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 الدورة الرابعة والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٧١البند 

ــها    ــسان ومحايتـ ــوق اإلنـ ــز حقـ ــوق  : تعزيـ ــسائل حقـ مـ
اإلنــسان، مبــا يف ذلــك النــهج البديلــة لتحــسني التمتــع 

       ةالفعلي حبقوق اإلنسان واحلريات األساسي
 سان والفقر املدقع تقرير اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلن    

  
 مذكرة من األمني العام    

بأن حييل إىل أعضاء اجلمعية العامـة التقريـر بـشأن مـسألة حقـوق               العام  يتشرف األمني     
اإلنسان والفقر املدقع املقدم من ماغـدالينا سـيبولفيدا كارمونـا، اخلـبرية املـستقلة املعنيـة مبـسألة                   

  .٨/١١لس حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان والفقر املدقع، عمالً بقرار جم
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  تقرير اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع    
    

  موجز  
واليـة خـبرية األمـم املتحـدة املعنيـة مبـسألة             ١١ /٨حيدد قرار جملـس حقـوق اإلنـسان           

 وتركز اخلبرية أنشطتها على إدماج منظـور حقـوق اإلنـسان يف           .حقوق اإلنسان والفقر املدقع   
اجلهود الدولية واإلقليمية والوطنية للحد من الفقر وهي تـويل حاليـاً نظـم احلمايـة االجتماعيـة                  

  . اهتماماً خاصاًجتماعيوالضمان اال
ويعاجل هذا التقرير أثر األزمة املالية العاملية احلاليـة علـى األشـخاص الـذين يعيـشون يف             

ه األزمـة تتـيح الفرصـة لتجـاوز إعـادة      ويشدد علـى أن هـذ   .فقر مدقع ومتتعهم حبقوق اإلنسان   
 النظم املالية والنقدية العاملية ووضع البشر يف صدارة تدابري السياسات عن طريـق تعزيـز                كلةهي

ويـصف التقريـر كيـف       .نظم احلماية االجتماعيـة مـن منطلـق هنـج قـائم علـى حقـوق اإلنـسان                 
مايـــة االجتماعيـــة وتـــوفر تقـــدم معـــايري حقـــوق اإلنـــسان إطـــاراً معياريـــاً العتمـــاد تـــدابري احل 

وباإلضافة إىل إعـادة التأكيـد علـى اإلرادة الـسياسية            .التوجيهات إلعدادها وتنفيذها وتقييمها   
إلنقاذ االقتصادات، حيث التقرير اجملتمع الدويل علـى اختـاذ اإلجـراءات وحـشد الـدعم بغـرض         

األزمـات االقتـصادية    األشخاص الـذين ال يزالـون يعـانون مـن أكثـر نتـائج               متتع    استمرار كفالة
  .حدة باحلماية والدعم عن طريق اعتماد نظم احلماية االجتماعية وتعزيزها
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 مقدمة  -ال أو  
، دعــا جملــس حقــوق اإلنــسان اخلــبرية املــستقلة املعنيــة مبــسألة حقــوق ٨/١١يف القــرار   - ١

 . اإلنسان والفقر املدقع إىل اإلسهام يف اجلهود الدولية املتصلة بالقضاء على الفقر

ــام   - ٢ ــدورة    ، ٢٠٠٩ويف ع ــستقلة يف ال ــتثنائيةشــاركت اخلــبرية امل ــس  االس ــرة جملل  العاش
أثر األزمات االقتصادية واملالية العامليـة علـى اإلعمـال العـاملي            ”بشأن موضوع    حقوق اإلنسان 

وأرسلت أيـضاً مـسامهة كتابيـة إىل مـؤمتر األمـم املتحـدة              . “حلقوق اإلنسان والتمتع الفعلي هبا    
 يــة عــشروخــالل الــدورة احلاد .يــة واالقتــصادية العامليــة وأثرهــا علــى التنميــةاملعــين باألزمــة املال

 النقديــة مــن  اخلــبرية املــستقلة تقريــراً حيلــل بــرامج التحــويالتقــدمتجمللــس حقــوق اإلنــسان، 
 .منظور حقوق اإلنسان

