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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةلسابعةالدورة ا

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية،مجيع حقوق اإلنسانومحاية تعزيز 

   احلق يف التنمية لك ذ مبا يف،واالجتماعية والثقافية

تقرير اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقـر املـدقع،               
  ماغدالينا سيبولفيدا كارمونا

  موجز    
 ما ينطوي عليه النهج القائم علـى حقـوق           اخلبرية املستقلة يف هذا التقرير     ددحت  

، مع الية العامليتنيتصادية وامل االقتني االنتعاش من األزم حتقيقاإلنسان من معامل تساعد على 
 الدول على أن تنظر     حتثهي  و.  بشكل خاص على أشد الفئات هشاشة وهتميشاً       التركيز

الفقـر واالسـتبعاد    لتصحيح حالـة    للتغيري، وفرصة   فرصة  كاألزمتني  إىل االنتعاش من    
سس جملتمعـات   األاالجتماعي املتجذرين بعمق، واستعادة التماسك االجتماعي، وإرساء        

  .أكثر إنصافاً واستدامة
إطار حقوق اإلنسان الذي جيب على الدول وحتدد اخلبرية املستقلة يف املقام األول        

 الدولة سلطة تقديريـة  بينما متتلكوهي تالحظ أنه . االمتثال له عند وضع تدابري االنتعاش   
االستغناء عـن   تتيح هلا اعتماد تدابري سياساتية وفقاً لسياقها اخلاص، فإنه من غري املمكن             

حقوق اإلنسان يف أوقات املصاعب االقتصادية، وجيب على الدول وضع مجيع السياسات            
  .تزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسانوتنفيذها وفقاً الل

ربز عدداً من تدابري االنتعاش من منظور حقوق اإلنسان، وتُ         اخلبرية املستقلة    حتللو  
التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية      عمليـة   ديد  هتإمكانية  ما تنطوي عليه هذه التدابري من       

توصي بعد ذلك بالتدابري اليت ينبغي للدول اختاذها من أجـل           هي  و. واالجتماعية والثقافية 
وستساعد هذه التـدابري    . حقوق اإلنسان باالستناد إىل   زمات  األاخلروج من   تيسري سبل   
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 من أجل اإلعمال    لكفاءةاملبتكرة الدول على املضي قدماً بأقصى قدر ممكن من الفعالية وا          
اعتماد السياسات اليت   بوميكن للدول،   . الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

حتقيق انتعاش أسـرع وأكثـر      أن تضمن   تدعو يف جوهرها إىل إعمال حقوق اإلنسان،        
  .استدامة ومشوالً
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  الواليةصاحبة طة اليت اضطلعت هبا األنش  - أوالً  
ماغدالينا سيبولفيدا  اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع،         تقدم    -١

الذي عمل  الويعكس التقرير   . ٨/١١، هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان         كارمونا
الذين ألشخاص ل على حقوق اإلنسان نتعاش حتليل تأثري تدابري اال  جمال  يف ةاخلبرياضطلعت به   

  .يعانون من الفقر املدقع
فإهنـا  ،  )A/HRC/14/31 (تقريرها السنوي الـسابق   قدمت اخلبرية املستقلة    ومنذ أن     -٢

تـدابري احلمايـة    أمهيـة    أبرزت فيـه  ) A/65/259الوثيقة  (تقريراً إىل اجلمعية العامة     قّدمت  
  وقدم التقرير توصيات بشأن العناصـر .ية لأللفيةحتقيق األهداف اإلمنائ االجتماعية يف تيسري

املتعلقـة  إدماج الشواغل   على احلقوق، مبا يف ذلكقائملحماية االجتماعية لاألساسية لنظام 
ومن أجل إعداد هذا التقريـر، عقـدت اخلـبرية           .هادف بشكل   )اجلنسانية(بنوع اجلنس   

 . ضم خرباء من مجيع املنـاطق      جتماعاً، ا النسائية العاملية بالتعاون مع مركز القيادة     املستقلة،  
  . اجليدةوممارساهتا الدول خربات جلمع وحتليل اًاستبيانووزعت أيضاً 

 عن  اإلنسان تقريراً  يف الدورة اخلامسة عشرة جمللس حقوق     وقدمت اخلبرية املستقلة      -٣
 التزامـات حقـوق     اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة   إىل بنغالديش مع    اليت قادهتا    البعثة املشتركة 

اإلنسان املتعلقة باحلصول على ميـاه الـشرب املأمونـة وخـدمات الـصرف الـصحي                
)A/HRC/15/55.( ١٢/١٩ لقرار اجمللس     وفقاً ة، املستقل ة اخلبري ت، قدم باإلضافة إىل ذلك   و ،

توصيات مفصلة بشأن كيفية حتسني مشروع املبادئ       تضمن   )A/HRC/15/41 ( مرحلياً تقريراً
ت اخلبرية  ، عقد  التقرير  هذا من أجل إعداد  و .الفقر املدقع وحقوق اإلنسان   ب ملتعلقةاالتوجيهية  

 اجتماعـاً   ، شتيفتونغ - بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيربت    ،  ٢٠١٠مايو  /املستقلة يف أيار  
تـشاورت  و. العاملعلى نطاق   يف جمال حقوق اإلنسان وقضايا التنمية       اء يعملون   حضره خرب 

قدا مـع منظمـات غـري       ، وشاركت يف اجتماعني اثنني عُ      شىت ةأصحاب مصلح مع  أيضاً  
العاملني  مع   اً اجتماع ت، وعقد  العامل الرابع  - ترعاها احلركة الدولية إلغاثة امللهوف     حكومية
  .سياجامعة براند التنمية يفوحقوق اإلنسان يف جمال 

  فييـت نـام    ة أيـضاً  اخلبري املـستقل  زارت  خالل الدورة احلالية لتقدمي التقارير،      و  -٤
هـذه  اخلبرية املستقلة   غتنم  وت ).٢٠١١يناير  /كانون الثاين (يرلندا  آو) ٢٠١٠أغسطس  /آب(

   . املذكورتني للبعثتني فعالتشكر حكوميت كال البلدين على ما قدمتاه من دعمالفرصة ل
املشاورة اإلقليمية ألمريكا   يف   ة املستقل ة اخلبري ت، شارك ٢٠١٠يونيو  / حزيران يفو  -٥

. العامة املتعلقة بالديون اخلارجية وحقوق اإلنـسان  ية بشأن مشروع املبادئ التوجيهيةالالتين
 الدورة الثالثة للمنتـدى املعـين بقـضايا       ، شاركت يف    ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول يف  و

خالل الفترة املشمولة بالتقرير،    ، فقد شاركت اخلبرية املستقلة،      باإلضافة إىل ذلك  و. األقليات
وكاالت األمم املتحـدة     و  اجتماعات عمل مع احلكومات    تاألحداث وعقد يف العديد من    
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 واملؤسسات األكادميية واملنظمات غري احلكوميـة وممثلـي   والوكاالت املاحنة والبنك الدويل

  .يعانون من الفقر الذين شخاصاأل

  مقدمة  - ثانياً  
تني، بزيـادة   العـاملي ة   االقتصادية واملالي  تنيمنذ بداية األزم  اخلبرية املستقلة،   التزمت    -٦

تعّرضاً أفراد اجملتمع   من جانب أكثر    حبقوق اإلنسان    هاتني األزمتني على التمتع   بتأثري  التوعية  
كـانوا  عانوا على حنو غري متناسب من هاتني األزمتني حىت وإن           ممن  لتهميش واالستبعاد،   ل

يف هـذا الـصدد،     و .التـأثري  اذإجراء حتليل هل  بعيدين عن أسباب حدوثهما، كما التزمت ب      
بشأن موضوع   يف الدورة االستثنائية العاشرة جمللس حقوق اإلنسان         ة املستقلة  اخلبري تشارك

الفّعال  على اإلعمال العاملي حلقوق اإلنسان والتمتع        نياالقتصادية واملالية العاملي  تأثر األزمتني   "
االقتـصادية  وزمة املالية   األباملعين  كما قدمت مسامهة مكتوبة إىل مؤمتر األمم املتحدة         . "هبا

يف اخلبرية املستقلة   وتناولت   .٢٠٠٩ هيوني/ حزيران يفالذي ُعقد   ،  التنميةوتأثريها يف   العاملية  
تـأثري   )A/64/279 (٢٠٠٩ أكتـوبر  / تشرين األولاجلمعية العامة يف إىلالذي قدمته التقرير 

  . حبقوق اإلنسانممتتعهعلى  ويعانون من الفقر املدقع الذين  األشخاصاألزمات على
التركيـز علـى    عن طريـق      عملها السابق  هذا التقرير تواصل اخلبرية املستقلة يف     و  -٧
 مـن   يت ينطوي عليها حتقيق انتعاش مـستدام      الوقوق اإلنسان   والفرص املتصلة حب   تحدياتال

  فرصـة فريـدة    ااعتباره ب االنتعاش هذاإمكانية حتقّق   إىل استشراف   تسعى  وهي   .األزمات
األزمـات  أثـر  ع الدول على تقيـيم     شجَّوُت. تعزيز محاية حقوق اإلنسان   لوالتحّول  لتحقيق  

.  حلقـوق اإلنـسان    على إعمال املعايري املقبولة عاملياً    تقوم   لالنتعاشاملتالحقة وصياغة رؤية    
 كافيـة    حالياً الدولجها  هتنتاليت  التدابري   ما إذا كانت  عيف التقرير    اخلبرية املستقلة    تتساءلو

باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     مجيع األفراد    ضمان متتع ل و أشد الفئات هشاشة   حلماية
من  حقوق اإلنسان قوم على   ت  لالنتعاش هجُناحلاجة إىل    اًاخلبرية املستقلة أخري  ُتربز  و. والثقافية

تمع جملسس  تضع األ  و  احلاصلة ألزماتل نتيجةالتمتع حبقوق اإلنسان    معاجلة التردي يف    أجل  
  . ملزيد من اإلنصاف والشموليتميز با

 تطلـب  باستبيانة املستقلة إىل احلكومات    اخلبري بعثتالتقرير،  هذا  من أجل إعداد    و  -٨
وتـدابري   ،تني االقتصادية واملالية العاملي   تني لألزم ية السياسات هتا معلومات عن استجابا   فيه تقدمي 

  .)١( حكومة٢٤ود من  رد٢٠١١فرباير / شباط٢٨حىت وقد وردت  .االنتعاش اليت تقترحها
__________ 

وردت الردود على االستبيان من األرجنتني، واألردن، وإسبانيا، وإستونيا، وأملانيا، وإندونيسيا، وأوكرانيا،             )١(
كيا، واجلبل األسود، واجلزائر، واجلمهورية العربية الـسورية،        والربتغال، والبوسنة واهلرسك، وتايلند، وتر    

ومجهورية مولدوفا، وغواتيماال، وكوبا، وليتوانيا، واملغرب، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا    
ومجيـع الـردود متاحـة علـى املوقـع الـشبكي       . الشمالية، وميامنار، والنرويج، ونيكاراغوا، واليونان    

http://www2.ohchr.org/english/issues/poverty/expert/index.htm. 



A/HRC/17/34 

GE.11-11870 6 

تأثري اليت تناولت   من الدراسات   كثري   من استعراض    ة أيضاً  املستقل ةاخلبريواستفادت    -٩
 يةمفوض ونظمته    اخلرباء ته اخلبرية املستقلة  ومن اجتماع خرباء عقد   ،  وتدابري االنتعاش تني  األزم

) اليونيـسيف (فولة  األمم املتحدة للط   منظمة   بدعم من   حلقوق اإلنسان  ةاألمم املتحدة السامي  
 هذا االجتماع   وحضر. ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٨ و ٢٧ يومي   ووزارة خارجية النرويج  

كاالت األمـم املتحـدة     و و  خبرياً من احلكومات واملنظمات غري احلكومية      ١٨جمموعه   ما
  .حبث القضايا اليت طرحتها اخلبرية املستقلة يف واوسامه واملؤسسات األكادميية

 ،معلومـات قـدمت   برية املستقلة أن تعرب عن امتناهنا جلميع الدول اليت          تود اخل و  -١٠
 العملية  اليت دعمت هذه  األمم املتحدة     واملنظمات غري احلكومية ووكاالت    اخلرباءوجملموعات  
 الدعم والتوجيـه   إزاء بامتنان خاص     املستقلة وتشعر اخلبرية  .يف إعداد هذا التقرير   وساعدت  

مـن   ة باالنتعاش بشأن املسائل املتعلقبشكل مكثف اليت تعمل أيضاً اليونيسيفاملقدمني من 
  .يتني االقتصادية واملالية العاملتنياألزم

  إطار حقوق اإلنسان  - اًلثثا  
لضمان إعمال احلقـوق    ملموسة  على التزامات   الدويل  قانون حقوق اإلنسان    ينص    -١١

لتزامات يف اإلعالن العاملي حلقـوق       هذه اال  كُّرستوقد  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 . اإلقليمي والعـاملي   صعيدينال  على  القائمة  ويف عدد من معاهدات حقوق اإلنسان      ،اإلنسان

عليها يف العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           ص  اللتزامات املنصو او
 كما تنـشئ    .)٢(هلا متتثل   أن  دولة ١٦٠على   يتعنياليت  أهم االلتزامات املباشرة    هي   والثقافية

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ب جبارية فيما يتعلق معاهدات أخرى التزامات إ   عدة  
اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال          احلصر   هي على سبيل املثال ال    

ز العنـصري، واتفاقيـة     االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التميي      و ،التمييز ضد املرأة  
عـدد كـبري مـن      معقترانهذه املعاهدات الدولية، باالو. حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

اإلطار القانوين الذي جيب     حتدد   ، املتفق عليها عاملياً    والصكوك القانونية غري امللزمة    اإلعالنات
ييم الذي وضـعته  التقويستند . األزماتأوقات حىت يف   احملليصعيد الدول على ال  له أن متتثل 

الدويل اخلاص   يف العهداملكرسة االلتزامات  إىلاملقام األول  يف هذا التقرير يفاخلبرية املستقلة
  .يقتصر عليها  ال ولكنهباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

