصت حكومة املكسيك باإلشارة صراحة إىل      . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وغريه من الوكاالت يف هذا اجملال         

  . بسبب تركيزه على القضاء على الفقر املدقع واجلوع١اهلدف رقم 

 أنـه ينبغـي     )١٢(واقترح املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية            - ١٨
  . اواستفحاهلإىل تفردها   فقر الشعوب األصلية نظراًمسألةاإلشارة حتديداً يف الديباجة إىل 

واقترحت حكومة الفلبني الدعوة إىل مواصلة التعاون الدويل واختاذ إجراء حاسم للقضاء على الفقر املدقع   - ١٩
  .على املستوى الوطين فحسب بل على املستوى دون الوطين أيضاً  ال

  )مقدمة(حقوق الفقراء : حقوق اإلنسان والفقر املدقع

 غري معّرفـة    واالستبعاد االجتماعي  ،يبني إىل أن مفاهيم الفقر املدقع، والفقر األساسي       أشار عدد من اجمل     - ٢٠
 عن رأيهـم    )١٣(ومع ذلك أعرب بعض اجمليبني    . جيب تداركها سهوات  مشروع املبادئ التوجيهية وأن هذه ال       يف
اغته بصورة واضحة   فهم وتفسري النص، ويف ضرورة صي     سيكون هاماً بالنسبة إىل     إدراج تعريف عام للفقر     أن    يف

االقتصادية والسياسية تاونزند من كلية العلوم ويف احللقة الدراسية، دعا الربوفيسور بيتر . ومفهومة بشكل مناسب
اختاذ تدبري دويل أو تعريف للفقر من خالل استخدام إطار حقوق اإلنسان الدوليـة،               إىل املضي حنو  جبامعة لندن   

بل إن املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة اقترح إدراج مؤشـرات يف             .  بذلك سبيالً للقيام   يف رأيه،  ،الذي يقدم 
 إنغرامكما أشار جوزيف . مشروع املبادئ التوجيهية كشرط إلزامي للدول بأن تقوم باملراقبة وتضطلع باملسؤولية

ال ميكن حتقيـق املراقبـة      املمثل اخلاص السابق للبنك الدويل لدى األمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية، إىل أنه              
  . واملساءلة دون إشارة صرحية ملبدأ اإلعمال التدرجيي الذي يفتقد إليه حالياً مشروع املبادئ التوجيهية

 واللجنة االستشارية الوطنية حلقوق اإلنسان      ، ومجهورية فرتويال البوليفارية   ،ا األرجنتني توذكرت حكوم   - ٢١
على أنه كان من رأي . ق األساسية وأنه عامل يؤدي إىل زيادة حدة التمييزأن الفقر املدقع انتهاك للحقو) فرنسا(

 حكومة املكسيك أن الفقر املدقع هو انتهاك لكرامة اإلنسان، بينما ذكرت حكومة فنلندا أن الفقر يف حد ذاتـه                  
. ف حقوق اإلنسانن أسباب ونتائج الفقر املدقع غالباً ما تشكل انتهاكات ملختلليس انتهاكاً حلقوق اإلنسان بل إ

 ما إذا كان الفقر     نسان والفقر املدقع إىل أن مسألة     ويف احللقة الدراسية، أشارت اخلبرية املستقلة املعنية حبقوق اإل        
                                                      

 .زدزيسالو زيدزيا )١٠(

 . عثماين بصياغة هذه املبادئ التوجيهيةصّديققام كل من بول هنت ومانفريد نواك  )١١(

 ".املقرر اخلاص املعين بالسكان األصليني"باسم  إليه فيما بعد يشار )١٢(

، ٢٠٠٨ اليونان والفلبني واجملتمع البهائي الدويل ومشاورة املنظمات غري احلكومية يف عـام              حكومتا )١٣(
 . وإدوارد إندرسون،وكمال صديقي



A/HRC/11/32 
Page 9 

  ليس موضوعاً سهالً واقترحت أن يؤكد مشروع املبادئ التوجيهيـة، د ذاته انتهاكاً حلقوق اإلنسانيشكل يف ح  
  .إلنسان على األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر مدقعبدالً من ذلك، كيفية تطبيق حقوق ا

عدم التمييـز   على   ٣يف الفقرة   النص   املعنية حبقوق اإلنسان والفقر املدقع أنه ينبغي         املستقلةواقترحت اخلبرية     - ٢٢
ز العامل  عدم التميي حبيث يصبح    وبالتايل تربير اإلشارات يف مواضع أخرى يف مشروع املبادئ التوجيهية وجعلها متسقة           

والحظ مركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء أن هذه العملية تشكل فرصة فريدة لالعتراف بشكل              . املشترك بينها 
  . يف هذا اجملالاحملرز قاطع بالفقر على أنه أساس للتمييز، وبالتايل إثراء القانون الدويل

 إىل عمليـة االسـتعراض      ٥رة  يا اإلشارة يف الفق   جدالف كي يسجدواقترحت حكومة سويسرا والسيد       - ٢٣
  .الدوري الشامل

