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 املوجز

ه ييستند هذا التقرير الثالث الذي أعده اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع إىل تقرير 
يف الواليات املتحدة، ويضم مالحظات ىل تقرير بعثته عن ظروف الفقر املدقع       إالسابقني عن الفقر املدقع وكذلك      

 . يف حلقة عمل بشأن الفقر املدقع٢٠٠٧فرباير / شباط٢٤ و٢٣فريق اخلرباء، الذي التأم يف جنيف يومي 

الصلة بني حقوق اإلنسان والفقر املدقع بإبراز       يف   اخلبري املستقل مبزيد من التوسع       يبحـث ويف هـذا الـتقرير،       
لنظر إىل الفقر املدقع من زاوية ما ينطوي عليه من عنف           لقيمة مضافة مميزة    إعطاء  ليت تساهم يف     التالية ا  ة الثالث االعتبارات

 .حرمان من حقوق اإلنسان وأ

 أبعاد  ية، يرتكز اخلبري املستقل على التوافق يف اآلراء القائم يف اجملتمع الدويل بشأن تعدد             فرع ثانياً ففي ال  
 واالستبعاد لتنمية البشريةإىل ا ضعف الدخل واالفتقار وهياملدقع، الفقـر، وحيلل خمتلف خصائص ظروف الفقر   

  .، لكي ميكن ربطها بظروف احلرمان من حقوق اإلنساناالجتماعي

 ميكن  حىت الفقر املدقع،    ملفهومهذه اخلصائص اجلوهرية بشكل يرمي إىل إجياد تعريف عملي          الفرع ثالثاً   ويشرح   
 كما يشدد اخلبري املستقل على ميزة اعتبار القضاء على الفقر يف            .قدم احملرز والرصد  وضـع عملية شاملة للتنفيذ وجلرد الت      

 الدور املؤثر    إىل استناداًالفقر  على   من حقوق اإلنسان وليس جمرد مطلب لتنفيذ التدابري الرامية للقضاء            حـد ذاتـه حقاً    
 .حلقوق اإلنسان

يف بيئة  بعض جتارب بلدان خمتلفة يف جمال السياسات        الفرع رابعاً، يف     اخلبري املستقل، يف     ينظر،  اًوأخـري  
 .القيمة املضافة املميزة الكامنة يف تنفيذ السياسات يف إطار حقوق اإلنسانوتعزيز حمددة السياق، من أجل حتديد 

. ويعرب اخلبري املستقل عن امتنانه للمساعدة البحثية اليت قدمها إبشيتا سينغوبتا وأفاين كابور ورجيي ك               
 . نيودهلي يفف من مركز التنمية وحقوق اإلنسانجوزي
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 احملتويات

 الصفحة راتـالفق 

 ٤ ٥-١ ....................................................................مقدمة -أوالً 

 ٥ ١١-٦ ........................................................تعددية أبعاد الفقر -ثانياً 

 ٧ ٢٧-١٢ .................................................اخلصائص اجلوهرية للفقر -ثالثاً 

 ١٣ ٥٤-٢٨ ..................................برامج من أجل القضاء على الفقر املدقع -رابعاً 

 ١٤ ٣٠-٢٩ ..........................................ااحلد من الفقر يف أفريقي -ألف  

 ١٥ ٤٣-٣١ ............................................احلد من الفقر يف آسيا -باء  

 احلـد من الفقر يف االحتاد األورويب عن طريق احلماية االجتماعية            -جيم  
 ٢٠ ٥٤-٤٤ ............................................واالندماج االجتماعي  

 ٢٤ ٥٥ ..........................................................................استنتاجات
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  مقدمة- أوالً

نسان والفقر املدقع يف دورهتا الرابعة      أنشأت جلنة حقوق اإلنسان والية اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإل           -١
، بتمديد هذه الوالية    ٢٠٠٤/٢٣وقامت، يف دورهتا الستني، مبوجب قرارها       . ١٩٩٨/٢٥واخلمسـني مبوجب قرارها     

وأعادت اللجنة، مبوجب قرارها     .الوالية اجلديد صاحب  بصفته  ) اهلند(ملـدة سـنتني وعّينت السيد أرجون سينغوبتا         
إيالء اهتمام خاص للخربات امللموسة املكتسبة من إشراك        " اخلبري املستقل ودعته جمدداً إىل       ، تأكـيد والية   ٢٠٠٥/١٦

على إىل مواصلة التركيز    "و"  ويف العمليات االجتماعية   ية السياس اتمـن يعيشون يف فقر مدقع يف عمليات صنع القرار         
 .١/١٠٢ مبقرر جملس حقوق اإلنسان  عمالًوهذا التقرير مقدم ".شىت جوانب الصلة بني حقوق اإلنسان والفقر املدقع

ويسـتند املقرر اخلاص يف تقريره الثالث بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان إىل تقريريه السابقني بشأن                 -٢
، وكذلك إىل تقرير بعثته بشأن ظروف       ٢٠٠٦عام   و ٢٠٠٥  عام املوضوع واملقدمني إىل جلنة حقوق اإلنسان يف      

ويراعي هذا التقرير الثالث أيضاً      .املتحدة، الذي نظرت فيه اللجنة يف العام املاضي       الفقـر املدقـع يف الواليات       
 يف حلقة عمل لبحث اجلوانب      ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٤ و ٢٣مالحظات فريق اخلرباء الذي التأم يف جنيف يومي         

 .)١(املختلفة للنهج الذي اعتمده اخلبري املستقل بشأن حقوق اإلنسان والفقر املدقع

عتماد النهج الذي يتبعه إزاء مشكلة الفقر املدقع وحقوق على اة ثالثة اعتبارات حفّزت اخلبري املستقل ومث -٣
، هو يرغب يف حتليل خمتلف خصائص ظروف الفقر املدقع، لكي ميكن ربطها بظروف احلرمان من                أوالً .اإلنسان

  إمكانية اعتبار القضاء على الفقر املدقع حقاًواملقصود هبذا النهج تيسري قبول دول اجملتمع الدويل .حقوق اإلنسان
سبيل هذه  يف  و . عن املؤسسات املتعددة األطراف    ه السلطات الوطنية والدولية، فضالً    ـمن حقوق اإلنسان ختول   

 توافق يف اآلراء ليس بشأن اخلصائص اجلوهرية ملسألة الفقر املدقع فحسب، بل أيضاً بشأن               بلورةالغايـة، يتعني    
 . على هذه الظروفيقضاليت ميكن أن تها بشكل عملي، وكذلك بشأن جدوى السياسات كيفية توصيف

لفقر املدقع بشكل يسمح برصد مدى حتسن الظروف أو         لواالعتبار الثاين هو وصف احملتويات األساسية        -٤
رز يف عملية  دة للفقر املدقع، وبوضع مؤشرات لقياس التقدم احمل       تدهورها، وبتحديد سياسات إلزالة الظروف احملدَّ     

 للخضوع وبعبارة أخرى، ينبغي أن يكون التعريف العملي للفقر املدقع قابالً.  أو الفشل فيهاالقضـاء على الفقر   
 .لعملية رصد التقدم احملرز يف تنفيذ السياسات، بشكل موضوعي قدر اإلمكان، وذلك باالستعانة مبؤشرات حمددة

 يف جمال السياسات وحتديد الطريقة اليت       ة جتارب بلدان خمتلف    حبث بعض  فيتمثل يف أمـا االعتبار الثالث      -٥
 .ميكن هبا حتسني عملية تنفيذ هذه السياسات ضمن إطار حقوق اإلنسان

                                                      
1  The contributions of these experts namely, Professor Baard Andreassen, Norwegian Centre for Human 
Rights; Professor Dan Banik, University of Oslo; Dr. Jose Bengoa, Member of the UN Sub-Commission for 
the Promotion and the Protection of Human Rights; Ms. Marily Gutierrez, International ATD Fourth World 
Movement; Professor Ravi Kanbur, Cornell University; Mr. Tom McCarthy, World Organization against 
Torture; Mr. Rajeev Malhotra, OHCHR; Mrs. Ellen Mouravieff-Apostal, International Federation of Social 
Workers; Mr. Michael Mutzner, Franciscans International; Dr. Ides Nicaise, University of Leuven; 
Dr. Siddiq Osmani, University of Ulster, UK; Professor Thomas Pogge, Columbia University; Professor 
Sanjay Reddy, Barnard College, Columbia University; Mr. Ibrahim Salama, Chairperson of the Working 
Group on the Right to Development, OHCHR; Professor Peter Townsend, London School of Economics; Mr. 
Xavier Verzat, International ATD Fourth World Movement; Dr. Arjun Sengupta, Independent Expert, 
OHCHR; and Mr. Jens Schutz, Secretariat OHCHR, are available on the website: www.ohchr.org. 
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 الفقرتعددية أبعاد  - ثانياً

توافق الاستند اخلبري املستقل، يف مسعاه لتيسري بلورة توافق يف اآلراء بشأن مفهوم الفقر والفقر املدقع، إىل  -٦
 احملافل الدولية، أن    لأكد اجملتمع الدويل، يف ج    فقد  . تعددية أبعاد الفقر  اآلراء القـائم يف اجملتمع الدويل بشأن          يف

 . يف احلرمان االقتصادي فحسب، بل يتعداه إىل احلرمان االجتماعي والثقايف والسياسي كذلك         الفقر ليس حمصوراً  
تقرير التنمية  أورد  هدف التنمية يف اخلمسينات والستينات، فقد       كان النمو يف الناتج القومي اإلمجايل هو         وبينما

 عتباريف االبد من أن يؤخذ  ال النهوض بالتنمية الفردية    أنلربنامج األمم املتحدة اإلمنائي     ) ١٩٩٠(البشرية األول   
ويف . "ذي حيققونهعملية توسيع اختيارات الناس ومستوى الرفاه ال"فها على أهنا التنمية البشرية اليت يعّرحيث من 

وإلضفاء الطابع العملي على هذه الفكرة، أدرج  . الفقر على حرمان شديد من التنمية البشريةينطويهذا السياق، 
تقريـر بـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي مؤشر التنمية البشرية، الذي يقوم على توافر البيانات يف خمتلف البلدان،                  

الضروري   واملعرفة والدخل األساسي   رصر حقوق اإلنسان، وهي طول العم     ويراعي ثالثة عناصر أساسية من عنا     
 واملعرفة إىل رويشري عنصرا طول العم . للتنمية البشرية ككل أولياً تقريبياًملستوى معيشي الئق، باعتبار ذلك قياساً

سكان يف استخدام أشـكال من القدرات البشرية، أما الدخل فهو مقياس غري مباشر لقياس االختيارات املتاحة لل         
وكانت هذه املنهجية مبثابة ابتكار كبري، رغم أن خرباء االقتصاد مثل أرثور لويس قد أكدوا من قبل                  .قدراهتـم 

 على زيادة تشكيلة اخليارات      الدور اهلام لنمو الدخل، الذي ال يعمل على زيادة الثروة فحسب بل أيضاً             أيضـاً 
ويشدد تقرير  .)٢(رب على التحكم يف بيئته، ومن مث توسيع أفق حريته يتيح لإلنسان قدرة أك    ألنهاملـتاحة للبشـر     

التنمية البشرية بوضوح على ضرورة وضع سياسات ترمي على وجه التحديد إىل توسيع القدرات البشرية اليت ال                 
 .ميكن ألداة منو الدخل وحدها استيعاهبا

 بوضوح أن   ١٩٩٥مية االجتماعية يف عام     وذكـر إعالن كوبنهاغن الصادر عن مؤمتر القمة العاملي للتن          -٧
العيش املستدامة؛  وسائل  االفتقار إىل الدخل وموارد اإلنتاج الكافية لضمان        يوجد بأشكال شىت، من بينها      الفقر  "

االفتقار الصحة؛ والوصول احملدود إىل التعليم وغريه من اخلدمات األساسية أو           سوء  وواجلـوع وسـوء التغذية؛      
؛ والبيئات غري ملالئماعدل الوفيات النامجة عن األمراض؛ والتشرد والسكن غري     ومالعتالل  اعدل  ؛ وازدياد م  إليهما

الفقر املطلق وضع يتسم باحلرمان الشديد من "كما ذكر أن  . )٣("واالسـتبعاد االجتماعيان  التميـيز   املأمونـة؛ و  
واملرافق الصحية والصحة واملأوى والتعليم     االحتياجات اإلنسانية األساسية، مبا فيها الغذاء ومياه الشرب املأمونة          

وقد جرى  . )٤("إىل اخلدمات االجتماعية  الوصول   على   يعـتمد على الدخل فحسب بل أيضاً      ال  و .واملعلومـات 
، ١٩٦٦التأكيد على هذا التوصيف للفقر يف عدة مؤمترات دولية مثل مؤمتر القمة العاملي لألغذية يف روما يف عام 

 .٢٠٠٢، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف عام ٢٠٠٠م املتحدة يف عام وإعالن األلفية لألم

                                                      
2  See W. Arthur Lewis, The Theory of Economic Growth, 9-10, 420-21 (1955). 
3  World Summit for Social Development, 1995, Programme of Action, chap. 2, para. 19, available at: 
http://www.un.org/esa/socdev/wssd/agreements/poach2.htm. 
4  Ibid. 
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يف الدخل، والفقر   الفقر يف    مع هذا النهج، عّرف اخلبري املستقل الفقر على أنه مزيج مركب من              ومتاشياً -٨
عاد الفقر الثالثة املختلفة    الفقر املدقع على أنه الشكل املشدد ألب      عّرف   و ؛لتنمية البشرية، واالستبعاد االجتماعي   ا