احترام ب املوارد حمدودة،     فيها  تكون يف احلاالت اليت  حىت  قانوناً،  ملزمة  مجيع الدول   و  -١٢
 الـدول أن  وهو ما يعـين     . تها والوفاء هبا  مايحبو قوق اإلنسان املتعلقة حب االلتزامات الدولية   

علـى سـبيل    ،والثقافية األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية

__________ 

 .٢٠١١فرباير / شباط٢٨حسب الوضع يف  )٢(
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  اإلعمال الكامـل   من أجل حتقيق  أقصى قدر ممكن من املوارد املتاحة        جيب أن تكّرس     ل،املثا
منظور حقوق اإلنسان   ومييز   . بصورة تدرجيية  حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   جلميع ا 

 باألضـرار  ميكـن للـدول أن تتـذرع      ال  و .)٣(التصّرفيف   وعدم الرغبة عدم القدرة   بني  
عدم اختاذ إجراءات يشكل كل منهما أو  إجراءاتاختاذ  تربيرلاألزمات  االقتصادية النامجة عن

يف حني أن احلقـوق االقتـصادية       و.  يف جمال حقوق اإلنسان     األساسية ماتلاللتزا انتهاكاً
تـوافر  حبـسب   " اإلعمال التدرجيي "ملبدأ  األحيان  كثري من   يف  واالجتماعية والثقافية ختضع    

 إلزاميـة   يتطلب أيضاً اعتماد أمناط سلوكية معينة تكون       هذا املبدأ    ، فإن املوارد يف كل دولة   
هـذه االلتزامـات    وحتد  . التنميةالذي بلغته يف جمال     ستوى  امل جلميع الدول بغض النظر عن    

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية    إعمالللدول فيما يتعلق ب   السلطة التقديرية    من   بشكل كبري 
  . اختاذ إجراءات فورية وهي تتطلبوالثقافية،

  استخدام احلد األقصى من املوارد املتاحة  - ألف  
املوارد املتاحة لضمان اإلعمال التدرجيي     ن  د األقصى م  جيب على الدول تكريس احل      -١٣

 مـن ممكـن   ما ميكن وبأكرب قـدر      واالجتماعية والثقافية بأسرع    ة  جلميع احلقوق االقتصادي  
املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام  ذكرت اللجنةوقد . الفعالية

 قيود شـديدة علـى   فرض فيهايف األوقات اليت ُتىت حالقيام بذلك أنه من الضروري  ٣رقم  
هذا ويفرض . اقتصادي، أو بسبب عوامل أخرى ركودأو املوارد، سواء بسبب عملية تكيف    

املـوارد  " املتاحة"املوارد  وال متثل   . حرية الدولة يف ختصيص املوارد املتاحة     على   االلتزام قيوداً 
عـن طريـق    اجملتمع الـدويل   اً املوارد اليت يتيحها    فقط، وإمنا متثل أيض    داخل الدولة املتوافرة  

إىل بالسعي النشط "امللزمة الالزمة  متتلك املوارد الدول اليت الو". نياملساعدة والتعاون الدولي"
األساسية الدنيا من التمتع     املستوياتتضمن، على أقل تقدير،     لكي  " املساعدةحلصول على   ا

  .)٤(حبقوق اإلنسان
، مثـل   توافر املوارد احملليـة  مدىتؤثر على عوامل خارجية   اك عدة   هنيف حني أن    و  -١٤
 االمتثال هلذا املبدأ يعتمد أيـضاً     فإن   ،، ودور التجارة الدولية    املساعدة اإلمنائية الرمسية   قدميت

 االمتثـال   وتعبئتها مـن أجـل متويـل      املوارد  تستخدمها الدولة يف توليد     على الكيفية اليت    
تولد سوى الرتر     ال ت الدولة، على سبيل املثال،    إذا كان و. قوق اإلنسان املتعلقة حب لاللتزامات  

 قدرهتا على توفري    فإن،  لدفاعال ا صص نسبة كبرية من ميزانيتها جمل     خت القليل من اإليرادات أو   
  . ستكون عرضة لالهنيارمستويات كافية من اخلدمات العامة

__________ 

)٣( Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, para. 13)  مبـادئ 
 ).١٣ماسترخيت التوجيهية املتعلقة بانتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرة 

، ١٠، الفقرة   ٤اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليقات العامة، التعليق العام رقم             )٤(
 .١١لفقرة ، ا١١، والتعليق العام رقم ١٣، الفقرة ٥والتعليق العام رقم 
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  قتصادية واالجتماعية والثقافيةضمان املستويات األساسية الدنيا من احلقوق اال  -باء   
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص     يقع على     -١٥

ر، باملستويات األساسية   ، على أقل تقدي   ضمان الوفاء بحد أدىن من االلتزام األساسي      والثقافية  
الـدنيا  هذه املستويات األساسية    و .)٥(االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ميع احلقوق جل،  الدنيا

تـوفري  ، و تأمني مستوى الكفاف  عن طريق   ،  لتأمني مستوى معيشي الئق   ذات أمهية حامسة    
 األساسـية   ، وأشكال التعليم  كن األساسيني  واملأوى واملس  ،الصحية األولية األساسية   الرعاية

  .جلميع أفراد اجملتمع
تحقيق احلد األدىن من    من التقيد ب   عاش واالنت ة أوقات األزم  يفأحد  ميكن إعفاء    وال  -١٦
  قيود شـديدة علـى املـوارد       فرض فيها األوقات اليت تُ   حىت يف و. االلتزامات األساسية  هذه

ما أهنا قد بذلت كل     بإثبات  الدول تظل ملزمة    ، فإن   وتشهد نقصاً واضحاً يف املوارد املتاحة     
اء، علـى سـبيل األولويـة،       حتت تصرفها للوف  املوجودة  املوارد  مجيع  ستخدام  اليف وسعها   
اعتمـاد  ب  وهتميـشاً حرماناًشد  األأفراد أو فئات اجملتمع ماية  حلو األساسية الدنيا  باملستويات

  .)٦( نسبياًكلفةتالبرامج هادفة منخفضة 
ـ الـدول  لـزم  هذا املبدأ ُيفإن  ،  يف سياق االنتعاش من األزمات املتالحقة     و  -١٧ ضمان ب
عملية تقدمي   منيتجزأ  السياسات تشكل جزءاً وأبرامج أي حتمي، إىل أقصى حد ممكن،  أن

 وبرامج  ، التعليم االبتدائي، والرعاية الصحية األساسية     كمثال على ذلك   (اخلدمات األساسية 
الذي يفـرض   واجب الدولة   وال يعىن   .  النفقات من إجراءات ختفيض  ) املساعدة االجتماعية 

ـ  جيوز هلـا أن تعتمـد   هأن وهشاشة  األشد فقراًشخاص األولوية حلقوق األ   منح عليها  اًهنج
مـا ميكـن    بأسرع ضي قدماً ملاعن   االضطالع باملسؤولية الدول  إذ يظل على    . للغايةضعيفاً  

على أوسـع نطـاق       من التمتع باحلقوق    اجلميع صوب متكني  الفعالية   منممكن  وبأكرب قدر   
  .)٧(ساسيى األاملستوعند مستوى أعلى من ما يعين احلفاظ على اخلدمات ن، وهو ممك

  جتنب اختاذ تدابري تراجعية بصورة متعمدة  -جيم   
تؤثر على مستوى التمتع    اليت   التراجعية املتعمدة  التدابري   أنيوجد افتراض قوي مفاده       -١٨

قـد  و .)٨( ملعايري حقوق اإلنـسان    تشكل انتهاكاً  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
__________ 

 .١٠، الفقرة ٣املرجع نفسه، التعليق العام رقم  )٥(
وانظر أيضاً اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          . ٦ و ٤، الفقرتان   E/C.12/2007/1الوثيقة   )٦(

، والتعليق  ٢٨، الفقرة   ١٢، والتعليق العام رقم     ١٢، الفقرة   ٣والثقافية، التعليقات العامة، التعليق العام رقم       
 .١٨، الفقرة ١٤لعام رقم ا

 .١١، الفقرة ٣اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٧(
 .١١، الفقرة ٤، والتعليق العام رقم ٩، الفقرة ٣انظر على سبيل املثال املرجع نفسه، التعليق العام رقم  )٨(
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 جانيبسليب مباشر أو    أثر   ات ذات  أو تشريع  اتاعتماد سياس ية  تراجعالتدابري  ال أمثلة   تتضمن
ـ خصـصة  يف النفقـات امل  غري مربرةختفيضاتاعتماد  أو األفراد حبقوقهم، متتع  على    وفري لت

مثل  ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ق   إعمال احلقو  ذات األمهية البالغة يف   اخلدمات العامة   
، ي احلصول على التعلـيم االبتـدائ  أو تضمنة األساسية،  الرعاية الصحي اليت تكفل  اخلدمات

  . واملأوىالغذاء تتيح املساعدة يف جمال أو
علـى  جيـب   ة أنه   والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي        -١٩

 دقيقـة دراسة    بعد خذتاُت  هذه التدابري قد    تثبت أن  ، أن  اعتماد تدابري تراجعية   الدول، عند 
احلقوق املنصوص عليهـا يف     مجيع  إىل  كما ينبغي باإلشارة     وأهنا مربرة    ،البدائلجلميع  غاية  لل

  .)٩( ألقصى املوارد املتاحةيف سياق االستخدام الكاملوالعهد، 
تراجعية، فإن  التدابري ال من  أي تدبري   لتسويغ  " قيود املوارد " ب ماويف حالة تذرع دولة       -٢٠

تصادية واالجتماعية واالقتصادية ستقّيم الوضع مع مراعـاة مجلـة    املعنية باحلقوق االق   اللجنة
االنتهاك ، وما إذا كانت احلالـة  شدة مدى  و مستوى التنمية الذي بلغه البلد،     أمور من بينها  
 خيـارات  حددتما إذا كانت الدولة قد  باحلد األدىن األساسي من احلقوق، و    تتعلق بالتمتع 

  .)١٠(الدوليةاملساعدة التمست د ما إذا كانت ق، أو منخفضة الكلفة

  ضمان عدم التمييز واملساواة  -دال   
التمتع حبقوق اإلنسان على قـدم      الدولة  االشتراط املتمثل يف وجوب أن تكفل       يعد    -٢١

 .)١١(طـار حقـوق اإلنـسان   إلأحد الركائز األساسية   هو  املساواة ودون متييز من أي نوع       
ختاذ تـدابري   ال مقبوالًتكون مربراً    أن   االقتصاديةب  صاعندرة املوارد يف أوقات امل    ل ميكن وال

  . تنفيذ السياسات املناهضة للتمييزعدملمتييزية أو 
 النفقـات    تستفيد مجيع الفئات االجتماعيـة اسـتفادة متـساوية مـن           جيب أن و  -٢٢

نـة  املواطَعلى أسـاس      من األموال العامة    من االستفادة  االستبعادفحاالت  واالستحقاقات،  
تتطلب كما  . عدم التمييز الشتراط   اًانتهاكقد تشكل    ،، على سبيل املثال   ل من عدمه  العم أو

ـ   أن حتدد، على سبيل األولية،     الدول   منهذه املبادئ    اجملتمـع   واحملرومـة يف     شة الفئات اهل
__________ 

؛ ٣٢، الفقـرة    ١٤؛ ورقم   ٤٥، الفقرة   ١٣؛ ورقم   ٩فقرة  ، ال ٣رقم  : انظر املرجع نفسه، التعليقات العامة     )٩(
، ٢١؛ ورقم   ٤٢، الفقرة   ١٩؛ ورقم   ٣٤، الفقرة   ١٨؛ ورقم   ٢٧، الفقرة   ١٧؛ ورقم   ١٩، الفقرة   ١٥ورقم  
 .٦٥الفقرة 

 . ١٠، الفقرة E/C.12/2007/1الوثيقة  )١٠(
؛ ٣، و )٢(٢ثقافية، املادتان   لانظر على سبيل املثال العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا           )١١(

؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع       ٢٦، و ٣، و )١(٢قوق املدنية والسياسية، املواد     والعهد اخلاص باحل  
؛ ٢؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، املـادة             )١(٢أشكال التمييز العنصري، املادة     

 ). ١(٢واتفاقية حقوق الطفل، املادة 
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ـ      تدابري خاصة وإجيابيـة      اختاذالتزام ب  الدول   وعلى. تقدم هلا احلماية   أنو د مـن أجـل احل
  .)١٢(ب التمييز أو تساعد على ارتكابهاليت تسّباع األوضالتخلص من  أو
بالنظر إىل ما تركته األزمتان االقتصادية واملالية العامليتان بشكل واضح من أثر غري             و  -٢٣

ـ  األطفال واملعوَّ  يف ذلك مبن  واحملرومة،  شة  على الفئات اهل  متناسب ومدمر      واملـسنون  نوق
حترص بـشكل   جيب على الدول أن     ، فإنه   نووالشعوب األصلية واألقليات العرقية واملهاجر    

. االنتعاش إىل استبعاد هذه الفئات أو إىل تردي أوضاعها        تدابري  خاص على ضمان أالّ تؤدي      
يف  جيب    فإنه  املساواة بني اجلنسني هو أحد أسباب الفقر وأحد عوامل إدامته،          عدمإىل   ونظراً

ت الدول فيما يتعلق باملـساواة بـني         الفعالة أن تأخذ يف االعتبار التزاما      سياسات االنتعاش 
  .ماية كامل نطاق حقوق املرأةحباجلنسني و

دودة احمل املوارد   تطلب حينما ت  ، فإنه ينبغي توخي احلذر    من منظور حقوق اإلنسان   و  -٢٤
 ومـن   . حرمانـاً  األشد فقراً  فئات اجملتمع وأفراد  اعتماد تدابري حمددة األهداف للوصول إىل       

األولويـة ألشـد    إيالء  كشكل من أشكال    ددة األهداف   حمنظم   اماستخدفإن  حيث املبدأ،   
فإنـه  ومع ذلك،   . للخطر حقوق اإلنسان    يعّرض معايري  هو أمر ال    وحرماناً هشاشةالفئات  