ـ          إنغرامواقترح جوزيف     - ٢٤  الـيت   ة إدراج توصية بأن حتدد عمليات التحليل االقتصادي والقطاعي القطري
 صراحة الشرائح األفقر والشرائح ) مثال ذلك املؤسسات املالية الدولية    (أو املؤسسات املاحنة    /ُتجريها احلكومات و  

لحد مـن  الوطنية لستراتيجيات اال تعاجل استراتيجيات التنمية الوطنية أو وكما اقترح أنجملتمع األكثر هتميشاً يف ا  
  .يةوباعتبارها مسألة أول األفقر حاجات الفئاتالفقر من باب األولوية 

  ١البند  - باء 

  مشاركة الفقراء

لى أن يورد البنـد الفرعـي        بوجه عام ع   )١٥( واملشاركني يف احللقة الدراسية    )١٤(شدد العديد من اجمليبني     - ٢٥
املتعلق مبشاركة الفقراء بصراحة املزيد من اإلشارات الصرحية إىل مشاركة جمموعات حمددة، مبن فيها الـشعوب                

  .األصلية والقبلية، وجمموعات األقليات، وذوو اإلعاقة، وكبار السن واملهاجرون والنساء والفتيات، إخل

 الدولية، واللجنة الربملانية األوكرانية حلقوق اإلنسان، مالحظـات         "كري"وقدم بيتر تاونزند، من منظمة        - ٢٦
ومع ذلك، الحظت أمانة مجاعة احمليط اهلادئ أن تأنيث الفقر ومـشاركة املـرأة يف               . حمددة عن مشاركة املرأة   

ما اقترحت ك. استراتيجية مكافحة الفقر موضوعان خمتلفان وينبغي عدم إدراجهما معاً يف الفرع املتعلق باملشاركة
  .إدماج االعتراف بتأنيث الفقر يف الوثيقة بأسرها

ودعت مؤسسة التنوير العاملي إىل مشاركة األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر مدقع مشاركة كاملة                 - ٢٧
وأبرز جوزيف إنغرام ضرورة املشاركة يف . وفعالة يف كل األنشطة اليت هتمهم ويف برامج القضاء على الفقر املدقع

أّما حكومة فنلندا فأبرزت احلاجة إىل اإلشارة يف البند الفرعي املتعلق مبشاركة الفقراء إىل . حليت الرصد والتقييممر
أن من الضروري أن يتمتع األشخاص األكثر فقراً يف احلق يف إعالمهم حبقوقهم والتزامات حكوماهتم بإعمال هذه 

                                                      

 .٢٠٠٨ ومشاورة املنظمات غري احلكومية لعام ،حكومة كوستاريكاواألصلية، املقرر اخلاص املعين بالشعوب  )١٤(

 . بالنيابة عن اخلبري املستقل املعين بقضايا األقلياتالذي تليحكومة إكوادور والبيان  )١٥(
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 العامل الرابع والتحالف العاملي من أجـل  - ية إلغاثة امللهوف ويف احللقة الدراسية، كررت احلركة الدول    . احلقوق
مشاركة املواطنني اإلعراب عن احلاجة إىل وصف الظروف الالزمة للمشاركة اجملدية لتجّنب مشاركة رمزيـة أو         

  .التالعب يف املشاركة

قع يف برامج والحظت حكومة جورجيا أنه ينبغي أن تكون مشاركة األشخاص الذين يعيشون يف فقر مد     - ٢٨
  .القضاء على الفقر املدقع مشاركة طوعية

  التمييز والوصم

ورئيس جلنة القضاء ) فرنسا(الحظ العديد من اجمليبني مبن فيهم نائب رئيس النيابة العامة يف احملكمة العليا   - ٢٩
 متسقة مع اللغة التقليدية  على التمييز ضد املرأة سابقاً، احلاجة إىل أن تكون اللغة املستخدمة يف املبادئ التوجيهية             

ويف احللقة الدراسية، أصّرت حكومة بوليفيا، واخلبري املستقل املعين بالديون اخلارجيـة،            . للمساواة وعدم التمييز  
واملقرر اخلاص املعين باحلق يف احلياة على ضرورة التمييز بني مفهومي الوصم وهو استنتاج اجملتمع ومفهوم التمييز              

  .لقانونالذي هو استنتاج ا

وفيما يتعلق بوصم الفقراء، أملح االحتاد الدويل للمرشدين االجتماعيني إىل أن بعض املظاهر اخلارجية أو                 - ٣٠
بعض أمناط السلوك، مبا يف ذلك السرقة، واالعتداء وغريه من أشكال العنف، ال تصف بصورة حصرية الفقراء أو            

جلنة تكافؤ الفرص هلونغ كونغ أنه جيب بصفة خاصة إدانة واقترحت . األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر مدقع
وأشارت جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنـسان إىل أن مـشروع           . الوصم املستند إىل الوضع االجتماعي والدخل     