عن إنفاقهم   أو   التصرف فيه يعانون من فقر يف الدخل هم الذين يقل دخلهم الذي ميكنهم            الذين  الناس  و .هـذه 
أما الذين يعانون من فقر يف التنمية  .)٥(مستوى متفق عليه ميكن اعتباره احلد األدىن املطلوب للعيش حياة مستدامة

 ك الذين يفتقرون إىل إمكانية احلصول على بعض السلع واخلدمات األساسية اليت تسمح            عتقد أهنم أولئ  البشرية فيُ 
ما ميكن إن ، ف ألن استيعاب مجيع جوانب التنمية البشرية قد ال يكون ممكناًونظراً . بالعيش حياة ذات مغزىهلم

 هو القليل من    ،ات الصلة ذعلى أساس توافر البيانات واملعلومات      وذلك   ،اختـياره بـتوافق اآلراء يف جمتمع ما       
العناصـر األساسـية لفقر التنمية البشرية، مثل طول العمر وتوافر الغذاء والتغذية أو التعليم األساسي أو املأوى                  

 االجتماعي إىل األمن األساسي لقدرة األفراد على أن         االستبعادويشري   .يهاية احلصول عل  نمبسـتويات دنيا وإمكا   
 . خلصائص اجملتمع الذي يعيشون فيه وبنية العالقات فيه، وفقاًوجود اجتماعي الئقكون هلم ي

ومن املسلم به أن هذه األبعاد الثالثة للفقر يتوقف أحدها على اآلخر يف الغالب ولكنها ليست مترابطة                  -٩
جمموعات خمتلفة من   التصدي هلا اعتماد    تطلب  يفهـي متثل جوانب خمتلفة لظاهرة الفقر و        . فـيما بيـنها    متامـاً 

 الذين يعانون من أي هذه اجملموعات الثالث من الفقراء، اجلمع بنيويقتضي املزج بني هذه اخلصائص  .سياساتال
 االجتماعي، بدون تداخل    االستبعادالتنمية البشرية والذين يعانون من      يف  الدخل والذين يعانون من فقر      يف  فقـر   

 على الناس الذين يعانون من مجيع أصناف الفقر         يشمل ذلك، عالوة  قد  و .فـيما بينها لتفادي االزدواج يف العد      
 تقاطع هذه اجملموعات الثالث، أي      يكمن يف  التعريف البديل للفقر     ولعل .الثالثة هذه، الذين يعانون من أي منها      

 من الفقراء   ومن شأن ذلك أن يشمل عدداً      . أولئك الذين يعانون من مجيع أبعاد الفقر الثالثة فقط         ما اشتمل على  
 .ثري مما يف حالة اجلمع بني جمموعات الفقر الثالثأصغر بك

 مدقع رفقمن  هلذا النهج، ميكن اعتبار الفقر املدقع على أنه اجلمع بني جمموعات الناس الذين يعانون وتبعاً -١٠
وما يعترب أشد أشكال الفقر      . االجتماعي الشديد  االستبعاد مدقع يف التنمية البشرية، ومن       ريف الدخـل، ومن فق    

 للفقر والتعريف املقبول دولياً .دقـع عند هؤالء سيحدد بتوافق اجتماعي، ومن مث قد يتفاوت من بلد إىل آخر امل
عيش بدخل يقل عن دوالر واحد من دوالرات الواليات املتحدة يف اليوم من حيث ال املرء علىاملدقع هو أن يكون 

 أخذت بتعريف للفقر املدقع يتسم مبستوى أقل من ذلك على أن العديد من البلدان النامية  .القدرة الشرائية تعادل  
 خلصائص البنية  االجتماعي يف سياقهما، وفقاًواالستبعادبد من تعريف الفقر يف التنمية البشرية  باملثل، ال و.بكثري

 .تنيميزتني رئيسي  على    تعريفي الفقر والفقر املدقع املذكورين أعاله      ينطويو .االجتماعـية واالقتصادية لكل بلد    

                                                      
5  This method of measuring income poverty is known as “headcount ratio”, which is the proportion of 
people below the poverty line and is a simpler measure for which now data has been collected for most 
developing countries. But this is not necessarily the best measure of income poverty because, it does not 
capture the average shortfall of income of the poor from the poverty line nor the distribution of income 
among the poor. Both these notions may be necessary in order to devise a policy to solve the problems of the 
poorest in any anti-poor programme. Where data is available, these other indicators may be used in addition 
to the “headcount ratio”, to appropriately attack income poverty. However, we have chosen the usual 
headcount ratio as an indicator of income poverty, as a first approximation of this exercise. See A. Sen 
(1995) Inequality Re-examined, Oxford, pp. 102-116. 
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وبالفعل،  . إىل البيانات املوجودةالفقر استناداً ني من   شكلذين ال وضع مؤشرات هل  يتيح التعريفان إمكانية    ،  فـأوالً 
 العمليات  فقد حتقق تقدم كبري يف منهجية وضع مثل هذه املؤشرات اليت ال تشمل النتائج فحسب بل تشمل أيضاً                 

ويكتسي هذا التقدم يف    .ليها أيضاً ع بل إمكانية احلصول      توافر السلع واخلدمات فحسب،    وال تغطي ذات الصلة،   
وضع املؤشرات أمهية بالغة ألنه ميكّن من تفسري النتائج من حيث احلرمان من حقوق اإلنسان وهو ما يتوقف ليس 

 .على نتائج األنشطة فحسب، وإمنا على العمليات اليت تفضي إىل حتقيق هذه النتائج أيضاً

يف بلد ما السياسي، وجود توافق اجتماعي باملعىن انية هلذا النهج يف قدرته على أن يعزز، وتكمن امليزة الث -١١
اعتماد سياسات للقضاء على    عن  سؤولية  املميكّـن الدولة واألطراف االجتماعية الفاعلة األخرى من قبول حتمل           

على أنه لكي    .الكرامة اإلنسانية  إنكاروما من جمتمع إال يقر بأن الفقر أمر شنيع وغري مقبول ألنه ميثل               .الفقـر 
 من حقوق اإلنسان، ال بد من تصنيف القوى االجتماعية اليت تكون مستعدة لبذل              اًيصبح القضاء على الفقر حق    

وقد يراعي تعريف    .إعادة توزيع الثروات أو تعبئة خدمات خاصة وبرامج هادفة        وذلك ب التضـحيات الضرورية    
مجيع برعاية  اجملتمع يتكفل أن ومهما كان مستصوباً .بلورة توافق اجتماعيورة ضرالفقر املدقع الشرط املتمثل يف 

الفقراء يف بلده، فرمبا كان من احلكمة التحرك خطوة خطوة، والبدء بتحديد جمموعات الناس الذين من املسلم به             
دقع يف التنمية البشرية يف فقر مدقع، أي الذين يعانون من أشكال الفقر املدقع يف الدخل والفقر امل            يعيشون  أهنـم   
 . االجتماعي الشديد، مث وضع سياسات مناسبة للقضاء على الفقر، وتعبئة آليات مؤسسية لتنفيذهابعادتواالس

  للفقراجلوهرية اخلصائص - ثالثاً

رأى أحـد اخلرباء الذين شاركوا يف حلقة العمل املشار إليها أعاله بشأن حقوق اإلنسان والفقر املدقع                  -١٢
القدرات " يف   اً ذريع الًشف، والفقر املدقع على     "القدرات األساسية " يف   الًأنه فش ببساطة   اعتـبار الفقر     ةضـرور 

 من حريات   اًولـيس لفقر الدخل أي دور مستقل يف هذا اإلطار، حيث ينبغي اعتبار الفقر حرمان              . "األساسـية 
وميثل  .وفاة املبكرة ومن لعنة اجلهل واألميةأساسية مثل التحرر من اجلوع ومن األمراض اليت ميكن تفاديها ومن ال      

هـذا اخلـط الـنهج الرئيسـي لـتقرير اخلبري بشأن مشروع املبادئ التوجيهية لنهج قائم على حقوق اإلنسان            
وقد جرت  . ٢٠٠٢الفقر، الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف عام            السـتراتيجيات احلد من   

من املفيد النظر يف هذه الطروحات بتمعن قد يكون حلقة العمل تناولت هذه املسألة، و يف ملكثفةبعض املناقشات ا
 .ذه املسألة يف احملافل الدوليةلكثرة إثارة ه نظراً

 "Commodities and Capabilities" )٦( عن هنج القدرة يف كتابيه(Amartya Sen)وقد عّبر السيد أمارتيا سن  -١٣
 عن  بديالًباعتباره هنجاً) إعادة النظر يف انعدام املساواة" (Inequality Re-examined"، و)٧()السـلع والقدرات (

 قد يعترب أنهالعيش "فنهج القدرة إزاء الرفاه االجتماعي يقوم على فكرة أن       . الـنهج التقليدي القائم على الدخل     
ن أمثلة هذه الوظائف أن يكون      ، وم `األحوال واألفعال `املترابطة املتكونة من    ` الوظائف`يتألف من جمموعة من     

فمجموعة أحوال الشخص    ."يعيش حياة سعيدة ببساطة    الوفاة املبكرة أو     نبتغذى بشكل مناسب، وجت   قد  املرء  

                                                      
6  A. Sen, Commodities and Capabilities, North Holland, 1985. 
7  A. Sen, Inequality Re-examined, Oxford: Clarendon Press, 1992. 
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وباختيار املرء نوعية احلياة اليت يريد أن يعيشها، فهو خيتار يف الوقت نفسه              .فهم على أهنا الكم احملدد للوظائف     ُت
وجمموعة هذه الدوافع املوجِّهة املمكنة ألي شخص هي جمموعة قدرات ذلك            .حلياةالدوافـع املوجِّهـة لـتلك ا      

 أهنا متثل  أن يقول أيضاًءوللمر .؛ وجمموعة القدرات متثل جمموع الفرص املتاحة للشخص لكي حيقق الرفاهالشخص
تمدة من السلع وإن اليت قررها السيد سن مس" األداء الوظيفيفكرة "من املهم املالحظة أن    و .)٨(حـرية الشخص  

فما ميكن أن يقرر وظيفة حال التغذية املناسبة ليس جمرد امتالك الغذاء وإمنا طريقة استخدام                .اختلفت عنها كثرياً  
على أن احلرية ال تدخل يف جمموعة الدوافع املوجِّهة املمكنة للوظائف، أي جمموعة            .ذلـك الغذاء واحلصول عليه    

 . على مصراعيه لتحليل ظروف رفاه الفقراء وكذلك الفقراجملالسن قد فتح وال شك أن هنج السيد  .القـدرات 
 من هنج حقوق اإلنسان الذي جيعل من        اليت وضعها السيد سن تقترب كثرياً     " حريةباعتبارها  فكـرة القـدرة     "و

ن الفقر هو   القائل بأ االفتراض  كون  يوهبذا املعىن،    . من حقوق اإلنسان املقبولة اجتماعياً     حـريات خمتارة حقوقاً   
 باحلرمان من بعض احلريات     تصل بشكل مباشر تقريباً   ي و مربر متاماً هو افتراض   احلـرمان من القدرات األساسية      

األساسية اليت باتت اآلن مقبولة على أهنا من حقوق اإلنسان مثل احلق يف الغذاء واحلق يف الصحة واحلق يف التعليم 
 . مع النهج الذي اعتمده املقرر اخلاص املعين بالفقر املدقعمنسجم متاماًوهذا النهج  . معيشي الئقواحلق يف مستوًى

  (Robeyns)ويالحظ روبيرت  .وضعه موضع التنفيذالسبيل لعـلى أن املشكلة اليت يثريها هنج القدرة تكمن يف      -١٤
، فإن عدد ١٩٨٥منذ مطلع " Commodities and Capabilities"أنه بالرغم من أن السيد سن أصدر كتابه ) ٢٠٠٠(

 .)٩(، وهو ما يعزى أساساً إىل صعوبة تقدير وتقييم الوظائف للغايةالتطبيقات التجريبية كان حمدوداً

 . بعض اخلالفات يف حلقة العمل فيما خيص إدراج فكرة االستبعاد االجتماعي يف تعريف الفقر              توظهر -١٥
اعي إىل تعريف الفقر املدقع، الذي ينطوي على عدة         ألوروبيني أن إضافة االستبعاد االجتم    ارأى أحد اخلرباء    فقد  

نية ميكن ا يف املائة يف أي جمموعة سك٩٠ للغاية، على اعتبار أن  ةأبعـاد خمـتلفة، قـد جيعل مسألة التقدير صعب         
االستبعاد من سوق العمل، واالستبعاد من      إذا أخذ يف االعتبار     اعتـبارها أهنـا مقصـاة بشكل أو بآخر، سيما           

 أية منهجية لتفعيل هذا املفهوم      ساسـية ومن العالقات االجتماعية؛ عالوة على أنه ال يوجد حالياً          اخلدمـات األ  
وعارض هذا الرأي آخرون اعتربوا أن إدراج االستبعاد االجتماعي يف التعريف من  . إىل إحصائيات متاحةاستناداً