عايري حقوق اإلنـسان    ملحتديد األهداف هبذا املعىن      آلياتامتثال   ضمنجيب على الدول أن ت    
  . تدرجيياًشاملةطويلة األجل لضمان احلماية ال ةفقط يف إطار استراتيجياستخدامها جيري  أنو

  إتاحة املشاركة والشفافية واملساءلة  -هاء   
 عند وضـع سياسـات      لشفافية واملساءلة وابادئ املشاركة   مل مجيع الدول    مراعاةإن    -٢٥

يف إطـار حقـوق     تل موقع الـصدارة     تشكل اشتراطاً عاماً حي    )١٣(وتنفيذها وتقييمها الدولة  
 أيضاًولكن  السياسات احلكومية   يف نتائج   ليس فقط   حقوق اإلنسان   لى أمهية   تتجو. اإلنسان

يتجـزأ مـن كـل       ال  جزء هذه املبادئ و .نفذ هبا هذه السياسات   ع وتُ توَضيف العملية اليت    
فيمـا يتعلـق بـاحلق       اللتزامات الـدول  االستجابة  و السياسات املعتمدة    فعاليةضمان   من
سبل انتصاف فعالة صول عليها، وإتاحة  املعلومات واحللتماسواعامة،  املشاركة يف احلياة ال    يف

  . هذه احلقوقيف حاالت انتهاك
لألزمات، مثل خفض النفقات العامة أو زيـادة        االستجابة   صياغة سياسات    ولدى  -٢٦

جيب علـى    ه، فإن مشروطة مع اجلهات املاحنة أو املؤسسات املالية        قروض إبرامأو  الضرائب  
، مبشاركة فعالة وهادفة من  على أوسع نطاق ممكن حوار وطينجراءإلة فرصالتتيح الدول أن 

  . من هذه السياساتمباشرةمن سيتأثرون اجملتمع املدين، مبا يف ذلك مشاركة جانب 
__________ 

واالتفاقيـة الدوليـة    ) ١(٤انظر على سبيل املثال اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املادة               )١٢(
 .)٢(٢أشكال التمييز العنصري، املادة للقضاء على مجيع 

 .للمزيد من املعلومات عن كيفية تفعيل هذه املبادئ، انظر التقارير السابقة اليت قدمتها اخلبرية صاحبة الوالية )١٣(
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 ،السياساتية املقترحـة  تدابري  بال املتعلقةاملعلومات   نطاق واسع على  نشر  وجيب أن تُ    -٢٧
تاح للجمهور فرصة املشاركة بشكل دميقراطي يف        ت حىت فهمها بسهولة    تساعد على وبطريقة  

 وجيب تعزيز قدرة أصـحاب      تشاركية،آليات  وضع  وينبغي  . املناقشات ويف صنع القرارات   
  .احلقوق على معرفة حقوقهم

وضـع  علـى   املنظمات واملؤسسات األكادميية املستقلة تشجيعوينبغي للحكومات    -٢٨
اخليـارات والتـدابري    ميـع   جلاالجتماعي  لتأثري  ل اتوإجراء تقييم سياساتية بديلة،   خيارات  
لرقابة، مبا يف ذلك التدقيق القضائي،      خاضعة ل أن تكون تدابري االنتعاش     ينبغي  كما   .املقترحة

أي عـن  مـساءلني  السياسة االقتـصادية  العاملني يف جمال  املوظفني العمومينيجعل نبغي  يو
  .ر للخطالتمتع حبقوق اإلنسانتعّرض قرارات سياساتية 

تلبية احتياجات أشد الفئات هشاشة لضمان حتقيق انتعاش شامل يقوم            - رابعاًً  
  على حقوق اإلنسان

التـأثري   إىل   ٢٠٠٧أدت األزمتان االقتصادية واملالية العامليتان منذ ظهورمها يف عام            -٢٩
مئـات  وأسباب عـيش   ياة  حل  خطرياً  هتديداً شكلتا و ،على معدالت الفقر  بالغ الشدة   بشكل  

احلقـائق  الكارثي بفعل عدد من     تأثريمها   تضخموقد  . اليني من الناس يف مجيع أحناء العامل      امل
الـسابقة  السنوات   يف   ابتلي العامل قد   ف : اليت كانت موجودة من قبل     االجتماعية واالقتصادية 

بصورة غـري   مرتفعة فعالً   البطالة  معدالت  وكانت  يف جمايل الوقود والغذاء،      بأزمات متتالية 
احلماية االجتماعيـة   تكن   ملو،   يف القطاع غري الرمسي    عملونالعمال ي وكانت أغلبية   لة،  مقبو

 يف سـن العمـل      سكان العامل الذين هم    يف املائة فقط من      ٢٠ بشكل فعال إالّ لنسبة   متاحة  
  .)١٤(سرهمألو

 ،احلرمـان يف تفاقم    تنياالقتصادية واملالية العاملي  األزمتني  ظهور  ومن مث فقد تسبب       -٣٠
 ووفقاً. أشد جتذراً أوسع انتشاراً ولكن أيضاً     الفقر   و عدم املساواة صبح  يليس فقط أن    دى  أو

أقـل مـن    ( مليون شخص إىل أعداد فقراء الدخل        ٥٠فقد أضيف   الدويل،   لتقديرات البنك 
، وازداد عدد األشخاص الذين يعانون من فقـر         ٢٠٠٩خالل عام   ،  ) دوالر يف اليوم   ١,٢٥

 مليون شـخص    ٧١ يظل حنو سو. ٢٠١٠ حبلول هناية عام     خص مليون ش  ٦٤بنحو  الدخل  
مما لو كان الوضع خمتلفاً عـن       بشكل أكرب    ٢٠٢٠ الفقر املدقع حىت عام      يعانون من إضايف  
  .)١٥(ذلك

__________ 

)١٤( International Labour Organization (ILO), World Social Security Report 2010-2011, p. 33. 
)١٥( World Bank, The World Bank Group’s Response to the Global Economic Crisis, 2010, p. 11. 
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األزمتني هي   أن تداعيات    يف العامل قتصادات واألسواق   بني اال املتقّدم  ويعين الترابط     -٣١
وقـد  . انكماش اقتصادي مماثل حدث يف السابق     أي    تلك النامجة عن   منبكثري   أوسع نطاقاً 

ـ  مال ٢٠٥سواء،  البلغ عدد العاطلني عن العمل، يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية على              نيي
 ، نتيجـة لألزمـة،    ومن احملتمل  . يف التاريخ   عن العمل   للعاطلني أكرب عدد  وهو   ،)١٦(شخص

 إىل  ٢٠٠٩ عـام الفتـرة مـن     يف   طفل إضايف كل عام      ٥٥ ٠٠٠يقل عن    ميوت ما ال   أن
 إىل  األوالدُدفـع   انتشار تسرب األطفال من املدارس، حيـث        ازداد  وقد   .)١٧(٢٠١٥ عام

مـع  و. )١٨(املهام املرتلية املزيد من أعباء    الفتيات  وأُلقي على كاهل     ،القوى العاملة ب االلتحاق
بـسبب  ونقص التغذيـة  يعانون من اجلوع ، ازداد عدد األشخاص الذين ٢٠٠٩  عام حلول

بسبب أسعار  زالت تتدهور    وهي حالة ما   ،)١٩( مليون شخص  ١٠٠يقل عن     مبا ال  األزمات
  . اآلخذة يف االرتفاعاملواد الغذائية

أن الـذين   هذه األرقام هـو     تظهره   غري أن ما ال   . مزعجةهذه األرقام هي أرقام     و  -٣٢
 النساء  ، مبن فيهم  تمع يف اجمل   هشاشة وحرماناً  أشد الفئات هم  األزمات   يعانون من أخطر آثار   

 وقد تسبب . نو والشعوب األصلية واألقليات العرقية واملهاجر     ون واملعوق ونواألطفال واملسن 
ـ  وصولتقييد إمكانية يف ن  املتأصالالتمييز واحلرمان اهليكلي     إىل اخلـدمات  شة  الفئـات اهل

هذه الفئات   تكونوهكذا  آثار األزمات،    من   تخفيف اليت تساعد على ال    واحلماية االجتماعية 
  . االقتصاديةةيف أوقات الصدماملخاطر عرضة للمزيد من 

ألزمـات  لاآلثار التراكمية    زالت تعاين من   وما  أعاله وقد عانت الفئات املذكورة     -٣٣
وقد استنفدت هـذه الفئـات      . ، وهي تعيش أوضاعاً ما فتئت تزداد ضعفاً وهشاشة        السابقة

، وخفض النفقات الـصحية،     أقل ل تناول وجبات  آليات التصدي اليت حبوزهتا، مث    إمكانيات  
، وأصبحت قدرهتا   وزيادة ساعات العمل يف القطاع غري الرمسي      وسحب أبنائها من املدارس،     

أسـعار املـواد    يف  االرتفاع احلايل    ويزداد وضعها تفاقماً بفعل   . التكيف حمدودة للغاية  على  
املواد الغذائيـة ذات التكلفـة       شراء علىفقر  ال يعانون من  الذين   األشخاص جيرب   مماالغذائية،  

  .األقل والقيمة الغذائية األدىن

__________ 

)١٦( ILO, Global Employment Trends 2011: The challenge of a jobs recovery, 2011, p. 12. 
)١٧( Jessica Espey and Maricar Garde, The global economic crisis: Balancing the books on the backs of 

the world’s most vulnerable children?, Save the Children, 2010, p.8. 
 Ronald Mendoza, “Inclusive Crises, Exclusive Recoveries, and Policies toانظر على سبيل املثـال   )١٨(

Prevent a Double Whammy for the Poor”, Social and Economic Policy Working Paper, UNICEF 

Policy and Practice, 2010, p. 18. 
األزمات االقتصادية واآلثـار    : حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل     . منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة     )١٩(

 . من النص اإلنكليزي٤، الصفحة ٢٠٠٩. والدروس املستفادة
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 هـذه   ، فإن أفـراد   واالستبعاد االجتماعي  احلرمان االقتصادي وللتغلب على تأثري      -٣٤
اليت يعـانون   واملخاطر  معاجلة أوجه اهلشاشة     مبادرات حمددة هتدف إىل      الفئات حيتاجون إىل  

 لالستفادة من التدابري اليت     أقل الفئات استعداداً  هم  لفقر   ا يعانون من  الذين   واألشخاص .منها
 بشكل واضح أوضاع   تدابري تعاجل    اختاذجيب على الدول    و.  لألزمات لتصدي الدول ل  تتخذها

وستـصبح   ،تصل إليهم  لن  االنتعاش تدابريوإال فإن مثار     الفقر،   من يعانون الذين   األشخاص
ستنـساب  "االنتعـاش   مثار  فترض أن   تأالّ  للدول  ينبغي  و. اًجتذرأكثر   املساواة   أوضاع عدم 

ضمان حتقيق انتعاش   ومن أجل    .هشاشةًالفئات األكثر   ببساطة يف خامتة املطاف إىل      " تدرجيياً
 تلبيـة  ، على سبيل األولوية،   واجملتمع الدويل ، فإنه جيب على الدول      احلقوق شامل قائم على  

ـ  يؤدي عدم   سو. للفئات األشد فقراً وحرماناً   االحتياجات احملددة    ذلك إىل تعـرض    القيام ب
  . الفقر إىل أضرار دائمةيعانون مناألشخاص الذي 

الدول إىل التصدي لألزمتني االقتصادية واملاليـة       سعت هبا   اليت  الطرق  وقد اختلفت     -٣٥
يف جمـال  امللحوظـة   العامل، غري أن بعض االجتاهات  يف مجيع أحناءاًملحوظاختالفاً  العامليتني  
  عدد كبري من الـدول     عند ظهور األزمة ألول مرة، اختذ     ف. ألزمتني كانت واضحة  لالتصدي  
 ) وتدخالت احلمايـة االجتماعيـة     م احلوافز املالية  َزمثل حِ (واجهة التقلبات الدورية    تدابري م 

 البالغة الشدة علـى     هاآثاربعض  من  تخفيف  لل حنو فعال و    على للتصدي هلذه األزمة  كوسيلة  
واجهة التقلبات  مأثبتت تدابري   وبينما  .  حبقوق اإلنسان  عانون من الفقر  يمتتع األشخاص الذين    

 مـن   عـدد أن يوقف   من  اآلن  ، فإنه ُيخشى    أفقر الفئات يف محاية    حامسة   أهنا تدابري الدورية  
 يعتمد و احلوافز املالية، عن خطط   يتراجع  ، و التقلبات الدورية سياساته املتعلقة مبواجهة     الدول
  .)٢٠( تقلل من النفقات العامة، مبا يف ذلك تدخالت احلماية االجتماعيةلتقشف املايللتدابري 
 اإلنفـاق علـى      خفض  شكل اإلنفاق العام التخفيضات يف   ومن احملتمل أن تتخذ       -٣٦

أداء  فعالية وكفـاءة من إىل حد بعيد ينطوي على احتمال النيل  مما ،)٢١(اخلدمات االجتماعية 
هـذه اخلـدمات    و. ليم ونظم احلماية االجتماعية   اخلدمات الصحية األساسية وخدمات التع    

أشـد  ماية حقوق   حللتوفري مستويات أساسية دنيا من التمتع حبقوق اإلنسان و        حامسة األمهية   
الدول قيام  ستبعد إمكانية   ي  ال يف حني أن إطار حقوق اإلنسان     و .أفراد اجملتمع فقراً وهشاشة   

كثري ال، يف  قد تنطويخفيضات يف اإلنفاق التأن هذه  الواضح   فإنه من ،  تدابري تقشف باعتماد  
األشخاص يف حالة   سيما   وال،  التمتع حبقوق اإلنسان  على  عواقب وخيمة    على   ،من احلاالت 

  . لألزماتتراكميةانون من اآلثار الال يزالون يعيكابدون من الفقر والذين 

__________ 

)٢٠( Isabel Ortiz, Jingqing Chai, Matthew Cummins and Gabriel Vergara, “Prioritising Expenditures 

for A Recovery For All: A Rapid Review of Public Expenditures in 126 Developing Countries”, 