ــر    - ٣ ــل هــذا التقري ــيت أدت إىل جتــدد ا وحيل ــة يف  األســباب ال ــة االجتماعي الهتمــام باحلماي
 أنـه يـتعني النظـر إىل مبـادئ          يـرى و. ر األخرية، وكيف ترجم ذلـك إىل ممارسـات عمليـة          األشه

 . حقوق اإلنسان ومعايريها بوصفها أولوية يف هذا الصدد

 .حملة عامة عن أثر األزمة املالية العاملية على التمتـع حبقـوق اإلنـسان         أوال يقدم التقرير و  - ٤
 ويـشري إىل الـشروط املطلوبـة        .مايـة االجتماعيـة   مث يصف إطار حقوق اإلنسان احلايل لـنظم احل        

ويــصف  .العتمــاد هنــج قــائم علــى حقــوق اإلنــسان بغــرض املــساعدة يف تنفيــذ هــذه املبــادرات
وخيـتم   . علـى املـستوى الـدويل لتعزيـز احلمايـة االجتماعيـة            تأيضاً املبادرات األخرية الـيت أعلنـ      

الجتماعيــة باســتخدام هنــج قــائم علــى توصــيات مــن أجــل تعزيــز نظــم احلمايــة اتقــدمي التقريــر ب
 . حقوق اإلنسان

  
 احلاجة امللحة للوفاء بااللتزامات الطويلة األجل   - اثاني  

يف بـراثن الفقـر والفقـر       سريعاً  يف األشهر األخرية، وقع ماليني الناس يف مجيع القارات            - ٥
ومـا ترتـب عليـه مـن تبـاطؤ          األسواق املالية بالبلدان املتقدمة النمـو       النتكاس يف   لنتيجة  كاملدقع  

  .)١(االقتصاد العاملي
 احلالية علـى الفقـراء مـثري للجـزع           العاملية غري املسبوق لألزمة االقتصادية واملالية     واألثر  - ٦

 يف مجيـع  عميمهـا احلاجـة امللحـة إلنـشاء نظـم محايـة اجتماعيـة وت      علـى  األزمة هذه   دلوت .جداً
 املزيـد   دفـع احلؤول دون   عيشون بالفعل يف الفقر و    محاية األشخاص الذين ي    أرجاء العامل بغرض  

__________ 
واشــنطن (حالــة طــوارئ إمنائيــة : ٢٠٠٩نظــر علــى ســبيل املثــال البنــك الــدويل، تقريــر الرصــد العــاملي لعــام  ا  )١(  

  . من النسخة اإلنكليزية٢  و١. ، ص)٢٠٠٩العاصمة، 
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 اعتمــاد ستلزموتقــدم معــايري حقــوق اإلنــسان إطــاراً معياريــاً يــ .فقــرملقاســاة حيــاة المـن النــاس  
 . تدابري احلماية االجتماعية ويقدم التوجيهات إلعدادها وتنفيذها وتقييمها

ــ  - ٧ ال ســيما لــدى الفئــات   لألزمــة نتــائج مــدمرة علــى التمتــع حبقــوق اإلنــسان،   توكان
الرتفـاع الـسريع    وا .الضعيفة، ويتطلب ذلك إيالء االهتمام الفوري واختاذ اإلجراءات الفوريـة         

فممـا أسـهم إىل حـد كـبري يف مـا ميكـن أن                .التنبـؤ بـه   حادثاً ال ميكن    ال يعد     الفقر معدالتيف  
طر االقتـصادية   فشل الدول يف محاية الـسكان مـن املخـا         يسمى بكارثة يف جمال حقوق اإلنسان       

 بصورة ضئيلة أو ال يـستفيدون علـى اإلطـالق          يف املائة من سكان العامل يستفيدون        ٨٠وكون  
 .)٢(من تغطية احلماية االجتماعية الكافية

ــة، علــى غــرار     - ٨ ــسابقة وتــبني األزمــة احلالي ــة  األزمــات ال ــة االجتماعي ، أن إمهــال احلماي
ويف حـني قـد يكـون    . ضـر واملـستقبل مثنـاً باهظـاً    وتوفري اخلدمات االجتماعية يكبـد أجيـال احلا   
 آثـاره علـى العديـد مـن األشـخاص           فقـد تـستمر   التباطؤ االقتصادي الفعلي حمـدوداً يف الوقـت،         