وأشـارت حكومتـا    . املبادئ التوجيهية ال حيدد الكيان املسؤول عن معاقبة األشخاص الذين ميارسون التمييـز            
 الدولية إىل ما لوسـائل االتصاالت ونظم التعليم من تأثري يف عملـييت             "كري"كسيك ومنظمـة   كوستاريكا وامل 
  .التمييز والوصم

  .  لتتضمن بياناً عن العمل اإلجيايب١٢والحظت حكومة الفلبني أن باإلمكان توسيع نطاق الفقرة   - ٣١

  ٢ البند - جيم 

  ترابط احلقوق وعدم قابليتها للتجزئة

 إشارة إىل كل حقوق اإلنسان اليت هي        ١٤ التنوير العاملي أنه ينبغي أن تتضمن الفقرة         الحظت مؤسسة   - ٣٢
وذكر أرين توستنـسن، أن التـسليم       . ، على النحو املنصوص عليه يف إعالن وبرنامج عمل فيينا         "مترابطة"أيضاً  

بد فيها من عمليات مقايضة     بتماسك نظام حقوق اإلنسان ال يعين  جتاهل أوضاع احلياة اليومية احلقيقية اليت ال               
  .وينبغي أن يوفر مشروع املبادئ التوجيهية توجيهاً عن كيفية التمكن من القيام مبثل هذه املقايضة. صعبة

  احلقوق املدنية والسياسية

ويف احللقة الدراسية أشارت حكومة فرنسا، إىل ضرورة التوسع بصورة أكثر يف البند الفرعـي املتعلـق              - ٣٣
ية والسياسية لتجنب اإلحياء بأن حماربة الفقر املدقع أمر ال صلة له إال بالتصدي للحقوق االقتصادية                باحلقوق املدن 
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وأكد اخلبري املستقل املعين بالديون اخلارجية أن من شأن املعاملة اليت ال تقوم علـى املـساواة  أن                   . واالجتماعية
دولية وجوزيف إنغرام إىل أن من الضروري التوسع وأشارت منظمة العمل ال. تقوض أمهية مبدأ عدم جتزئة احلقوق

يف مفهوم حرية تشكيل اجلمعيات وتوفري توجيهات وتقدمي توجيه حمدد بشأن كيفية إزالة العقبات اليت حتول دون  
  .إنشاء منظمة للدعوة والدعوة الذاتية

توجيهية، كانت من بني وعند التشاور مع األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع بشأن مشروع املبادئ ال  - ٣٤
كما اقترح االحتـاد الـدويل      ". احلق يف حيازة وثائق مواطنة رمسية     "احلقوق اليت اعُتربت أهنا ذات أمهية خاصة،        

للمرشدين االجتماعيني، واملنظمة الدولية ملساعدة كبار السن، والوكالة الدولية إلنقاذ البصر، زيادة التوسـع يف               
 هوية شخصية واإلشارة بصفة خاصة إىل حق املرأة يف حاالت األسر املعيشية الـيت               الفرع املتعلق باحلق يف حيازة    

  .تترأسها امرأة، واألطفال الذين يتم التخلي عنهم، أو األطفال غري املصحوبني

ولدى التشاور مع األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع بشأن مشروع املبـادئ التوجيهيـة، طلـب                   - ٣٥
وباملثل، رأت حكومة . على احلق يف املعيشة كأسرة ن التركيز يف مشروع املبادئ التوجيهيةاملشاركون قدراً أكرب م

احلقـوق املتعلقـة    ( بتفصيل أكرب ملعاجلة احلقوق املشار فيها معاجلة أفضل          ١٦بلجيكا أنه ينبغي صياغة الفقرة      
  ).باخلصوصية واحلياة األسرية

  احلق يف العدالة

عنية حبقوق اإلنسان والفقر املدقع بتعديل عنوان البند الفرعي املتعلق بـاحلق يف  أوصت اخلبرية املستقلة امل   - ٣٦
  ".الوصول إىل العدالة وإقامة العدل واملساواة أمام القانون"العدالة حبيث تصبح 

بالربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل ) فرنسا(ونّوهت اللجنة االستشارية الوطنية حلقوق اإلنسان   - ٣٧
خلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي مت اعتماده مؤخراً واعتربته مبثابة تطور هام للغاية يف تعزيز ا

أشار  االحتاد الدويل للمرشدين االجتمـاعيني واخلـبري          وقد  . االحتكام إىل القضاء بشأن مجيع حقوق اإلنسان      
اج إشارة إىل الربوتوكول االختياري يف مشروع املبادئ التوجيهية املستقل املعين حبقوق اإلنسان إىل احلاجة إىل إدر

وباملثل اقترحت حكومة فنلندا زيادة التأكيد يف مشروع املبادئ التوجيهية على إمكانية االحتكام             . والفقر املدقع 
جلنـة  وأوصى كمال صديقي، وهو عـضو يف  . إىل القضاء على أساس احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

