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  موجز

، علماً مبشروع املبادئ التوجيهية بشأن الفقر املـدقع وحقـوق           ٢/٢أحاط جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         
حلقوق اإلنسان أن تعّمم مشروع املبادئ التوجيهية،  فقراء، وطلب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية     حقوق ال : اإلنسان

 وهيئـات   ، واملنظمات احلكوميـة الدوليـة     ، ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة     ،من أجل احلصول على آراء الدول     
املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقـر املـدقع،        اخلبري املستقل   يشمل   واإلجراءات اخلاصة، مبا     ،معاهدات األمم املتحدة  

 واملنظمات غري احلكومية، ال سيما تلك اليت يعرب فيها األشخاص الـذين           ،قوق اإلنسان الوطنية املعنية حب  ؤسسات  املو
  .وأن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته السابعةواألطراف املعنية األخرى، يعانون الفقر املدقع عن آرائهم، 

 يعكس تنوعاًمبا  ، على القرار املذكور أعالهص هذا التقرير الردود واإلسهامات اليت تلقتها األمانة رداًويلّخ  
  .يف اآلراء بشأن مشروع املبادئ التوجيهية
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  مقدمة

روع املبادئ التوجيهية بشأن الفقر املدقع وحقـوق        ، علماً مبش  ٢/٢أحاط جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         - ١
، وطلب إىل مفوضة    )رفقامل،  ٢٠٠٦/٩قرار اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        (حقوق الفقراء   : اإلنسان

 ،األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعّمم مشروع املبادئ التوجيهية، من أجل احلصول علـى آراء الـدول                 
 واإلجـراءات   ، وهيئات معاهدات األمم املتحدة    ، واملنظمات احلكومية الدولية   ،األمم املتحدة ذات الصلة   ووكاالت  

الوطنية املعنيـة حبقـوق     ؤسسات  املاخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، و        يشمل  اخلاصة، مبا   
يها األشخاص الذين يعانون الفقر املدقع عن آرائهم،         واملنظمات غري احلكومية، ال سيما تلك اليت يعرب ف         ،اإلنسان

  .وأن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته السابعةواألطراف املعنية األخرى، 

التقريـر  يرد  و. املذكور أعاله استجابة للقرار   ص هذا التقرير خمتلف اآلراء والتعليقات اليت وردت         ويلّخ  - ٢
 تعليقـات علـى   ´٣´؛  آراء عامة بشأن مشروع املبادئ التوجيهية    ´٢´ مقدمة؛   ´١´:  على النحو التايل   مهيكالً
 اخلطـوات  ´٥´ مع مشروع املبادئ التوجيهيـة؛   األنشطة اجلارية متاشياً´٤´مشروع املبادئ التوجيهية؛    حمتوى  

لقرار  ايفكما هو متبع فصول يرد تلخيصها يف الفرع الثالث فهي مقسمة إىل  اإلسهامات اليت أما. املقبلة املقترحة
  .املذكور أعاله

ألمم ادائرة ، أجرت مشروع املبادئ التوجيهية  تعليقات من اجملتمع املدين على       احلصول على ولكي يتسىن     - ٣
، مـشاورة عـرب    شـريكة منظمات غري حكومية ، بالتعاون معاملنظمات غري احلكومية بالتصال  املعنية با املتحدة  

وللحصول . ١ذه املشاورة يف املرفق هلويرد ملخص . ٢٠٠٧بتمرب س/ أيلول٢٠أغسطس إىل / آب٢٠اإلنترنت من 
يف فقر مدقع وآراء املنظمات غري احلكوميـة        أولئك الذين يعيشون     الذين يعيشون يف فقر و     األشخاصعلى آراء   

ر كاا مشاورات يف بانكوك ود     العامل الرابع  - ملساعدة العاجزين عجزاً كلياً     احلركة الدولية   العاملة معهم، أجرت    
  .٢ات يف املرفق رذه املشاوهلويرد موجز ). فرنسا(وليل ) بولندا(وكيلسي ) بريو(وكوسكو 

  مشروع املبادئ التوجيهية آراء عامة بشأن -  أوالً
موضحةً  ملشروع املبادئ التوجيهيةالتأييد  عن   )١(املنظمات غري احلكومية  من احلكومات و  جمموعة   تأعرب  - ٤

.  العامل تدابري وأنشطة من أجل القضاء على الفقر املدقع يف مجيع أحناء          لصياغة   ناسباً م أن هذا املشروع ميثل إطاراً    
مشروع املبادئ التوجيهية خطوة مهمة يف عملية إدراج مسألة الفقر املدقع            أنتلك احلكومات واملنظمات    رأت  و

عاقبـة  يتعني اختاذهـا مل   ة اليت   ألحكام القانوني ألنه يوجز اخلطوط العريضة ل    يف املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان،      
  .وأسرهماخلصة بالفقراء  منتهكي حقوق اإلنسان

                                                      

، واللجنـة    العامل الثالث  - وروبا  أمركز  ترينيداد وتوباغو، واجلزائر، ورواندا، وفرنسا، وكرواتيا؛ و       )١(
  العامل الرابع، ومؤسسة مارانغوبولص حلقوق اإلنسان، وجلنة املنظمات غـري          - األوروبية ملساعدة العاجزين عجزاً كلياً      

 .احلكومية للتنمية االجتماعية؛ وجامعة بادوفا



A/HRC/7/32 
Page 5 

خطـوة  هو   أن وضع مبادئ توجيهية حمددة       اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والفقر املدقع      وذكر    - ٥
قر املـدقع،  كربى يف سبيل تسليط الضوء على املشاكل املتعددة األوجه اليت يواجهها أولئك الذين يعانون من الف          

األمر الذي يساعدنا على وضع برنامج مناسب لتنفيذه مىت أمكن التوصل إىل توافق يف اآلراء يف اجملتمـع هبـذا                    
ية حقوق اإلنسان سيساعد املكلفني باملهام على       و على أن حتليل مسألة الفقر املدقع من زا        وشدد أيضاً . اخلصوص

 عدم اضطالعهم مبهـامهم انتـهاكاً     يشكل  أن  يكفل   و ´لزمةواجبات م ´أن يتحمل هؤالء    ويكفل  أداء واجباهتم   
  . ، حبيث ميكن بذلك حماسبتهمحلقوق اإلنسان

العتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان الستئصال الفقر املـدقع،  تأييدها  عن   األرجنتنيوأعربت حكومة     - ٦
أن الفقر املدقع هو انتـهاك     وذكرت أيضاً . مسألة عدالة وليس صدقة   هو  " احلقوق األساسية "وأعلنت أن إعمال    

  .يف تفاقم التمييزالعوامل ساسية وأحد أهم األللحقوق 

مطابقة تامة   مشروع املبادئ التوجيهية  خشيتها من احتمال عدم مطابقة       عن   سويسراوأعربت حكومة     - ٧
. دول وتساعدها توجه ال ينبغي صياغته بعبارات    أنه  بالتايل  رأت  قوق اإلنسان و  حلللوضع احلايل للقانون الدويل و    

التزامات على  ُيرتِّب  مشروع املبادئ التوجيهية    توحي بأن   ورأت كذلك أنه ينبغي عدم استخدام صيغ وتغيريات         
  .منها، على حنو غري مسموح به، اختاذ إجراءات حمددةويقتضي الدول 

يربز يهية ميكن أن  أن مشروع املبادئ التوجألمم املتحدةبا إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةورأت   - ٨
 ميكن أن تكون أكثر دقة وانسجاماً     فيه  املستعملة  العبارات  حقوق الفقراء، وأن    الوضوح مبادئ إعمال    مبزيد من   

ورأت "). احلق يف العمل  "استعمال عبارة   ومن ذلك مثالً    ( يف جمال حقوق اإلنسان      املستعملة حالياً العبارات  مع  
توفري حيز على املستوى الوطين لسياسات احلد إىل ن أن يشري إىل احلاجة كذلك أن مشروع املبادئ التوجيهية ميك  

يف جمايل التنمية واحلد العاملة األطراف احلكومية وغري احلكومية الرئيسية لعدم دراية من الفقر، وأعربت عن القلق 
  . دراية كافيةمن الفقر مبشروع املبادئ التوجيهية

ــوق وأشــارت   - ٩ ــا حلق ــوب أفريقي ــة جن ــسانجلن ــصر واإلن ــاذ الب ــة إلنق ــة الدولي    الوكال
)Sightsavers International ( العالقة بني الفقر عن بشكل مالئم ال يعرب حىت اآلن إىل أن مشروع املبادئ التوجيهية

.  ذوي اإلعاقات   أن يتناول مشروع املبادئ التوجيهية بشكل حمدد حقوق        جلنة تكافؤ الفرص  واإلعاقة، بينما اقترحت    
علـى  بضرورة التركيز بوجه خاص على كفالة قدرة الفقراء ذوي اإلعاقات           مشروع املبادئ التوجيهية    يقر  ح أن   واقُتر

االجتماعي وكذلك التركيز على كفالة استفادهتم من مثار االستيعاب         ملساعدة الفقراء   توضع  االستفادة من الربامج اليت     
  .الذي ينادي به مشروع املبادئ التوجيهية

 أن يتناول مشروع املبـادئ التوجيهيـة مـسألة    جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان قترحت  اوكذلك    - ١٠
  .األطفال الذين يعيشون يف فقر