Social and Economic Policy Working Paper, UNICEF, 2010. 
انظر أيضاً الردود املقدمة على االستبيان من إسـتونيا، وأملانيـا، وأوكرانيـا،         . ٢١املرجع نفسه، الصفحة     )٢١(

 . والربتغال، والبوسنة واهلرسك، وليتوانيا، واململكة املتحدة
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وتتمتع .  اختاذهااهل ينبغي السياساتية اليتتدابري ال  على الدولحقوق اإلنسانمتلي  وال  -٣٧
االقتـصادية واالجتماعيـة    هـا    لظروف  وفقاً حبرية اختيار التدابري السياساتية واختاذها    الدول  

 مـع التزامـات     تمشياًاختيار التدابري السياساتية م    أن يكون جيب  غري أنه   .  احملددة والسياسية
عنه كن االستغناء   مي اتياً سياس  فحقوق اإلنسان ليست خياراً    .نسانإلالدولة يف جمال حقوق ا    

هتدف إىل    ال حلقوق اإلنسان املراعية  االستجابة  ويف حني أن     .يف أوقات املصاعب االقتصادية   
  واضـحاً  قانونيـاً  إطاراً، فإهنا تتيح مع ذلك      معينةفرض نظام اقتصادي معني أو تدابري مالية        

  .، مبا يف ذلك السياسة االقتصادية واملالية وتنفيذ مجيع السياساترسمل

من خطر حمتمل على إعمـال      نطوي عليه   تبعض تدابري االنتعاش وما       - خامساًً 
  حقوق اإلنسان

 يف جمال حقـوق     اللتزاماهتاالدول من االمتثال    يعفي    ال قتصاديةاالزمات  وقوع األ   -٣٨
. إعمال حقـوق اإلنـسان    األولوية لقضايا أخرى على حساب      إعطاء   اخيوهل ، وال اإلنسان

  تـربز  ضرورة احترام الدولة اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنـسان         والوضع باألحرى هو أن   
 الفقـر  إىل دائرة متزايدة من الناس     أعدادبفعندما ُتدفع    .ويف أعقاهبا خالل األزمات   بوضوح  

، يكون ذلك على وجه التحديد، هو الوقت        تعرض سبل عيش الفئات اهلشة للخطر     تواملدقع  
يف هذا الـصدد  بد  الو. حقوق اإلنسان غاية يف األمهية   الذي، تصبح فيه احلماية اليت توفرها       

  من الـسكان   شة لدعم الفئات اهل   كافينياخلدمات  تقدمي  واإلنفاق االجتماعي   من أن يكون    
ـ علـى    تأثري مدمر  ما تتسبب فيه األزمات من        التغلب على  يف اومساعدهت  بـاحلقوق  امتتعه

  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية
تقوم  حقوق اإلنسان بعض التدابري احملددة اليت        منظور من   أدناهالوارد  ع  ويبحث الفر   -٣٩

هذه التدابري خطراً على    هبا  تشكل  اليت  الطرق   ويسلط الضوء على     وضعها وتنفيذها، بالدول  
  .يف اجملتمعات باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةهشاشة لقطاعات اأشد متتع 

  جتماعيةإضعاف نظم احلماية اال  - ألف  
 التجارب املستخلصة من، واالستفادة من   اآلثار النامجة عن األزمات    جتنب أسوأ    بغية  -٤٠

مـن  كثري  خصصت بدور هام، نظم احلماية االجتماعية اليت اضطلعت فيهااألزمات السابقة  
يـة  احلوافز املال م  َزمن حِ كبرية    مئوية اًنسباملتوسطة الدخل   البلدان   و  الدخل البلدان املنخفضة 

  .)٢٢(بادرات احلماية االجتماعيةمللديها 

__________ 

)٢٢( Ortiz and others, “Prioritising Expenditures”, p. 4. 
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تدابري حتميها لحماية االجتماعية الفعل خمططات لبكانت توجد فيها   يف البلدان اليت    و  -٤١
األفراد واألسـر   مبقدور  كان  طار حقوق اإلنسان،    وفقاً إل تشريعية أو دستورية، وموضوعة     

 آليـات احلمايـة االجتماعيـة        االعتماد على  عرضة للمصاعب االقتصادية  األكثر  املعيشية  
 وبذلك يتمتعون حبمايـة أقـوى        اآلثار االجتماعية واالقتصادية لألزمات    حدةمن  تخفيف  لل

 متتلك نظـم محايـة      هذا هو احلال يف عدد من بلدان أمريكا الالتينية اليت         كان  و. حلقوقهم
ل األزمـة   تكن توجد فيها قب    احلاالت اليت مل  ويف  .  بشكل جيد  ومدعومة متطورة   اجتماعية

احلماية االجتماعية أقل   استثمارات الدول يف جمال     كانت  آليات سابقة للحماية االجتماعية،     
أهنا قدمت مع   لآلثار النامجة عن االنكماش االقتصادي، على الرغم من         قدرة على االستجابة    

  .لفئات تضرراً من األزماتاألكثر  من أشكال الدعم اً هامشكالًذلك 
استثنائية يف جمال محاية سـبل      بصورة  دوراً ذا أمهية    ماية االجتماعية   نظم احل وتؤدي    -٤٢

ـ    بعدة حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية     متتع أشد الفئات فقراً وهشاشة      صدمة يف أوقات ال
بعض الـدول  تقترح  للقلق أن ومن مث فإنه من املثري .غريها من أشكال األزماتو االقتصادية

طهـا املتعلقـة    لنظم احلماية االجتماعية كجزء من خط ملخصص ا  التمويل تدابري خلفض اآلن  
ياسية املتكـررة الـيت     االلتزامات الس   مع هذه التخفيضات املقترحة  وتتعارض   .)٢٣(باالنتعاش
تـدابري  هـا  اعتباربللحماية االجتماعية الشاملة وتعزيزها    توفري نظم   الدول ب مبوجبها  تعهدت  

  .)٢٤(رئيسية لالنتعاش
تزيد من تقليص   احلد من اإلنفاق، فإن بعض البلدان       ود الرامية إىل    كجزء من اجله  و  -٤٣
زيادة أو  االستحقاقات  خفض مستوى   عن طريق   احلماية االجتماعية احملدودة أصالً     ات  ططخم

 مـن   الفقراء استمرار معاناة على الرغم من    وحيدث ذلك    .)٢٥()التغطية خفض (االستهداف
  . على سبيل األولويةي محايتهممن ينبغ، وهم  لألزماتتراكميةاآلثار ال

لحظر املفروض علـى    ل اًانتهاك نظم احلماية االجتماعية  يف  خفيضات  التتشكل  وقد    -٤٤
 ت األساسـية  قدرة الدول على ضمان املستويا    ب الشديدوقد ُتلحق الضرر     التدابري التراجعية 

ـ . األشـخاص هـشاشة   أكثـر   سيما   ، وال جلميع الناس الدنيا من حقوق اإلنسان      ادة وبزي

__________ 

)٢٣( Katerina Kyrili and Matthew Martin, “The Impact of the Global Economic Crisis on the Budgets 

of Low-Income Countries”, Oxfam International and DFID, 2010, p.18. 
 the G20 Seoul؛ و)ز(٧٠ و٥١و) و(٢٣، الفقـرات  ٦٥/١قرار اجلمعية العامـة  : انظر على سبيل املثال )٢٤(

Summit Leaders’ Declaration, November 2010, para. 5; and the G20 Seoul Summit document, 

para. 51(f). 
)٢٥( Ortiz and others, “Prioritising Expenditures”, p.15 .     ولالطالع على أمثلـة للـدول الـيت خفـضت

. االستحقاقات، انظر الردود املقدمة على االستبيان من إستونيا، والربتغال، والبوسنة واهلرسك، وليتوانيـا            
ع على أمثلة للدول اليت زادت من استهداف احلماية االجتماعية، انظر الـردود املقدمـة علـى                  ولالطال

 .االستبيان من مجهورية مولدوفا، وليتوانيا
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استبعاد أشد  خطورة أكرب بكثري تتمثل يف      الدول  تواجه  ،  آليات احلماية االجتماعية  استهداف  
 فيما يتعلق بعدم التمييز     انتهاكاً ملبادئ حقوق اإلنسان   يشكل   احتياجاً للدعم، وهو ما   الفئات  

 ،اتاحلكوم جيب علىو. ألكثر األشخاص هشاشةاألولوية وتقويضاً لاللتزام مبنح  ،املساواةبو
أمور،  مجلة   ، يف ببادئ حقوق اإلنسان اليت تتطل    مل تثل أن مت  ،يف حالة اعتماد هذا االستهداف    

موضـوعية   آليات االستهداف     أن تكون  وضمان،   االستبعاد إىل أدىن حد من أخطاء    التقليل  
 اعتمـاد آليـات     وينبغي أيضاً .  وصم املستفيدين  دقيق، وأالّ تؤدي إىل   للتوخاضعة  وشفافة  

  .للحماية الشاملةطويلة األجل  ضمن استراتيجية االستهداف

  خفض جمموع األجور  - باء  
لحد ل مقترحات ضعت عقب األزمات اليت ُوتقشفالمن ميزانيات تضمن عدد كبري      -٤٥

القوة العاملة يف القطاع العـام وخفـض         تقليص حجم عن طريق    األجور العامة    من جمموع 
األحيـان  كثري من    يف    هذه التخفيضات  ذنفَّال تُ و .)٢٦(جتميد أجور موظفي القطاع العام     أو

وقـد   .ألجـور الفئات الدنيا من ا   غري متناسب على    ولذلك فإن هلا تأثرياً     بصورة تدرجيية،   
فرص حدود عليا عليها قد يؤدي       األجور أو    اتختفيض  من أن  قلقهاأعربت اليونيسيف عن    

،  تكاليف املعيشة   استمرار ارتفاع  ، بالنظر إىل  للمرتبات  أو تآكل القيمة احلقيقية    اخنفاض إىل
ـ  تفاقم اآلثـار اخلطـرية    ستو .)٢٧(عمالةلالتوظيف أو تقليص    ا شكل جتميد    اوقد يتخذ  ذه هل
أثر بسبب  االنتشار   من تراجع واسع     األجور احلقيقية بالفعل   بالنظر إىل ما شهدته   التطورات  

  .)٢٨( على سوق العملتني االقتصادية واملالية العامليتنياألزم
ويف .  األجور العامة بشدة تقدمي اخلدمات االجتماعيـة       جمموعختفيضات  ستعوق  و  -٤٦

ذلك ميكـن أن    ، فإن   ةاألساسي  التعليم والرعاية الصحية    خدمات قدميمختفيض أجور   حالة  
  هـذه علـى فعالة بصورة  بسهولة و احلصول علىشخاصقدرة األ ائل على   هيكون له تأثري    

قـدرة اخلـدمات    عرقلة   أو املنخفض من املوظفني يف       وقد يتسبب العدد احملدود   . اخلدمات
قد يكون له    احلوافز   اتططخم أو   إلغاء العالوات كما أن   ،  الطلب العام ة على تلبية    االجتماعي
  .على كفاءة املوظفني تأثري سليب

يعانون من  الذين  األشخاصغري متناسب علىتأثري لتدابري املذكورة أعاله لوسيكون   -٤٧
، ة واملنـاطق األشـد حرمانـاً      املناطق الريفي منهم أولئك الذي يعيشون يف      وخباصة  ،  الفقر

__________ 

وانظر أيضاً الردود املقدمة على االسـتبيان  . Ortiz and others, “Prioritising Expenditures”, p. 20: انظر )٢٦(
 . واهلرسك، وليتوانيا، واململكة املتحدةمن األردن، والربتغال، والبوسنة

)٢٧( Ortiz and others, “Prioritising Expenditures”, p. 20. 
)٢٨( United Nations Research Institute for Social Development, “Social and Political Dimensions of the 

Global Crisis: Implications for Developing Countries”, 2009, p. 1. 
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الرعاية الصحية واخلدمات    احلصول على حتول بينهم وبني    عديدة  يواجهون بالفعل حواجز    و
الدول، باعتمادها سياسات حتمل خطر ختفيض أجور العاملني األساسيني         أن  كما  . التعليمية

التمتـع    ممكن من  أقصى قدر قدرهتا على إتاحة    للخطر  ض  تعّرالذين يوفرون هذه اخلدمات،     
هو خطر حقيقي جيعل    على  هذه التدابري   وتنطوي   .واالجتماعية والثقافية  باحلقوق االقتصادية 

مـستويات   قدرة الدولة على احلفاظ علـى     إذا أعاقت   مربر هلا     ال تدابري تراجعية أن تشكّل   
 .االجتماعية والثقافيةتمتع باحلقوق االقتصادية والمن أساسية دنيا 

العاملني يف  معلمي املدارس االبتدائية و   مرتبات   خفض   االجتاه حنو قلقاً بالغاً   يثري  مما  و  -٤٨
 يف اليت يتلقاها املعلمون والعاملون يف التمـريض     املرتبات  ، وقد ترتب على ذلك أن       التمريض

تآكـل  يـؤدي    وعادة ما    .)٢٩( معيشي مناسب  تكفيهم لبلوغ مستوى    ال بعض الدول تكاد  
 علـى   سلبياً  ويؤثر هذا الوضع   .)٣٠(زيادة الرسوم غري الرمسية   إىل  ، و همإىل تغيب أجور املعلمني   

سيما يف   ، وال األطفالتعليم  ضعف نتائج   يزيد من احتمال    كما أنه    ، يف التعليم  طفالحق األ 
  .)٣١(املناطق الريفية

  التنازليةتنفيذ التدابري الضريبية   - جيم  
 الكامـل   عمالاإلمن أجل   خطوات  ذ  اختاعن   لبس فيها   مسؤولية ال   الدول تتحمل  -٤٩

طريق استخدام أكرب قدر ممكن مـن املـوارد    للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن
أن اجلهـود    تني االقتصادية واملالية العاملي   تنييف أعقاب األزم  أصبح من الواضح    وقد  . املتاحة