حقوق الطفل، بإدراج حكم يعاجل العدالة اليت تراعي أوضاع الفقراء، معاجلة فعالة، على مستوى القاعدة الشعبية، 
والحظ املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية . ألن نظام العدالة الرمسي هو نظام باهظ التكلفة بالنسبة إىل الفقراء

 يف حالة فقر مدقع الفرصة أيضاً للوصـول إىل الـنظم القانونيـة              أنه ينبغي أن ُتتاح لألشخاص الذين يعيشون      
  .العرفية/التقليدية

 تنص على املساعدة القانونية اجملانية ولكنها ال تتصدى للموضوع اهلـام املتعلـق              ٤٠ولوحظ أن املادة      - ٣٨
حت حكومة بلجيكا ومشاورة    واقتر. برسوم احملاكم يف الدعاوى اجلنائية، اليت غالباً ما ال يستطيع الفقراء حتّملها           

 اإلشارة صراحة إىل التزام الدولة والنظام القضائي بتوفري إمكانية االنتصاف           ٢٠٠٨املنظمات غري احلكومية لعام     
  .أمام احملاكم
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وأوصى املقرر . وأشار جوزيف إنغرام إىل احلق يف احلصول على املعلومات يف سياق برامج احلد من الفقر  - ٣٩
شعوب األصلية بأن تشري املبادئ التوجيهية إىل إتاحة الربامج التعليمية واإلعالمية عـن احلقـوق     اخلاص املعين بال  

 أن  )١٦(واقترح بعض املشاركني  . واإلجراءات القضائية، بلغات السكان األصليني، أو بلغات األقليات من السكان         
الشرطة واملوظفني املدنيني املسؤولني عن      أيضاً تدريب موظفي     ٤١هتدف الربامج التدريبية املشار إليها يف الفقرة        

  .إنفاذ القانون

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 إىل بعض احلقوق االجتماعية واالقتـصادية ذات        ٢أشار العديد من اجمليبني إىل انعدام اإلشارة يف البند            - ٤٠
أشار مركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء و. األمهية اخلاصة بالنسبة إىل األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع
 يف امتالك األرض، وال سيما يف البنـد         باحلقوقوأمانة مجاعة احمليط اهلادئ إىل أنه على الرغم من إيالء االهتمام            

الفرعي املتعلق باحلق يف الغذاء، فإن هناك حاجة إىل تكريس مادة فرعية منفصلة يف مشروع املبادئ التوجيهية هلذا 
ع، ال فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية فحسب، بل وكذلك، حسب رأي اجمليب األخري، فيما يتعلـق                 املوضو
وقال إن احلصول على االئتمان بـشروط       . ودعا كمال صديقي إىل إدراج احلق يف احلصول على ائتمان         . باملرأة

  .ميسَّرة ينبغي أن يشكل حقاً أساسياً لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع

وركّز عدد كبري من املنظمات غري احلكومية واألكادمييني على إسقاط ذكر احلق يف الضمان االجتماعي،                 - ٤١
ووصفوه بأنه إسقاط صارخ والحظ الربوفيسور دافيد غوردون، من جامعة بريستول أيضاً عدم إدراج أية إشارة                

قترحت املنظمة الدولية ملساعدة املسنني     وا.  بشأن الضمان االجتماعي   ١٠٢إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       
)HelpAGE International ( والوكالة الدولية إلنقاذ البصر)Sightsavers International ( إدراج إشارات إىل أن

من الضروري أن توفر الدول لألشخاص الفقراء غري القادرين على دفع اشتراكات منتظمة يف نظم التأمني الوطنية   
 التقاعدية القائمة على مسامهات، دخالً منتظماً ميكن التنبؤ به يف شكل حتويالت نقدية غري قائمة أو نظم املعاشات

على دفع االشتراكات، لتأمني مستوى معيشي الئق هلم، وأن ُيطلب إىل الدول غري القادرة على دفع مثل هـذه                   
بوستيللو أمهية اإلشارة إىل احلق يف مستوى كما الحظ كاميلو برييز . املبالغ أن تلتمس املساعدة من اجملتمع الدويل

  .معيشي الئق

  احلق يف الغذاء

 بشأن احلق يف الغذاء ينبغي أن تكـون         ٢٠ إىل أن الصياغة الواردة يف الفقرة        )١٧(أشار جميبون متعددون    - ٤٢
القتصادية واالجتماعية والثقافية ومع املبادئ     للجنة املعنية باحلقوق ا   ) ١٩٩٩(١٢منسجمة مع التعليق العام رقم      

التوجيهية الطوعية اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كاٍف يف سـياق               
وقدم كل من املركز الوطين حلقوق اإلنسان يف األردن، وحكومة كولومبيا، واملدافع عـن   . األمن الغذائي الوطين  

                                                      

 . العامل الرابع؛ واللجنة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف تونس-احلركة الدولية إلغاثة امللهوف  )١٦(

 .، وكريستوف غوالي٢٠٠٨مة األغذية والزراعة، ومشاورة املنظمات غري احلكومية لعام منظ )١٧(
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ومانيا وسارا زيدي أيضـاً بعض االقتراحـات احملددة بشأن صياغة احلق يف الغـذاء يف مـشروع                الشعب يف ر  
  .املبادئ التوجيهية