 الوكالة الدولية إلنقاذ البصرو) (HelpAge International الرابطة الدولية ملساعدة املسننيواقرحت   - ١١
خطة عمل  إىل  فيه  إدراج إشارة   بواسطة  رافية، ال سيما    أن يقر مشروع املبادئ التوجيهية بآثار الشيخوخة الدميغ       

  .٢٠٠٢أبريل / نيسان١٢ يف جلمعية العاملية الثانية للشيخوخةا اليت اعتمدهتا مدريد الدولية املتعلقة بالشيخوخة
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 إدراج احلق يف بيئة نظيفة وصحية يف مشروع )Care International (الدولية" كري"منظمة واقترحت   - ١٢
ض للخطر إمكانية احترام ومحاية وإعمال اجملموعة الكاملة للحقوق اليت التوجيهية، قائلة إن تغري املناخ يعرِّاملبادئ 

قضية أن يصاغ كل حق من هذه احلقوق بطريقة تراعي          واقترحت كذلك   . ال تقبل التجزئة واملترابطة فيما بينها     
  .الفسادتأثريات وتأخذ يف االعتبار الفوارق بني اجلنسني 

تضمني مشروع املبادئ التوجيهية يؤدي من أن خشيتها  عن جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسانوأعربت   - ١٣
التمتـع التـدرجيي بـاحلقوق اإلجتماعيـة     على ضـمان  الناس عن العمل إىل ثين   عقوبات جنائية على اإلمهال     

عقوبات جنائية لفرض جمال جود بوأن اللجنة تقر ومع . ٣٣ و٢٧ و٢٣الفقرات مسلطةً الضوء على واالقتصادية، 
العقوبات قد ال يكون السبيل األجنع إلحراز تقدم يف سبيل حتقيـق            تلك  ترى أن فرض    فهي  يف بعض السياقات،    

  .أهداف مشروع املبادئ التوجيهية

   تعليقات على حمتوى مشروع املبادئ التوجيهية-  ثانياً
  ديباجةال

 الفقر املدقع قد يكون أكثر من جمرد ظرف إنساين؛ فهـو             عن رأي مؤداه أن    األرجنتنيأعربت حكومة     - ١٤
وبالرغم من تأثري املنظمات احلكومية . سياسيإجراء ميكن أن يكون نتيجة لتحوالت اجتماعية وتارخيية نامجة عن   

ف املسلحة اليت تتصراجلماعات واملؤسسات الوطنية وعرب الوطنية واملنظمات غري احلكومية، فإن الدولة أو الدولية 
  .أو بتقصريهابفعلها مبوافقة الدولة هي وحدها اليت ميكن أن تعترب منتهكة حلقوق اإلنسان 

، وهو فقر   "الفقر الظريف " يستبعد مفهوم    ١الفقرة   أن تعريف الفقر الوارد يف       كوستاريكاحكومة  ورأت    - ١٥
  إذا استبعد الفقر الظريف هنائياًالتعريف احلايل ال ميكن استعماله إالو. ال هو مستمر وال هو مزمن بل مؤقت وحاد 

 أن مفاهيم الفقر املدقع والكفاف      وذكرت أيضاً . من نطاق تطبيق احلقوق املذكورة يف مشروع املبادئ التوجيهية        
  .يف نص املشروعال يرد تعريف هلا  عن االستبعاد االجتماعي املستعملة يف مشروع املبادئ التوجيهية فضالً

بني حقوق اإلنسان والتنمية البشرية واألمن البشري، وهو  الصلة   التشديد على    اإيطاليواقترحت حكومة     - ١٦
يف إطار ذلك الرأي    الضوء  ُسلط  وعلى وجه اخلصوص،    . )٢(شاطرها فيه العديد من املنظمات غري احلكومية      يرأي  

  . باحلق يف التنميةعلى العالقة الوثيقة بني نزع السالح والتنمية، مثلما جاء يف إعالن األمم املتحدة املتعلق

استئصال شأفة الفقر عقبة هائلـة يف       " تعديل صياغة الفقرة اليت تنص على أن         الفلبنيواقترحت حكومة     - ١٧
 على حبيث تدعو إىل عمل حاسم ليس فقط للقضاء على الفقر املدقع على املستوى الوطين بل أيضاً             " طريق العوملة 
ظـاهرة  وهـو   أن التعريف احلايل للفقر ال يقر بالفقر العارض،         وذكرت احلكومة أيضاً  . ةدون الوطني املستويات  

إىل اإلنسان، مما يؤدي بفعل يسببها تفكك مفاجئ أو مؤقت، قد ينجم عن كوارث أو صدمات، طبيعية كانت أم 
  .، وهو ما يلقي باألسرة يف براثن الفقر املدقعواملمتلكاتفقدان الوظيفة وسبل العيش والدخل 

                                                      

 Associazione ONGمركز حقوق اإلنسان التابع جلامعة بادوفا، ورابطة املنظمات غري احلكومية اإليطالية  )٢(

Italianeمنظمة املتطوعني يف العامل، ومؤسسة مارانغوبولص حلقوق اإلنسان، وVolontari Nel Mondo - FOCSIV. 
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 على ضرورة وضع تعريف عملي للفقر  املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقعاخلبريوشدد   - ١٨
وقد أقـرت   .  حلقوق اإلنسان  املدقع، ليتسىن وضع مؤشرات ورصد احلالة املتصلة بالفقر املدقع باعتبارها انتهاكاً          

االفتقار إىل األمن األساسي، واحلرمان لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بأن الفقر املدقع يشمل السابقة اللجنة الفرعية 
تركيبة فقر الدخل، وفقر التنميـة  "أنه بوبالتايل، ميكن تعريف الفقر املدقع . من القدرات، واالستبعاد االجتماعي   

يف يـرد  ومن شأن هذا التعريف أن ييسر بلورة توافق يف اآلراء يف اجملتمع، و     . )٣("جتماعياالستبعاد  االالبشرية، و 
وعلى هذا األساس، ميكن وضع سياسات هادفة ومتكاملة لكـل          . ذه املسألة هلبري املستقل شرح مفصل     تقارير اخل 

  .على الفوروإجنازها عنصر من عناصر احلقوق املرتبطة بالفقر املدقع، شأهنا شأن املعايري الدنيا واملبادئ األساسية، 

ني فكرة الفقر املدقع وفكرة الفقر اليت حتظى  أن التمييز بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةوذكرت   - ١٩
من املفيد  قد يكون   ويف هذا السياق،    . بقبول عام حيتاج رمبا إىل مزيد من التوضيح يف مشروع املبادئ التوجيهية           

إىل صكوك حقوق اإلنسان القائمة، إضافة إىل اإلشارة العامة الوحيدة إىل العهـد الـدويل               إحاالت حمددة   إيراد  
الرابطة الدوليـة ملـساعدة     وقد وجد هذا الرأي صدى عند       . قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   اخلاص باحل 

اقترحتا أن يقر مشروع املبادئ التوجيهية باملبـادئ املكرسـة يف          اللتني  ،  الوكالة الدولية إلنقاذ البصر    و املسنني
  .اتاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاق

 أن يقر مشروع املبادئ التوجيهية مبسؤولية الدول عـن          ا حلقوق اإلنسان  جلنة جنوب أفريقي  واقترحت    - ٢٠
  . الريفمكافحة االنعزال الشديد لفقراء

  . ما وسيكون تنفيذها صعباً شديدة نوعا٦ًالفقرة صيغة  أن جتماعينياالاالحتاد الدويل لألخصائيني ورأى   - ٢١

بفكرة الرجال والنساء الفقراء، وذلـك      " فقراءال" االستعاضة عن فكرة     الدولية" كري"منظمة  واقترحت    - ٢٢
  .للتشديد على تنوع األشخاص الذين يعيشون يف فقر

  ١الفرع 

  مشاركة الفقراء - ألف 

  . أن مشروع املبادئ التوجيهية ال يتناول مسألة األقليات اإلثنية الثقافيةبلجيكاالحظت حكومة   - ٢٣

سـكانية أخـرى معرضـة      فئات   ٨الفقرة  ر يف   ُتذك أن من الضروري أن      كوستاريكاورأت حكومة     - ٢٤
 مـن  ١٠وينبغي النظر يف إمكانية تضمني الفقرة . فئات املسنني واملعوقني والسكان األصليني من قبيل   لالستبعاد،  

أو ممارسة بعض الفئات اليت تعيش يف فقر التمييز ضد          " التمييز الذايت "مشروع املبادئ التوجيهية مفاهيم من قبيل       
  . عاين نفس الوضعتفئات أخرى 

                                                      

)٣( E/CN.4/2005/49 ١٨، الفقرة. 
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شخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع يف الربامج الرامية         األ أن تكون مشاركة     جورجياواقترحت حكومة     - ٢٥
  .٧بالتايل حذف اجلملة الثانية من الفقرة رأت و.  طوعيةقعإىل القضاء على الفقر املد

يف مشروع  ) ٦الفقرة  ( الوطنية    تأجيل إدراج املعايري املتعلقة باملؤسسات عرب      سويسراواقترحت حكومة     - ٢٦
املبادئ التوجيهية إىل حني تقدمي تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عـرب                 

علـى  ينبغي أن يـنص     مشروع املبادئ التوجيهية    أن   ورأت أيضاً . األعمالقطاع  الوطنية وغريها من مؤسسات     
 يف الربامج اإلنسانية، لكي ال يكون السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع             ر فقراً ضرورة تعزيز دور السكان األكث    