 األساسـية خـالل فتـرة      العاجزين عـن حتمـل االحتياجـات      وقد توقع األزمة األشخاص     . ألجيال
 املـدقع لبقيـة حيـاهتم، وقـد يعـيش           يف بـراثن الفقـر     للـدخل    ة الـشديد  النـدرة مطولة من البطالـة و    

 . يف الفقر مدى احلياةأيضا أبناؤهم 

 أو عمــالً مــن خيــار سياســة بــديلضــمان االســتفادة مــن احلمايــة االجتماعيــة  ال يعــدو  - ٩
وعـالوة   .أعمال الرب واإلحسان بل التزامـاً منـصوصاً عليـه يف القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان          

ــك،   ــى ذل ــدالئل يف عل ــشري ال ــة       األت ــن احلماي ــشاملة م ــتفادة ال ــة االس ــسابقة أن كفال ــات ال زم
 .)٣(قرار اقتصادي سليم االجتماعية هي

 عـن عـزمهم علـى التـصدي     بـصورة متكـررة  ويف األشهر األخـرية، أعـرب قـادة العـامل           - ١٠
 أو حنـو  (تريليـون دوالر     ١٨  بقيمـة تـصل إىل      عام متويلويدل ختصيص    .الهنيار األسواق املالية  

يف املـصارف، وتـأميم     جديـدة   ضخ رؤوس أمـوال     لـ  )٤()ائة من الناتج العاملي اإلمجـايل     يف امل  ٣٠
فز مـايل تبلـغ   ا وكـذلك إعـداد خطـط حـ    ،ألصـول املاليـة  ل وتوفري الـضمانات   ،املؤسسات املالية 

 .ألزمـة ل إرادة سياسـية غـري مـسبوقة مـن أجـل التـصدي              علـى  تريليون دوالر،  ٢,٧قيمتها حنو   

__________ 
سات الدوليـة مـن أجـل        الـسيا   مركـز  اعية،برنامج األمم املتحدة اإلمنائية، التحويالت النقدية واحلماية االجتم         )٢(  

  .٢٠٠٨، النمو الشامل
  )٣(  Martin Ravallion, "Bailing out the World's Poorest", Policy Research Working Paper 4763 (World Bank, 

Washington, D.C., October 2008).  
  )٤(  A/CONF.214/4٣. ، ص.  
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جــل للحــد مــن الفقــر  ســية مماثلــة لكفالــة ترمجــة التعهــدات الطويلــة األ  إرادة سياتوليــدوجيــب 
 .  ملموسةوالقضاء عليه إىل إجراءات ونتائج

 زخـم سياسـي كـبري لـصاحل االسـتثمارات يف جمـال احلمايـة          وجـود   علـى  دالئـل وهناك    - ١١
ة النظـر  إال أنـه مـن املهـم أال تكـون أي تـدابري جيـري اختاذهـا قـصري                 . لألزمة تصدياً ةاالجتماعي

وال جيـب أن تركـز الـدول فقـط علـى إجيـاد               .وأال تتجاهل االلتزامات املتعلقة حبقـوق اإلنـسان       
فمثـل   .يف بنيان النظام املايل والنقدي الـدويل       اليت كشفت عنها األزمة    احللول للمشاكل اجللية  

ع جــراء األزمــة موقــمــن مــا مل حيتــل األشــخاص الــذين يعــانون  لــن تكــون كافيــة التــدابريهــذه 
 . مل تتخذ اخلطوات حلماية حقوقهمما  واالهتماماتالصدارة يف جدول 

 اإلرادة الـسياسية إلنقـاذ االقتـصادات، جيـب أن حتـشد       علىتأكيدالوإىل جانب إعادة    - ١٢
 مـن أجـل القـضاء علـى الفقـر واحتـرام             األجـل  للوفاء بااللتزامات الطويلة     لعملاجلمعية العامة ا  
 بأن نظم احلمايـة     تسليملللقبول وا آن األوان   فقد   عن األزمات،    وبغض النظر . حقوق اإلنسان 