وفضالً عن ذلك، أبدت حكومتا سويسرا وفنلندا، وممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمـشردين                 - ٤٣
حلقوق اإلنسان، والرابطة    ي، وجلنة جنوب أفريقيا   داخلياً، واملقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية، وكمال صديق       

الدولية ملساعدة املسنني، واملنظمة الدولية إلنقاذ البصر وفولونتاري نيل موندو، وجلنة املنظمات غري احلكوميـة               
ي، املعنية بالتنمية االجتماعية، تعليقات حمددة بشأن قضايا مثل االعتراف حبقوق امللكية فيما يتعلق باألمن الغذائ              

وأمن حيازة األرض وغريها من املوارد الطبيعية، والتمييز والعنف ضـد العـامالت يف املـزارع، واالعتـراف                  
، ومنع توزيع الغذاء يف شكل )أي خالل احلمل(باالحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات فيما يتعلق باحلق يف الغذاء 

كة النشطة يف الربامج اإلنسانية واملسؤوليات الدوليـة يف         متييزي يف حالة االستجابة اإلنسانية، واحلاجة إىل املشار       
  .أوقات الكوارث الطبيعية

  احلق يف الصحة

أوصت اخلبرية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان والفقر املدقع، واللجنة التونسية السامية حلقوق اإلنـسان                - ٤٤
احلق يف التمتع بأعلى : "لصحة لكي يصبح كاآليتواحلريات األساسية بتعديل عنوان البند الفرعي املتعلق باحلق يف ا

وأعربت حكومة فنلندا عن أملها يف إدراج مبادئ توجيهية تـشغيلية  ". مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية     
وحتقيقاً هلذه الغايات، جيوز أن يشري البند الفرعي بشأن احلق يف الصحة      . أكثر حتديداً لكي تستخدمها احلكومات    

ووفقاً ملا ذكرته منظمة .  أدىن من الناتج احمللي اإلمجايل الذي ينبغي أن ختصصه الدول للرعاية الصحية        إىل مستوى 
الصحة العاملية يف احللقة الدراسية، فإن رسوم االستخدام هي إحدى العوائق الرئيسية اليت حتـول دون وصـول                  

نبغي إتاحة جمموعة دنيا من اخلدمات الصحية األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر إىل الرعاية الصحية؛ ولذلك، ي
اجملانية اليت تتضمن تنظيم األسرة، وصحة األمهات، ورعاية الطفل جماناً، على النحو الذي تشري إليه اتفاقية القضاء 

  .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

تعلقة باحلق يف الـصحة أكثـر       وقدم املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة صياغة بديلة جتعل الفقرات امل             - ٤٥
 للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وقـدَّم       ١١اتساقاً مع املعايري الدولية القائمة والتعليق العام رقم         

  .اقتراحات عملية بشأن قضايا مثل احلق يف تكوين مجعيات، والوصم، والتعاون الدويل يف جمال تقدمي املساعدة

 أبدت حكومات بلجيكا وكولومبيا وفنلندا والفلبني وجلنة الفرص املتكافئة يف هونـغ             وفضالً عن ذلك،    - ٤٦
كونغ وجلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان واملفوض الربملاين األوكراين حلقوق اإلنسان، وكمال صديقي، وبرنامج 

نقاذ البصر، واالحتاد الدويل للمرشدين األمم املتحدة اإلمنائي، والرابطة الدولية ملساعدة املسنني، والوكالة الدولية إل
االجتماعيني، وغريها من اجلهات، تعليقات حمددة بشأن قضايا مثل إيالء األولوية لألشخاص الذين يعيشون يف فقر 
مدقع يف كل اخلدمات الصحية، ومحاية حقوق املرأة فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية، واإلشارة بصورة صـرحية إىل                 

، واملساعدة الدولية، ومشكلة االجتار باألعضاء البـشرية،        )أو اجملانية (ليت ميكن حتمُّل تكاليفها     الرعاية الصحية ا  
  .وضرورة قيام الدولة بتنظيم تقدمي اخلدمات اخلاصة
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  احلق يف احلصول على مياه الشرب 

ه الشرب املأمونـة    حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على ميا      اقترح اخلبري املستقل املعين مبسألة التزامات       - ٤٧
وخدمات الصرف الصحي، ومركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء، بأن يوصف احلق يف احلصول على ميـاه                

وبأن تتم صياغته بشكل يتمشى مع التعليق       " احلق يف احلصول على املياه والصرف الصحي      "الشرب املأمونة بأنه    
ثقافية ومع مشروع املبادئ التوجيهية إلعمال احلـق يف          للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية وال     ١٥العام رقم   

واقترحت حكومة  . )١٨(احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي الذي وضعته اللجنة الفرعية           
إيطاليا وجلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان أن يضع يف االعتبار التقرير األخري الصادر عن املفوضة السامية حلقوق 