  .جمرد مستفيدين سلبيني من هذه الربامج

ليست " األنشطة اليت تعنيهم" إن مشاركة الفقراء يف  قائالًجتماعينياالاالحتاد الدويل لألخصائيني وعقّب   - ٢٧
عن احتـرام األشـخاص واألسـر    أيضاً تعبري هي ؤون العامة بل يف املشاركة يف الشحق اجلميع جمرد مثال على    

  .الذين يعيشون يف فقروالفئات واجملتمعات احمللية 

   تنطوي على تكـاليف،   ١ إىل أن مسألة املشاركة كما وردت يف الفرع          الدولية" كري"منظمة  وأشارت    - ٢٨
كر ضرورة إتاحة الفرصة للمجتمع املـدين   إىل إدراج نص يذ   ودعت أيضاً . ال سيما بالنسبة ملن هم يف فقر مدقع       

وأوصت عالوة على ذلك بإيراد نص      .  الذين يعيشون يف فقر مدقع      وضعفاً للتحدث باسم السكان األكثر هتميشاً    
صريح يذكر الشعوب األصلية والقبلية، وينص على منحها حقها يف املشاركة وحقها يف تقرير أولوياهتا اخلاصة هبا 

 بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان       ١٦٩ما جاء يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         يف عملية التنمية، ك   
 من مشروع املبادئ التوجيهية قضايا األمن االقتصادي للمرأة والقضاء على ٩وأوصت بأن تتناول الفقرة . املستقلة

  .العنف ضد املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف احلكم الدميقراطي

 أن يـدعو مـشروع      الوكالة الدولية إلنقاذ البصر    و الرابطة الدولية ملساعدة املسنني   واقترح كل من      - ٢٩
  .القرارصنع املبادئ التوجيهية الدول إىل تعزيز مشاركة الفقراء املعوقني والفقراء املسنني يف عمليات 

حيق ":  على النحو التايل٧قرة تعديل الف )Light for the World(نور من أجل العامل مؤسسة اقترحت و  - ٣٠
انـدماجهم الكامـل    لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع أن يشاركوا يف مجيع األنشطة اليت تعنيهم وخاصة               

  ...."  يف برامج اجتثاث الفقر املدقعوالفعال

   التمييز والوصم-  باء

لى أهنا تنفي ما لوسائل االتصال عتأويلها  اليت ميكن ١١ عن القلق إزاء الفقرة كوستاريكاأعربت حكومة   - ٣١
  .أثر على عملييت التمييز والوصممن ونظم التعليم 

.  التصحيحي  بشأن العمل  حبيث تشمل بياناً  اإلسهاب فيها    ميكن   ١٢ أن الفقرة    الفلبنيحكومة  وذكرت    - ٣٢
ـ بـاحلقوق و  املتعلقـة   يف إدراج املسائل    التصحيحي  ويف هذا السياق، قد يتمثل العمل         التعلـيم أو    التمييز يف ب

  .تعزيز نظم رصد وسائط اإلعالم ومساءلتها فيما خيص هذه املسائل/إنشاء
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 ينطوي على مساس حبقوق اإلنسان،  أنه إذا كان التمييز ضد من هم أشد فقراًسويسراحكومة وذكرت   - ٣٣
  . أحد أهم أسباب الفقر املدقعفإن التمييز هو أيضاً

أن يشدد مشروع املبادئ التوجيهية علـى أن بعـض           االجتماعيني االحتاد الدويل لألخصائيني  واقترح    - ٣٤
ال تقتصر على املظاهر اخلارجية أو بعض أمناط السلوك، مبا يف ذلك السرقة أو االعتداء أو أشكال العنف األخرى، 

  . دون سواهم مدقعاًالفقراء والفقراء فقراً

األشخاص الذين  ضد  جتب املعاقبة على التمييز     " أنه وإن كانت     جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان    وذكرت    - ٣٥
، فإن مشروع املبادئ التوجيهية ال حيـدد اهليئـة          )١١الفقرة  " (بوصفه انتهاكاً حلقوق اإلنسان    فقر مدقع    يعيشون يف 

على الدول صراحة هو االلتـزام       ١١الفقرة  تفرضه  وااللتزام الوحيد الذي    . املسؤولة عن معاقبة الذين ميارسون التمييز     
فعـدم  ". انتقاد ومكافحة وصم الفقراء وبالترويج لصورة متوازنة وصحيحة لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع             ب"

  . تويل األهايل هذه املهمةذكر أن الدول مسؤولة عن املعاقبة على االنتهاكات قد يفّسر على أنه تشجيع على

 أن مشروع املبادئ التوجيهية ينبغي شعوبحركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الوذكرت   - ٣٦
 باعتبارها  - إىل إقامة آلية للمطالبات على املستوى الدويل تستطيع الدولة من خالهلا            ) أو على األقل يشري   (أن يدعو   
  .أو احلصول على تعويضاتالتمسك حبقها  اللجوء إىل القضاء من أجل -   أو اعتبارياً قانونياًشخصاً

العامة لمؤسسات  ل إىل ختصيص موارد      الدول أيضاً  ١٢أن تدعو الفقرة     الدولية" كري"منظمة  واقترحت    - ٣٧
  . وجود مواطنني ملتزمني يف قطاع التعليم أو قطاع وسائط اإلعالم من أجل تعمل مثالًاليت 

  . استنكاره صراحةً أن الوصم على أساس املركز االجتماعي والدخل ينبغي جلنة تكافؤ الفرصورأت   - ٣٨

 ١يف الفرع صراحة  أن ُيذكر الرابطة الدولية ملساعدة املسنني والوكالة الدولية إلنقاذ البصراقترحت و  - ٣٩
 .بعض الفئات الضعيفة اليت تستحق أن تتخذ بشأهنا تدابري خاصة

 ٢الفرع 

  ترابط احلقوق فيما بينها وعدم قابليتها للتجزئة-  جيم

ية اإلشارة الواردة يف املشروع إىل مفهوم ترابط مجيـع           تسليط الضوء على أمه    إيطاليا حكومة   اقترحت  - ٤٠
  .حقوق اإلنسان فيما بينها وعدم قابليتها للتجزئة

   منظمــة املتطــوعني يف العــامل، ودوفــامركــز حقــوق اإلنــسان التــابع جلامعــة باواقتــرح   - ٤١
)Volontari nel Mondo-FOCSIV( ،رابطة املنظمات غري احلكومية اإليطاليةو) Associazione ONG Italiane (

 بشكل صريح حقوق اإلنسان اليت تشري إليها هذه اجلملة وأن تـذكر احلـق يف   ١٤أن تذكر اجلملة األوىل من الفقرة    
  .العامة العامليةباملنافع التمتع الكامل 
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 مترابطة" تذكر أن مجيع حقوق اإلنسان ١٤إضافة عبارة يف الفقرة  نور من أجل العاملمؤسسة واقترحت   - ٤٢
 .، كما جاء يف إعالن وبرنامج عمل فيينا"فيما بينها

 احلقوق املدنية والسياسية -  دال

، واقترحت إضافة عبـارة إىل      ١٦يف شرح احلق الذي تتناوله الفقرة       اإلسهاب   إمكانية   بلجيكارأت حكومة     - ٤٣
  .هم من بني الفئات الضعيفة لإلشارة إىل األجانب، سواء كانوا يف وضع قانوين أو غري قانوين، باعتبار١٨الفقرة 

 تنطوي على متييز؛ فهؤالء األطفال ليسوا ملكاً      " أطفال الشوارع "عبارة  إن   كوستاريكاحكومة  وقالت    - ٤٤
للشارع وأن وجودهم يف هذا الوضع، باعتبارهم قاصرين، يعين أن الدول أو األوصياء هم الذين تقـع علـيهم                   

ويف . قة أخرى للتعبري عن فكرة كون هؤالء األطفال بـدون مـأوى         وبالتايل حيسن إجياد طري   . مسؤولية محايتهم 
نبغي االستعاضة يو ،)ancianos" (الشيوخ"استعمال كلمة عدم الصيغة اإلسبانية ملشروع املبادئ التوجيهية، ينبغي 

  ).personas adultas mayores" (كبار السن"عنها بعبارة 

االحتاد الدويل لألخصائيني   اقترح  لى صعيد العامل غري املسجلني،      عألشخاص  املئوية ل نسبة  ال الرتفاع   ونظراً  - ٤٥
 نص لإلقرار حبق األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع يف أن            ١٥ أن يرد يف اجلملة الثانية من الفقرة         االجتماعيني

  .نوينأخرى تثبت وضعهم القاوثيقة هوية أو وثيقة احلصول على احلق يف خيوهلم مولدهم، مما  دلوا عنيسجَّ

 أن يسلم مشروع املبادئ التوجيهيـة بـأن          للتنمية االجتماعية  جلنة املنظمات غري احلكومية   واقترحت    - ٤٦
واقترحت أن جرائم الفقراء ارتكاب فئات املهاجرين يؤدي بالفعل إىل املوضوعة من أجل بعض    السياسات  قصور  

ودعـت اللجنـة إىل     .  احلصول على حقـوق    يقر املشروع بأن الالجئني العتبارات اقتصادية حيق هلم هم أيضاً         
 أن يقر املشروع بأن الدول تنتـهك        واقترحت أيضاً . االعتراف حبقوق شىت الشعوب األصلية يف حيازة األراضي       

  . إزاء نظام فاسداحلقوق املدنية والسياسية عندما تتقاعس عن توفري احلماية وال حترك ساكناً

 يشدد على أمهيـة املـشاركة الفعليـة         ١٥يراد نص يف الفقرة      إ نور من أجل العامل   مؤسسة  واقترحت    - ٤٧
  .لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع

، غري كـاف    ١٧ أن وضع برامج تعليمية، على النحو املقترح يف الفقرة           الدولية" كري"منظمة  واعتربت    - ٤٨
على أن وأن تنص لقبيل برامج من هذا االدول ختصيص موارد كافية لوضع  على  واقترحت أن تشترط هذه الفقرة      

  . وتتابعهاالدول هذه الربامجترصد 

 ١٥ توسيع القائمة الـواردة يف الفقـرة         الدولية" كري"منظمة  ونور من أجل العامل     مؤسسة  واقترحت    - ٤٩
والـشعوب  واملصابني بأمراض عقلية،    تكفل الدول محايتها حبيث تشمل املعوقني،       ينبغي أن   لفئات اليت   اخلاصة با 
  .١٩من الفقرة " مع أشخاص القانون اآلخرين" حذف عبارة نور من أجل العاملمؤسسة اقترحت و. األصلية

 إضافة مبادئ توجيهية منفصلة الرابطة الدولية ملساعدة املسنني والوكالة الدولية إلنقاذ البصرواقترحت   - ٥٠
وجه اخلصوص ضرورة مـنح     وأبرزت املنظمتان على    . بشأن احلق يف اهلوية وكذلك احلق يف الضمان االجتماعي        
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نهم من اإلفادة من املستحقات     األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع إمكانية احلصول على وثائق اهلوية اليت متكِّ            
الدول أن  على  واقترحتا أن يشترط مشروع املبادئ التوجيهية       . األخرى مبا فيها الرعاية الصحية والتعليم والعمل      

د مسامهات دورية يف نظم التأمينات الوطنية أو املعاشات التقاعدية اليت من شأهنا تقدم للفقراء العاجزين عن تسدي
كمـا  . شكل حتويالت نقدية غري إسـهامية     على    ومتوقعاً  منتظماً دخالًو،  اً مناسب اًأن تكفل هلم مستوى معيشي    

 الدويل الذي يكون ملزمـاً    إىل طلب املساعدة من اجملتمع      املبالغ  هذه  دفع  اقترحتا أن تلجأ الدول اليت ال تستطيع        
 .بتقدمي هذه املساعدة

  احلق يف الغذاء- هاء 

وعلـى  : " ليكون نصها كما يلي    ٢٠ إعادة صياغة اجلملة الثانية من الفقرة        كولومبيااقترحت حكومة     - ٥١
 وإتاحة  يف احلصول على الغذاء مادياً    احلق   كان أو يف مجاعة،      الدولة واجملتمع الدويل أن يكفال لكل إنسان، فرداً       

 االستعاضة عـن     أيضاً كولومبياواقترحت حكومة   ". السبل االقتصادية له للحصول على موارد الغذاء األساسية       
االستعاضة عن  و ،"والسياساتاآلليات  " بعبارة   ٢١الواردة يف اجلملة الثانية من الفقرة       " اإلصالح الزراعي "عبارة  
  ".نحدرين من أصول أفريقيةامل"بعبارة " ات املنحدرة من الرقيقاألقلي"عبارة 

 بشأن احلق يف الغذاء     ٢٠ إن الصياغة الواردة يف الفقرة       منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة    وقالت    - ٥٢
للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومع      ) ١٩٩٩(١٢ منسجمة مع التعليق العام رقم       ينبغي أن تكون  

 يف  لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كافٍ       وضعتها منظمة األغذية والزراعة      اليتاملبادئ التوجيهية الطوعية    
لكل إنسان احلق يف غذاء مناسب من الناحية الثقافية         : "وفيما يلي الصياغة املقترحة   . الغذائي الوطين  سياق األمن 

يف التحرر فالة احلق األساسي ك كحد أدىن، ،الدول واجملتمع الدويلجيب على و. والتغذوية وخالٍ من املواد الضارة
  ."يف احلصول التدرجيي مادياً واقتصادياً على غذاء مناسب للجميعاحلق األساسي من اجلوع و

األراضي، " ملكية" على أن من املفيد استكمال الفكرة اليت تركز على           غذية والزراعة منظمة األ وأكدت    - ٥٣
غريها من املوارد   براضي و ان احليازة وحقوق االنتفاع باأل    بإضافة مفهومني مها ضم   وذلك  ،  ٢١الواردة يف الفقرة    

  ").ضمان حيازة األراضي("الطبيعية 

توزيع مواد غذائية أو تدابري "و" أشكال توزيع منظمة" توضيح العبارتني غذية والزراعةمنظمة األوطلبت   - ٥٤
عترب فيهـا   يف احلاالت اليت تُ   : "لتايل، واقترحت إعادة صياغة الفقرة على النحو ا       ٢٢الواردتني يف الفقرة    " مشاهبة

شبكة أمان، ينبغي أن يكون الغذاء لتوفري لتقدمي اإلغاثة يف حاالت الطوارئ أو هي أنسب طريقة املساعدة الغذائية 
 بطرق تراعي كرامة اإلنسان     وينبغي أن يكون توزيع الغذاء منظماً     .  من الناحية التغذوية والثقافية     ومناسباً مأموناً

  ."أكرب مشاركة ممكنة للفئات السكانية املعنيةوتكفل 

، على  ٢٣قرة  فالواردة يف اجلملة األوىل من ال     " الدولية" حبذف كلمة    غذية والزراعة منظمة األ وأوصت    - ٥٥
.  سواء كانت هذه املـساعدة وطنيـة أو دوليـة    جنائياًكون فعالًتأساس أن سرقة املساعدة اإلنسانية ينبغي أن       

" هتريب األغذية "وذُكر أن مفهوم    .  ملبدأ النسبية  وذلك نظراً " عقوبات رادعة "وى اشتراط    يف جد  وشككت أيضاً 
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املـواد الغذائيـة    "ومبا أن مفهـوم     .  للحق يف الغذاء   يتطلب املزيد من اإليضاح وقد ال يشكل يف الواقع انتهاكاً         
  ."منتهية الصالحية"بعبارة " ةفاسد"غري حمدد، اقترحت منظمة االغذية والزراعة االستعاضة عن كلمة " الفاسدة

 االهتمام إىل احلالة اخلاصـة      منظمة املتطوعني يف العامل    و جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان    ووجهت    - ٥٦
 إىل أن النساء جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسانوأشارت .  واقترحتا إضافة نص يقر هبذه احلالة،لنساء والفتياتل

ملزارع أو يعشن عليها معرضات بشكل حاد للعنف، مبا يف ذلـك العنـف اجلنـسي      والفتيات الالئي يعملن يف ا    
 منه مسألة سوء املعاملة على أساس ٢١وبالتايل، اقترحت أن يتناول مشروع املبادئ التوجيهية يف الفقرة . والتمييز

  .ة الرحلتقتصر على الرعاأال  أن محاية حقوق الرعي ينبغي وذكرت أيضاً. االنتماء إىل جنس املرأة

ر يف مشروع املبادئ    كِْذأي   إىل عدم وجود      للتنمية االجتماعية  املنظمات غري احلكومية   جلنةوأشارت    - ٥٧
  .حاالت اجلفاف أو التسوناميمن قَبيل التوجيهية للمسؤولية الدولية يف أوقات الكوارث الطبيعية 

 املعنيني يف أشكال توزيع املـساعدة       السكانفئات  مشاركة  بتنظيم   منظمة املتطوعني يف العامل   وأوصت    - ٥٨
  .وتكفل احترام التنوع البيولوجيتتالىف االتكال ، بطريقة ٢٢الغذائية، كما جاء يف الفقرة 

واالمتناع للجوع فوراً    يلزم الدول بالتصدي     ٢٠ إضافة نص إىل الفقرة      الدولية" كري"منظمة  واقترحت    - ٥٩
 أن يقـر املـشروع      واقترحت أيـضاً  . وطالبو اللجوء السجناء  هم  عن جتويع السكان اخلاضعني لواليتها، مبن في      

  .أثناء احلملللمرأة االحتياجات األساسية من قبيل باحلق يف الغذاء، املتعلقة باالنتماء اجلنسي واملتصلة باجلوانب 

نـع  إدراج مسألة م  ب الرابطة الدولية ملساعدة املسنني والوكالة الدولية إلنقاذ البصر       وأوصت كل من      - ٦٠
 .التمييز يف توزيع الغذاء يف حاالت االستجابة اإلنسانية

  احلق يف الصحة- واو 

دقيقة مبا فيه الكفاية الستيعاب كل ما       ليست   ٢٦ أن اجلملة األخرية من الفقرة       بلجيكاحكومة  ذكرت    - ٦١
  .تنطوي عليه مسألة املساعدة الدولية من تعقيد

 أن األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع ينبغي أن          ٢٤لفقرة  ا أن ُيذكر يف     كولومبياواقترحت حكومة     - ٦٢
  .باألولوية يف مجيع اخلدمات الصحيةحيظوا 

 عن رأي مؤداه أن احلصول على سلع وخدمات صحية ضرورية ذات نوعيـة              الفلبنيوأعربت حكومة     - ٦٣
ذه السلع واخلدمات   وينبغي أن تكون ه   . الذين يعيشون يف فقر   أولئك  حق من حقوق    هو  جيدة وبتكلفة متيسرة    

) املالية والعينية (الذين يعيشون يف مشقة باملساعدة      أولئك  وينبغي تزويد   . متيسرة ومتاحة، وال سيما عند احلاجة     
رعاية صحية عالجية، وال سيما يف احلاالت اليت تكون فيها برامج الرعاية الصحية الوقائية   احلصول على   من أجل   