 إبراز البعد   وبالتايل من شأنه أن يفيد يف     ،  شأنه أن ينقل فكرة الفقر املدقع إىل مستوًى مشويل وسياسي بقدر أكرب           
وشدد خبري آخر على أن االستبعاد االجتماعي عنصر مركزي من عناصر الفقر املدقع يف  .السياسـي للفقر املدقع 

 بسبب   مدقعاً ، حيـث توجد اخلدمات االجتماعية األساسية ولكنها ال تصل إىل الفقراء فقراً            املـتقدمة الـبلدان   
  .عانون منهي يذاالستبعاد ال

واعتـرب اخلـبري املستقل أن إدراج فكرة االستبعاد االجتماعي يف تعريف الفقر املدقع ينطوي على قيمة                  -١٦
 عن احلرمان من الدخل والتنمية  متاماً يكون خمتلفاًقدمضافة منفصلة ألن احلرمان الناجم عن االستبعاد االجتماعي 

 إذ يتعني يف هذا الصدد التركيز على أشكال حمددة من           عي صعباً وقـد يكون قياس االستبعاد االجتما      .البشـرية 
                                                      
8  See, Robert Suqden, Welfare Resources and Capabilities - The Journal of Economic Literature, December 
1993. 
9  See Ingrid Robeyns (2000), �An unworkable idea or a promising alternative? Sen’s capability approach re-
examined�, p. 26. 
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على أن الصعوبات  .حمددة السياق وذات طابع زمين حمدد معاًتكون اإلخفاق والعالقات االجتماعية، اليت ميكن أن 
 اً مغاير اً بعد  ألنه يضيف  الـيت تثار يف قياس االستبعاد االجتماعي ال ينبغي أن تؤدي إىل إسقاطه من فكرة الفقر،               

لقد بذلت عدة حماوالت يف خمتلف بلدان االحتاد األورويب، ال سيما بلجيكا واململكة املتحدة، لتقدير                .للمشكلة
االستبعاد االجتماعي، وإقامة عالقة بني االستبعاد االجتماعي واجلوانب األخرى من الفقر اليت تؤدي إىل حرمان               

ويف العديد من البلدان النامية، توجد بالفعل        .مناألو من   شـرائح خمـتلفة مـن السكان من حريات أساسية أ          
 عن اإلحصائيات عن إحصائيات عن عدد األفراد الذين يتعرضون للتهميش أو االستبعاد أو النبذ يف اجملتمع، فضالً

ففـي اهلند، جيري نقاش جوهري عن الظروف املعيشية لألشخاص املنتمني إىل الطبقات              .مسـتوياهتم املعيشـية   
االجتماعي، وملعرفة ما إذا كان ينبغي توسيع إجراءات املعاملة اإلجيابية   لالستبعاد  عشـائر السفلى اليت تتعرض      وال

الـيت اختذهتا احلكومة حبيث تشمل مجيع هؤالء األشخاص أم أن تقتصر على الذين يعانون من فقر يف الدخل من                    
االجتماعي يعانون من فقر مدقع الستبعاد يتعرضون لورأى اخلبري املستقل أن القبول بأن األشخاص الذين    .هؤالء

 .النامية على السواءالبلدان من شأنه أن يضيف قيمة أساسية للخطاب يف البلدان املتقدمة و

 وجرى تبادل يف اآلراء فيما خيص دواعي تركيز اخلبري املستقل على الفقر املدقع باعتباره يشكل حرماناً                -١٧
 من الناحية السياسية لسلطات خمتلف البلدان ن هذه الفكرة قد تكون أكثر قبوالً أل مـن حقـوق اإلنسان، نظراً     

ومثة من رأى أن الفقر والفقر املدقع       .اللتزام بالقضاء على هذه الظروف    إىل ا وبالـتايل من شأهنا أن تعزز الدعوة        
لسياسات با  متاماً شبيهةدقع  لتخلص من الفقر امل   إىل ا وأن السياسات الرامية    "  متصاعد باستمرار  اجتاه"يسريان يف   

 بطبيعة احلال بعمليات جتريبية للقضاء على الفقر، يتعني أن          األمرويتعلق   .املطلوبة للقضاء على الفقر يف حد ذاته      
 التصدي لظروف الفقر املدقع مبزيد من       يف غالب األحيان، ميكن    .السياسات املوضوعة هلا حمددة السياق    تكـون   

 من تطبيق اجملموعة الكاملة من السياسات       دود من األدوات املتعلقة بالسياسات، بدالً     عدد حم عن طريق   الفعالـية   
تقاطع بني فقر الدخل وفقر ، اليت تقع عند الوذهب رأي آخر إىل أن فكرة الفقر املدقع .املطلوبة للتخلص من الفقر

ويتمثل احلل  .ألشد الناس فقراًبالنسبة ائدة فعلية  ذات فكون دائماًالتنمية البشرية واالستبعاد االجتماعي، قد ال ت
 يف حتديد اجملموعات الفرعية من      أوالً ،)١٠(ه التقرير الثاين للخبري املستقل بشأن الفقر املدقع       ـاملفضل، الذي يتناول  

الـناس الذيـن يعانون من أشكال الفقر املدقع يف الدخل والفقر املدقع يف التنمية البشرية واالستبعاد االجتماعي                 
وباجتماع هذه اجملموعات الفرعية من ضحايا الفقر        .يد، وذلك باعتماد نقطة انطالق حتدد بتوافق اآلراء       الشـد 

املدقع يف الدخل والفقر املدقع يف التنمية البشرية واالستبعاد االجتماعي الشديد ميكن عندئذ بكل وضوح االعتناء                
 .بشرائح السكان األكثر عرضة هلذه الظروف

ما ر أن توسيع تعريف الفقر املدقع ميكن أن يسمح بضم املزيد من جمموعات املصاحل في              ورأى خـبري آخ    -١٨
ض على هذا الرأي حبجج معهودة تتعلق باجلدوى من ذلك وبالقول بأن        اعترجاء اال و .اًحتالفميكـن أن يشـكل      

حجر عثرة بسهولة أمام   ميكن أن تقف     ، بقدر أكرب   اليت قد يكون التعاون بني الدول فيها مرغوباً        ،املصاحل اخلاصة 
 ممارسة االختيار االجتماعي يف     اليت تعترض وميكـن االطالع على مثال صارخ ملثل هذه املشكلة           .أي إصـالح  

نزاع بني تفضيل غالبية السكان لسياسات تستخدم البطالة ملكافحة التضخم        "الواليـات املـتحدة، حيث يوجد       

                                                      
10  E/CN.4/2006/43. 
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إىل ن ذلك بوضوح إمكانية التعارض بني السياسات الرامية         بّيوي. )١١("والتزامات احلكومة بضمان احلق يف العمل     
 من أهداف السياسة العامة يف اقتصاد       نيهدفمها  حتقـيق أقصى قدر ممكن من األهداف ومحاية حقوق اإلنسان باعتبار          

 (David Gordon)مع دافيد غوردن  (Peter Townsend)وكانت دراسة هامة أخرى أجراها بيتر تاونساند . )١٢(السوق
 The Extent and Nature of)"الفقر املطلق، مداه وطبيعته(املتحدة بعنوان  للمملكة التابعة الدولية التنمية لصاحل وكالة

“Absolute” Poverty" ،)ن املعقود غ يف كوبنها، وجاء يف شكل متابعة ملؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية)٢٠٠٣
والفقر الشامل، ووضعت مؤشرات لعدة أشكال من ) املدقع( الفقر املطلق ، أقرت بالفرق بني فكريت١٩٩٥يف عام 

 وأوضحت .احلـرمان من احتياجات اإلنسان، مثل الغذاء ومياه الشرب اإلصحاح والصحة والتعليم واملعلومات            
ام األول  احلاد يف املق  / تناوهلا االستقصاء أن صياغة سياسات تعاجل مشاكل احلرمان الشديد          بلداً ٧٤البيانات من   

 )١٣( التقرير النهائي للسيد خوسيه بينغوا، املقدم إىل اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانويشدد .أمر ممكن
لقضاء على الفقر املدقع ملن هم يف أمس احلاجة         إىل ا عـلى ضـرورة منح األولوية يف السياسات الرامية           أيضـاً 

من حبال من األحوال عدم ظهور خالفات بني الفئات االجتماعية          وإذا كان هنج املقرر اخلاص ال يض       .للمساعدة
بشأن عناصر الفقر املدقع ذات األمهية، فإن معظم اخلرباء يوافقون على أن تضييق عامل الفقراء ليشمل الذين يعانون 

اين، وجه  ويف تقريره الث   . من شأنه أن حيظى على األرجح بقدر أكرب من القبول السياسي           من الفقر املدقع حصراً   
 يف ، الذي يتناول مسألة إعالة الشرائح األكثر حرماناً       (Rawls) اخلبري املستقل االهتمام إىل مبدأ العدالة عند راولز       

 شرحية صغرية من    يشكلون يف هذه احلالة   األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع       "اجملـتمع، وخلصه بالقول إن      
لكل فرد من    ال الفقر، وتكون قسوة ظروف الفقر اليت يعيشوهنا بادية        كلذين يعانون من مجيع أش    العدد اإلمجايل ل  

 .)١٤("ا يدفع هؤالء إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة إلزالة هذه الظروفممأفراد اجملمع، 

ليس من جانب السلطات الوطنية     بأولوية سياسية أعلى    ويف هـذا احلالـة، حتظى مسألة احلد من الفقر            -١٩
مشاركة حتقيق  عن تمع الدويل ومن مث زيادة إمكانية توسيع نطاق املساعدة اإلمنائية فضالً من اجملفحسب بل أيضاً

 .الفقراء يف تصميم وتنفيذ تدابري مكافحة الفقر

ظرف هو مبثابة   الفقر املدقع   كان  ل اليت أثارها اخلبري املستقل وتتعلق مبعرفة ما إذا          ائوتناولت حلقة العمل املس    -٢٠
وللوهلة األوىل، تقوم حقوق اإلنسان      .ذاته انتهاك حلقوق اإلنسان   يف  أنه  بوق اإلنسان أم ميكن نعته      يسـببه انتهاك حق   

ذكر اخلبري املستقل قد و .بدور فعال يف هتيئة ظروف رفاه أصحاب احلقوق، األمر الذي قد يؤدي إىل القضاء على الفقر
 من الدور املؤثر حلقوق اإلنسان، فعندئذ قد        لفقر مستمداً إذا كان االلتزام باستئصال شأفة ا     "أنه   )١٥(يف تقريـره األول   

لن يقتضي تظهر، حىت يف حالة إعمال هذه احلقوق، عوامل أخرى أو متغريات مؤثرة حتول دون استئصال شأفة الفقر، و
ت الدولة  اللتزامات اليت تقع على عاتق وكاال      للوفاء با  وضع سياسات ملعاجلة هذه املتغريات املؤثرة األخرى      بالضرورة  

                                                      
11  See Philip Harvey Human Rights and Economic Policy Discourse: Taking Economic and Social Rights 
Seriously, p. 107. 
12  Idem. 

13  A/HRC/Sub.1/58/16. 
14  See E/CN.4/2006/43, p. 18, para. 60. 
15  See E/CN.4/2005/49, p. 10, para. 28. 
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 من حقوق اإلنسان،     حقاً يف حد ذاته  رب القضاء على الفقر     على أنه إذا اعتُ    ". بإعمال حقوق اإلنسان   واجملـتمع الدويل  
ويتعني عندئذ   .فسيقع على وكاالت الدولة واجملتمع الدويل التزام باعتماد السياسات املناسبة للتخلص من الفقر املدقع             

األخرى ، بل أيضاً معاجلة األسباب واملتغريات       ن ذات الصلة املعترف هبا أصالً     ليس فقط إعمال صكوك حقوق اإلنسا     
وكما أشار العديد من اخلرباء، لن يكون برنامج احلد من الفقر عندئذ جمرد مسألة               .الـيت تساهم يف إجياد الفقر املدقع      

ومن شأن ذلك أن     .ين واحملاكم عمـل خريي وإمنا عمل واجب، يشمل إمكانية املطالبة حبقوق من خالل النظام القانو             
  للحكومة، نظراً  هذا احلق رمبا كان مكلفاً    " انتهاك"ن  إ، من حيث    "عرضة للمساءلة أمام العدالة   "جيعل تدخل احلكومة    

أن العربة بالنتائج فيما يتعلق بالقيمة املضافة     مؤداها  ة  م حجّ وذكر أحد اخلرباء، الذي قدّ     .إلمكانـية اللجوء إىل احملاكم    
حلد من الفقر معارضة    إىل ا خذ يف جمال تطبيق األدوات الرامية       تلقى اخلطوات اليت ت   قوق اإلنسان، أنه عندما تَ    لـنهج ح  

أو انتهاك حلقوق اإلنسان من شأنه أن يساعد على التغلب على           إنكار   هومـن األغنياء، فإن اإلقرار بأن الفقر املدقع         
 جمموعاتاألقوياء ملعارضتهم هذه اخلطوات، ومن مث إحداث تغيري يف  على األغنياء والتكلفةبزيادة ) أ(مقاومتهم وذلك 

وقد  .حاالت الفقر، وبالتايل إحداث تغيري فيما يفضله األغنياءاحلد من   وبإقـناع األغنياء باستصواب     ) ب(الفـرص،   
 ،معاهدة دولية ما  تعـتمد البلدان سياسات حلل الرتاعات الداخلية أو للحد من الفقر املدقع، على النحو الذي تتطلبه                 