ان بشأن نطاق ومضمون التزامات حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلصول العادل على مياه الشرب وخدمات               اإلنس
، وأكدت أمهية احلق يف احلصول على مياه (A/HRC/6/3)الصرف الصحي وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان 

  .)١٩(الشرب كحق قائـم بنفسه من حقـوق اإلنسان وكحق يعود بالنفع العام للجميع

وأثارت حكومات كولومبيا وجورجيا والفلبني وسويسرا، وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، وجلنـة                - ٤٨
املنظمات غري احلكومية املعنية بالتنمية االجتماعية مسائل تتعلق باحلصول على املياه ورسومها، مقابل توفري هذه               

لفيضانات، واحلاجة إىل تناول حقوق بيئية أوسـع        ، مبا يف ذلك يف حاالت الكوارث الطبيعية وا        "جماناً"اخلدمات  
  .نطاقاً يف مشروع املبادئ التوجيهية

  احلق يف اإلسكان

فيما يتعلق مبشروع املبادئ التوجيهية ككل، حيتاج البند الفرعي املتعلق باحلق يف السكن إىل أن يكـون                   - ٤٩
رحت اخلبرية املستقلة املعنية حبقوق اإلنـسان       واقت. متسقاً مع معايري وصياغة حقوق اإلنسان الدولية املعمول هبا        

وأكد مركز حقوق اإلسـكان وحـاالت       ". سكن الئق "والفقر املدقع أن يشري عنوان البند الفرعي إىل احلق يف           
اإلخـالء أن النص احلايل يشكِّل خروجاً جذرياً على احلق يف إسكان الئق على النحو املعترف بـه حاليـاً يف                    

  .القانون الدويل

عن أملهم يف إيراد إشارات أكثر عدداً وحتديداً بشأن قضايا          ) ٢٠(وفضالً عن ذلك، أعرب جميبون آخرون       - ٥٠
مثل حاالت اإلخالء القسري، وهدم املستوطنات غري الرمسية وضمان احليازة يف مثل هذه املستوطنات، وحقوق               

دول أن تؤدي دوراً ميسِّراً يف تعزيز       إالّ أن حكومة جورجيا الحظت أنه سيكون من األنسب لل         . املرأة يف اإلرث  

                                                      

 .اقترحت حكومة سويسرا نفس الشيء يف احللقة الدراسية )١٨(

دعا كل من مركز حقوق اإلنسان يف جامعة بادوفا، فولونتاري نيل مونـدو، والربطـة اإليطاليـة                  )١٩(
 .للمنظمات غري احلكومية، أيضاً إىل نفس الشيء

الدولية وجلنة جنوب " كري"حكومتا الفلبني وبلجيكا، واالحتاد الدويل للمرشدين االجتماعيني، ومنظمة  )٢٠(
  .أفريقيا حلقوق اإلنسان
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وصول الفقراء إىل السكن بدالً من أن تكون ملزَِمة بضمان ذلك، وال سيما يف بلدان تعاين من اقتصادات ضعيفة                   
  .أو متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

  احلق يف التعليم ويف الثقافة

ملدقع بتعديل عنوان املادة الفرعية املتعلقة باحلق يف         املعنية حبقوق اإلنسان والفقر ا     أوصت اخلبرية املستقلة    - ٥١
وباإلضافة إىل ذلك، اقترحـت     ". احلق يف التعليم واحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية        "التعليم ويف الثقافة لتصبح     

دراج  يف تونس إ   ةحكومات بلجيكا واليونان وسويسرا والفلبني واللجنة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسي          
، ومكافحة التسرب من الدراسة، وحصول املهاجرين وذوي اإلعاقات، "الرياضة"و" الشباب" أحكام حمددة بشأن 

والنساء والفتيات وغريهم من األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر مدقع إىل مجيع مستويات التعليم، وحقهم يف 
افة يتمشى مع تقرير  التنمية البشرية لربنامج األمم املتحدة محاية ثقافاهتم وهوياهتم، وتقدمي تعريف أوسع نطاقاً للثق

  .٢٠٠٤اإلمنائي لعام 

والحظ جوزيف إنغرام النقص الذي يشوب مشروع املبادئ التوجيهية فيما يتعلق مبعاجلة أوضاع الفتيات   - ٥٢
 ممثل األمني العام املعين     والحظ. وال سيما فيما يتعلق حبقهن يف احلصول على التعليم على قدم املساواة مع الفتيان             

حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً احلاجة إىل التصدي إىل ما يصفه بأنه العقبة األوىل أمام الفقـراء؛ أي مـسألة                   
ومن شأن برامج تتعلق مثالً بتوفري الوجبـات        . الرسوم الدراسية وتكاليف الكتب املدرسية، والزي املوحد، إخل       

تدابري لتزويد أطفال املدارس باللوازم األساسية للتدريب أن يساعد يف تعويض األسـرة  الغذائية املدرسية أو اختاذ   
  .عما تتكبده من خسائر يف دخلها أو يف حتمل تكاليف إضافية نتيجة دفع الرسوم املدرسية