  .منعدمة أو عدمية الفعالية

 يشري إىل عدم وجـود      ٢٧- ٢٤نص يف الفقرات    إيراد   االجتماعينياالحتاد الدويل لألخصائيني    اقترح  و  - ٦٤
  . صعبة التنفيذ٢٧ عن ذلك أن الفقرة فضالًورأى . خدمات صحية يف العديد من مناطق العامل النائية
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تنص على محايـة     صرحية    أن يتضمن الفصل واو أحكاماً     جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان    واقترحت    - ٦٥
  . احلق يف الصحة اإلجنابية للنساء الالئي يعشن يف فقر مدقع

األعضاء البشرية واستغالل األشـخاص     ب بتسليط الضوء على قضية االجتار       جلنة تكافؤ الفرص  وأوصت    - ٦٦
  .الذين يعيشون يف فقر مدقع يف هذه التجارة

بأعلى مستوى ممكن   أن يتناول مشروع املبادئ التوجيهية فكرة التمتع         الدولية" كري"منظمة  واقترحت    - ٦٧
  .من الصحة البدنية والعقلية

األمـراض العقليـة    "إضافة   الرابطة الدولية ملساعدة املسنني والوكالة الدولية إلنقاذ البصر       واقترحت    - ٦٨
  .٢٦إىل قائمة األمراض الواردة يف الفقرة " واملزمنة

  ل على مياه الشرباحلصو  يفق احل-  زاي

 من أجل معاجلة قضية احلق يف احلصول علـى ميـاه          ٣٠ و ٢٩ تنقيح الفقرتني    بلجيكااقترحت حكومة     - ٦٩
  .الشرب معاجلة أفضل باعتبارها قضية معقدة

 إن على الدولة واجب إتاحة مياه الشرب للجميع، لكن الـسكان يتحملـون              كولومبياوقالت حكومة     - ٧٠
رد مياه الشرب وعليهم على األقل أن يدفعوا حداً أدىن من الرسوم مقابل توفري املياه هلم مسؤولية احلفاظ على موا

ولتجسيد العالقة بني التزامات الدولة والـسكان، اقترحـت         . وذلك ضماناً لتمكني الدولة من الوفاء بالتزامها      
ملن يعيشون يف حالة فقر مـدقع     : " على النحو التايل   ٢٩ إعادة صياغة اجلملة األوىل من الفقرة        كولومبياحكومة  

  ".احلق يف احلصول على مياه الشرب، وعلى الدولة واجب ضمان حصوهلم على هذه اخلدمة

 أن يكون للدول أيضاً خيار تقدمي إعانـات ملـن           الفلبني وحكومة   جورجياواقترحت كل من حكومة       - ٧١
  .٢٩ا تنص الفقرة أو جماناً، كم/يعيشون يف فقر مدقع بدالً من توفري املياه مباشرة و

 مراعاة تقرير املفوضة السامية الذي صدر مؤخراً عن نطاق وحمتوى التزامات            إيطالياواقترحت حكومة     - ٧٢
حقوق اإلنسان ذات الصلة اخلاصة حبصول اجلميع على املياه النقية والصرف الـصحي علـى قـدم املـساواة                   

)A/HRC/6/3 .(        ملن يعيشون يف حالة فقر مدقع احلق يف مياه الشرب           وجاء يف هذا التقرير أنه ال ينبغي أن يكون 
. فحسب بل ينبغي، بصورة أمشل، أن يكون هلم أيضاً احلق يف احلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي

احلق يف احلصول، على قدم املساواة مع اآلخرين ودون متييز، على كمية كافية من ميـاه                "أنه  ب  هذا احلق  يعرَّفو
الشرب، والصحة الشخصية، وغـسيل املالبـس،        - ألغراض االستخدامات الشخصية واملرتلية     أمونة  املالشرب  

جلنـة جنـوب    وأيدت   ." لضمان البقاء وحفظ الصحة    - وإعداد الطعام، والنظافة الصحية الشخصية واألسرية       
  . أيضاً توسيع نطاق اجلزء زاي ليشمل احلق يف الصرف الصحيأفريقيا حلقوق اإلنسان

 على أمهية احلق يف احلصول على مياه الشرب بوصفه حقاً مستقالً، كما             إيطاليا أيضاً وشددت حكومة     - ٧٣
وبناًء . الذي قدمته اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) ٢٠٠٢(١٥جاء يف التعليق العام رقم 
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رب منفعة عامة ذات صبغة عاملية، مثلما يدعو إىل عليه، رأت أن يؤكد مشروع املبادئ التوجيهية على أن مياه الش
، وأال يشدد على الترابط بني احلق يف احلصول على املاء واحلق يف احلياة )٤(ذلك العديد من املنظمات غري احلكومية

فحسب بل يشدد أيضاَ على عالقة ذلك احلق الوثيقة حبقوق أخرى من قبيل احلق يف السكن واحلق يف الـصحة                    
  .الغذاءواحلق يف 

 بأن يؤخذ يف احلسبان هنج املساواة بني اجلنسني من حيث احلصول على ميـاه               إيطالياوأوصت حكومة     - ٧٤
  .الشرب والصرف الصحي

 إدراج الفيضانات وغريها من الكوارث الطبيعية بوصفها ظروفاً تقتضي مـن            الفلبنيواقترحت حكومة     - ٧٥
جلنة ، وهو اقتراح أيدته     ٢٩يت ينتشر فيها الفقر، كما تنص الفقرة        الدول توفري مياه الشرب يف املناطق الريفية ال       

  .جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان

   بأن يعاجل مشروع املبادئ التوجيهيـة مـسألة التوزيـع           جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان    وأوصت    - ٧٦
  .العادل للماء

م ميثلون األغلبية الساحقة ممن يلقـون   أن يشار إىل األطفال صراحة ألهن     الدولية" كري"منظمة  واقترحت    - ٧٧
  .حتفهم من جراء فقدان السوائل ومن جراء املاء امللوث

 إدراج مسألة وصـول     نقاذ البصر الرابطة الدولية ملساعدة املسنني واملنظمة الدولية إل      واقترح كل من      - ٧٨
  . املسنني واملعوقني إىل موارد املياه

 أن الضوء ال يسلط متاماً يف مشروع املبـادئ   االجتماعيةللتنمية  ة  جلنة املنظمات غري احلكومي   وذكرت    - ٧٩
ونوهت أيضاَ إىل عدم ورود إشارة خاصة فيه إىل جعل املاء سلعة وإىل             . التوجيهية على حقوق بيئية أوسع نطاقاً     

  .تلوث املوارد الطبيعية بفعل الشركات اخلاصة والدول

  سكن احلق يف امل-  حاء

أن الدول ينبغي أن تكون حرة يف حتديد أولويات سياساهتا يف جمال استئصال الفقر  بلجيكارأت حكومة   - ٨٠
لقى عليها مسؤولية التركيز بوجه خاص على سياسة السكن، كما تنص           استناداً إىل الوضع القائم، بدالً من أن تُ       

  .٣٣الفقرة 

ى حصول الفقراء علـى      أن األنسب أن تؤدي الدول دور امليسر لدى عملها عل          جورجياورأت حكومة     - ٨١
وذكرت أن الصيغة احلالية للفقرة . ٣٢السكن بدالً من أن تكون ملزمة بضمان ذلك احلصول، كما تدعو الفقرة     

                                                      

  مركز حقوق اإلنسان التابع جلامعة بادوفا، ومنظمة املتطوعني يف العامل، ورابطـة املنظمـات غـري                 )٤(
  .احلكومية اإليطالية
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من شأهنا أن تشجع الفقراء على أن يعتربوا توفري السكن أمراً مفروغاً منه، وهذه صيغة ال ميكن تطبيقها عملياً يف       
  .ليت متر مبرحلة انتقاليةالبلدان ذات االقتصاد الضعيف أو ا

  . تفسري احلق يف املسكن يف إطار أمن احليازة بدالً من امللكيةالفلبنيواقترحت حكومة   - ٨٢

 أو ٣١من اجلملة األوىل يف الفقرة " كرمية " حذف كلمة االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعينيواقترح   - ٨٣
املسكن يشمل اجلميع وأنه ينبغي للدول أن تبـذل جهـدها           صوغها صياغة خمتلفة للتعبري عن فكرة أن احلق يف          

  .لضمان احلد األدىن من السالمة واملعايري الصحية ملن يعيشون يف فقر مدقع

 من مشروع املبادئ التوجيهية اهتماماً ٣٢ أن تويل الفقرة جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسانواقترحت   - ٨٤
  .تماء على جنس املرأةخاصاً إلساءة املعاملة القائمة على االن

 أن ينص مشروع املبادئ التوجيهية على أن من واجب الدول إجـراء             الدولية" كري"منظمة  واقترحت    - ٨٥
إصالحات تشريعية وإدارية لضمان حقوق املرأة يف اإلرث وملكية األرض بوصفها شروطاً مـسبقة الستئـصال              

  .٣٣ يف الفقرة "تشديد"بدالً من " أولوية"الفقر، وأوصت باستعمال كلمة 

   احلق يف التعليم ويف الثقافة-  طاء

" الشباب" أنه ال توجد يف مشروع املبادئ التوجيهية أحكام حمددة تتناول مسأليت بلجيكاذكرت حكومة   - ٨٦
  .بوصفهما لبنتني مهمتني يف تيسري إدماج الفقراء ومشاركتهم يف اجملتمع" الرياضة"و