إذ  يف غاية األمهية للعديد من البلدان        ة نظرة على أن األثر الذي حيدثه النظراء قد يكون مبثاب         . فيها دون أن تصبح طرفاً   
ويف  . الوحيد الذي مل يصدق على مثل تلك االتفاقية        باعتباره البلد  يرغب يف أن يؤدي به األمر إىل العزلة          مـا من بلد   

جمموعات  لعظم ضغوط  املضافة املترتبة على احلد من الفقر من وجود اتفاقية دولية تزداد وفقاً   الواقـع، فـإن القـيمة     
 .على أطرافها" اإلشهار والفضح" ود أحكامها املتعلقة بالرصتفرض هباالنظراء، والقوة اليت 

 على اجملتمع بالتحرك،    ومـن شـأن التسليم بأن الفقر املدقع هو إنكار حلقوق اإلنسان أن حيدث بالتايل التزاماً                -٢١
ن ميكنهما ذيلوينبغي أن يكون باإلمكان حتديد الشخص واملؤسسة ال .اً ممكناًشـريطة أن يكون حتقيق هذه االلتزامات أمر    

 خصكل ش" املنتِهك"يكون يف هذا السياق، و .هذه املهمة، اختاذ إجراءات للوفاء هبذه االلتزاماتباعتبارمها مسؤولني عن 
وعليه، فإن   .تفاقمه عنه فقر مدقع أو      ممن تصرف مبا ينج    كل   وأختاذ مثل هذه اإلجراءات ولكنه مل يفعل،        كان بإمكانه ا  

 .اد السياسات املناسبة ملكافحة الفقرمفكرة الفقر املدقع هذه من شأهنا أن حتمل املكلفني باملسؤليات على اعت

 .لقضاء على الفقر  إىل ا ق للسياسات الرامية     إجراء حبث دقي   ، عند حتديد املنتِهك   ،بـيد أنه من الضروري     -٢٢
 مبعرفة ما إذا كان على البلدان اختاذ ، كاليت هتتم مثالً"الصنف التقين"ميكن وصف بعض السياسات على أهنا من و

سياسـات تركز على العمالة، أو اعتماد قانون بشأن احلد األدىن لألجر، أو سياسة عن كيفية ختصيص اإلنفاق                  
نشاء املؤسسات إتتناول مسألة وهي ، "مؤسسية" أن يطلق على الصنف اآلخر من السياسات أهنا وميكن .احلكومي

ومن غري املرجح أن تكون اجلوانب التقنية للسياسات اليت ختدم  .املناسـبة لصياغة السياسات ورصدها وتنفيذها 
بل إن االختالف  . كذلكمل يكنان أم  حبقوق اإلنس مفاهيمياً سواء كان الفقر مرتبطاً   مصاحل الفقراء خمتلفة كثرياً   

عمل  حتديد برامج    أنه جيب أوالً   )١٦(وقد ذكر اخلبري املستقل يف تقريره الثاين       .احلقيقي يكمن يف اجلانب املؤسسي    
أيضاً ، بل قابلة  فقط ممكنة من الناحية التقنية أهنا ليستيتعني إثباتالتخفيف من وطأة الفقر، مث     كفيلة ب ملموسة  
 حمددة حتديداً جيداً  ولكنها  ، مع بعض عمليات اإلصالح املؤسسي والقانوين الثانوية         ةؤسسي الناحية امل  منللتطبيق  

 .ومدعومة باملساعدة الدولية سواء من حيث املوارد أو قواعد املعامالت الدولية وإجراءاهتا
                                                      
16  E/CN.4/2006/43, p. 15, para. 50. 
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نسان، هي أن تكفل    نظر إىل الفقر على أنه إنكار حلقوق اإل        يُ حيثوأهـم مسـة هلذا اإلطار املؤسسي،         -٢٣
املؤسسـات مسـاءلة املكلفـني باملسؤوليات وتعمل على تعزيز املشاركة الفعلية ألصحاب احلقوق يف صياغة                

إن احلق يف املشاركة يف العمليات املتعلقة بالسياسات جزء أساسي من اجلانب             .السياسـات وتنفيذها ورصدها   
أقرها اخلبري املستقل يف تقريره السابق عن احلق يف         كما  ه  قيمة يف حد ذات   ميثل  العملـيايت لنهج حقوق اإلنسان و     

وبالفعل، فقد أشار اخلبري املستقل إىل مفهوم احلق يف التنمية الذي اعترف به يف القانون الدويل حلقوق  .)١٧(التنمية
ن وبرنامج عمل    بتوافق دويل يف إعال     مث التأكيد عليه جمدداً    ١٩٨٦اإلنسان باعتماد إعالن احلق يف التنمية يف عام         

فاحلق يف التنمية هو حق يف عملية لتحسني الرفاه عندما تكون مجيع حقوق اإلنسان وحرياته               . "١٩٩٣فيينا لعام   
 ال بد أن تكون قائمة على أساس من مبادئ اإلنصاف وهذه العملية إلعمال هذا احلق تدرجيياً    . )١٨("معمـوالً هبا  

وهبذا املعىن، ميكن اعتبار ظرف الفقر املدقع على أنه  .ملساءلة والشفافيةاملشاركة وامبادئ  عن وعدم التمييز، فضالً
 .)١٩(إنكار أو انتهاك للحق يف التنمية لفئة يعتربها اجملتمع فقرية

تطبيق فكرة انتهاك اجملتمع إمكانية  بشأن مدى هامةوأثناء حلقة العمل املشار إليها أعاله، جرت مناقشة         -٢٤
 وكان.  على حد سواءة ما من حقوق اإلنسان ينطوي على التزامات وطنية ودولي         حقاً رف بأن الـدويل، مىت اعتُ   

؛ فااللتزامات الكاملة تقرن بالواجبات اليت      "االلتزام الكامل وغري الكامل   "من قبل مفهوم    قد طرح    املستقل   رياخلب
ة أثر غري مباشر، يتوقف على      االلتزامات غري الكامل  على  يترتـب عنها أثر مباشر على ممارسة احلق، بينما يترتب           

وترتبط الواجبات املباشرة بااللتزام الكامل وإذا مل تنجز هذه          . اآلخرين الذين ينهضون بالتزاماهتم    باملهاماملكلفني  
حىت وإن كانت هذه الواجبات حبد ذاهتا، مع إجنازها، قد ال حتل            " منتهكني "باملهامالواجبات فقد يعترب املكلفون     

فكل الواجبات مرتبطة بالنتائج مع عامل االحتمالية، إذ ال ميكن التيقن بأن سياسة ما ستؤدي  .يةمشاكل الفقر كل
والواجبات املباشرة هي اليت إن مل تنجز كان هناك احتمال قوي أن النتائج لن            . إىل حتقيق النتائج املرجوة    دائمـاً 

سؤول عن املسامهة يف حتقيق اهلدف الذي ترمي تتحقق، ولكن آثارها ميكن أن تعزى بوضوح إىل املكلف باملهام امل
 ألن أثرها على النتيجة النهائية      بيد أن الواجبات املباشرة هي من صميم طبيعة االلتزامات غري الكاملة نظراً            .إليه

متوقف إىل حد كبري على أنشطة وكالء آخرين حبيث ال ميكن أن يعزى عدم حتقيق النتيجة إىل عدم أداء مكلف                    
ألن النتيجة املرجوة،   التزامات غري كاملة،    كوهبذا املعىن، تبدأ التزامات اجملتمع الدويل        .نه ما جيب عليه   بعيمبهمة  

ـ  ىت عـندما يقـرر اجملتمع الدويل التحرك بشكل ما، قد ال تتحقق إن مل تقم السلطات احلكومية وغريها من                    ح
 لتحرير التجارة باعتبارها    ةؤدي االتفاقات الدولي  فعلى سبيل املثال، قد ال ت      .األطـراف الفاعلـة احمللية بواجباهتا     

الفقر ما مل يكن هناك آلية إلعادة توزيع املكاسب اليت تدرها هذه            احلد من   وسـيلة لتحفيز النمو االقتصادي إىل       
ويظل اجملتمع الدويل يتحمل    . مل يتمكنوا من اإلفادة من توّسع الفرص التجارية       رمبا  الـتجارة على الفقراء الذين      

حتقيق التحرير التجاري من أجل إتاحة هذه الفرص، ولكنه ال يسعه           إىل  سؤولية أو االلتزام غري الكامل بالسعي       امل
 من هذه الفرص، وال اختاذ احلكومات التدابري الالزمة لضمان استفادة الفقراء أن يضمن استفادة الدول األكثر فقراً

                                                      
17  E/CN.4/2000/WG.18/CRP.1. 
18  See E/CN.4/2005/49, p. 11, para. 33. 
19  See E/CN.4/2005/49, p. 11, para. 33. 
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 اللتزامات  اًن اعتبار عدم حتقيق هدف القضاء على الفقر انتهاك        وال ميك  .من املنافع اليت تتأتى من توّسع التجارة      
 .اجملتمع الدويل

عـلى أنه إذا اعتمدت سلطات الدولة سياسات مناسبة إلعادة توزيع الدخل املتزايد واعتمدت سياسات     -٢٥
 أن  رجح جداً التزام كامل، إذ من امل     إىل   للـتخلص من الفقر، فإن االلتزام غري الكامل للمجتمع الدويل سيتحول          

 .تكون إزالة ظروف الفقر غري ممكنة إن مل يكن هذا التحرير التجاري موجوداً

انتهاك حق من احلقوق إذا ما رفض تغيري        عن  ومثـة رأي يقول إن اجملتمع الدويل ينبغي حتميله املسؤولية            -٢٦
ما إذا كانت سلطات الدولة     إجـراءات املعامالت الدولية اليت هتيئ ظروف احلرمان من هذا احلق، بغض النظر ع             

 إىل زيادة تكلفة أدوية أساسية فضينظام دويل ياعتبار على سبيل املثال، ميكن ف .اعتمدت السياسة الصائبة أم ال
 مثل  مل تعتمدم سواء اعتمدت سلطات الدولة سياسة من السياسات أه اللتزامات اجملتمع الدويل ألن مباشراًانتهاكاً

 .محاية صحة الفقراء يف البلدان الناميةيف لى هذه الزيادة صعوبة كبرية  فسيترتب عهذه السياسة

 World Poverty and"، يف كتابه بعنوان )Thomas Pogg (وبـالفعل، فقـد ّمحل السيد توماس بوج   -٢٧

Human Rights) " على اإلبقاء ، اجملتمع الدويل املسؤولية كاملة عن )٢٠٠٢ ()الفقـر يف العامل وحقوق اإلنسان
ذ  وهي النظم اليت كانت تنفَّ     ، وامللكية الفكرية  ةاملالية والتجار الشؤون  قواعد وإجراءات النظم الدولية يف جماالت       

 يف املائة من    ١ حلسابه هذا، فمن شأن حتويل أقل من         ووفقاً. أشدها فقراً على حساب البلدان النامية، وال سيما       
لقد أنفقت البلدان    . إلزالة الفقر يف العامل بأسره     أن يكون كافياً  الدخل العاملي، تسهم البلدان الصناعية مبعظمه،       

وإذا كان   .مبا فيها التسلح واالستهالك الذي ينم على التبذير       عديدة  الغنية أكثر من هذا املبلغ يف جماالت أخرى         
من هذا   جزء   حشدعلى  هذه البلدان   عدم قدرة    بأن القضاء على الفقر حق من حقوق اإلنسان، فإن           قبولهناك  

  . من جانب هذه البلدان يف العامل هو مبثابة انتهاك حلقوق اإلنساناملبلغ إلعالة السكان األكثر فقراً

 برامج من أجل القضاء على الفقر املدقع - رابعاً

 ويف تقريره عن البعثة اليت قام هبا عن ظروف الفقر املدقع يف             ،لقد بّين املقرر اخلاص يف تقريريه السابقني       -٢٨
ذ سياسات جمدية للقضاء على الفقر املدقع يف خمتلف أحناء          يم وتنف يتصمهبا   شىت ميكن    لواليـات املتحدة، طرقاً   ا

 بالتعاون ت الربامج اليت نفذاويف الواقع، فقد اكتسب العديد من الربامج املعتمدة يف خمتلف البلدان، مبا فيه .العامل
 عناصر سامهت إىل حد كبري يف اعتماد هنج يقوم على احلقوق             والوكاالت متعددة األطراف،   ةمـع البلدان املاحن   

إىل الرامية العملية ومن املفيد القيام باستقصاء منهجي جلميع هذه التطبيقات والسياسات         .للقضـاء عـلى الفقر    
 نباإلمكاوعندئذ سيكون  .النجاح واإلخفاق يف جمال احترام حقوق اإلنسانمواطن لقضاء على الفقر، بغية حتليل ا

 ذ وفقاًفّم وُنّم لو صُ  أكربأثر  سيكون لـه   للتصدي هلذه املشكلة    إثبات أن هذا النهج القائم على حقوق اإلنسان         
 السياسات وذلك ببحث الظروف السائدة يف        هذه وحلل اخلبري املستقل بعمق بعضاً من      .ملعـايري حقوق اإلنسان   