عـن طريـق     أجل زيادة املوارد الالزمة لتحقيق االنتعـاش         املبذولة يف الكثري من الدول من     
امتثـال الـدول حلقـوق      يعرقل  ، وهو ما    كافيةليست  لخيارات املتاحة   لكاملة  الموعة  اجمل

عقبة   بوجه خاص  احمللية الضريبيةاملنخفضة لإليرادات   ستويات  املشكل  توميكن أن   . اإلنسان
 احلقـوق االقتـصادية   املتعلقـة بإعمـال  اهتا بالتزام  قدرة الدولة على الوفاء  حتد من رئيسية  

  .)٣٢(واالجتماعية والثقافية
  التـصدي   مـن   أساسياً جزءاًميكن أن تكون     الضرائب   إيراداتزيادة  أن  يف حني   و  -٥٠

على وعي    تكون أنمع ذلك    ينبغي للدول فإنه  آلثار األزمات،   الفعال على صعيد السياسات     
، ويف هذا الـسياق . واملساواة عدم التمييزملبدأي   وفقاًتنفيذ السياساتاليت تقضي بالتزاماهتا ب

أو زيـادة هـذه      القيمة املضافة ضرائب  على املبيعات أو    التنازلية   ضرائبالاألخذ بنظام   فإن  

__________ 

 UNICEF, “Protecting Salaries of Frontline Teachers and Health Workers”, UNICEF Policy :انظر )٢٩(

and Practice, Social and Economic Policy Working Briefs, 2010. 
)٣٠( Ortiz and others, “Prioritising Expenditures”, p. 21. 
)٣١( UNICEF, “Protecting Salaries”, p. 1. 
 .A/HRC/13/33/Add.4, para. 87(e):الوثيقة )٣٢(
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 .)٣٣(بالفعل من صعوبات ماليـة    من يعانون   ب على   غري متناس ا تأثري   ميكون هل قد  الضرائب  
يعـانون   الذين   األشخاصإىل  متكافئ بالنسبة     غري  إضافياً عبئاًالتنازلية   الضرائب   شكلوقد ت 
على وجه  و. كبرية من الدخل  مئوية  نسبة  تشكل  لكوهنا  ،  مصاعب اقتصادية من   أو    الفقر من

، التنازليةالضرائب  يتأثر بفرض  الفقر حالةاليت تعيش يف الدخل احلقيقي للمرأة التحديد، فإن
اإلنفاق على اخلدمات   إجراء ختفيضات يف    سيما عندما يكون فرض الضرائب متزامناً مع         وال

التوازن بني احلاجـة إىل      حتقيقعند العمل على    جيب على الدول أن تكون يقظة        و .)٣٤(العامة
  .عدم املساواة الفئات هشاشة ومنع تزايد محاية أشدعن إيرادات الضرائب ومسؤولياهتا زيادة 
  وتنازالت ات وإعفاءات ختفيضإجراء   شكل   يتخذإلصالح الضرييب الذي    كما أن ا    -٥١

 شخاصالتمييز ضد األ  و،  فادة شرائح اجملتمع األكثر ثراءً    إقد يؤدي على حنو غري متناسب إىل        
 مـن حجـم    تخفيضات على الضرائب  تأخذ ب الدول اليت   وستقلص   .فقرال يعانون من الذين  

من ، وستزيد   قافيةاالقتصادية واالجتماعية والث  لتنفيذ التزاماهتا يف جمال احلقوق      املوارد املتاحة   
مـن املـوارد املتاحـة      ممكن  قدر  أقصى   بالتزامها باستخدام  على الوفاء    قدرهتاعدم  احتمال  

  .إلعمال هذه احلقوق

  الغذائيةاإلعانات احلد من   - دال  
 أو إلغائها الغذائية  اإلعانات  لحد من   ختطط ل  ا من الدول إىل أهن    ةكبرينسبة   تأشار  -٥٢

حلـد مـن    اقرار  ، فإن   من منظور حقوق اإلنسان   و .)٣٥(مات لألز اعملية تصديه كجزء من   
 أسعار املواد الغذائية    )٣٦(هائالً يشهد ارتفاعاً  يف وقت     للغاية هو إجراء مقلق   الغذائيةاإلعانات  

  .إىل الدعم العام لألغذية والتغذيةملحة زالت توجد فيه حاجة  وما
 للتخفيف مـن   يلة مشتركة يف السنوات األخرية وس    الغذائيةاإلعانات   تأصبحوقد    -٥٣

 وارتفـاع األغذية  ندرة    بسبب فقرال يعانون من  الذين   ألشخاصحتدث ل اليت  اآلثار املدمرة   
 إىلاملواد الغذائية األساسية    أسعار  دعم  ويهدف خفض الضرائب أو      .أسعار السلع األساسية  

وميكن لإلعانات   . وطأة انعدام األمن الغذائي  للذين يعانون من أشد أشكال       تقدمي إغاثة فورية  
انتـشار  مـن   ، أن حتّد    ألمن الغذائي الغذائية، عن طريق إتاحتها لشكل أساسي من أشكال ا        

تـسهم  كمـا   . املستفيدةاملعيشية   األسر   لدىالتغذية  حتّسن  و،  االستهالكوتزيد من   ،  اجلوع

__________ 

 .انظر على سبيل املثال الردود املقدمة من إستونيا والربتغال على االستبيان )٣٣(
)٣٤( Zo Randriamaro, “The Impact of the Systemic Crisis on Women in Eastern Africa”, AWID Brief 

10, 2010, p. 7. 
)٣٥( Ortiz and others, “Prioritising Expenditures”, p. 21. 
)٣٦( Isabel Ortiz, Jingqing Chai, Matthew Cummins, “Escalating food prices: the threat to poor 

households and policies to safeguard A Recovery For All”, UNICEF Policy and Practice, 2011. 
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 ميع علـى  اجلإمكانية حصول   زيادة  من مث يف    الغذائية يف ضمان استقرار األسعار و     اإلعانات  
 أن تـضمن بـه وفاءهـا      للدول  هبا  ميكن  وهي إىل هذا احلد إحدى الطرق اليت         .)٣٧(الغذاء

  .)٣٨(مبا يف ذلك احلق يف الغذاء  مستوى معيشي الئق،بإعمال احلق يفبالتزاماهتا فيما يتعلق 
الذين األشخاص   حصول إمكانيةب أضراراً بالغة الشدة  األزمات املتكررة   أحلقت  وقد    -٥٤

 صـدمة احملـدودة   الغذائيـة   وتشكل اإلعانات   قد   الغذاء والتغذية، و   قر على يعانون من الف  
الغذائيـة  اإلعانات   حتد من    السياسات اليت وسيكون من شأن    .  حتملها ونالكثرييستطيع   ال
املستويات الـدنيا مـن التمتـع       قدرة الدول على ضمان      على حنو خطري     ا أن هتّدد  تلغيه أو

وقد تؤدي هذه    .هشاشةألشد الفئات    سيما والثقافية، وال باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    
عن طريق القيـام    اجلهود األخرى املبذولة ملعاجلة آثار األزمات       ض   إىل تقوي  السياسات أيضاً 

تـأثري  تكاليف الغذاء   يكون الرتفاع   أن  وميكن   .االستثمار يف نظم احلماية االجتماعية    مثالً ب 
 مـة التحـويالت النقديـة     قيقية يف قي  احلسليب على نظم احلماية االجتماعية نتيجة للخسائر        

  .)٣٩(عن طريق احلماية االجتماعيةقق الدخل احمل أو
 أزمة غذائية أخرىووقوع  ،يف التصاعدمستمرة يف حني أن أسعار السلع األساسية       و  -٥٥
ـ خمططات اإلعانات    بقاءبحتماً  يقضي   منظور حقوق اإلنسان     ، فإن  بات وشيكاً  قد  ةالغذائي

لألشخاص الذين يعانون األمن الغذائي  تضمنعلى حاهلا أو االستعاضة عنها بسياسات بديلة 
 للوصـول إىل    أكثر الوسائل فعالية   يه  برامج الدعم الغذائي   من اجلميع   ستفادةاو. من الفقر 

. املوارد شـحيحة  كون  ضرورياً عندما ت  قد يكون   ، غري أن االستهداف     أفقر قطاعات اجملتمع  
 اسـتراتيجية  ضـمن ينبغي هلا أن تفعل ذلك      فإنه  ،  ذ خطط استهداف  إذا قررت الدول تنفي   و

  . ومبا يتفق مع إطار حقوق اإلنسانالشاملة بصورة تدرجييةاحلماية  تضمن توفريطويلة األجل 

ـ   لتحسني  األزمة كفرصة     - سادساًً  الوقـت املناسـب    : سانالتمتع حبقوق اإلن
  سياسات حتّولالعتماد 

أمـام  فرصة فريدة    املتالحقةت   من األزما  نتعاشاالاملتمثل يف ضرورة    التحدي  يتيح    -٥٦
 اإلعمـال الكامـل حلقـوق       إىلهتدف  املستقبل  حتّول من أجل      رؤية وضعمن أجل    الدول
حتقيق تضمن  لألزمات  صميم عملية تصّديها     اإلنسان يف    والدول اليت تضع حقوق   . اإلنسان

__________ 

)٣٧ ( Shikha Jha and Bharat Ramaswami, “How can food subsidies work better? Answers from India and 

the Philippines”, Asian Development Bank Economics Working Paper Series, No. 221, 2010, p.4. 
 من العهـد الـدويل      ١١ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ واملادة        ٢٥مثل االلتزامات املدرجة يف املادة       )٣٨(

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز    ١٢الثقافية؛ واملادة   اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و    
 . من اتفاقية حقوق الطفل٢٧ و٢٤ضد املرأة؛ واملادتني 

)٣٩( Ortiz and others, “Escalating food prices”, p. 13. 
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إطار ويوّجه  . الشعور احلقيقي بالتماسك االجتماعي   املساواة والشمول و  ز على   يرتكانتعاش  
 حنو ايوجههف ، ختفيض العجز  عن تناول بعيداً    االنتعاش بشأن ةالدائراملناقشة  حقوق اإلنسان   

حقـوق  حتـّدد    الو. إعمال حقوق اإلنـسان   تعترض   العقبات اليت    وإزالةاحلد من احلرمان    
 املعيـشة جلودة   معايري   بل هي باألحرى حتدد    االقتصادية؛   إلنتاجيةل أولنمو  لاإلنسان معايري   

  . ستوى اخلدمات اليت حيصلون عليهامل، واالذي ميكن لألفراد بلوغه
 حتقيـق االنـسياب املتـدرج بـشأن     نهجلألخذ بجمال حقوق اإلنسان   يتسع   وال  -٥٧

أشـد  باالنتعاش  دأ  ، جيب أن يب   من منظور حقوق اإلنسان   ف .مستويات أساسية دنيا للحقوق   
وجيب النظر إىل األشخاص الذين يعانون من الفقـر علـى أهنـم             . الفئات هشاشة وحرماناً  

  .حسانإلمتلقّون سلبيون ل أو على أهنم محل ثقيل الأصحاب حقوق 
ـ   الفرصـة   ال للدول   اإلنسان االنتعاش القائم على حقوق   ويتيح سبيل     -٥٨ ج عتمـاد ُنُه

قامة جمتمعات واقتصادات   إلساواة، والقضاء على الفقر، و    جديدة وطموحة للحد من عدم امل     
أفـضل  هو  حقوق اإلنسان   القائم على   نهج  الو. الصدمات يف املستقبل  تصمد أمام   مستقرة  

بـسبب األزمـات    واليت تفاقمت   انعدام املساواة املستمرة    أوجه  لتصحيح  الدول  طريقة أمام   
. االستبعادبانعدام األمن و ب  الشعور يادة التماسك االجتماعي وز    مما أدى إىل ضعف    ،املتالحقة

  اجتماعيـة  ونزاعـات اضطراباتحدوث  هذه إىلانعدام املساواة  وقد يؤدي استمرار أوجه     
 خـالل مشال أفريقيا والشرق األوسط    على امتداد    جتلت بوضوح     اليت وهي احلقيقة ،  مستمرة

  .األشهر األخرية
، وتناقص   املتزايدة   يوانعدام األمن الغذائ   انعدام املساواة ؤدي أوجه   من احملتمل أن ت   و  -٥٩

احتمـال  زيـادة  إىل يف أمناط املناخ    ميكن التنبؤ هبا     اليت ال  والتغريات   املوارد الطبيعية املتاحة،  
ـ   كل خطة انتعاش    وجيب يف   .  اضطرابات اجتماعية يف مجيع أحناء العامل      وقوع ذه التنبـؤ هب

ومن مث فاملطلوب    .جيب التعايف منها  كثري  أكثر ب إمكانية حدوث أزمات    وافتراض   ،التحديات
 اهليكليـة  للحـواجز مباشـرة  تصدى يفهو إحداث تغيري يقوم على أساس حقوق اإلنسان،   

األسس الالزمة إلقامة جمتمـع مـستدام   حتقيق املساواة ويضع اليت حتول دون  طويلة األجل   ال
  .وشامل اجتماعياً

  االستنتاجات والتوصيات   - سابعاًً  
 مجيع  فإنه جيب على  ،  من بلد إىل آخر   اختلف تأثري األزمات بشكل ملحوظ      بينما    -٦٠

تـصميم  عنـد    ا الدولية يف جمال حقوق اإلنـسان      التزاماهتأن تأخذ يف احلسبان     الدول  
، فإنـه   تدابري السياسات وقبل تنفيذ أي تدبري من       .هلا على مستوى السياسات   االستجابة  

من منظور جنساين، وينبغي    تأثريه  ، مبا يف ذلك     عياالجتماتأثريه   أن تقّيم الدول  ى  جيب عل 
أما . اإلنسان اليت تتوافق مع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق   هلا أن تعتمد فقط السياسات      
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تأثري على حياة   اليت هلا أعظم     للخدمات االجتماعية     املخصص التمويلإجراء ختفيضات يف    
ينبغـي   وال كمالذ أخـري،  خدامه إال   فينبغي عدم است  األشخاص الذين يعانون من الفقر      