ــة إىل        ــوفري احلماي ــاء علــى حنــو فعــال هبــذه االلتزامــات عــن طريــق ت ــة ضــرورية للوف االجتماعي
 . أكثر نتائج الصدمات االقتصادية حدةمن األشخاص الذين ال يزالون يعانون 

فامليزانيــات . عيـة لـيس مبهمـة يـسرية    جتمااالمايــة احلومـن املـسلم بـه أن إنـشاء خطـط        - ١٣
احملدودة تزيد هذا التحدي، ال سيما خـالل فتـرة مـن االضـطرابات االقتـصادية، ولكـن معـايري                    

وجيـب   . اعتماد خطط محاية اجتماعية يف مجيـع األوقـات    لزمحقوق اإلنسان امللزمة قانونياً تست    
 . إعمال حقوق اإلنسانالتشديد على أن سياسات احلماية االجتماعية وخططها تسهم يف 

 يف جمـال  اتوال يسبغ اعتماد هنج قائم علـى حقـوق اإلنـسان يف مـا يتعلـق باالسـتثمار             - ١٤
محايتها مـن   أيضاً يف     بل يساعد  ، فحسب احلماية االجتماعية مشروعية على هذه االستثمارات     

 . يف احلكومات االستقرار السياسي اليت قد تسببها التغريات مآثار الفساد واحملسوبية وانعدا
  

 نظم احلماية االجتماعية   -ا ثالث  
ــة االجتماعيــة بأهنــا تــشمل جمموعــة كــبرية مــن    ألغــراض هــذا التقريــر، تعــرَّ   - ١٥ ف احلماي

قـادرين  لألفـراد واجلماعـات، لل    ومواطن الضعف   السياسات املعدة من أجل التصدي للمخاطر       
يف جماهبة حاالت الفقـر والتغلـب       على حد سواء، بغرض مساعدهتم      وغري القادرين على العمل     

وتـشمل احلمايـة االجتماعيــة    .عليهـا، ال سـيما حــني تـنجم عـن حــوادث خارجـة عـن إرادهتــم      
ــأمني          ــة والت ــة االجتماعي ــان واملعون ــني شــبكات األم ــراوح ب ــيت تت ــن األدوات ال ــدداً كــبرياً م ع

 . إدارة املخاطر املتبادلة وغري الرمسيةواالجتماعي 
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وهــي تــصلح  .مايــة االجتماعيــة بعــداً هامــاً يف جمــال احلــد مــن الفقــروتــشكل نظــم احل  - ١٦
وكفالـة اسـتفادهتم مـن    عدم استفحال حالة الفقر الـيت يعيـشوهنا        حلماية أكثر الفئات ضعفاً من    
ــيم  ــدمات الـــصحية والتعلـ ــل    .اخلـ ــدور عوامـ ــة بـ ــة االجتماعيـ ــم احلمايـ ــتوتـــضطلع نظـ  التثبيـ

ألي  الكلـي وختفـف بالتـايل مـن احلـدة احملتملـة              قتصادية، وحتـد بـذلك مـن انكمـاش الطلـب          اال
وتساعد كذلك يف بناء التالحم االجتماعي، الذي ميكن أن حيد مـن احتمـال حـدوث                 .كساد

وباإلضــافة إىل ذلــك، إذا كانــت نظــم احلمايــة االجتماعيــة معــدة إعــداداً  .القالقــل االجتماعيــة
، علـى غـرار احلقـوق يف التمتـع           من حقوق اإلنسان   إعمال العديد تسهم كذلك يف    قد  ف جيداً،

 . الصحة والتعليم والضمان االجتماعي ويف جمال املعيشةالئق مبستوى 

 : الرئيــسية التاليــةحــول األهــداف الــثالث  نظــم احلمايــة االجتماعيــة عمومــاًتتمحــورو  - ١٧
 اإلسهام يف قـدرة األشـخاص  ) ب(تيسري التعايف من األزمات اليت دفعت بالناس إىل الفقر،       )أ(