حمكومة يف كل األحوال بالسياقات     إليها  اليت تفضي   ئج  والنتا من السياسات    خمتلف البلدان، مع اإلقرار بأن كالً     
ولو قام حمللون آخرون من خمتلف املؤسسات والبلدان بعمليات مماثلة، ألمكن إجياد سجل من               .احملددة لكل منها  
 .التعميم على نطاق أوسع اليت متكّن من اإلفراديةدراسات احلالة 



A/HRC/5/3 
Page 14 

 

 الفقر يف أفريقيااحلد من  -ألف 

يف جمال تنفيذ استراتيجيات احلد من الفقر بادر هبا صندوق النقد           حافلة  قارة األفريقية خربة    لتراكمت ل  -٢٩
كانت هذه االستراتيجيات تقوم على اإلقرار بأن توليد النمو االقتصادي عن طريق برامج              .الدويل والبنك الدويل  

هود الواعية للتخفيف من هذه اآلثار التكـيف اهليكـلي قد يزيد من حدة انعدام املساواة والفقر، وأن انعدام اجل         
واملقصود  .لى عملية النمو عاجلانبية، قد يؤدي إىل زيادة التذمر االجتماعي وعدم الرضا الشعيب لدرجة التأثري سلباً

 .باسـتراتيجيات احلد من الفقر، املدرجة يف ورقات استراتيجية احلد من الفقر، هو الوقوف يف وجه هذه الرتعة                 
هي إصالحات االقتصاد الكلي وحترير  رئيسية   من الفقر عادة بثالث خواص       ة احلد رقات استراتيجي وتتسم مجيع و  

التجارة من أجل حتفيز النمو االقتصادي، وإعادة توجيه السياسة االجتماعية صوب توفري خدمات الرعاية للفقراء             
ورأى صندوق النقد    .ركة الشعبية واملستضـعفني، والتركيز على أخذ املعنيني هذه الورقات على عاتقهم واملشا          

 يف  ٥الدويل أن منو الناتج احمللي اإلمجايل يف البلدان اليت نفذت ورقات استراتيجية احلد من الفقر بلغ يف املتوسط                   
  ١٩٨٠بني   مـنذ منتصف التسعينات، ويف ذلك حتسن ملحوظ فاق األداء الذي حتقق يف الفترة                املائـة تقريـباً   

 ةاملعيشي فاملستويات . الذي حتقق يف البلدان اليت مل تنفذ ورقات استراتيجية احلد من الفقر النمو، متجاوزا١٩٩٥ًو
 معدل منو دخل الفرد والبالغ صفر يف املائة يف املتوسط يف البلدان اليت نفذت ورقات استراتيجية احلد اكما يعكسه

 منذ منتصف    يف املائة سنوياً   ٢,٥ت   زيادة قارب  تات ويف مطلع التسعينات، زاد    نمـن الفقـر على مدى الثماني      
زيادة كانت أسرع يف    من الناتج احمللي اإلمجايل     مئوية  نسبة   ب حمسوباًاحلد من الفقر    معدل   زاد   لقد .التسـعينات 

بلدان غري  ال يف   ٢,٥ يف املائة باملقارنة مع نسبة       ٨,٥ممـا يف مناطق أخرى، ومن املتوقع أن يزداد بنسبة           أفريقـيا   
الرعاية االجتماعية، فتبني اإلحصائيات القطرية أن ورقات        الذي حتدثه    احلقيقياألثر  من حيث   أمـا    .فريقـية األ

ارتفعت خمصصات امليزانية للتعليم    على سبيل املثال،    في أوغندا،   ف . واضحاً استراتيجية احلد من الفقر حتقق فارقاً     
 عدد  يتوقع أن يرتفع  ؛ يف حني    ائة حالياً  يف امل  ٢٦,٨، إىل   ١٩٩٥-١٩٩٤ ميزانية   يف يف املائة    ١٩,٨االبتدائي من   

ويف . ٢٠١٠ مليون تلميذ يف عام  ٧ إىل   ١٩٩٧ مليون تلميذ يف عام      ٥,٣املسـجلني يف املـدارس االبتدائية من        
، اليت زاد   ٢٠٠٣-٢٠٠٠ يف املائة يف موازنات الفترة       ٥٢ بلغت للتعليم األساسي نسبة إضافية      تصّصترتانيا، خُ 

على أنه جتدر املالحظة أن ورقات استراتيجية احلد من الفقر يف  . يف املائة٨٥إىل يف املائة  ٥٧خالهلا املسجلني من 
تخصصون مالربامج  فقد أعد    .معظم البلدان وضعت على أساس مشاورات الحقة بغري مشاركة مجاهريية حقيقية          

لم جتر إال بعد حتديد العناصر      فدين  املشاورات مع اجملتمع امل   أما   .بالتعاون مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل      
 املؤقتة الستراتيجية ةأن الورق (Fantu Cheru)ظ فانتو شريو ـ، يالحمثالًويف حالة غانا  .ستراتيجيةلالاألساسية 

 احلـد مـن الفقـر، الـيت اسـُتمدت من وثيقة استراتيجية املساعدة القطرية اليت وضعها البنك الدويل للفترة                    
ـ   ٢٠٠٣-٢٠٠٠ ة هلـا بالفقـر بل ُصممت باألحرى للحصول على مساعدة إضافية من املاحنني، بعد    ، ال عالق

 وباستثناء .)٢٠(، وعقب االهنيار املأساوي لنسب التبادل التجاري وتصاعد أسعار النفط         ١٩٩٩انـتخابات عام    
ة والرابطات املهنية بعض البلدان مثل أوغندا وغانا، فقد مهشت منظمات اجملتمع املدين والنقابات العمالية والتجاري

 . املؤسسات الدميقراطية، مثل الربملان واألحزاب السياسيةيف عملية املشاورات، ومل ُتشرك يف هذه املشاورات أيضاً

                                                      
20  Fantu Cheru (2002) �The PRSP Process in Ghana”, available at 
http://www.uneca.org/prsp/docs/prsp_final/Ghana.PDF. 
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ففي . )٢١( من تعزيزها ما كانت ورقات استراتيجية احلد من الفقر تقّوض منو الدميقراطية بدالًونتيجة لذلك، غالباً
على احلكومة للتدخل يف عملية     اإلحلاح  ل إىل الناس أن هذه الورقات ليست سوى زيادة          العديد من البلدان، خييّ   

احلد من الفقر عبارة عن تكملة للربنامج السابق        استراتيجية  ، كانت ورقة    ففي زامبيا مثالً   .ف اهليكـلي  التكـيّ 
خلّص السيد سعيد   و .لتحقـيق االسـتقرار، دون أن يـؤدي ذلك إىل أي تغيري جذري يف نظام االقتصاد الكلي                

جتربة العديد من البلدان األفريقية مع تدابري سياسة التكّيف، وال سيما يف            " ذلك بالقول إن     )٢٠٠٦ (أدجومويب
 .)٢٢(" من تعزيزهاالقطاع االجتماعي، هي أهنا تضعف من القدرات يف جمال اإلدارة بدالً

استراتيجية احلد من الفقر جعلت من برامج       أن ورقات   بوبالرغم من كل هذه االنتقادات، مثة إقرار عام          -٣٠
مكافحـة الفقر تشغل مكان الصدارة يف السياسات اإلمنائية الوطنية وسلطت الضوء على طبيعة النظم السياسية                

غري أهنا فشلت مع ذلك يف إبراز أمهية وجدوى النهج القائم على حقوق اإلنسان ملواجهة                .يف أفريقيا واحلكـم   
 صعيد احلكم بصورة موضوعية، مما من شأنه أن يؤدي يف كل األحوال إىل تصميم               املشـاكل املطـروحة عـلى     

 من أهداف   ففي أوغندا، يشكل تعزيز الدميقراطية والالمركزية عنصراً       .سياسات تتماشى ومعايري حقوق اإلنسان    
ق السلمية، واحترام تعزيز سبل تسوية الرتاعات بالطر"ورقة استراتيجية احلد من الفقر، املطلوب حتقيقها عن طريق 

ويف غانا، تشدد ورقة    . )٢٣("حقـوق اإلنسـان، وسيادة القانون والنظام، والشفافية واملساءلة يف دوائر احلكومة           
اسـتراتيجية احلـد من الفقر على فكرة احلكم الرشيد وذلك بتعزيز سيادة القانون، وحقوق اإلنسان، والعدالة                 

ومن وجهة نظر حقوق اإلنسان،      .واملساءلة يف إدارة القطاع العام     عن الشفافية    واإلنصـاف االجتماعيني فضالً   
من املسلم به اآلن    بات  االستفادة من هذه اجلوانب يف ورقة استراتيجية احلد من الفقر، إذ            إمكانية  تتاح  ينبغي أن   

مبا احلكم ز لتعزيأيضاً  ليس لتحفيز النمو االقتصادي فحسب، وإمنا أن صياغة ورقة من هذه الورقات يشكل هدفاً
 .القراراتصنع خيدم الفقراء وذلك بإدراج الفقراء يف عملية 

 الفقر يف آسيا احلد من - باء

 .لقـد باتـت مسـألة احلد من الفقر، على مدى العقد املاضي، الشغل الشاغل جلميع البلدان اآلسيوية تقريباً                   -٣١
اجملاالت ذات األولوية لتمكينها من تصميم      بنفسها  ة  فالسياسـة اإلمنائـية باتت تركز اآلن على حتديد احلكومات الوطني          

 مع هذا النهج، اعتمد العديد من البلدان        ومتاشياً .اسـتراتيجياهتا الوطنـية لـلحد من الفقر يف سياق التنمية االجتماعية           
 الرامية للحد من    اآلسـيوية ورقات استراتيجية احلد من الفقر، مبشاركة واسعة من اجملتمع املدين باعتباره اإلطار جلهودها              

 .ني الدولياملاحننيالفقر واألساس للحصول على ائتمانات ومنح من 

على توفري  استراتيجياهتا وبراجمها الوطنية للحد من الفقر       يفآسيا واحمليط اهلادئ    منطقة   معظم البلدان يف     ويركـز  -٣٢
الفقر وزيادة فرص احلصول على اخلدمات    من   احلدإىل  وهتدف هذه الربامج     .كرب عدد ممكن من السكان الفقراء     ألالرعاية  

                                                      
21  See Said Adejumobi (2006) �Governance and Poverty Reduction in Africa: A Critique of the Poverty 
Reduction Strategy Papers”. 

22  Ibid., p. 22. 
23  Ibid., p. 17-18. 
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 عن التصدي لقضايا اإلنصاف وعدم التمييز واملشاركة من خالل          األساسية كالتعليم والصحة ومياه الشرب املأمونة فضالً      
  .برامج شبكات األمان اهلادفة

 ال تزال يف بداياهتا، فإن النجاح       ، يف العديد من هذه البلدان،     هلذه االستراتيجيات ورغم أن عملية التنفيذ الفعلية       -٣٣
 ، كشف املكتب املركزي لإلحصائيات     ففي نيبال مثالً   .للعيان  واضحاً أصبح الفقر إمجاالً احلد من   من حيث   الذي حققته   

 يف املائة يف    ٣٠,٨٥ إىل   ١٩٩٥/١٩٩٦ يف املائة يف الفترة      ٤١,٧٦أن املعـدل الوطين لعدد الفقراء تراجع من         ) ٢٠٠٥(
املعدل من  هذا  ل أكرب يف املناطق احلضرية على وجه اخلصوص، حيث تراجع           بل كان هذا التحوّ   . ٢٠٠٣/٢٠٠٤الفترة  
  أن مثة تراجعاًويبّين حتليل فجوة الفقر أيضاً . يف املائة٥٦ بنسبة  يف املائة، وهو ما ميثل تراجعا٩,٥٥ً يف املائة إىل ٢١,٥٥
ويف كمبوديا كذلك    . على املستوى الوطين   ٧,٥٥ إىل   ١١,٧٥من   يف املناطق احلضرية و    ٢,١٨ إىل   ٦,٥٤ مـن    كـبرياً 

 يف اجملالني   ٢٠٠٤استقصاء عام    و ١٩٩٣/١٩٩٤ ء الفترة اليت مشلها استقصا  )  يف املائة  ٥٩(تراجع مؤشر الفقر يف املناطق      
 يف  واحدة ، أي بنحو نقطة مئوية    اإلحدى عشرة  نقطة مئوية على مدى هذه السنوات        ١١االجتماعي واالقتصادي بنسبة    

 حاالت الفقر يف تبّينويف بنغالديش، . )٢٤( يف املائة١٤,٢ يف املائة إىل ٢٠، يف حني تراجع خط الفقر الغذائي من        السـنة 
فقد تراجع عدد األسر     . كبرياً ، أن مثة حتسناً   عدل تناول السعرات احلرارية بشكل مباشر      مل حمسوبة وفقاً األسـر املعيشية،    

  يف املائة يف٢٧,٧؛ من ) حرارية يف اليومات سعر١ ٨٠٥أي أقل من (ل واليت تعاين من فقر شديد املعيشية اليت يعوهلا رج
اليت تعوهلا امرأة املعيشية ، يف حني أن التغري املقابل بالنسبة لألسر ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ١٩,٦ إىل   ١٩٨٨/١٩٨٩ الفترة

كربى يف جمال احلد من   أهداف  حتقيق  من   ت فييت نام أيضاً   نومتكّ. )٢٥( يف املائة  ٢٦,٤ يف املائة إىل     ٣٢,٠تـراجع مـن     
وتراجعت حاالت الفقر يف    . ٢٠٠٠الفقـر عن طريق تنفيذ االستراتيجية الشاملة للنمو واحلد من الفقر املعتمدة يف عام               