الكيفية الـيت   مبا يف ذلك     النظر اجلاد يف مجيع اخليارات السياساتية البديلة،         إال بعد  هاختاذ
ارتباطاً ترتبط    ال املخصص جملاالت أخرى   استخدام طرق أخرى خلفض التمويل    ميكن هبا   

  .فية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقامباشراً مبوضوع التمتع
حـاالً لتـأثري    اليت ترمي إىل التصدي قصرية األجلالوباإلضافة إىل االستجابات    -٦١

للتنميـة  طويلـة األجـل     استراتيجية شاملة   أن تعتمد   جيب على الدول     فإنه   ،األزمات
احترام مجيـع   فإن  يف هذا الصدد،    و. املستدامة هتدف إىل معاجلة األسباب اجلذرية للفقر      

  ومتكـني املـرأة  ،املساواة بـني اجلنـسني  و ، ذلك سيادة القانون   حقوق اإلنسان، مبا يف   
احلصول على  تكافؤ فرص   التعبري، و حرية  املشاركة الشاملة، وحرية تكوين اجلمعيات و     و

استراتيجيات التنميـة    أيضاً يف    وينبغي. للحد من الفقر  بد منه    هو أمر ال  العامة  اخلدمات  
 إعـادة توزيـع   عن طريـق    غار املزارعني   ص أن تدعم لظروف كل دولة،    تبعاً  ،  الوطنية

اخلـدمات    وضمان احلصول على   ،األراضي، واملساواة يف احلصول على اخلدمات املالية      
  .يف املناطق الريفيةاألساسية ياكل اهلاالنتفاع بالعامة و

استراتيجيات وطنية  ي وضع    االجتماع اإلدماجاحلد من الفقر وتعزيز     تطلب  ي وال  -٦٢
 وجود تدابري تنظيمية دوليـة       لضمان تطلب أيضاً عمالً مجاعياً دولياً    ي ه ولكن ،شاملة فقط 

احلاجـة إىل   على وجه االستعجال    األمور امللّحة   ومن  . ومساعدة وتعاون دوليني  منصفة  
 اآلخذة يف   أسعار املواد الغذائية  و انعدام األمن الغذائي على نطاق واسع        التصدي لظاهريت 

الدول، على الصعيدين الوطين والدويل علـى  ويات تكون إحدى أول   أن وجيب .االرتفاع
  وحتد ،وتعزز اإلنتاج الغذائي املستدام   استراتيجيات تدعم التنمية الريفية،     وضع  سواء،  ال

  . أسواق السلع األساسية يفمن التقلبات 
من توصيات السياسات أن     توصية   ةيميكن أل  بأنه ال   اخلبرية املستقلة  وإذ تعترف   -٦٣

االنتعاش، فإهنا توصي باعتماد عدد من التدابري املبتكرة اليت         لتحقيق   مالً شا اًعالجتكون  
 يرد أدنـاه  و. رؤيتها املتعلقة باالنتعاش  صياغة  ينبغي للدول أن توليها اهتماماً جاداً عند        

  .من منظور حقوق اإلنسانعرض هلذه التدابري 

  ىن من احلماية االجتماعية للجميعضمان احلد األد  - ألف  
 يف نظم احلماية أن االستثمارات الطويلة األجل  اليت حدثت على     األزماتهنت  بر  -٦٤

لحد مـن الفقـر وعـدم       لوت،  األزماهذه  تأثري  االجتماعية الشاملة ضرورية لتخفيف     
احلمايـة   أن يشكل نظام  ولذلك جيب   .  النمو االقتصادي   حتقيق هم يف تسأهنا  و ،املساواة

عـن   لتحـول ايرمـي إىل    ي انتعاش   ألساس  األاحلقوق   قائم على الشامل  االجتماعية ال 
يف الوقـت   تعزيز نظم احلماية االجتماعية     وسيؤدي  . تني االقتصادية واملالية العاملي   تنياألزم
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أشـد   دعـم  يف حني أن  األزمات يف املستقبل،     يف مواجهة أكرب  ضمان مرونة   احلاضر إىل   
من أجـل   و. ال القادمة إىل األجي  على منع انتقال آثار األزمات       يساعدسالفئات هشاشة   

 باألشخاص الذين يعانون من الفقر، فإنه     وطويل األمد   ضرر دائم    تسبب يف إحلاق  الجتنب  
أن تتخذ خطـوات    يف جمال احلماية االجتماعية و    ا   استثماراهت أن حتافظ على  ينبغي للدول   

  .كان ذلك ممكناًحيثما لزيادة هذه االستثمارات 
حلمايـة  مـن ا   حد أدىن     توفري لضمانفرصة  الل  من األزمات للدو  التعايف  ويتيح    -٦٥

 مـن احلمايـة     مستوى أدىن هذا املفهوم إىل     يشريو .االجتماعية جلميع اخلاضعني لواليتها   
 على الصعيد    احلماية االجتماعية  واحلد األدىن من  . كل فرد   به االجتماعية ينبغي أن يتمتع   

ميـع  ح التمكني والـدعم جل تتي اليت  جمموعة أساسية من احلقوق والتحويالت    هو  الوطين  
م،  والتعلي ،مثل التغذية الكافية، والصحة   (لحصول على اخلدمات األساسية     لع  أفراد اجملتم 

 ). االجتماعية التحويالتعن طريق   ( الدخل   تأمنيو)  والصرف الصحي  ،واملياهلسكن،  وا
املتمثـل يف  للمفهـوم القـائم   منـاظراً   " االجتمـاعي احلد األدىن   "وقد يكون مصطلح    

املستويات  حتقيقمن   ،على أقل تقدير  والتمكّن،   ضمان، من أجل    "اللتزامات األساسية ا"
  . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاألساسية الدنيا

 النهج   منطلق منمبادرات توفري احلد األدىن من احلماية االجتماعية         تنفيذجيب  و  -٦٦
 أمهيةكبري   يف التقارير السابقة بإسهاب      ة املستقلة  اخلبري وقد شرحت . القائم على احلقوق  

الـدول   اخلبرية املستقلة    تذكّر و .)٤٠(ةاحلماية االجتماعي بشأن  النهج القائم على احلقوق     
ـ    ختفيفـه    الضمان االجتماعي أو      احلق يف  ميكن االستغناء عن   بأنه ال   ةيف أوقـات األزم

مـن أجـل    و.  مضى  من أي وقت    حدة وإحلاحاً  أكثريصبح حينئذ   إنه  بل  نتعاش؛  اال وأ
ينبغي للدول وضع   فإنه   مع معايري حقوق اإلنسان،      احلماية االجتماعية  نظم   متشيضمان  

  .إطار قانوين ومؤسسي متني لتدابري احلماية االجتماعية على الصعيد الوطين
فإن الدول تكفـل    ،  لحماية االجتماعية لاستحقاقات قانونية أو ضمانات     وبإجياد    -٦٧

ـ  و . وجعلهم أصحاب حقوق   دينمتكني املستفي أسباب    ية اسـتمرار  ضمن أيـضاً  هذا ي
استحواذ القطـاع اخلـاص أو      احليلولة دون   ، و التالعب السياسي ومحايته من    ،الربنامج

احلمايـة  الذي ينظم   وينبغي لإلطار القانوين واملؤسسي     . النخب احمللية على هذه الربامج    
أن يضمن    وجيب م،سؤولياهت بوضوح دور مجيع أصحاب املصلحة وم      أن حيدد االجتماعية  

  . َيْسهل اإلفادة منهالرفع الشكاوىوجود آليات 
 وهادفـة فعالـة   تشاركية   آليات   أيضاً ظم احلماية االجتماعية  تشمل ن جيب أن   و  -٦٨

  .االمتثال للحق األساسي يف املشاركةتكفل و  واستدامتها فعالية الربامجتضمن

__________ 

 .A/65/259، وA/64/279، وA/HRC/14/31، وA/HRC/11/9انظر على سبيل املثال الوثائق  )٤٠(
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 واضعي السياسات ضمان محاية مجيع      ن م  النهج القائم على احلقوق أيضاً     يتطلبو  -٦٩
نظم احلماية االجتماعية    تفضيل   ويستلزم هذا املبدأ  . األشخاص بطريقة متساوية وغري متييزية    

  وحرماناً هشاشةاألولوية ألكثر الفئات    أن متنح السياسات    وبينما ينبغي   . شاملةاليت تكون   
 من استراتيجيات طويلـة     جزءاً أن تشكل  أيضاً جيب افإهن حقوق اإلنسان،    متشياً مع معايري  
أن تفحص بدقـة    وجيب على الدول    . التغطية الشاملة  توفري   بصورة تدرجيية األجل تضمن   

وأن غري منـصف،    استبعاداً   احملرومة والضعيفة    فئات لتجنب استبعاد ال   خيارات السياسات 
 ويف هذا الصدد ، جيب أن تكون      . إىل هذه الفئات  الوصول  تضمن  طرق  تبحث بنشاط عن    

  .يف متناول اجلميع من الناحيتني املادية والثقافيةاحلماية االجتماعية ج برام

  تعزيز العمالة ودعم العمل الالئق  - باء  
هـي  الكثري من الدول أثناء تصديها لألزمات        الرئيسية   إحدى األولويات تضع    -٧٠

اضـية،  السنوات القليلـة امل  على مدى   هائل  بشكل   تزايدت   اليتمسألة احلد من البطالة     
حيويـة  وسـيلة   فرص العمل هو    استحداث  و .اً وهشاشة  فقر أشد الفئات  بني   سيما الو

الدخل، وتوليد النمو االقتصادي، واستعادة التماسك االجتماعي،       لتحقيق األمان يف جمال     
 إعمال ومتكني األفراد من     ،االستقرار االجتماعي والسياسي  حدوث عدم   واحليلولة دون   
 وهـو  ،)٤١(، مبا يف ذلك احلق يف العمل      ية واالجتماعية والثقافية  صاداالقت عدد من احلقوق  

يتجـزأ مـن كرامـة      الاًجزءيشكل عمال حقوق اإلنسان األخرى وإلغىن عنه    ال حق
  .)٤٢(اإلنسان وعنصر متأصل فيها

يتجـزأ مـن أي انتعـاش         ال اً جزء يشكل فرص عمل    استحداثيف حني أن    و  -٧١
لعمل املستدام لتوليد فرص  إىل  جهودها الدولأن توجه األمور احليويةفإن من اقتصادي، 

يف جيب  و. وإعماهلااإلنسانية  ممارسة حقوقهم   عن طريقه   الذي ميكن لألفراد    املنتج الالئق   
 النطـاق   آثار واسعة  علىذلك  نطوي  يو.  إطار حقوق اإلنسان   مراعاةسياسات التوظيف   

ان حصول أشد الفئات هـشاشة      ضمل إىل اعتماد سياسات     من محاية حقوق العمال   بدءاً  
  . على قدم املساواة مع غريهمفرص العمل وحرماناً يف اجملتمع على 

إجيـاد   العمل من الدول ضمان   بأوضاع  معايري حقوق اإلنسان املتعلقة     وتقتضي    -٧٢
العمل اآلمنـة والـصحية، والتحديـد       أوضاع  عمل عادلة ومواتية، مبا يف ذلك       أوضاع  

وجيب ضـمان احلـق يف       .)٤٣(دفوعة األجر املسنوية  الجازة  لإلواملعقول لساعات العمل،    

__________ 

 . ٦ة، املادة اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيالعهد الدويل اخل )٤١(
 . ١، الفقرة ١٨ة، التعليق العام رقم اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي )٤٢(
 .٧ة، املادة العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي )٤٣(
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 .)٤٤(واالشتراك يف مفاوضات مجاعيـة     إليهاواالنضمام  التنظيمات النقابية العمالية    كوين  ت
ـ أوسع تغطية   يتيح  لضمان االجتماعي   لنظام  من  العمال  استفادة   تيسري سبل    جيبو  ةممكن
رض، واملعاشات التقاعدية للمـسنني،     ، والتعويضات يف حاالت امل    مثل الرعاية الصحية  (

  .)٤٥()اإلصابات ذات الصلة بالعملوالتعويض عن 
  ضد العمال، مثل التمييز القائم علـى       شكل من أشكال التمييز   حظر أي   وجيب    -٧٣

أن تكون أجور العمل منصفة، جيب و .)٤٦( الدين األصل اإلثين أواجلنس أو العرق أو   نوع  
 املساواة يف األجر عن العمل ذي       كما جيب ضمان  . ئقةمعيشةً ال حبيث تتيح هلم وألسرهم     

املـرأة    وبصفة خاصة، جيـب أن تتمتـع  ؛دون متييز من أي نوعوذلك املتساوية  القيمة
  توفري محاية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمل        وجيب أيضاً  .)٤٧(لرجالاملساواة يف األجر مع     ب

االلتزامات، جيب على الدول لضمان تنفيذ هذه و .)٤٨(وكذلك لألشخاص ذوي اإلعاقات 
سيؤدي أيضاً   و .اجلهات الفاعلة اخلاصة  ساءلة  متنظيم أسواق العمل ووضع آليات لتعزيز       

 مـال  العمل والعمال، وإتاحة الفرصـة للع      ربابأ حلوار بني ا عدد أكرب من قنوات      إقامة
فاء إىل مساعدة الدول بشكل أكرب يف الو، ها سياسات التوظيف وتنفيذرسمللمشاركة يف 

  .اإلنسانحقوق  بالتزاماهتا يف جمال
 رزقهم يف القطـاع  يكسبون يعانون من الفقر الناس الذينأغلبية وبالنظر إىل أن   -٧٤

، فإنه على أجور منخفضة وغري منتظمة إالّ حيصلونال صعبة وأوضاع  يف ظل ،غري الرمسي 
 احلمايـة  عملـهم وتوسـيع نطـاق   أوضاع تحسني األولوية للسياسات اينبغي أن متنح   

تشجيع النظر يف   لواضعي السياسات     ينبغي ،ولتحقيق هذه الغاية  . االجتماعية الرمسية هلم  
وتنطوي .  عالقات العمل  على إضفاء الطابع الرمسي على الشركات غري الرمسية، وحتديداً       