الــذين يعــانون مــن الفقــر بــصورة مزمنــة علــى اإلفــالت مــن بــراثن الفقــر ومواجهــة العالقــات    
، املعـاقني  املـسنني، و مثـل (دعـم الفقـراء األقـل نـشاطاً     ) ج( االقتصادية التعسفية،    -االجتماعية  
  . ينتقل الفقر إىل اجليل التايلحبيث ال ) واألطفال

فعل عدد كبري مـن التـدابري والـصكوك لكـي           وجلميع هذه اخلطوات الثالث، يوجد بال       - ١٨
خطـط التـأمني، واألشـغال العامـة، واملعونـة      مثل (جتماعية  االحماية  للتقوم الدول بإنشاء نظام     

 أن أياً مـن هـذه التـدابري يف     إالّ)الغذائية، والتحويالت النقدية أو األموال االجتماعية املستهدفة      
 . الفقر أو إعمال حقوق اإلنسان حدةالتخفيف من يؤدي إىل شكلها احلايل ال 

  
ــة وأثرهــا     - ارابع   ــة العاملي ــة املالي ــذين   علــى األزم ــسان لألشــخاص ال حقــوق اإلن

 يعيشون يف فقر مدقع
بـأن األزمـة االقتـصادية تـؤثر سـلباً           يف األشهر األخرية، سلمت احلكومات مـراراً علنـاً          - ١٩

اختـذه جملـس    القـرار الـذي      أنه، عدا    إال. يف األفراد، وعلى وجه اخلصوص، يف الفئات الضعيفة       
، ال تعتـرف معظـم البيانـات        )٥( بـشأن أثـر األزمـة       العاشـرة  االستثنائيةيف دورته    حقوق اإلنسان 

 . الرمسية بأن األزمة تؤثر بصورة مأساوية على متتع الناس حبقوق اإلنسان

 يف  عقـدت  الـيت     لألزمة، خصصةوتوضح ذلك الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة امل         - ٢٠
وتذكر الوثيقة حتديـداً احلاجـة إىل مواجهـة التكـاليف البـشرية لألزمـة،                .٢٠٠٩يونيه  /حزيران

__________ 
صـعوبة  ان إلعمـال العـاملي حلقـوق اإلنـسان والتمتـع الفعلـي هبـا يواجهـ          ا ألنأعرب اجمللس عن قلقـه الـشديد          )٥(  

  .A/HRC/S-10/2بسبب اآلثار املتعددة واملترابطة لألزمة؛ أنظر 
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وعلـى حنـو   . )٦(وتضيف أن هلذه التكاليف نتائج تنموية علـى األمـن البـشري للمتـضررين منـها           
مـسؤولية مجاعيـة يف التخفيـف مـن     ”أهنـا تتحمـل    ب حكومات جمموعـة العـشرين       سلمتمماثل،  

 العامليـة إىل  لالحتمـاالت دة األثر االجتماعي لألزمة بغرض تقليص األضـرار الطويلـة األجـل             ح
 .)٧(“احلد األدىن

 ، وسـوء التغذيـة  ،اجلـوع ، على غرار  ومتثل هذه التكاليف البشرية أو اآلثار االجتماعية        - ٢١
م متتـع  عـد ، كـذلك   وغياب التعلـيم ، وعدم االستفادة من الضمان االجتماعي ،وتدهور الصحة 

 والــضمان النظافــة الــصحية، والــصحة، واملرافــق الــصحية و، واملــاء،حبقــوق اإلنــسان يف الغــذاء
  .معيشي الئقوعموماً، باحلق يف مستوى ، االجتماعي والتعليم

  
  األثر العام لألزمة  -ألف   

بدأت األزمة احلالية يف صورة أزمة داخل أسـواق رؤوس األمـوال يف البلـدان املتقدمـة                   - ٢٢
ويتنبـأ  . نمو لكنها سرعان ما حتولت إىل أزمـة كـربى هتـدد الكيـان االقتـصادي للعـامل بأسـره                   ال

 - ٢٠٠٩ يف املائـة يف عـام        ١,٣صندوق النقد الدويل بـأن األنـشطة العامليـة سـتنكمش بنـسبة              
ورغــم صــعوبة القيــاس الكمــي آلثــار . وهــو أســوأ انكمــاش حيــدث منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة

ن شـك يف أن األزمـة املاليـة أثـرت بالفعـل تـأثريا شـديدا علـى التمتـع وإعمـال                      األزمات، فما م  
  .وأثر األزمة على التمتع حبقوق اإلنسان واضح وخطري يف آن معا. حلقوق اإلنسان

وقد ازدادت سوءا خالل األشهر األخرية الظروف املعيـشية لألشـخاص األكثـر فقـرا،            - ٢٣
 علـى   ٢٠٠٨االرتفـاع الـشديد الـذي طـرأ يف عـام            الذين كانوا قـد تـضرروا بـشدة مـن جـراء             

 مليـون شـخص يف بـراثن الفقـر كنتيجـة ألزمـة              ١٢٥أسعار الغذاء والوقود، وسقط أكثـر مـن         
 مليـون   ٩٠ و   ٥٥أسعار الغذاء، وتتوقع التقديرات أن تـدفع األزمـة احلاليـة بعـدد يتـراوح بـني                  

  .)٨(٢٠٠٩شخص آخر إىل هوة الفقر املدقع يف عام 
ا ملنظمة العمل الدولية، ميكن أن يزداد عدد العاطلني عـن العمـل مبـا يتـراوح بـني              ووفق  - ٢٤
 يف مجيـع أحنـاء العـامل عمـا كـان عليـه احلـال يف عـام                   ٢٠٠٩ مليون شخص يف عام      ٥٠ و   ٢٠

__________ 
  .٣، املرفق، الفقرة A/RES/63/303القرار   )٦(  
  .٢٥، الفقرة )٢٠٠٩أبريل / نيسان٢(، بيان جمموعة العشرين “ واإلصالحنعاشاخلطة العاملية لإل”  )٧(  
) ٢٠٠٩واشــنطن العاصــمة،  ( حالــة طــوارئ إمنائيــة‐ ٢٠٠٩تقريــر الرصــد العــاملي لعــام  البنـــــك الــدويل،   )٨(  

  . من النسخة األصلية٢ و ١صفحة 
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ولـن تزيــد أعــداد العــاطلني عـن العمــل فحــسب لكــن مـن املــرجح بــشدة أيــضا أن    . )٩(٢٠٠٧
  .لعملتسوء ظروف العمل بسبب نقص فرص ا

ووفقا ألحدث تقييم للتقدم احملـرز حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مثـة جمـاالت             - ٢٥
وتشري التقديرات إىل أنـه مـن املتوقـع أن تزيـد أعـداد الفقـراء                . )١٠(تباطأ فيها التقدم بل انتكس    

ــا الوا     قعــة ومعــدالت الفقــر يف بعــض االقتــصادات األكثــر ضــعفا واألقــل منــوا يف بلــدان أفريقي
جنــوب الــصحراء الكــربى وجنــوب آســيا وهــي املنــاطق الــيت يعــاين أغلبيــة ســكاهنا مــن الفقــر    

  .)١١(املدقع
ورغــم تــأثر مجيــع البلــدان باألزمــة، فــإن البلــدان الناميــة تواجــه صــعوبات إضــافية يف       - ٢٦

 ويف البلــدان. التكّيــف مــع األزمــة بــسبب قــدراهتا التقنيــة واملؤســسية احملــدودة علــى االســتجابة 
ذات الــدخل املــنخفض ميكــن أن تــنكمش امليزانيــات العامــة بــشكل هائــل مــن جــراء اخنفــاض   
حجم الصادرات، وأسعار الـسلع األساسـية، واإلعانـات، والـسياحة، واالسـتثمارات األجنبيـة               

ومـن غـري املـستغرب      . املباشرة، وكذلك احتمال اخنفاض املعونات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف          
رباع البلدان ذات القدرات املالية احملـدودة مـن اآلثـار الـسيئة لألزمـة أكثـر مـن                أن تعاين ثالثة أ   

  .)١٢(غريها، وأن حتتاج إىل مساعدة عاجلة للمساعدة يف محاية األسر املعيشية الفقرية
وينبغي التأكيد على األثر السليب لألزمة على التمتع باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          - ٢٧