  احلق يف العمل 

 الفرعي املتعلق باحلق يف     اقترحت اخلبرية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان والفقر املدقع تعديل عنوان البند            - ٥٣
وكررت منظمة العمل الدولية نفس الشيء يف احللقـة الدراسـية           ". احلق يف احلصول على عمل    : "العمل لتصبح 

وأضافت أن الظروف العادلة واملؤاتية وحرية تكوين اجلمعيات هي من بني بعض القضايا اهلامة للغايـة يف رأي                  
وعكست املناقشة اليت عقدهتا املنظمات غري احلكومية . )٢١(قوق الفقراءمنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بضمان ح  

  ".احلق يف العمل ويف عمل كرمي واحلق يف الضمان االجتماعي" امليل إىل اختيار العنوان ٢٠٠٨يف عام 

، وممارسـة   )٢٢(وأبدى جميبون آخرون مالحظات متعددة بشأن قضايا تتعلق بالقضاء على عمل األطفال             - ٥٤
، وشبكات األمن، واحلماية االجتماعية لألشخاص يف القطاع غري )٢٣(قسراً، وبغاء األطفال، واالجتار بالبشرالبغاء 

                                                      

 .تطوعت منظمة العمل الدولية بتقدمي صياغة أكثر متاسكاً هلذا البند )٢١(

املـشاورة مـع   ، و٢٠٠٨مشاورة املنظمات غري احلكوميـة لعـام   والدولية،  " كري"كمال صديقي، منظمة     )٢٢(
 .األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر مدقع

  .املقرر اخلاص املعين بالتعذيب، واملشاورة مع األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر مدقع )٢٣(



A/HRC/11/32 
Page 16 

 

وفضالً عن ذلك، أشار أرين توستنسن ومشاورة املنظمـات غـري           . )٢٤(الرمسي الذين يعيشون يف حالة فقر مدقع      
 اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والتزامات       إىل احلاجة إىل اإلشارة بصورة أكثر اتساقاً إىل        ٢٠٠٨احلكومية لعام   

  .الدول بشأن احلق يف العمل

  ٣ البند -  دال

  التزامات الدول والتعاون الدويل

فرعي املتعلـق  ل ا بندأن ال ل  فانديلهو  وفاوتر    الحظت املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان والفقر املدقع         - ٥٥
مكني يف التفسري ذي احلجية الذي تقدمه هيئات األمم املتحدة املنشأة           نبغي أن يستند إىل أساس      بالتعاون الدويل ي  

 من العهد الدويل ١- ٢ولُفت االنتباه إىل املادة . مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان إىل عمل الباحثني يف هذا اجملال
ـ   ٤ و ٣ العامني رقمي  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتعليقني      وق االقتـصادية    للجنة احلق

   . واالجتماعية والثقافية، واملالحظات اخلتامية ذات الصلة اليت أبدهتا اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات

  واجبات ومسؤوليات الكيانات العامة واخلاصة يف القضاء على الفقر 

ـ              - ٥٦ د الفرعـي املتعلـق     اقترحت اخلبرية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان والفقر املدقع أن يكون عنوان البن
". واجبات اجلهات الفاعلة من غري الـدول      "ب بواجبات ومسؤوليات الكيانات العامة واخلاصة يف مكافحة الفقر         

وسلطت الضوء على أن مشروع املبادئ التوجيهية يتجاهل حالياً موضوع مسؤوليات املشاريع التجارية الوطنية              
إلنسان الدويل يلزم تقليدياً الدول ال الـشركات أو املـشاريع           وعلى الرغم من أن قانون حقوق ا      . وعرب الوطنية 

التجارية، فإن هناك أدلة متزايدة على حترك القانون الدويل يف هذا اجملال لكي يسد هذه الثغرة القانونية ويتناول                  
ات بشأن الطريقة وبإمكان مشروع املبادئ التوجيهية أن يؤدي دوراً يف تقدمي اقتراح. قضايا سلوك الشركات ومسؤوليتها

  . التجاريةاليت ميكن أن تتبعها الدول أو اليت جيب عليها أن تتبعها لوضع قوانني تتعلق بتجاوزات شركات املشاريع

واقترحت إعادة صياغة مشروع املبادئ التوجيهية بشكل يراعي التطورات الفقهية املتعلقـة مبـسؤولية                - ٥٧
  .خرى، حيال موضوع الفقر املدقعالشركات واملنظمات الدولية، من بني جهات أ

   املناقشة املتعلقة بالسبيل للمضي قُدماً- ثالثاً 
ُعقد يف اجللسة اخلتامية للحلقة الدراسية اجتماع عن السبيل للمضي قُدماً هبدف اعتماد مبادئ توجيهية                 - ٥٨

شاركت  الدول اليتواقترحت حكومة فرنسا التصرف يف إطار دورها كإحدى . عن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان
 بأن تسند احلملة يف جمال حقوق اإلنسان إىل اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان               ٧/٢٧يف تقدمي القرار    