 وتتيح التـدريب    االستمتاع بالثقافة برامج خاصة تتيح    "الثقافة بأهنا    إن تعريف    الفلبنيوقالت حكومة     - ٨٧
ولو ُعّرفت الثقافة تعريفاً يراعي السياق الثقايف حلقوق اإلنسان . حمدود للغاية"  بالفن واألدبواالستمتاعوالقراءة 

 لكان هذا   ٢٠٠٤ي يف عام     الذي أصدره برنامج األمم املتحدة اإلمنائ      تقرير التنمية البشرية  على النحو الذي تبناه     
احلرية الثقافية هـي    : "فهذا التقرير وضع احلرية الثقافية يف سياقها على النحو التايل         . التعريف أمشل وأكثر فائدة   

احلرية اليت ينعم هبا الناس الختيار هوياهتم، ألن يكونوا َمن يشاؤون، والعيش دون استبعاد من خيارات أخـرى                  
رية الثقافية بعدم توفري االحترام، أو االعتراف، لقيم جمموعات ثقافية، أو مؤسساهتا، أو وُتنتهك احل. ذات أمهية هلم

  ).٢٧، ص ٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية " (أساليب حياهتا؛ وبالتمييز واملضرة القائَمني على اهلوية الثقافية

افة فحسب، بل ينبغي أن  على أن أفقر الناس ليس هم احلق يف أن ينعموا بالثق           سويسراوشددت حكومة     - ٨٨
  .ينعموا أيضاً باحلق يف محاية ثقافاهتم وهوياهتم

 أن يشترط مشروع املبادئ التوجيهية صراحة أن تراعي السياسات التعليمية جلنة تكافؤ الفرصواقترحت   - ٨٩
 والفتيـات   اختالف وضع النساء والرجال الذين يعيشون يف فقر مدقع وأن تتدارك التباينات القائمة بني الفتيان              

  .خبصوص استغالل املوارد واحلصول على احلقوق
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   احلق يف العمل-  ياء

  . تشتمالن على أحكام غري قابلة للتطبيق على األمد القصري٣٨ و٣٦ إىل أن الفقرتني بلجيكاأشارت حكومة   - ٩٠

ع إرغـام   ، قائلة إن الدول قـد ال تـستطي        ٣٨ على الصيغة احلالية للفقرة      جورجياومل توافق حكومة      - ٩١
وفرض . األشخاص االعتباريني اخلاصني أو األشخاص الطبيعيني على دفع رواتب أعلى مما يريدون أو مما يستطيعون

هذا االلتزام على القطاع اخلاص يقلل من فرص توظيف السكان أو يؤخر ذلك التوظيف، ألن من األرجـح أن                   
  .رتفعة ارتفاعاً غري طبيعييستأجر أرباب العمل عدداً أقل من الناس بسبب الرواتب امل

 إن احلق يف العمل ينبغي تكملته باإلشارة إىل احلق يف كسب الرزق ألنه ال ميكن                الفلبنيوقالت حكومة     - ٩٢
  .استيعاب كل اليد العاملة يف سوق العمل

  . لتشمل الضمان االجتماعي٣٨ توسيع نطاق الفقرة الدولية" كري"منظمة واقترحت   - ٩٣

 بأن يركز مشروع املبادئ التوجيهية على واجب محاية مجيع األطفال من            الدولية" كري"منظمة  وأوصت    - ٩٤
  .العمل الضار بدالً من السعي إىل فرض حظر على مجيع أشكال عمل األطفال

 أن يشدد مشروع املبادئ التوجيهية على أمهية إزالة احلواجز املادية من أمام جلنة تكافؤ الفرصواقترحت   - ٩٥
  .صفها عقبة كؤوداً تعترض سبيل هؤالء األشخاص عند حبثهم عن العملاملعوقني بو

 توسيع قائمة أشـكال     نقاذ البصر الرابطة الدولية ملساعدة املسنني واملنظمة الدولية إل      واقترح كل من      - ٩٦
ئمـة  التمييز يف التوظيف اليت جيب على الدول واجملتمع أن يبذال قصارى جهودمها إللغائها حبيث تشمل تلك القا                

  .التمييز القائم على اجلنس والعمر واإلعاقة

   احلق يف العدالة- كاف 

 إيالء اهتمام حمدود فحسب لقضية احلق يف احلصول على املعلومات يف سـياق            بلجيكاالحظت حكومة     - ٩٧
  .الفجوة الرقمية اليت تزيد اتساعاً ولضرورة كفاية توزيع املعلومات على الفقراء

 ينبغي أن تكملها إشارة صرحية إىل ٤٠أن اإلشارة إىل املساعدة القانونية يف الفقرة  بلجيكاورأت حكومة   - ٩٨
  .ما يقع على الدولة واإلدارة القضائية من واجب إتاحة فرصة االنتصاف القانوين

 أن مشروع املبادئ التوجيهية ال يـشري إىل         لتنمية االجتماعية لجلنة املنظمات غري احلكومية     والحظت    - ٩٩
  . والفساد والتدابري املتطرفة اليت تتخذها احلكوماتالتعذيب

ينبغي أن يشدد على قدرة األشخاص املهمشني " احلق يف العدالة" إن مفهوم الدولية" كري"منظمة وقالت   - ١٠٠
  .على إنفاذ حقوقهم مثلما يشدد على حاجتهم إىل الدفاع عن أنفسهم عندما يتعرضون لالهتام
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  ٣الفرع 

  لدولة والتعاون الدويل التزامات ا-  الم

 حبيث تعكس على حنو أفضل املعايري القائمة، من قبيل          ٤٤ إىل   ٤٢ بتنقيح املواد    بلجيكاأوصت حكومة     - ١٠١
  . الدويلاملبادئ اليت أرستها جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي خبصوص التعاون

  . إن مسؤولية احترام حقوق اإلنسان تقع على الدول يف املقام األولنسافروقالت حكومة   - ١٠٢

إىل أن أمهية معايري ومقاييس حقـوق       اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع         وأشار    - ١٠٣
فقر املدقع؛ بيد أنه  يف إطار مكافحة ال حقوق اإلنسان ومحايةلتعزيزاإلنسان القائمة أكدهتا اللجنة الفرعية السابقة 

مبوجب املعاهدات   ينبغي توضيح الصبغة اإللزامية لاللتزامات املقترنة بتلك احلقوق يف مشروع املبادئ التوجيهية           
وينبغي أن تعمل الدول واجملتمع الدويل على إعمال احلقوق حىت وإن كانت هذه احلقوق تتطلب جمـرد                 . الدولية

وميكن إنفاذ هذه االلتزامات من خالل عمليات       . ك أي حق يف هذه العملية     ، بشرط أال ُينته   "اإلعمال التدرجيي "
متعددة، ُيضطلع هبا يف آن واحد أو كل على حدة، مبا يشمل اإلجـراءات اإلداريـة، والتـدقيق االجتمـاعي،               

  .، عالوة على هيئات املعاهدات أو البت القضائي"التشهري والتعيري"والتحميص العام و

 الـدول    أن يعترف مشروع املبادئ التوجيهية مبسؤولية       جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان    جلنةحت  رواقت  - ١٠٤
  . على األمد البعيد،لفقر املدقعمن براثن ا اة لتسهيل جناح من ختلصو برامج اجتماعيواجملتمع الدويل عن وضع

املبـادئ   أن يدعو مـشروع      حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب       واقترحت    - ١٠٥
 إىل حتقيق االتساق يف تنفيذ السياسات االقتصادية        ومبزيد من الوضوح   سعياً حثيثاً ىل أن تسعى    التوجيهية الدول إ  

  .املتعددة األطرافوتلك بني االلتزامات الدولية الثنائية كذا  و،واالجتماعية والتجارية الوطنية

ع املبادئ التوجيهية أحكامـاً حتظـر اسـتعمال          أن يتضمن مشرو    املتطوعني يف العامل   منظمةواقترحت    - ١٠٦
  .ضد البلدان النامية") اإلغراق ("البيع باخلسارةسياسات 

أن توفر الضمان االجتماعي واحلماية      إدراج نص يصف واجب الدول       الدولية" كري"منظمة  واقترحت    - ١٠٧
  .للفقراء واملعوزين بأقصى ما تسمح به مواردها

 االنتباه إىل االلتزامات اليت تضطلع هبا الـدول مبوجـب            حلقوق اإلنسان  صلمؤسسة مارانغوبو وجهت  و  - ١٠٨
اليت أعيد تأكيدها   القمة العاملي للتنمية االجتماعية، و    عمل مؤمتر   لتنمية االجتماعية وبرنامج    بشأن ا إعالن كوبنهاغن   
 الدولية ينبغي أال يكون هلـا       املساعدةعن فكرة أن    مشروع املبادئ التوجيهية     بأن يعبِّر    وأوصت. يف إعالن األلفية  

  .طابع اإلغاثة املؤقتة وإمنا طابع الدعم االقتصادي والتقين الرامي إىل حتقيق االستقالل االقتصادي للبلدان الفقرية

 لسرعة التصدي للكوارث الطبيعيـة،      ٤٣ إيالء اهتمام خاص يف الفقرة       الدولية" كري"منظمة  واقترحت    - ١٠٩
، وإىل هذه البياناتوإىل وضع نظم إلنتاج  ،رات اإلنذار املبكر توافق اآلراء بشأن مؤشودعت إىل حتقيق املزيد من