تغطيـة  الوتوسيع نطاق    ،احلد من عدم املساواة يف سوق العمل      إمكانية  على  هذه التدابري   

__________ 

وق  والعهد الدويل اخلاص بـاحلق     ،٨ة، املادة   واالجتماعية والثقافي العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية       )٤٤(
 .٢املدنية والسياسية، املادة 

، ١٩عام رقم   ؛ وانظر أيضاً التعليق ال    ٩ة، املادة   العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي       )٤٥(
 .٢١ إىل ١٢الفقرات 

االتفاقيـة الدوليـة    ؛ و ١١يع أشكال التمييز ضد املرأة، املادة       انظر على سبيل املثال اتفاقية القضاء على مج        )٤٦(
 .٥للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، املادة 

 واتفاقية القضاء على مجيع أشكال      ،٧ة، املادة   العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي       )٤٧(
 .١١التمييز ضد املرأة، املادة 

، واتفاقية القضاء على مجيع     ١٠ة، املادة    اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي     انظر العهد الدويل   )٤٨(
 .٢٧، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة ١١أشكال التمييز ضد املرأة، املادة 
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ينبغـي   و.)٤٩(يف السابقكانت مستبعدة لتشمل الفئات اليت مؤسسات العمل   يحها  اليت تت 
  .واهلشاشةالفقر حالة   تزايد، ضمان أالّ يؤدي اختاذ هذه التدابري إىللدول، مع ذلكل

 اسـتفادة  الدول ضمان    علىتفرض  عدم التمييز واملساواة    املتعلقة ب تزامات  لاالو  -٧٥
كمـا أن   . فـرص العمـل   استحداث  سياسات   من    بشكل متساو  مجيع قطاعات اجملتمع  

) الطلبب املدفوعني والتدريب املهين  تنمية املهارات مثالً عن طريق    (تؤدي  السياسات اليت   
علـى  حتول دون حصوهلا     حمددة حواجز   عترضهااليت ت الفئات   توظيفإىل زيادة إمكانية    

هي سياسات  ،  والشباب والسكان األصليني  واألشخاص ذوي اإلعاقة    مثل النساء   ،  عمل
 إلزالة العقبات اليت تعترضو.  حقوق اإلنسانيف جمالالدول على الوفاء بالتزاماهتا تساعد 
جانـب  من  ( خدمات الرعاية    إتاحة للدول ضمان    لمرأة، فإنه ينبغي  توفري العمل ل   سبيل

غري املـأجور مـن   العمل إعادة توزيع العمل املأجور و ، و ) والسوق  احمللي الدولة واجملتمع 
ملزمة والدول   )اجلنساين(بني اجلنسني   والقضاء على مجيع أشكال التمييز      جنساين،  ظور  من

لتعـديل  تـدابري   اختاذ  ب أيضاًولكن  فعالة لتحقيق هذه الغاية،       تشريعات بوضعفقط  ليس  
  .)٥٠(لرجل واملرأةلاالجتماعية والثقافية سلوك  الأمناط
أوضـاع  حتـسني   مليات  ع فرص العمل و   استحداث مبادرات   استكمالوينبغي    -٧٦

 عن طريق االستحقاقات    سيما  وال ،االستثمار يف نظم احلماية االجتماعية    عن طريق   العمل  
لفئـات  شد ا ألتوفري الدعم الشامل    من أجل    ،واخلدمات العامة املمنوحة لغري املشتركني    

ة أن على الدولوجيب . الطويل األجل االنتعاش مع العمل أيضاً على تعزيز ،األزماتتأثراً ب
 ضد أي شرحية من شرائح اجملتمـع، مبـا يف ذلـك    نتعاشأال متّيز تدابري حتقيق اال  تضمن

يف سعيهم  أكرب  يواجهون عقبات   الذين  األشخاص  قادرين على العمل أو     ال غري   األشخاص
  .للحصول على فرصة عمل

  سياسات مراعية لالعتبارات اجلنسانية اتباع ضمان   - جيم  
احلوافز م  َز حِ أناملتحدة اإلمنائي للمرأة      صندوق األمم  اأجراهأظهرت دراسات     -٧٧

 على الرغم من    ،الرجال على النساء  إىل تفضيل     متيل يف عدة بلدان  املعتمدة سابقاً وحالياً    
هنـج  النظر يف اتبـاع     ويف حالة عدم    . )٥١(تأثراً باألزمتني أن النساء يشكلن أشد الفئات      

  .األزمتني االنتعاش من املرأة أيضاً من عمليةاستبعاد بشكل جدي جنساين، فمن احملتمل 
__________ 

)٤٩( Economic Commission for Latin America and the Caribbean, “Time for equality: closing gaps, 

opening trails”, 2010, p. 166. 
 ).٢(٥ و٣لتمييز ضد املرأة، املادتان اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ا: انظر )٥٠(
 Adam McCarty, Lorraine Corner and Katherine Guy, “The differential impact: انظر على سبيل املثـال  ) ٥١(

of the Vietnamese economic stimulus package on women and men”, UNIFEM and Mekong 

Economics, 2009; and UNIFEM, “Making economic stimulus packages work for women and gender 

equality”, UNIFEM Working Paper, 2009. 
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وضـع  يف  جنـساين    هنج   اعتمادضمان  لللدول اختاذها   ينبغي  تدابري  عدة  هناك  و  -٧٨
 شـامل    جنساين حتليل  إجراء ، على سبيل املثال،   ينبغي للدول و. تدابري االنتعاش وتنفيذها  

مـن  حمـتملني    باعتبارمهـا مـستفيدين      كال اجلنسني وضع   أوجه هشاشة م  ومفصل يقيّ 
، عند  لواضعي السياسات  وينبغي .ذلكتبعاً ل االستجابات  وحيّدد  السياسات االجتماعية،   

 يف جمايل ) غري املدفوع األجر  (األزمات على عمل املرأة     تأثري   يف   هذه التدابري، النظر  إعداد  
   .والرعايةاخلدمة املرتلية 

 النـساء   الستثمار يف تعلـيم    ا منح األولوية يف تدابري االنتعاش لعمليات     وينبغي    -٧٩
تشكل النساء نسبة كبرية      يف القطاعات اليت   االستثماربوالقيام  مهاراهتن،  وتنمية  والبنات  

يزنـة  والقيام مب، )التصديرجمال التصنيع من أجل كما هو احلال يف  ( فيهامن القوة العاملة  
. ثمارات العامـة   من االسـت    مع الرجل  املساواة  لضمان استفادة املرأة على قدم     جنسانية

عن طريـق   ها  وتقييم ها ورصد هاوتنفيذاملبادرات  إعداد   واضعي السياسات   على جيبو
 وعدم املـساواة    أوجه التفاوت يف القوة   أن تعاجل    لسياساتلكي ميكن ل   ،منظور جنساين 

  .حقوق املرأة اهليكلية، وتعزيز إعمال

  سياسات ضريبية مسؤولة اجتماعياًتنفيذ   - دال  
استخدام إىل زيادة     حاجة واضحة   وجود ألزمات يف العديد من البلدان    ا أظهرت  -٨٠

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية وسائل تسخر املوارد إىل أقصى حد ممكن من أجل إعمال 
لعناصر استخدام احلّيز    وينبغي للدول حتديد مصادر إضافية       . على وجه التحديد   والثقافية

 طائفة  بني منو.  االجتماعي واالقتصادي  لتحقيق االنتعاش الالزمة  املوارد  بغية زيادة    املايل
 ،توسيع القاعدة الـضريبية   يف  بصورة خاصة   للدول أن تنظر    ، ينبغي    املتاحة من اخليارات 

 وميكن هلـذه  . يف جمال النفقاتإعادة ترتيب األولوياتو،   الضرائب جبايةوحتسني كفاءة   
وإنـصافاً  تطوراً  نظام ضرييب أكثر    حتقيق   الدول على    أن تساعد األنواع من اإلصالحات    

  . حقوق اإلنسانال إلطارتثاالممع واستدامة 
مبادئ حقوق اإلنسان تتطلـب      فإن    يف توسيع القاعدة الضريبية،    وعند التفكري   -٨١

مـسامهات  و ،لشركاتاملقدمة من ااملسامهات الضريبية  النظر بعناية يف إعادة التوازن إىل 
 زيـادة الـضرائب إىل    فرض ضرائب جديدة أو     الّ يؤدي   أوينبغي  .  الدخل املرتفع  فئات

 جبايةحتسني كفاءة   ويتطلب  . سليب على األشخاص الذين يعانون من الفقر      تأثري  إحداث  
الـيت  الضريبية غري الفعالة واإلعفاءات واالستثناءات التنازالت  يف  الضرائب إعادة النظر    

 هنـج حقـوق     ويتطلب. امليسورةاجملتمع  شرائح  ، بصورة غري متناسبة، على      تعود بالنفع 
للقضاء على انتشار التهرب الـضرييب،      الالزمة  طوات  اخل  الدول أن تتخذ  اًاإلنسان أيض 

. إعمال حقـوق اإلنـسان    الرامية إىل   لتدابري  لاملوارد املتاحة   تقلص حجم    مشكلة   ووه
ثـل  م(أولويات اإلنفاق على القطاعات االجتماعيـة    إعادة ترتيبيف وينبغي النظر أيضاً
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من أجـل    النفقات العسكرية  على حساب     على أن يكون ذلك، مثالً،     )التعليم والصحة 
 إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية   بغية  املوارد املتاحة    ضمان االستفادة القصوى من   

اقشة اخليارات مناإلنسان يتطلب من الدول  هنج حقوقفإن ، أدناهوكما ُيناقش . والثقافية
والعمل، وراء أبواب مغلقة،  ُتتخذ  التكنوقراطية اليت    ، وجتنب القرارات  بشكل علين املالية  

  .من الشفافية واملشاركة بدالً من ذلك، على إتاحة املزيد

اجلهـات  من جانـب    عاملة  املمن سوء   األفراد  مي  اليت حت التنظيم  عملية  تعزيز    - هاء  
  الفاعلة اخلاصة 

بنية الـنظم املاليـة     ب املتعلقةاملشاكل  ل  تناول إن الفرصة متاحة اليوم أمام الدول       -٨٢
ـ  برز ضعف وقد  . األزمتان املعنيتان  كشفت عنها اليت  ووالنقدية العاملية    ـ سوق  ال رة احل

تستغل يف السنوات األخرية، وينبغي للدول أن       من القيود التنظيمية بروزاً كبرياً       املتحررة
حبيث يكون أكثر  م املايل العاملي   املتمثل يف إعادة هيكلة النظا     ة التحدي ملواجهاللحظة  هذه  
الفئـات  أشـد    الصدمات االقتصادية اليت ميكن أن تدمر حياة         ويوفر احلماية من   إنصافاً
  .هشاشة

 األفـراد    حقـوق  لضمان محاية تدابري   إطار حقوق اإلنسان الدول باختاذ       وُيلزم  -٨٣
ذ مجيـع التـدابري     اختابو،  أطراف ثالثة ترتكبها   التعرض النتهاكات    اخلاضعني لواليتها من  

 املتاحة ملنع أطراف ثالثة من انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية  أو السياساتيةالقانونية
أعمال كيانات القطاع    لتنظيم    عاجلة  خطوات اختاذ، ينبغي للدول    ذلكوتبعاً ل . والثقافية

 وق اإلنـسان  حقمن أجل احليلولة دون قيامها بانتهاك        اخلاضعة لسيطرهتا    املصريف واملايل 
  .التعدي عليها أو
ـ    باختاذهنج حقوق اإلنسان    ويقضي    -٨٤ تعزيـز املـساءلة    ل اتية تدابري قانونية وسياس

 تنظـيم   يف توفري احلماية، فإنه ينبغي     الدول بواجبها    وبغية وفاء . والشفافية يف النظم املالية   
ل منها، على سبيل    وسائبدمة مصاحل اجملتمع    خبالقطاع املصريف إللزام املؤسسات املصرفية      

 يف ظل لصاحل من يعانون    سيما   الدون متييز، و  االئتمان  احلصول على   إتاحة  ضمان  املثال،  
 املتضررين إلنصافوسائل كافية أن تضمن توافر   وينبغي للدول.األعباء االقتصاديةتزايد 

ع تـشج   ال األنظمة اليت وأن تعتمد   ،   مؤسسات القطاع املايل   تتخذهامن اإلجراءات اليت    
السلوكيات لى آليات للمساءلة تفرض عقوبات ععن طريق إجياد املمارسات الضارة  على

  . مرتكبيهاقاضاةاحملفوفة باملخاطر وم
التنظيم من الدول اختاذ إجراء مجاعي وتقـدمي املـساعدة          عملية  يتطلب تعزيز   و  -٨٥
ن األمهية  ه مل إن و ). أدناه ٩٩ إىل   ٩٤ انظر الفقرات  (على الصعيد الدويل  التعاون  حتقيق  و

 لتحـسني   الالزمةإىل توافق يف اآلراء بشأن اإلجراءات التنظيمية تتوصل الدولمبكان أن 
املضاربة عمليات  كبح   من أجل     فيها  وحتسني الشفافية  السلع األساسية املالية   أداء أسواق 
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ى التمتـع    مباشرا عل  اليت تؤثر تأثرياً  و ة، يف أسعار السلع األساسي    ةاملفرطات  والتقلباملالية  
  . يف احلصول على الغذاءق األشخاص الذين يعانون من الفقرحب

  تعزيز القدرات املؤسسية والتقنية للدول  - واو  
 أشد الفئات ضمان محاية   لويف حينها، و  ملعاجلة األزمات يف املستقبل بطريقة فعالة         -٨٦

ية ل جمال تطوير عم   يف ينبغي للدول حتسني قدراهتا التقنية واملؤسسية        وهشاشة، فإنه  حرماناً
ذلك فإن   ، على الظروف احمللية لكل بلد     اعتماداًو.  األدلة باالستناد إىل  السياسات   وضع
البحثية القدرات  وحتسني   ،عناصر استخدام احلّيز املايل   تعبئة   تعزيز القدرة على     شمليقد  
ئـات  أشـد الف  االقتصادية على   ات  الصدممدى تأثري     وتقدير لتحديدالالزمة  التحليلية  و