أية أسرة فقرية بق ت، مل ٢٠٠٤ويف هناية عام . )٢٦(٢٠٠٥ يف املائة يف عام   ٧ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ١٧فييت نام من    
 ١٠و ٥ مقاطعة، وما بني     ١٨ يف املائة يف     ٥ و ٣، وبلغ معدل الفقر ما بني        يف فييت نام   ٦٤ال    يف مقاطعتني من املقاطعات     

لقد حققت فييت نام أهدافها     . )٢٧( يف املائة  ٢٠ن فقط معدل فقر جتاوز      الت مقاطعت  مقاطعة أخرى، وسجَّ   ٢٤يف املائة يف    
إىل  ١٩٩٣يف عام    يف املائة    ٥٨,١عشر سنوات من املوعد املقرر، وقلصت عدد األسر الفقرية من           اإلمنائـية لأللفية قبل     

 .)٢٨(مبعدل خط الفقر الدويلمقيساً ، ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٢٤,١

 أمهية كبرية لتوفري شبكات الضمان االجتماعي لفئات ضعيفة مستهدفة للوفاء           ويل معظم البلدان اآلسيوية أيضاً    يو -٣٤
تأمني شبكات  إىل   يف براجمها الرامية      كبرياً وقد حققت بنغالديش بصورة خاصة جناحاً      .يزيعـياري اإلنصاف وعدم التم    مب

وتركز هذه الربامج على كل     . يف املائة من اإلنفاق العمومي     ٤,٤ من هذه الربامج متثل      ٢٧ بأن   الضمان االجتماعي، علماً  

                                                      
24  Cambodia: Poverty Reduction Strategy Paper, IMF Country Report No. 06/266, July 2006. 
25  Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and Household Income and Expenditure Survey (HIES), 2000 and 
2003. 
26  Viet Nam: Poverty Reduction Strategy Paper, Annual Progress Report, IMF Country Report No. 06/340, 
September 2006, at http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/cr06340.pdf. 
27  Ibid. 

28  Ibid. 
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معوقني ومسنني، وهي تشمل برامج إلجياد فرص العمل وكفالة األمن الغذائي   و شرائح اجملتمع، نساًء وأطفاالً   شـرحية من    
 .التعليم والتنمية اجملتمعيةالصحة وو

ويـنعكس جناح هذه الربامج، وال سيما فيما خيص املرأة، يف زيادة مشاركة املرأة يف القرارات اليت ختص األسرة              -٣٥
ع فعلى سبيل املثال، تراجعت معدالت وفيات الرضَّ       .ن الصحية ويف األنشـطة املدرة للدخل، وكذلك يف حتسني ظروفه        

، مع تراجع كبري يف املناطق الريفية من        ٢٠٠١  عام  يف ٥٣ إىل   ١٩٩١  عام  يف ٩٢يف بنغالديش من    ) لكـل ألف مولود   (
تمعات احمللية  مشارك يف الربامج اليت تستهدف متكني اجمل       ٤٢ ٠٠٠ومثة يف كل عام حنو      . )٢٩( يف املائة  ٥٧ يف املائة إىل     ٩٤

االجتماعي، مثل برنامج احلفاظ على األرياف الذي يهدف إىل متكني النساء، وال سيما األرامل              االستبعاد  أو القضاء على    
 يف املائة   ٦٠وتبّين الدراسات أن ما يزيد على        .أو األسر اليت يعوهلا أحد الزوجني، واحلفاظ على اهلياكل األساسية الريفية          

 متكنوا من احلفاظ على مستوى املعيشة الذي  الذي ألغي على مراحل يف برنامج احلفاظ على األريافمـن الذين شاركوا   
 إىل   جناحاً وقد حققت برامج شبكات الضمان االجتماعي يف بنغالديش أيضاً         .كانوا يتمتعون به أثناء فترة تنفيذ الربنامج      

الفئات الضعيفة، الذي يركز على تنمية املهارات احلياتية      وباملثل، حقق برنامج تنمية      .حـد مـا يف ختفيف الفقر البشري       
 يف حتسني الظروف االجتماعية واالقتصادية للنساء املستفيدات مبا للمرأة عن طريق التدريب والتحفيز على االدخار، جناحاً  

 .مكّنهن من حتسني حالتهن املعاشة إلعالة أنفسهن واخلروج من مستوى الفقر املدقع

 يف املائة من األطفال البالغني      ٧٠ معهد بنغالديش للدراسات اإلمنائية أن حنو        اليت قدمها ستنتاجات  وتبّين اال  -٣٦
 يف ٦٤نسبة مع املستفيدة مسجلني يف املدارس، باملقارنة املعيشية  املنتمني إىل األسر  عاماً ١٤ و ٥ما بني   مـن العمر    

ن خمتلف جوالت الدراسات االستقصائية للقوة العاملة إحراز        وتبّي .املستفيدةاملعيشية غري   املائـة لألطفال من األسر      
 ٣٩,٠ إىل   ١٩٩٥/١٩٩٦  الفترة  مليون نسمة يف   ٣٤,٨تقـدم يف إجياد فرص عمل مع زيادة السكان العاملني من            

ومن املتوقع أن    .٢٠٠٢/٢٠٠٣  الفترة  مليون نسمة يف   ٤٤,٣ مث إىل    ١٩٩٩/٢٠٠٠  الفـترة  ملـيون نسـمة يف    
، )٢٠٠٧السنة املالية    - ٢٠٠٥السنة املالية   (فترة املشمولة بورقة استراتيجية احلد من الفقر        سـتحدث، خالل ال   ُت

ويف  . مليون يف املناطق احلضرية    ٢,٦٣ مليون يف املناطق الريفية و     ٥,٣٩، منها   ةعمل جديد فرصة   ملـيون    ٨,٠٢
 عمل على مدى السنوات اخلمس      فييت نام، بّينت إحصائيات وزارة العمل وجود زيادة ثابتة يف استحداث مناصب           

 نسبة العمالة العاطلة يف املناطق الريفية من توتراجع. ٢٠٠٤عمل يف عام فرصة  مليون ١,٥استحداث باملاضـية،   
 .)٣٠(٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٥,٦ إىل ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٦,٤٢

 . االجتماعية يف البلدان النامية اآلسيوية     ومثـة إقرار وقبول بأن الدول واحلكومات هي املزود الرئيسي باخلدمات           -٣٧
 التالميذ املسجلني يف املدارس االبتدائية يف املنطقة معظم وفـيما يـتعلق بالتعلـيم األساسي، تستوعب املدارس احلكومية          

م التعليم   حتسني نظ  تكتسي مسألة وبالتايل،   . يف املائة  ٧٩، وتبلغ حصتها من اإلنفاق اإلمجايل على التعليم         ) يف املائة  ٨٩(
ويف بنغالديش، ساهم تنفيذ برامج املنح، مثل مشروع املنح لتالميذ التعليم االبتدائي وبرامج املساعدة               .العام أمهية قصوى  

، )البالغني من سبع سنوات فما فوق     (لتلمـيذات املدارس الثانوية، يف زيادة معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة بني السكان             
                                                      
29  BBS Paper, Statistics for Monitoring Attainment of MDGs in Bangladesh, table 17. Available at: 
www.bbs.gov.bd/dataindex/MDGs%20in%20Bangladesh.doc. 

30  Viet Nam: Poverty Reduction Strategy Paper, Annual Progress Report, IMF Country Report No. 06/340, 
September 2006, at http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/cr06340.pdf. 
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وكانت هناك زيادة كبرية على وجه اخلصوص يف        . ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٤٧ إىل   ١٩٩١يف عام    يف املائة    ٣٢,٤٠من  
ويف كمبوديا، تبّين إحصائيات . )٣١( يف املائة ٤٢,٩٠ إىل   ٢٥,١٥حمـو األمـية بني الفتيات يف سن التعليم االبتدائي من            

 يف املائة يف عام     ٩٢,٣١ إىل   ٢٠٠١املائة يف عام     يف   ٥١,٩٠املرحلة االبتدائية قد زاد من      إمتام  البـنك الدويل أن معدل      
 من املوارد املخصصة    البلدان القالئل اليت يوفر فيها اجملتمع احمللي نسبة عالية جداً         أحد   وتعـد كمبوديا أيضاً   . )٣٢(٢٠٠٥

 .للتعليم االبتدائي

 يف  ٥٢فاق الصحي ال تتجاوز      ملا هو احلال يف التعليم، فإن متوسط حصة القطاع العام يف إمجايل اإلن             وخالفـاً  -٣٨
 بالنسبة للبلدان النامية اآلسيوية، ومنخفضة بشكل خاص يف بلدان شرق آسيا، وهو ما يعكس هيمنة أشكال                 املائة تقريباً 

تدفع فتدين نوعية العديد من نظم الصحة العامة         .الرعاية الصحية اليت يقدمها القطاع اخلاص وغريه يف هذه املنطقة الفرعية          
وينطبق ذلك بوجه خاص يف املناطق الريفية حيث تدار النظم الصحية يف             .اختيار خدمات القطاع اخلاص   إىل  قراء  حىت الف 

وميكن أن يعزى تدين نوعية اخلدمات يف النظام العام إىل ضعف            .الغالـب من قبل أطباء تقليديني وممارسني غري مؤهلني        
 ممارسة نوع خاص من السلطة حيث متارس نقابات    ولعله يعكس أيضاً   . املساءلة وانعدام الرقابة على املرافق     وقلـة اإلدارة  

من النظام ومن املرضى    لتحقيق مكاسب   سلطة مجاعية كل على حدة      والعاملني غري الطبيني املعاونني     األطباء واملمرضات   
ففي  . فييت نام خمتلفة متاماًعلى أن احلالة الصحية يف .، مع االحتفاظ حبصانتهم اليت حتميهم من أي إجراء تأدييبمعاًيف آن 

 يف املائة من ٧٩يف وممارسو رعاية صحية  يف املائة من مراكز الرعاية الصحية،      ٦٥ يفأطباء   يوجد   ، كان ٢٠٠٤هناية عام   
، جنحت شبكات   ٢٠٠٤ويف عام    .معظم البلديات والِشعاب مراكز للرعاية الصحية     شيدت  الضـيعات، وقد    والقـرى   

 وتوجد يف   . يف املائة من املرضى    ٦٠يف توفري مرافق للرعاية الصحية ألزيد من        وى املقاطعات   على مست الـرعاية الصحية    
من املستشفيات العامة يف املائة  ٥٠ وجد يفتويف املائـة من املقاطعات واملدن الوسطى مستشفيات طبية تقليدية  سـبعني   

تمكن من ردم اهلوة اآلخذة يف االتساع بني األغنياء         بيد أنه جتدر مالحظة أن فييت نام مل ت         .أقسام للطب التقليدي  /دوائر
فعلى سبيل املثال،    . ألحدث املؤشرات الصحية   الوطين يف مجيع أحناء البلد، وفقاً     الصحي  والفقـراء رغم تنفيذها برناجمها      

ائة من   يف امل  ٢٠بني أفقر    يف األلف    ٣٩يف املائة من السكان و     ٢٠بني أغىن    يف األلف    ١٤يـبلغ معـدل وفيات الرضع       
 .)٣٤( مولود حي١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل ١٣٠بلغ ي إذ ، ومعدل الوفيات النفاسية عاٍل نسبياً)٣٣(السكان

وتقدمي العامة طلع هبا لتقدير مدى فعالية نظم الصحة      ويف بعـض احلاالت، توصلت دراسات تقييم األثر اليت اضُ          -٣٩
 من  فعاالًأمراً  كون  تتعانة مبنظمات غري حكومية ميكن أن       اخلدمـات الصحية من قبل منظمات غري حكومية إىل أن االس          

، حيث ففي نيبال مثالً. )٣٥( من حيث الوصول إىل الفقراء معاًحيث بلوغ أعلى مستويات املؤشرات الصحية، وأكثر عدالً
لية هذه اخلدمات   احملاجملتمعات  أخذ  ترمي االستراتيجية الرئيسية للحكومة إىل نقل إدارة اخلدمات الصحية يف سبيل تعزيز             

                                                      
31  BBS Paper, Statistics for Monitoring Attainment of MDGs in Bangladesh, table 10 and 11. Available at: 
www.bbs.gov.bd/dataindex/MDGs%20in%20Bangladesh.doc. Sources: Population Census 2001, Analytical 
Report (Provisional). 