  .القرارات من أجل توفري البضائع واخلدمات األساسيةترشيد عملية اختاذ 
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 أن يشترط مشروع املبادئ التوجيهية عدم التمييز يف التعـاون           "نور من أجل العامل    "ؤسسةمواقترحت    - ١١٠
  .نون واملسنوالنساء واألطفال واملعاقومن بينها للفئات املهمشة أو املستضعفة، ء اهتمام خاص الدويل، وإيال

ج فقرة جامعة عن    إدرا نقاذ البصر الرابطة الدولية ملساعدة املسنني واملنظمة الدولية إل      واقترح كل من      - ١١١
، على النحو ذوي اإلعاقات جودوحسب اجلنس والعمر ومفصلة بيانات عن الفقر  تجميعبأن تقوم واجب الدولة 

ن تركيبة األسر حبسب العمر واجلنس واإلعاقة والوضع        ينبغي للدول أن جتمع وحتلل بيانات الفقر اليت تبيِّ        : "التايل
  ".االجتماعي االقتصادي

  مكافحة الفقرجمال  واجبات الكيانات العامة واخلاصة ومسؤولياهتا يف -  ميم

كافية لتدقيق أنشطة ينبغي أن تكون ، ٤٦الفقرة املدعو إليها يف قابة املستقلة، لرا أن بلجيكاحكومة ذكرت   - ١١٢
  .زائدة عن احلاجة" الرقابة العامة"املنظمات العاملة يف جمال استئصال الفقر، وبناء عليه ميكن اعتبار اإلشارة إىل 

تعـداداً أكثـر     ٤٥الفقـرة   هلا  تتناويئات العامة واخلاصة اليت     أنواع اهل تعداد   الفلبنيواقترحت حكومة     - ١١٣
  .الشركاتالقطاع اخلاص وتفصيالً، مبا يشمل مؤسسات 

أن يشار علـى وجـه التحديـد إىل     )Volontari nel Mondo ( املتطوعني يف العاملمنظمةواقترحت   - ١١٤
م الدويل  عن احترام النظا على أهنا مسؤولة يف أعماهلا    مؤسسات قطاع األعمال  الشركات عرب الوطنية وغريها من      

  .حلقوق اإلنسان ومشروع املبادئ التوجيهية

  أن يوىل للهيئات الدولية املتخصصة ومؤسسات منظومة حلقوق اإلنسانصمؤسسة مارانغوبولواقترحت   - ١١٥
،  ينبغيلبنك الدويل وصندوق النقد الدويلوقالت إن ا.  يف مشروع املبادئ التوجيهيةمستقلاألمم املتحدة اهتمام 

برنامج األمـم   ومن بينها    كل شيء، أن يتعاونا بشكل وثيق مع املنظمات ذات الواليات املتخصصة،              وقبل أوالً
 ملعاجلـة خمتلـف     -  املتحدة اإلمنائي ومنظمة األغذية والزراعة ومفوضية حقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العاملية          

  .جوانب قضية الفقر املدقع

  قـد   إلزام املنظمات بتقدمي إقرارات عن أنـشطتها         ن جمرد  عن قلقها أل   الدولية" كري"منظمة  وأعربت    - ١١٦
 تقييماتتتيح علناً ذه املنظمات أن أنه ينبغي أن ُيطلب أيضاً من ه     ، ورأت   ال يكون وسيلة كافية لضمان املساءلة     

ذلك ، ألن   ٤٧الفقرة  هو مقترح يف    وحذرت من متويل اجملتمع الدويل احلركات االجتماعية، كما         .  املتاحة عملها
جوانب ض بالتايل رغبتها وقدرهتا على حتدي       استقالل احلركات االجتماعية وأن يقوِّ    من شأنه أن يعرِّض للخطر      

  .  اليت متثل إشكاليةنظام املساعدة الدويل

   مع مشروع املبادئ التوجيهيةاليت تتماشى األنشطة اجلارية -  ثالثاً
شى مع مشروع املبادئ ا املستويني الوطين والدويل اليت تتماألنشطة املنفذة علىعن  العديد من اجمليبنيأفاد   - ١١٧

 عدداً من النصوص التشريعية واللوائح التنظيمية املهمة عن التـضامن الـوطين             اجلزائرفقد اعتمدت   . التوجيهية
يـا  ترينيداد وتوباغو واجلمهورية الدومينيكية واجلماهريية العربية الليبية ورواندا ورومان        أما  . ومكافحة الفقر 
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وتشاركياً، على النحو املعترف به يف      هنجاً متكامالً ومتعدد القطاعات     فقد اعتمدت    والعراق وكرواتيا واليمن  
 الـربامج   يف جمال  آليات ملراقبة تنفيذ قرارات احلكومة املركزية        ترينيداد وتوباغو فلـ. شروع املبادئ التوجيهية  م

 تـشرين   ١٧ ( اليوم الدويل الستئصال الفقر    يف و ،ستبعادمكافحة اال بشأن   يوجد قانون    فرنساويف  . االجتماعية
وعلى املستوى اإلقليمي، اعتمـد     . أعلن الرئيس الفرنسي أن مكافحة الفقر ستعترب أولوية وطنية         )أكتوبر/األول

أطلق و ،قر واالستبعاد االجتماعيزاً على احلق يف احلماية من الف مركّ، امليثاق االجتماعي األورويباالحتاد األورويب
  .٢٠١٠جدول أعمال لشبونة هبدف تيسري استئصال الفقر حبلول عام 

   اخلطوات القادمة املقترحة-  رابعاً
 إىل إمكان استعمال مشروع املبـادئ التوجيهيـة        )٥(احلكومات واملنظمات غري احلكومية   أشار عدد من      - ١١٨

تلك أعربت  و.  تقدمي اخلدمات االجتماعية   ساعدة اهليئات اليت ترصد   مل لتنفيذ املزيد من السياسات و     لحافز ودلي ك
جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة مشروع املبادئ التوجيهية يف         احلكومات واملنظمات عن أملها يف أن يعتمد        

فرنسا وأوصت حكومة   .  واقترحت الدعوة إىل وضع إعالن عن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان          ،أقرب وقت ممكن  
  .وق اإلنسان فريقاً عامالً لبحث حمتوى مشروع املبادئ التوجيهية مبزيد من التفصيلبأن ينشئ جملس حقحتديداً 

                                                      

إيطاليا، وترينيداد وتوباغو، ورواندا، وفرنسا، وجلنة العامل الرابع األوروبية، ورابطة املنظمات غـري              )٥(
 احلكومية للتنمية االجتماعية، ومؤسسة مارانغوبولص حلقوق اإلنسان، ومنظمة         احلكومية اإليطالية، وجلنة املنظمات غري    

  .الدولية، وجامعة بادوفا" كري"
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  املرفق األول

  عرب اإلنترنت نتائج مشاورة اجملتمع املدين 
  شأن مشروع املبادئ التوجيهيةب

  مكامن القوة

:  القضايا التالية  رحب اجمليبون عموماً مبشروع املبادئ التوجيهية وأعربوا عن تقديرهم إللقاء الضوء على             
ضرورة احترام الفقراء ومراعاة كرامتهم؛ واحلاجة إىل هنج يقوم على حقوق اإلنسان؛ وضرورة متكني الفقراء من                
املساعدة الذاتية واملشاركة يف جهود استئصال الفقر؛ والعالقات بني الفقر والتمييز والوصم؛ وأمهية اخلطـط أو                

لى الفقر املدقع واالستبعاد؛ ووجود الفقر املدقع يف مجيع بلدان العامل؛ وأثر الفقر التدابري الوطنية والدولية للقضاء ع
  .على إعمال مجيع فئات حقوق اإلنسان وممارستها

  مواطن الضعف

انصب أساساً عدم الرضا عن مشروع املبادئ التوجيهية على تطبيق تلك املبادئ وعلى وسائل إنفاذهـا                  
ورئـي أن   . ن مسؤولية القطاعني العام واخلاص ينبغي أن تكون إلزامية ال طوعية          واعترب جميبون عدة أ   . مستقبالً

. العمل الفردي واجلماعي والشراكات بني خمتلف األطراف املعنية ووجود مواقيت وأطر حمددة هي عوامل أساسية
 جمـال التنميـة وأن   ونبه بعض اجمليبني إىل ضرورة أن تثق يف املنظمات غري احلكومية العناصر الفاعلة األخرى يف             

  .تكون تلك املنظمات مسؤولة عن رصد تقارير احلكومات بشأن تنفيذ مشروع املبادئ التوجيهية

وأشار جميبون عدة إىل أنه ينبغي إمداد منظمات اجملتمع املدين باملوارد الكافية وبناء قدرهتا على تويل هذه         
تدريب؛ واقُترحت حلول متعددة، من بينها تبادل أفضل        وشدد اجمليبون على احلاجة إىل ال     . احلقوق واملسؤوليات 

املمارسات بني الشركاء؛ وبناء قدرات موظفي التدريب والتدريس؛ والعمل مع اجملتمع املدين، وإقامة شراكات بني 
املنظمات غري احلكومية من بلدان الشمال وبلدان اجلنوب أو بني احلكومات الوطنيـة أو اإلقليميـة أو احملليـة                   

  .نظمات احملليةوامل

إذ يلزم . وقال بعض اجمليبني إن مشروع املبادئ التوجيهية ال يشدد مبا يكفي على احلاجة إىل املوارد املالية  
  .دعم مايل، إضافة إىل الدعم التقين واإلداري، حلشد املوارد وحتديد اخلدمات املالية اليت تليب احتياجات الفقراء

النساء، واألطفال، والشعوب األصلية، (ى مشاركة بعض الفئات املهمشة واقترح بعض اجمليبني التشديد عل  
  ).وضحايا اجلذام، واملهاجرين واملشردين، وضحايا الصراعات املسلحة، واملعوقني