فلـم تـؤثر األزمـة فقـط علـى          . غري املتناسب على األفـراد واجلماعـات الـضعيفة        والثقافية وأثرها   
التمتع بتلك احلقوق، ولكنها أدت أيضا إىل صعوبات اقتـصادية وزيـادة مظـاهر عـدم املـساواة                  
اليت تؤدي إىل تفاقم التوترات االجتماعية كما ميكن أن تـؤدي إىل العنـف االجتمـاعي واحمللـي                  

وهكـذا يـصبح لألزمـة أثـر علـى حقـوق اإلنـسان              . مي وضـعف احلكـم    وانتشار السلوك اإلجرا  
  . الثقافية، واملدنية، واالقتصادية، والسياسية، واالجتماعية-كافة 

  
  احلق يف الغذاء  -باء   

ــة والزراعــة      - ٢٨ ــا ملنظمــة األمــم املتحــدة لألغذي ــع أن يــصل عــدد   )الفــاو(وفق ، مــن املتوق
إىل ذروة غري مسبوقة حيـث يتجـاوز عـددهم بليـون            األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية       

__________ 
  ).٢٠٠٩جنيف، (، ٢٠٠٩االجتاهات العاملية للعمالة لعام انظر منظمة العمل الدولية،   )٩(  
  .٤ص ) ٢٠٠٩نيويورك، (، ٢٠٠٩أللفية لعام تقرير األهداف اإلمنائية لاألمم املتحدة،   )١٠(  
  .٧ ص ،املرجع نفسه  )١١(  
مـذكرة سياسـات    “ تقيـيم الـضعف مبنظـار الفقـر       : األزمـة االقتـصادية العامليـة     ”انظر لويس كورد وآخـرون،        )١٢(  

  ).٢٠٠٩واشنطن العاصمة، البنك الدويل، (



A/64/279  
 

09-45274 11 
 

أن يزيـد عـدد     ) اليونيـسيف (وتقدر منظمة األمم املتحدة للطفولة      . )١٣(٢٠٠٩شخص يف عام    
ــسمة يف عــام  ٤٠٥,٦اجلــوعى يف جنــوب آســيا إىل   ــون ن ــل ٢٠٠٨ ملي ــون ٣٠٠,٦ مقاب  ملي

  .)١٤(٢٠٠٦شخص يف عام 
الغذاء مرتفعة للغاية بـصورة عامـة، عنـد         ورغم اخنفاض أسعار النفط، ما زالت أسعار          - ٢٩

 وكـان لـذلك، إىل جانـب الركـود االقتـصادي، أثـر شـديد علـى                  )١٥(٢٠٠٧مستوياهتا يف عام    
ووفقا ملنظمة األغذية والزراعة، تواصـل أسـعار املـواد الغذائيـة            . استهالك األسر املعيشية للغذاء   

لبلدان ذات الدخل املـنخفض الـيت تعـاين    الرئيسية ارتفاعها يف بعض البلدان النامية ال سيما يف ا  
وينبغـي أن يوضـع ذلـك يف االعتبـار إىل جانـب الـدروس املـستفادة مـن                   . )١٦(نقصا يف األغذيـة   

األزمات السابقة، ال سيما يف آسيا، حيث تلجأ األسر املعيشية الفقرية إىل ختفـيض اسـتهالكها         
ف من خالل التوفري يف تكـاليف الغـذاء         من املواد الغذائية غري الرئيسية كاستراتيجية أوىل للتكي       

  .)١٧(وخفض اإلنفاق العام

ومن مث، فرغم أن الزيـادة يف األسـعار واالنكمـاش االقتـصادي ميكـن أن تكـون أمـورا                      - ٣٠
مؤقتة، ميكن أيضا أن تكون هلا آثار بعيدة املدى على األفراد بـسبب ختفـيض اسـتهالكهم مـن                   

ات الغذائيـــة اخلاصـــة للحوامـــل واملرضـــعات الغـــذاء وتتـــأثر علـــى وجـــه اخلـــصوص االحتياجـــ
وداخل األسر املعيشية غالبا ما تبادل النساء بتقدمي التضحيات ممـا يـؤدي إىل نقـص                . واألطفال