32  World Bank website, Country profile Cambodia. 

33  UNDP, Human Development Report, 2006. 
34  bid. 

35  ADB: Key indicators of developing Asian and Pacific countries, 2006. 
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  مقاطعة يف الفترة    ٢٨اإلدارة اجملتمعية للمرافق الصحية لتشمل      جرى توسيع    علـيها، حيث     عـلى عاتقهـا وإشـرافها     
 ١ ٤١٢لمت للمجتمعات احمللية من أجل إدارهتا    لمؤسسات الصحية اليت سُ   العـدد اإلمجـايل ل    وبلـغ   . ٢٠٠٤/٢٠٠٥

 للخدمات الصحية  موقعا٧٧ً مواقع فرعية للخدمات الصحية، و١ ٣٠٣، منها ٢٠٠٤/٢٠٠٥مؤسسة حبلول هناية الفترة  
، فقد اقتصر ٢٠٠٢يوليه / لعدم وجود هيئات منتخبة يف نيبال منذ متوز     ونظراً . للـرعاية الصـحية األولية      مركـزاً  ٣٢و

رة الصحة والسكان أهم    وتبّين إحصائيات وزا   .اإلصالح على إسناد إدارة املرافق الصحية إىل جلان اإلدارة الصحية احمللية          
 من العمر ضد السل ومتنيع       واحداً األطفال البالغني عاماً  من   يف املائة    ٩٦إجنازات نيبال يف جمال الرعاية الصحية، مثل متنيع         

 يف املائة   ٦٩ ت نسبة وعالوة على ذلك، تلق   . ٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف املائة منهم ضد اخلناق والشهاق والكزاز يف الفترة           ٩٠
 .٢٠٠٤/٢٠٠٥عاية السابقة للوالدة مرة واحدة على األقل يف الفترة من النساء الر

إعداد  يف املشاورات أثناء     سواءوتكتسـي املشـاركة يف إطـار ورقة استراتيجية احلد من الفقر أمهية قصوى،                -٤٠
ية التشاورية  وبوجه عام، تتعرض العمل    . تعزيز املشاركة اجملتمعية   و من حيث  االسـتراتيجية الوطنـية لـلحد من الفقر، أ        

، ففي بنغالديش مثالً .اجملتمع املدين أثناء صياغة ورقات استراتيجية احلد من الفقر يف معظم البلدان اآلسيوية للنقدواستبعاد 
ورغم إجراء بعض املشاورات بشأن مشروع ورقة استراتيجية احلد من الفقر، الحظ مراقبون أن اجلزء األكرب من الوثيقة                  

. )٣٦(إلدراج ورقة استراتيجية احلد من الفقر يف النظم احلكومية القائمة         ُتذْكر  ان ومل جتر أية حماولة      حـرره مستشاران اثن   
من عدم املشاركة   والشكوى  وقـد تشكل حتالف للمجتمع املدين للطعن يف عملية إعداد ورقة استراتيجية احلد من الفقر                

 أن ممثلي اجملتمع )٣٧()٢٠٠٢" (Independent Review for Bangladesh’s Development"وذكر يف  .بشـكل مناسب 
ومثل  .يف مرحلة التصميم من مراحل هذه العملية، وأن جمال وضع السياسات قد ضاق نتيجة لذلك              يشاركوا  املـدين مل    

التقييم التشاركي للفقر،  هو اآلخر لعدم مراعاة   يف كمبوديا حيث كان منتدى املنظمات غري احلكومية قلقاً        حدث  ذلـك   
مستوى من املشاركة من غري املنظمات غري احلكومية أو األوساط الشعبية يف عملية صياغة ورقة استراتيجية                يتوسم  الذي  

مستوى قياسات  هذه الوثيقة وال    فروع  من  فرع  ناهيك عن عدم إدراج مؤشرات املشاركة يف كل         ؛  )٣٨(احلـد من الفقر   
 .هذه املشاركة ونوعيتها

 عملية وضع ورقات استراتيجية احلد من الفقر أن من الضروري إجياد إطار واضح لقـد بّينت جتربة املشاركة يف     -٤١
، وللمنهجية اليت تتبع    `مستوى املشاركة `املبادئ التوجيهية واملعايري لتحديد املشارك ومرحلة مشاركته و       حيدد  للمشاركة  

 يف إشراك الفقراء مشاركة مباشرة، وكذلك        عاماً وتبّين معظم دراسات احلالة اإلفرادية أن مثة إخفاقاً        .يف هـذه العملـية    
،  مثالً ،ففي نيبال  . حتقق بعض النجاح يف تعزيز املشاركة اجملتمعية       هعلى أن  .انعـدام إطار واضح ومناسب هلذه املشاركة      

ائية النماذج اإلمن األكثر من غريمها من     نموذجني  الأخـذت التعبـئة االجتماعية واملشاركة اجملتمعية يف الظهور على أهنما            
وتشري األدلة اآلن إىل أن األنشطة اإلمنائية تكون مقبولة حىت من أطراف الرتاع مىت استندت إىل الطلب                  .مقاومة للرتاعات 

يد األرياف مبياه   واملشاركة اجملتمعية كانت مثالية يف املشاريع اخلاصة بتز        وعلى سبيل املثال، فإن      .وانطوت على املشاركة  

                                                      
36  Monitoring and Synthesis Project (2003) Experience of PRSs in Asia. PRSP synthesis note 8, p. 5. 
37  CPD - IRBD (2002): PRSP Review, Poverty Reduction Strategy for Bangladesh: Views of Civil Society. 
Available at: www.cpd-bangladesh.org/work/irbd_docs/INT02-04.doc. 

38  Cooperation Committee for Cambodia, NGO Forum on Cambodia and Medicam “NGO statement to the 
2002 Consultative Group Meeting on Cambodia�, Phnom Penh, 19-21 June 2002. 
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ريع الكربى يف هذا القطاع، أي املشروع اجملتمعي للتزويد باملياه واإلصحاح، ومشروع       وتسـتند مجـيع املشا     .الشـرب 
التزويد باملياه واإلصحاح يف املدن الصغرى، واجمللس اإلمنائي لتزويد األرياف باملياه واإلصحاح، إىل هنج يقوم على الطلب               

 عن  أسفرت، وقد   غري حكومية ومنظمات جمتمعية   وتنفذ هذه املشاريع من قبل منظمات       . )٣٩(وتقاسم التكاليف والتشارك  
 .)٤٠(٢٠٠٤/٢٠٠٥ يف املائة من السكان على مياه الشرب يف الفترة ٧٧,٥حصول تيسر 

 يف املائة ٩٧واملدن  يف املائة من سكان ٩٩ إجنازات كربى يف هذا اجملال، حيث بات         وحققـت بنغالديش أيضاً    -٤٢
وباإلضافة إىل  .على مياه الشرب املأمونة ٢٠٠٣ حيصلون يف عام يل السكان من املائة من إمجا٩٧,٤واألرياف من سكان 

 . على األمهية اليت توىل للمشاركة اجملتمعية دليالً(Grameen)غرامني ذلك، يعد جناح مصرف 

 .قوق ال تزال مسأليت الرصد واملساءلة تشكالن احللقتني األضعف يف تنفيذ النهج اإلمنائي القائم على احل               هأنعلى   -٤٣
 تعد عنصراً اليت  رصد واملساءلة   الإجراءات  وضع  من  ميكّن  دميقراطية يف معظم بلدان املنطقة هو ما        سياسية  ووجـود نظم    

يف حد ذاهتا    ما تكون كافية     بيد أن الدميقراطية االنتخابية نادراً     . مـن عناصر النهج اإلمنائي القائم على احلقوق        أساسـياً 
 جيدة  وجلان برملانية جيد األداء   برملان   من   إطار مؤسسي واسع، مبا يف ذلك بشكل جيد       إجياد   ويلزم   .لضـمان املسـاءلة   

وكمثال على خطوة يف  .، ومؤسسـات شبه قضائية مثل جلنة حقوق اإلنسان وأمني املظامل، ونظام فعال لالمركزية             األداء
الرصد اء الطابع املؤسسي على عملية      رصد الفقر وذلك إلضف   تشاركية ل االجتاه الصحيح، قامت حكومة نيبال بإنشاء آلية        

 إىل تقارير املواطنني، وعمليات اليت تكون يف إطارها األدوات من قبيل البطاقات املعلوماتية اليت توضع استناداًالتشـاركي   
امج ألداء الرب واالستعراضات الربملانية   بل مجاعات اجملتمع املدين،     من قِ واستعراضـات امليزانيات    املـراجعة االجتماعـية،     

 .والسياسات، مكّملة للمعلومات اليت تتأتى من نظام رصد وحتليل الفقر

 واالندماج االجتماعي ة االجتماعياحلمايةاحلد من الفقر يف االحتاد األورويب عن طريق  - جيم

  يف املائة من سكان١٦بأن الرخاء والرفاه يعمان االحتاد األورويب، فإن اليت توحي رغـم الصورة العامة    -٤٤
الذين يقل  نسبة األفراد   `بأنه  "  للفقر التعرضمعدل  "وُيعرَّف  . )٤١( يعيشون عرضة للفقر   تقريباًاألورويب  االحتـاد   

 يف املائة   ٦٠ مستوى   دعن حد التعرض للفقر، احملدد عن     ) قبل التحويالت االجتماعية  (الدخل املعادل املتاح هلم،     
وهناك عشرون يف املائة من األطفال       .`)حويالت االجتماعية بعد الت (املعادل املتاح   مـن الدخل القومي املتوسط      

الفقر إحدى األولويات   من   ويعد احلد  .)٤٢(يف االحتاد األورويب معرضون للفقر    ) سـن السادسـة عشـرة     دون  (
الندماج االجتماعي يف   من أجل ا  وتتضمن معاهدة أمستردام والية      .القصـوى يف جدول أعمال االحتاد األورويب      

، املسألة  ٢٠٠٠ املعقود يف عام     قمة لشبونة مؤمتر   تناولت استراتيجية لشبونة، اليت اعتمدت يف        وقـد  .االحتـاد 
                                                      
39  Nepal: Poverty Reduction Strategy Paper, IMF Country Report No. 03/305, September 2003. 
40  Ministry of Health and Population (MOHP), 2005. 
41  At risk of poverty after social transfers in percentage of Eurostat, at 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&sc
reen=detailref&language=en&product=sdi_ps&root=sdi_ps/sdi_ps/sdi_ps1000. 
42  At risk of poverty rate after social transfers, by age group percentage, at 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&sc
reen=detailref&language=en&product=sdi_ps&root=sdi_ps/sdi_ps/sdi_ps_mon/sdi_ps1112. 



A/HRC/5/3 
Page 21 

على أن  ٢٠١٠ االجتماعي، وحددت هدف القضاء على الفقر يف املنطقة حبلول عام االستبعاد املتمثلة يف األساسية
، على بلوغ هدف أوسع لالحتاد      تقق حت فيما لو  األهداف،   هساعد هذ توس .التنسيق املفتوح أسلوب  بيتم حتقيقه   

عن طريق وضع خطط عمل وطنية ه األهداف ومن املفروض حتقيق هذ ".أوروبا املتجانسة اجتماعياً"هو األورويب 
ومت يف اجمللس  .مناسبة ملكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي تكون خاضعة لعملية إبالغ دوري ورصد للتقدم احملرز

  إدخال املزيد من التحسينات على مؤشرات       ٢٠٠١ديسـمرب   /يكـن يف كـانون األول     األورويب املعقـود يف ال    
 .االندماج االجتماعي

الفقر البشري  يف قياس   ، كما صممه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،        ٢ -  البشري الفقرمؤشـر   ويفـيد    -٤٥
 إىل  لذي يقيس احلرمان استناداً   من مؤشر الفقر ا   مركب  وهو مزيج    .والفقر يف الدخل يف البلدان الصناعية الغنية      

 واحلياة الصحية والتعليم ومستوى معيشي الئق واالندماج        دمؤشـرات التنمـية البشرية التالية، وهي العمر املدي        
أملانيا وأن  ،  أعلى املراتب  أن البلدان االسكندنافية حتتل      ٢٠٠٥ لعام   ٢ -الفقر البشري   ويبني مؤشر    .االجتماعي

 .)٤٣( يف مؤخرة القائمةان اململكة املتحدة وآيرلندا تأتيوأنمراتب متوسطة، تشغل وفرنسا وإسبانيا 

 لالندماج   إحصائياً  ومؤشراً  مشتركاً  معياراً ١٨جمموعة من   حظيت  وأثـناء اجمللس األورويب يف اليكن،        -٤٦
ه املؤشرات على وميكن تصنيف هذ . التابعة للمجلس األورويبة االجتماعياحلمايةجلنة  بإقرار وموافقة االجتماعي
  :النحو التايل

تتألف من املؤشرات الرئيسية لالستبعاد االجتماعي مثل الفقر املايل والصحة          وولية  األؤشرات  امل -
 .والتعليم وما إىل ذلك

املؤشـرات الثانوية وتتألف من مؤشرات داعمة تبني اجلوانب األخرى من املشكلة وهي حتدد               -
  .ضاءوتبّين باالشتراك مع الدول األع

املستوى الثالث من املؤشرات اليت ميكن أن تدرجها الدول األعضاء ذاهتا يف برامج العمل الوطنية  -
  .اخلاصة هبا إلبراز جوانب حمددة من املشكلة واملساعدة على تفسري املؤشرات األولية والثانوية

 جمموعة  ٢٠٠٦يونيه  /يران يف حز  ة االجتماعي احلمايةولـزيادة حتسـني مؤشرات اليكن، اعتمدت جلنة          -٤٧
وقد مسحت هذه اجملموعة اجلديدة من       . واالندماج االجتماعي  ة االجتماعي للحمايةجديدة من املؤشرات املشتركة     

 واالندماج االجتماعي   ة االجتماعي للحمايةاملؤشرات بتبسيط املؤشرات السابقة ومن مث تنفيذ إطار الرصد اجلديد           
قمة لشبونة، وهي التماسك االجتماعي، وزيادة النمو االقتصادي مؤمتر ددت يف يف ضوء األهداف املشتركة اليت ُح