والفقر املدقع  مهمة مراجعة مشروع املبادئ التوجيهية حبيث تراعي نتائج املشاورات اليت متت حىت اآلن ونتائج                 
برية املستقلة أن تقرر أيضاً إجراء مشاورات ختامية إضـافية، إذا رأت ضـرورة           كما ميكن للخ  . احللقة الدراسية 

                                                      

  . ودافيد غوردون٢٠٠٨مشاورة املنظمات غري احلكومية لعام  )٢٤(
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وميكن يف مرحلة الحقة وبعد أن تقدم اخلبرية املستقلة النص املنقح إىل اجمللس أن يتخذ اجمللس قرار آخـر                   . ذلك
  . بشأن السبيل للمضي قُدماً

 الساحقة من احلكومات اليت أخذت الكلمة،       ةوحظي االقتراح الذي قدمتـه حكومة فرنسا بدعم الغالبي         - ٥٩
كما أيد االقتراح كل من  . وال سيما بلجيكا، والربازيل، وشيلي، وبريو، وسويسرا، ومجهورية فرتويال البوليفارية         

العامل الرابع، بالنيابة عن جمموعة      -  التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني، واحلركة الدولية إلغاثة امللهوف         
  .مات غري احلكومية البالغ عددها إحدى عشرة منظمةاملنظ

ونظراً إىل هذه االستجابة اجلماعية، شكرت اخلبرية املستقلة مجيع املشاركني على ثقتهم، واعترفـت يف                 - ٦٠
وأشارت إىل . الوقت ذاته باملهمة العسرية املتمثلة يف التوفيق بني هذا العدد الكبري من التعليقات واملدخالت الثرية          

ستعدادهـا من حيث املبدأ لقبول املهمة إذا ما قرر اجمللس ذلك، وذلك بدعم من املفوضية الـسامية حلقـوق                   ا
اإلنسان، وأعربت عن أملها يف أن تتلقي من الدول واملنظمات غري احلكومية وغريها من احلركات االجتماعيـة                 

  .التعاون واملساعدة
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United Nations agencies and intergovernmental organizations 

International Labour Office (ILO), Représentation Permanente de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, United Nations Non-Governmental Liaison Service (NGLS), United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), World Health Organization (WHO), 
World Trade Organization 

Observers: European Commission, Holy See 

United Nations treaty bodies experts 

Mr. Kamal Siddiqui, member of the Committee on the Rights of the Child 

Mr. Hatem Kotrane, member of the Committee on the Rights of the Child 

United Nations Special Procedures mandate holders 

Ms. Maria Magdalena Sepúlveda, independent expert on the question of human rights and extreme 
poverty  

Mr. Anand Grover, Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable 
standard of physical and mental health  

Mr. Cephas Lumina, 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 

N.B.: Statement read on behalf of Ms. Gay MacDougall, independent expert on minority issues 

National human rights institutions and other national bodies 

Tunisian Higher Committee on Human Rights and Fundamental Freedoms 

Consultative Council of Human Rights of Morocco 

Egyptian Council for Human Rights 

Iranian Islamic Human Rights Commission 

Non-governmental organizations 

Baha’i International Community, Basque indigenous people, Caritas internationalis, Centre de Formation 
et d’Appui aux Initiatives locales, Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), Centro Educativo 
social intetral nico Indigena (CESIDEI) , CIVICUS, Forum Asia, Franciscans International, Geneva 
Institute for Human Rights, International Council of Women, International Federation of Social Workers, 
International Movement ATD Fourth World, Lutheran World Federation, Massai Experience, Michelsen 
Institute, Nurses Across the Borders, Organización Nación Aymara, Oxfam International, Pax Romana, 
World Alliance for Citizen Participation, World Organization against Torture 

Other relevant stakeholders 

Professor Arne Tostensen, Chr. Michelson Institute; Mr. Christoph Golay, Graduate Institute 
for Development Studies, Geneva; Mr. Joseph Ingram, Advisory Board of the Non-Profit Consulting and 
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Support Group; Professor Peter Townsend, London School of Economics and Political Science; Ms. 
Mary Lou Ingram, former World Bank 
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Mr. Sejdi Qerimaj, Ambassador of Albania 

Mr. Hugo Brauwers, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission of Belgium, Geneva 

Speakers (by order of intervention) 

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

Mr. Alberto J. Dumont, Ambassador of Argentina and Vice-President of the Human Rights Council 

Mr. José Bengoa, member of the Advisory Committee of the Human Rights Council 

Ms. Magdalena Sepúlveda, independent expert on the question of human rights and extreme poverty 

Mr. Alfonso Barragués, Millennium Development Goals Unit, OHCHR 

Mr. Thomas E. McCarthy, Special Adviser, World Organization against Torture 

Ms. Silvia Velasco Quispe, street vendor, Cusco, Perú 

Mr. Bernard Mourgeon, Lyon, France 

Dr. Margot E. Salomon, seminar rapporteur and OHCHR Consultant, London School of Economics and 
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