وفيما خيص الصياغة، اعترض بعض اجمليبني عن تعاريف الفقر والفئات املهمشة وغريها من املصطلحات                
  .املبادئ التوجيهيةاحملددة املستعملة يف مشروع 
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وأخرياً، رأت منظمات اجملتمع املدين من بلدان اجلنوب أن مشروع املبادئ التوجيهية ال جيسد مبا يكفي                  
 الثقافيـة واإلحبـاط     - مشاكل الفساد، والصراعات وأثرها على التمييز، والقيم االجتماعية         (خصائص السياق   

  ).راعاتوضعف ثقة الفقراء يف اجملتمعات اليت متزقها الص

  املفتقدةالعناصر 

انتقد جميبون عدة عدم وجود توصيات تتناول تنفيذ مشروع املبادئ التوجيهية، ال سيما بشأن كيفيـة                  
ومن . تصميم استراتيجيات متعددة التخصصات لصاحل الفقراء وكيفية إشراك الفقراء يف سالسل القيمة االقتصادية

  . التوجيهية التوصية بنشر النص يف كل بلد وبكل لغةالعناصر املفتقدة أيضاً يف مشروع املبادئ

وأملح البعض إىل عدم اإلشارة إىل سياق االقتصاد الكلي األوسع نطاقاً، من قبيل اآلثار السلبية لتحريـر                   
  .التجارة على مستويات الفقر يف البلدان النامية

ف حمددة وإحاالت إىل النصوص ورأي بعض اجمليبني أن النص يفتقر إىل وجود مبادئ ومصطلحات وتعاري  
  .القانونية القائمة

  أثر تنفيذ مشروع املبادئ التوجيهية على عمل اجمليبني

 سيتيح للفقراء حتديد - إن جتسدت يف التشريعات - رأى العديد من اجمليبني أن فهم أسباب الفقر وعواقبه   
ات املنظمات احمللية على تيسري هذا االلتزام واتفق معظمهم يف أن مشروع املبادئ التوجيهية سيعزز قدر. أولوياهتم

  .لو أتيحت هلم برامج تدريبية وبرامج تعليمية تقوم على حقوق اإلنسان

  ) وليس الفقـراء فقـط    (وأمجعت األغلبية على أن مشروع املبادئ التوجيهية سيفيد اجملتمع احمللي ككل              
  ).هاجرون واليتامى واألطفال وغريهموهي النساء والشعوب األصلية وامل(ال سيما الفئات املهمشة 

وسيمكِّن تنفيذ مشروع املبادئ التوجيهية معظم اجمليبني من العمل بصورة أوثـق مـع الفقـراء ومـن              
  .االضطالع بأنشطة جديدة من قبيل تفسري املبادئ ونشرها لصاحل صناع القرار والفقراء

ولد أداة جديدة للدعوة من أجل حتقيق األهداف ويرى معظم اجمليبني يف تنفيذ مشروع املبادئ التوجيهية م  
وهذا اإلطار سيساعد   . اإلمنائية لأللفية وورقات استراتيجية احلد من الفقر، استناداً إىل إطار قانوين مشترك جديد            

  . على تنسيق اإلجراءات والشراكات على أرض الواقع وبناء أسس حوارات فعالة بني أطراف معنية متعددة

فقد أشار  . جمليبني ما زالت لديهم هواجس بشأن أساليب إنفاذ مشروع املبادئ التوجيهية          بيد أن بعض ا     
  .بعضهم إىل أن رصد تنفيذ املبادئ قد يكون أحد أدوار اجملتمع املدين األساسية
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  املرفق الثاين

  املشاورات بشأن مشروع املبادئ التوجيهية 
  مع أشخاص يعيشون يف حالة فقر مدقع

 العامل الرابع بشأن مـشروع      - اليت نظمتها احلركة الدولية ملساعدة العاجزين عجزاً كلياً         إن املشاورات     
املبادئ التوجيهية، وعقدت يف بولندا وبريو وتايلند والسنغال وفرنسا، مكِّنت األفراد مـن خمتلـف اخللفيـات                 

حملرومون مع الفقر املدقع ومن أجل      االجتماعية واملهنية من االلتقاء من أجل حتسني فهم الطريقة اليت يتعايش هبا ا            
  .تقييم مشروع املبادئ التوجيهية

وطلُب جملس حقوق اإلنسان التماس وجهات نظر األفراد الذين يعيشون يف حالة فقر مدقع يشكل مبادرة   
مفيدة جداً ومبتكرة، تفضي إىل حتسني فهم طريقة هتيئة الظروف الالزمة ألخذ جهـود األشـخاص والـسكان       

  .ين وجتارهبم وأفكارهم بعني االعتبار متاماً لدى وضع النصوص الدوليةاملستبعد

  :وقد أبرز تبادل اآلراء النقاط التالية  

ال ميكن القضاء على الفقر املدقع عن طريق العمل اخلريي، وينبغي أال حتطم املساعدة كرامة املتلقني وأال                   
صة العاملة يف جمال مكافحة الفقر املدقع أن تنظر إىل هـذه            وينبغي للهيئات العامة واخلا   . حتطم قُدرهتم اإلبداعية  

  .املساعدة على أهنا دعم وشيء مالزم يستندان إىل الثقة واالحترام

وشدد املشاركون يف املشاورات واألشخاص الذين أرسلوا تعليقات تشديداً خاصاً على احلق يف حيـازة         
صحة، واحلق يف التعليم حبيث ال ُيضطر أطفاهلم إىل معاناة نفس وثائق مواطنة رمسية، واحلق يف الغذاء، واحلق يف ال

. وطلب املشاركون زيادة التشديد يف مشروع املبادئ التوجيهية على احلق يف العيش كأسرة. املصاعب اليت عانوها
ال وَمن يعملون منهم شهدوا على صعوبة ظروف عملهم وعلى األجر الزهيد الذي حيصلون عليه، مما جيعل من احمل

وطلبوا أن يـدرَّس يف     . أن يفلتوا من براثن الفقر، وطلبوا إدراج احلق يف إجازات يف مشروع املبادئ التوجيهية             
  .املدارس، بدءاً من املستوى االبتدائي، التضامن واالحترام، استناداً إىل القيم األخالقية للبلدان

 على القضاء على الفساد لضمان أن       وكانت هناك آمال عريضة معقودة على أن تعمل السلطات العامة           
وطلب املشاركون أيضاً إنفـاذ     . تصل املساعدة بالفعل إىل من هم أحوج إليها، بدالً ممن هم أفضل حاالً نسبياً             

وكانت لديهم هواجس بشأن إمكانية القضاء      . القوانني اخلاصة باحلق يف العمل، ومحاية األطفال من أن ُيتجر هبم          
وقالوا أيضاً إنه ينبغي حتسني عملية . إذا حتقق ذلك يف إطار سياسة كلية لزيادة دخل األسرعلى عمل األطفال، إال 

وطلبت النساء أيضاً زيادة إشراكهن يف صنع القرار ويف بـرامج  . نشر املعلومات عن احلقوق واللجوء إىل العدالة 
  .مكافحة الفقر
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. أن توضع الربامج والسياسات مبشاركتهم    وأعلن املشاركون أهنم يريدون من السلطات أن تعترف هبم و           
وأكدوا جمدداً أن أولئك الذين يتقلدون مناصب املسؤولية فيما يتعلق بالفقراء ينبغي أن يلتقوا هبم ويتحدثوا إليهم     

وإقامة عالقات حقيقية هي أمر يستغرق وقتاً ألن الفقراء غالباً          . لكي يكسبوا ثقتهم ويشركوهم يف إجياد احللول      
  .يكونون موضع جتاهل واستغاللجداً ما 

وأظهرت املشاورات مجيعها أن مشروع املبادئ التوجيهية جيسد جتارب األفراد الذين يعيشون يف حالـة                 
وكان فيها تأكيد باستمرار على اإلصرار على عدم إغفال أي أحد أو . فقر مدقع وجيسد آماهلم وتعطشهم للكرامة

  .االستبعاد االجتماعياستثنائه أو ممارسة التمييز ضده بسبب 
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  ملتحدة واملنظمات احلكومية الدوليةوكاالت األمم ا

  منظمة األغذية والزراعة  

  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة  

  منظمة التجارة العاملية  
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  اخلاصة التابعون لألمم املتحدةأمناء اإلجراءات 

  الدكتور أرجون سنغوبتا، اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والفقر املدقع  

  الوطنية املعنية حبقوق اإلنسانؤسسات امل

  اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان  

  مكتب أمني مظامل كرواتيا  

  جلنة ماليزيا حلقوق اإلنسان   

  اللجنة الوطنية املكسيكية حلقوق اإلنسان  

  جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان  

  منظمات اجملتمع املدين

   املنظمات غري احلكومية اإليطاليةرابطة  

  الدولية" كري"منظمة   

   العامل الثالث- أوروبا الوسطى  

  جلنة العامل الرابع األوروبية  

  جلنة تكافؤ الفرص  

  الرابطة الدولية ملساعدة املسنني واملنظمة الدولية إلنقاذ البصر  

  االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني  

  رابع  العامل ال- احلركة الدولية ملساعدة العاجزين عجزاً كلياً   

  "نور من أجل العامل"مؤسسة   

  مؤسسة مارانغوبولص حلقوق اإلنسان  

  حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب  

  لتنمية االجتماعيةلجلنة املنظمات غري احلكومية   

 منظمة املتطوعني يف العامل  
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