وتسعى هذه   .واحلكـم الرشـيد، والشـفافية ومشاركة أصحاب املصلحة يف عملية التصميم والتنفيذ والرصد             
يلة األمد املؤشرات اجلديدة للملفات الشاملة لعدة قطاعات كاالندماج االجتماعي واملعاشات والرعاية الصحية طو

املشتركة اليت وافق   ومن شأهنا أن تتضمن املؤشرات       .ألن تكون شاملة ومتوازنة وشفافة كيما يكون الرصد فعاالً        

                                                      
43  Human and Income Poverty in OECD, Central & Eastern Europe and CIS, Human Development Report 
2006, at http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/indicators/27.html. 
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، متضافرةوافتراضات متفق عليها بصورة     تعاريف  االحتـاد األورويب، واملؤشـرات الوطنية القائمة على         علـيها   
 .ومعلومات مستوعبة بشكل أفضل يف السياق الوطين

 وذلك  احلالية مستفيضة لتعريف مؤشرات الفقر      وقد أجرى مركز املوارد البلجيكي ملكافحة الفقر حبوثاً        -٤٨
من املركز، يف مراسالته مع اخلبري       (Nicaise)وشدد األستاذ نيكيس     .كافحة الفقر ملبإشـراك العاملني يف امليدان      

وأبرز  .ضاء على ظروف االستبعاد االجتماعي    للقتشاركية   بنجاح يف عملية     تشرعأن بلجيكا قد    املستقل، على   
حقيقة أن العديد من املنظمات األهلية اتفقت على أسلوب عمل يقوم على مبادئ التنمية اجملتمعية                السيد نيكيس 

واحلـد من الفقر، وأن جمموعات حوارية قد أنشئت يشارك فيها أشخاص يعيشون يف فقر وغريهم من أصحاب                  
 .وكاالت احلكومية ومجعيات أخرىاملصلحة مثل املهنيني وال

 يف االحتاد األورويب وهي حتاول تقدمي تغطية مناسبة          ال بأس به   اً نظم احلماية االجتماعية تطور    وتشـهد  -٤٩
 للسـكان املعرضني للفقر بسبب البطالة والتقدم يف السن واعتالل الصحة وعدم كفاية الدخل وعبء املسؤولية               

ومن ناحية  . ة عن تنفيذ ومتويل برامج احلماية االجتماعية يف بلداهنا        يسؤولامل الدول األعضاء تتحمل  و .الوالديـة 
االحتاد األورويب هذه اخلطط الوطنية للضمان االجتماعي عن طريق وضع قوانني لالحتاد تكفل للفرد أخرى، ينسق 

واجلدير باملالحظة أن االحتاد  .تعرض حقوقه يف احلماية االجتماعية لتأثريات سلبيةأن تالتنقل حبرية يف املنطقة دون 
 لنظم الضمان االجتماعي الوطنية العمل      جييز للضمان االجتماعي للمنطقة بل       مشتركاً األورويب ال يضـع نظاماً    

 . األساسينيمبفردها ما دامت تراعي مبدأي املساواة يف املعاملة وعدم التمييز

وقد أسندت   .ماية االجتماعية يف البلدان األعضاء     هبمة يف حتديث نظم احل     شارك االحتاد األورويب أيضاً   يو -٥٠
، ٢٠٠٠إىل جلنة احلماية االجتماعية اليت أنشأها اجمللس األورويب، يف أعقاب مؤمتر القمة املعقود يف لشبونة يف عام 

واليـة للعمـل عـلى التصدي للتحديات اليت تواجهها السياسات العامة فيما يتعلق بضمان دخل ثابت، ونظم          
، اعتمد  ٢٠٠٦مارس  / آذار ويف . اجلودة عاليةورعاية صحية   مأمونة ومستدامة، واالندماج االجتماعي،     معاشات  

ضمان " يف   ةاملتمثلاألهداف   لالندماج االجتماعي واحلماية االجتماعية يشمل        جديداً اجمللـس األورويب إطـاراً    
ه، ـاالستبعاد والتصدي ل  ومنع  مع،  للمشاركة يف اجملت  الالزمة  املوارد واحلقوق واخلدمات    على   اجلميع   حصـول 

عضاء يف األدول ال، اختذت ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفترة  ."ومكافحة مجيع أشكال التمييز الذي يؤدي إىل االستبعاد
ويف عام  .االحتاد األورويب تدابري تشريعية إلدراج أهداف مؤمتر قمة لشبونة يف نظم احلماية االجتماعية اخلاصة هبا         

يركز على الذي ، ٢٠١٠-٢٠٠٥ضية األوروبية جدول األعمال االجتماعي اجلديد للفترة ، اعتمدت املفو٢٠٠٥
ويف التقرير املشترك لعام  .العمالة، وتكافؤ الفرص للجميعومها جمـالني اثـنني من جماالت العمل ذات األولوية،      

اد األورويب بوضع   االحتأعضاء   بشـأن احلماية االجتماعية واالندماج االجتماعي، تعهد         ٢٠٠٦ ولعـام    ٢٠٠٥
يف برامج العمل الوطنية اليت اعتمدهتا الدول األعضاء، ُحددت سياسات يف سبعة جماالت رئيسية ذات أولوية كما 

وهي حتسني املشاركة يف سوق العمل، وحتديث نظم احلماية االجتماعية، ومعاجلة مواطن الضعف التعليمية، وإزالة 
نوعية، ومكافحة  جيدة ال سكان، وحتسني فرص احلصول على خدمات       الفقـر عـند األطفال، وحتسني معايري اإل       

 .ية واملهاجرينن وإدماج األقليات اإلث،التمييز
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 يف املائة من الكبار ممن هم يف سن العمل الذين يعيشون يف بلدان              ٩,٨، كان   ٢٠٠٦عـام   أوائـل   ويف   -٥١
وكانت العائالت  ).ال يعمل أحد من أفرادها   ر  أسأي  (عاطلة  معيشية   ينتمون إىل أسر     )٤٤(٢٥ال    االحتاد األورويب   
عاطلة تتفاوت  معيشية   بالبطالة، وكانت نسبة األطفال الذين يعيشون يف أسر           األكثر تأثراً   تعترب اليت تعول أطفاالً  

 .)٤٥(من بلد عضو إىل آخر

، كان  ٢٠٠٤ويف عام    .والعمالـة ال تقضي بالضرورة على الفقر، كما يتضح يف حالة االحتاد األورويب             -٥٢
بعد (معرضني للفقر   )  عاماً ١٦الذين جتاوزت أعمارهم    (مواطين االحتاد األورويب العاملني     من  سـبعة يف املائـة      

بشأن نوعية العمل   جدية  وجود فقراء عاملني يف االحتاد األورويب يثري تساؤالت         إن   ).الـتحويالت االجتماعـية   
 املتحدة لإلحصائيات   الواليات للتعريف الذي وضعه مكتب      وفقاًو .ومدى التزام االحتاد األورويب باحلد من الفقر      

أولئك األشخاص الذين كرسوا    "قبول على نطاق واسع، فإن الفقراء العاملني هم         ب اآلن   حيظى والذي   ،العمالـية 
نصف عام على األقل لبذل جهودهم يف سوق العمل، سواء كانوا يعملون أو يبحثون عن العمل أثناء تلك الفترة، 

 جير يف االحتاد األورويب إال القليل من البحوث بشأن اليد           ومل .)٤٦("كنهم بقوا مع ذلك يعيشون يف أسر فقرية       ول
فينبغي دراسة ظاهرة  .البلد العضو الوحيد الذي شرع يف دراسات عن العمال الفقراءهي فرنسا والعاملة الفقرية؛ 

 وقد ُسّجل أيضاً   . لفهم املشكلة بشكل أكثر مشولية     عاًاليد العاملة الفقرية على مستوى الدخل ومستوى األسرة م        
قد عكف و ).٢٠٠١ يف املائة يف عام  ١٥( حرة   معـدل عـال من التعرض للفقر بني األشخاص العاملني أعماالً          

الكفيلة السبل  العالقة بني ظروف الفقراء العاملني واليد العاملة الفقرية إلجياد          على دراسة    االحتاد األورويب أيضاً  
 .تحسني نوعية العمالة يف املنطقةب

 اففي الفترة م . على مدى العقد املاضي٢٥ال  لقـد ارتفع معدل العمر املتوقع يف بلدان االحتاد األورويب        -٥٣
 وارتفع بالنسبة للنساء     عاماً ٧٥,٨ إىل    عاماً ٧٢,٨، ارتفع هذا املعدل بالنسبة للرجال من        ٢٠٠٥ و ١٩٩٥بني  
أقل بكثري امليالد املقدرة عند الصحية على أن األرقام املتعلقة بعدد سنوات احلياة  .عاماً ٨١,٩ إىل  عاما٧٩,٧ًمن 
ـ   لبيانات املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية كان يتوقع يف عام          ووفقاً .ن األرقـام املتعلقة بالعمر املتوقع     م

 ويعيش الرجال حياة    )٤٧( عاماً ٦٦ة   حياة صحية ملد   ٢٥ال       أن تعـيش النساء يف بلدان االحتاد األورويب          ٢٠٠٣
  جمموع اإلنفاق على الرعاية الصحية يف بلدان االحتاد األورويب          غ، بل ٢٠٠٤ويف عام    . عاماً ٦٤,٥صـحية ملدة    

، وتزيد )والتأمينات اخلاصة معاًالعامة يشمل الرعاية الصحية ( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ٧,٤ نسبة ٢٥ال  
 نسبة  وانيات يف املائة يف حني سجلت بولندا والتفيا ولي        ٨على   بعض البلدان مثل هولندا والسويد       هـذه النسبة يف   

 . يف املائة٣على تزيد بقليل 

                                                      
44  EU of 25 member States (2004 to 2006). 
45  Eurostat Labour Force Survey, Spring 2006, at Joint Report on Social Protection and Social Inclusion, 
MEMO/07/66, Brussels, 19 February 2007, at http://europa.eu/rapid/pressReleases 
Action.do?reference=MEMO/07/66&format=PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. 
46  US Bureau of Labor Statistics, A profile of the working poor, March 2002. 
47  EU of 15 member States (1995 to 2004). 
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إن التحديات اليت تعترض حتقيق رعاية صحية فعالة هي نفسها يف مجيع أحناء العامل، وأبرزها على اإلطالق  -٥٤
العمر املتوقع، زادت نسبة األفراد املسنني والطاعنني يف السن بني معدل   فبزيادة   .هـو صـحة السكان الشائخني     

، بينما تعاين أفضل من الضغوط لتوفري رعاية صحية عالجية وتأهيلية      شيخوخة السكان أيضاً  وتـزيد    .السـكان 
لرعاية لتقدمي هذه ا  الالزمة  معظم البلدان األعضاء يف االحتاد األورويب يف الوقت احلاضر من نقص يف التجهيزات              

وال يوجد يف أي بلد من بلدان االحتاد األورويب تشريع حمدد عن الرعاية طويلة األجل؛ وتعد فرنسا  .طويلة األجل
 .واجلمهورية التشيكية من بني البلدان القالئل اليت أدرجت الرعاية طويلة األجل يف براجمها للمساعدة االجتماعية              

،  كبرياً مالياًاملسنون عبئاً   طويلة األجل مغطاة بالتأمني، فسيتحمل املرضى        مل تكن التكاليف املرتبطة بالرعاية       وإذا
قطاع  بأن ويقر االحتاد األورويب أيضاً .حقهم يف احلصول على الرعاية الصحيةبشدة  قيد  وهـو ما من شأنه أن ي      

لرعاية، فإن إىل ا احملتاجني  للعدد الكبري من املسننيونظراً.  املهرةللعمالمولِّد حمتمل لفرص العمل الرعاية الصحية 
املهنيني يف جمال الرعاية الصحية يف تزايد مستمر، ولكن األمر امللفت هو أنه مع تزايد أعداد                املهنيني  الطلب على   

يف جمال الرعاية   املهنيني  وتقلص العرض من    . العرض من اليد العاملة   يتقلص اآلن   سن التقاعد،   الذيـن يـبلغون     
رتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وهو ما يؤثر بالتايل على االستدامة املالية للرعاية الصـحية يـزيد بـدوره من ا      

 . استراتيجيات أفضل يف جمال إدارة املوارد البشريةبوضعوميكن التصدي هلذه املشكلة  .الصحية

 استنتاجات

عتبارات النظرية من حيث على االميكن تطبيقه على حقوق اإلنسان النهج القائم كيف أن التقرير هذا لقد بّين  -٥٥
بلورة توافق يف اآلراء بشأن اخلصائص الرئيسية الكامنة يف ظاهرة الفقر املدقع، وعلى التطبيق العملي للسياسات الرامية                 

ضمن إطار حقوق اإلنسان يتعني اآلن حبثها من        للتطبيق  فقابلية مفهوم الفقر املدقع      .لقضـاء على الفقر املدقع معاً     إىل ا 
ويقترح اخلبري املستقل القيام بذلك بصورة منهجية يف         .رب خمتلف البلدان يف تنفيذ براجمها ملكافحة الفقر       زاويـة جتـا   

ستؤدي إىل إبراز طبيعة املشكلة املرتبطة بسياق حمدد، فإن االستنتاج   املستقبلية  وإذا كانت هذه العملية      .تقريـره املقبل  
 .د قيمة مضافة منفصلة يف التصدي للفقر املدقعالعام هو أن النهج القائم على حقوق اإلنسان يع

- - - - - 

 