  .هشاشة
اإلدارات احلكومية الرئيـسية    تدريب املوظفني العاملني يف     وينبغي للدول ضمان      -٨٧

وينبغي للـدول   . على حقوق اإلنسان   مقراراهتآثار   لتقييم   يةهارات التحليل املب وتزويدهم
احلكوميـة  وتبادل املعلومات بـني اإلدارات     آليات للتنسيق لضمان التواصل     إجياد   أيضاً
  .قوق اإلنساناملتصلة حبايا قضال بشأن

  حتسني مجع البيانات ونظم رصد الفقر  - زاي  
تكشف لـيس   لمجتمع الدويل   ل األزمات األخرية     أحدثتها  اليت كاملةاملفاجأة ال   -٨٨

عدم قدرة الدول علـى التنبـؤ   عن أيضاً  ولكن   ، األزمات  عدوى سرعة انتقال فقط عن   
املعلومات اليت  من أجل حتسني    و .تعددة للفقر  وفهم األبعاد امل    هلا، لصدمات واالستعداد با

شد ألاألولوية حلقوق اإلنسان    نح  ملأفضل السبل   بشأن   املناقشات السياساتية عليها  تقوم  
بقدر  حتديد هذه الفئاتعلى يتعني أن تكون لدى الدول القدرة   الفئات هشاشة وحرماناً،    

 الغاية، ينبغي للدول العمل      هذه ولتحقيق. اتقييم احتياجاهت على  كفاءة و الدقة و أكرب من ال  
 وعن  احلرمان وعدم املساواة  حدوث   عن حاالت أفضل  معلومات   توفر   إنشاء آليات  على

األفضل من البيانات املصنفة    أكرب   جلمع كميات    وسائلاستحداث  يشمل  هذا  و. مضموهنا
 وفقـاً  مـصنفة وينبغي أن تكون البيانات     . االنتعاشاألزمات وسياسات   تأثري  جودة عن   
.  واحلالة الصحية،األصل اإلثين  و ، واملوقع اجلغرايف  والسن، ،اجلنسنوع   مثل   ألبعاد عدة، 

 ، يف مواجهة أسعار املـواد الغذائيـة        تضطلع الدول   أن أيضاًاألمور احلامسة األمهية    ومن  
مـن  رصداً مناسباً يف توقيته  الغذائية احمللية     أسعار املواد  تطوررصد  ب،  اآلخذة يف االرتفاع  

  .سياساتعلى مستوى ال سريعة ومالئمةإجياد استجابات ضمان أجل 
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  زيادة املشاركة وإقامة حوار وطين  - حاء  
 اخلـروج مـن   اهلادف إىل   جيب أن يكون االنتعاش القائم على حقوق اإلنسان           -٨٩

تتطلـب  و . هاماًً مجيع قطاعات اجملتمع دوراً   عملية واحدة تؤدي فيها     األزمات املتالحقة   
 اضطالع الـدول بإنـشاء    الشفافية واملساءلة   واملشاركة  باملتعلقة  إلنسان  مبادئ حقوق ا  

تـدابري   وفعالـة يف  هادفة   بطريقةعن طريقها أن يسهموا      ميكن لألفراد آليات  واستبقاء  
 تعليقات بشأن هذه التـدابري    ويقدموا   اليت تؤثر على متتعهم حبقوق اإلنسان،        السياسات
  .االنتصاف منهاويطالبوا ب

املشاركة لكي تضمن  ومن مث  حقوق اإلنسانتفي الدول بالتزاماهتا يف جمال   ولكي  -٩٠
للتشاور مع  ة  هياكل ومسارات دائم  إجياد  هلا   ينبغي   ، فإنه والشفافية يف صياغة السياسات   

.  واألوساط األكادميية  ،الشعبية واحلركات ، واملنظمات اجملتمعية  ، واجملتمع املدين  ،األفراد
 يف  املـسامهة علـى   هذه اجلماعات   يف بناء قدرة    لالستثمار  اذ تدابري    اخت وينبغي هلا أيضاً  

  . واملشاركة فيها السياسات هذهصياغة
تقيـيم أوىف لألسـباب     إجراء  للدول  تتيح   السياسات   وضعزيادة املشاركة يف    و  -٩١

التخفيف من  اليت تعترض عمليةتحديات اهليكلية ، والبعينهجمتمع أي اجلذرية للحرمان يف 
 احلد مـن   جناح عملية تعرقل  اليت  اإلثنية أو االجتماعية    أو  والعقبات احمللية الثقافية     ،الفقر

تزيد زيادة املشاركة   ومن مث فإن     .وسائل الوصول إىل أشد الفئات هشاشة     الفقر، وأفضل   
 األفـراد والـشرائح يف    يف الوصول إىل أفقر     فعالة   هذه السياسات احتمال أن تكون    من  

  . حبقوق اإلنسانهم درجة متتع مننّسحتويف أن اجملتمع، 

  ضمان حتقيق انتعاش مستدام بيئياً   - طاء  
حتقيق  مع   نسجم اليت ت  اتيةالقانونية والسياس  ينبغي للدول أن تعتمد فقط التدابري       -٩٢

.  على حد سواءاحلضريةاملناطق يف املناطق الريفية و مجتمعات احمللية   للاالستدامة والرخاء   
األشـخاص  وأسباب عـيش     على حياة    خطراًيشكالن  البيئة  وتردي   تغري املناخ وسيظل  

على املوارد الطبيعية كوسـيلة أساسـية   ، والذين يعتمد الكثري منهم    حرماناًو األشد فقراً 
مثل الزراعة وتربيـة األحيـاء املائيـة        ،  الريفيونسكان  ال ميارسهااألنشطة اليت   ف. للبقاء

  .بشدة لتغري املناخ تتعرضاألمساك والغابات، والعمل يف صيد 
االسـتعداد  ميكن أن حيقّق    الذي   على االنتعاش    جهودها أن تركز الدول  وينبغي    -٩٣

على وسائل منها،   وذلك ب ،   والتخفيف من حدهتا   يف املستقبل   أثر األزمات املناخية   ملواجهة
تأثرهم احملتمل  لألفراد  سبيل املثال، برامج احلماية االجتماعية اليت توفر األمن االقتصادي          

تغري  التخفيف من شاريع  ملت   تقييما إجراء  وينبغي للدول أيضاً   . أكثر من غريهم   األزماتب
 ت للمخـاطر  حتليالإجراء  ومعه من حيث تأثريها على حقوق اإلنسان        التكيف   أواملناخ  
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التمتع حبقوق حتدثها على  اليت جتنب اآلثار السلبية  هذه املشاريع من أجل      قبل الشروع يف  
  .اإلنسان

  عزيز املساعدة والتعاون الدولينيت  - ياء  
ينبغـي  ، فإنـه  املتالحقة من األزماتنتعاش منصف ومستدام  احتقيق  ضمان  بغية    -٩٤

 يف جمال حقوقأمد طويل القائمة منذ  من أجل الوفاء بالتزاماهتا  جهودهامضاعفةللدول 

 ومع اإلقرار بأن .)٥٢(يلالتعاون الدوحتقيق  و الدوليةتقدمي املساعدة، واليت تقضي باإلنسان
األزمات، لتأثري  البلدان النامية متتلك قدرات مالية ومؤسسية حمدودة للتصدي         كثرياً من   

األزمات الدول املتقدمة   أال تستخدم   ينبغي  فإنه   زيادة العجز العام،  حتّمل  وليس يف وسعها    
علـى  قد تـساعد     زيادة املعونات الدولية  ف. املساعدة اإلمنائية إجراء ختفيضات يف    لتربير  

ينبغـي   ،ولذلك .من البلدان املنخفضة الدخل   كثري  الذي تتعرض له     الضغط املايل    فيفخت
الرقم املستهدف للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة         خطوات ملموسة لتحقيق     للدول اختاذ 

فإنـه   املساعدة اإلمنائية الرمسية،      فعالية ضمانول.  من الناتج القومي اإلمجايل    ٠,٧ وقدره
وشـفافة  وأن تكون قابلة للتنبـؤ هبـا          الوطنية امللكيةحتترم  وفق شروط   منح  أن تُ ينبغي  

  .ومنسجمة مع األولويات الوطنية
 البلـدان   ساعدةملموارد مالية    عن وسائل مبتكرة لتوليد      البحثينبغي للدول   و  -٩٥

 ويف هذا السياق،    . تكون مراعية حلقوق اإلنسان     لألزمات على اعتماد استجابات  النامية  
هذه الضريبة   تمثلوس .املاليةعامالت  امل  على جبدية يف فرض ضريبة   أن تنظر   ينبغي للدول   

ـ  تغطية  يف   حنو مالئم مسامهة القطاع املايل       على  االقتـصادية واملاليـة     تنيتكاليف األزم
يتعني ختصيصها ملبادرات التخفيف من الفقـر       موارد جديدة وضرورية    وستوفّر   تني،العاملي
  .)٥٣(األهداف اإلمنائية لأللفية  مبا يف ذلك حتقيقالتنمية،حتقيق و

املقدم املقترح   التفكري جبدية يف     على ٢٠  بلدان جمموعة ال   ة املستقل ة اخلبري حتثو  -٩٦
 خـذ  بالقرار الذي اتُ   ترحبو،  املاليةعامالت  امل  على إىل فرض ضريبة  والداعي  من فرنسا   

من شأن حـصول   و. مثل هذه الضريبة  تنفيذبإجراء حبث بشأن اإلمكانية العملية ل      مؤخراً
ـ إلعطاء األ   تارخيياً قراراًأن ميثل   مالية  معامالت   ضريبة   يف اآلراء بشأن   عاملي   توافق  ةولوي
على الوفاء   ن النامية  وسيلة قيمة ملساعدة البلدا    يشكلأن   و  وهتميشاً  حرماناً شد الفئات أل

  .ادية واالجتماعية والثقافيةاالقتص ضمان اإلعمال الكامل جلميع احلقوقيف بالتزاماهتا 

__________ 

؛ وميثـاق األمـم املتحـدة،       )١(٢العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقايف، املادة          )٥٢(
  ).٣(١ ةاملاد

)٥٣( Institute of Development Studies, “Is a financial transaction tax a good idea? A review of the 

evidence”, issue 14.2, IDS In Focus Policy Briefing, October 2010. 
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أوجـه  عاجلـة   بد منهما مل   ال ينتوافق اآلراء والعمل اجلماعي عنصر    كما يشكل     -٩٧
ـ  تشابك  وبالنظر إىل   . العجز يف البنية املالية واالقتصادية العاملية      مـع  ة  االقتصادات احمللي

عـن  طنيـة   دعم اجلهود الو  جيب  الفقر،   احلد من فلكي ميكن    ،النظام االقتصادي العاملي  
إقامة نظام جتـاري متعـدد      من  يف هذا الصدد    بد   الو. ممكِّنة بيئة دولية    هتيئةطريق إجياد   

 الدول  ة املستقل ةاخلبريوتدعو  .  وغري متييزي ومنصف وشفاف    فتوحماألطراف ذي طابع    
خطة الدوحة للتنمية   لكي حتقّق    اليت تقضي بالعمل على وجه السرعة     بالتزاماهتا    الوفاء إىل
 األمهية مبكان أن توافق     إنه ملن  و .)٥٤(وشاملة وموجهة حنو التنمية    متوازنة وطموحة  ائجنت

 حتثو. نعدام األمن الغذائي  الملعاجلة األسباب االقتصادية واملالية     دابري  تالدول على اختاذ    
تنظيم أسـواق     على اختاذ إجراءات فورية لتحسني     ٢٠  بلدان جمموعة ال  اخلبرية املستقلة   

لتقلب املفـرط يف    التصّدي ل من أجل   مستوى أدائها وشفافيتها    سية املالية و  السلع األسا 
  .أسعار السلع األساسية

الـدعم املـايل    تقـدمي    يف   بدور حيوي املؤسسات املالية الدولية    اضطلعت  وقد    -٩٨
ـ ويف أعقاهباألزمتني املعنيـتني  ل من البلدان النامية خال   إىل كثري   واملؤسسي   بيـد أن  ا؛ م

 وينبغـي للـدول  . املتعلقة حبقوق اإلنـسان  أوجه القلق   العديد من  تثريقة  رهاملشروط  ال
 األولوية حلقوق اإلنسان يف مجيع الـسياسات        منح أن تكفل    يف هذه املؤسسات  األعضاء  
 اليت متتلك أكرب   الدول   على عاتق بصورة خاصة   هذا االلتزام   ويقع   .)٥٥( املعتمدة والتدابري

عليهـا   وجيب   .املؤسساتهذه  وصنع القرار يف    التصويت  و املشاركةسلطات من حيث    
 .)٥٦(املؤسسات إعمال حقـوق اإلنـسان     تتخذها هذه    اإلجراءات اليت    ضمان أال تعوق  

إجراء إصالحات كبرية يف إدارة هـذه  بملتزمة  وعالوة على ذلك، ينبغي للدول أن تظل
  .تعزيز الشفافية واملساءلةل، وومتثيالً املؤسسات لتكون أكثر مشوالً

يف مفاوضاهتا واتفاقاهتا مع املؤسسات املاليـة   تأخذ يف احلسبان    وينبغي للدول أن      -٩٩
ة العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي      ب   مبوج  التزاماهتا الدولية

جيب فإنه  لألزمات،  التصدي  يف سياق   و .كافةًاحلقوق  هذه   عدم تقويض    من أجل ضمان  
  قـدرهتا اليت قد تقلل منض واملوافقة على شروط القرعدم  ىحترص علأن الدول  على

  .على الوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق بإعمال حقوق اإلنسان

        

__________ 

 .٧٨، الفقرة ٦٥/١قرار اجلمعية العامة  )٥٤(
 .٣٩، الفقرة ١٤لثقافية، التعليق العام رقم اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا )٥٥(
 .املرجع نفسه )٥٦(