ومـن  . تغذية األمهات، وتأخر منو األجنـة وتعثـر منـو األطفـال يف األعـوام األوىل مـن أعمـارهم                 
وميكن أن يؤثر ذلك سلبا يف املـدى        . ئهماملعروف أن هذه العوامل تؤثر على بقاء األطفال ومنا        

البعيد على قدرة الطفـل علـى الـتعلم، ومـن مث ُيخـل بـرأس املـال البـشري، وخيفـض اإلنتاجيـة،                   
  .وبالتايل تتراجع قدرة األشخاص على اخلروج من وهدة الفقر

__________ 
  .)٢٠٠٨روما، ( ٢٠٠٨امل لعام حالة انعدام األمن الغذائي يف العمنظمة األغذية والزراعة   )١٣(  
أثـر األزمــة االقتــصادية علــى النــساء واألطفــال يف جنــوب  : مــسألة احلجــم”منظمـة األمــم املتحــدة للطفولــة،    )١٤(  

  ).٢٠٠٩يونيه /حزيران(، “آسيا
  ).٢٠٠٩يوليه /متوز(منظمة األغذية والزراعة، التوقعات بالنسبة للمحاصيل ووضع األغذية   )١٥(  
  ذية والزراعة، املرجع نفسه،منظمة األغ  )١٦(  
أثر األزمة االقتصادية على النساء واألطفـال يف جنـوب          : مسألة احلجم ”انظر منظمة األمم املتحدة للطفولة،        )١٧(  

  ).٢٠٠٩يونيه /حزيران(، “آسيا
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  احلق يف الصحة  -جيم   
تـدهور الوضـع الـصحي      تتمثل إحـدى النتـائج املترتبـة علـى نقـص التغذيـة يف إمكانيـة                   - ٣١

ومثـة عـامال   . لألشخاص الذين يعيـشون يف فقـر، مبـا لـذلك مـن آثـار يـصعب بـشدة إصـالحها                 
ــار   ــي وضــعهما يف االعتب ــرة    . ينبغ ــذاء يف الفت ــعار الغ ــة أس  إىل ٢٠٠٨-٢٠٠٧أوال، أدت أزم

ثانيا، أدى نقـص الـدخل وعـدم اسـتقراره،          . )١٨(تدهور الوضع الصحي للعديد من األشخاص     
  . جنب مع غياب تدابري املساعدة االجتماعية إىل زيادة الوضع سوءاجنبا إىل

وقد يكون من السابق ألوانه، يف هذه املرحلة، حتديـد عوامـل بعينـها أدت إىل تـدهور                    - ٣٢
الوضع الصحي بفعل هذه األزمـة، ولكـن البيانـات املتعلقـة بـأثر أزمـة أسـعار الغـذاء أصـبحت                      

ن أزمــات أخــرى إىل أن هــذه املؤشــرات ميكــن االعتمــاد  متاحــة، وتــشري التجربــة املــستفادة مــ 
ويف إندونيسيا تراجع استخدام خـدمات الـصحة العامـة خـالل األزمـة االقتـصادية لعـام                  . عليها

 يف املائــة ٢٠ يف املائــة إىل ٢٦ يف املائــة بــني البــالغني ومــن ٥,٦ يف املائــة إىل ٧,٤ مــن ١٩٩٧
ومن املتوقع أن تنشأ ظاهرة مماثلـة كنتيجـة   . )١٩(١٩٩٨ و ١٩٩٧بني األطفال فيما بني عامي   

، سجلت منظمـة الـصحة      ٢٠٠٩مايو  /واعتبارا من أيار  . لألزمة احلالية يف بعض البلدان النامية     
 .)٢٠( بلدان١٦العاملية اخنفاضا بالفعل يف اإلنفاق يف ميزانيات نظم الرعاية الصحية يف 

  
  احلق يف السكن  -دال   

وكنتيجـة لعوملـة    . سـكان يف البلـدان املتقدمـة يف األزمـة احلاليـة           تسبب اهنيار أسواق اإل     - ٣٣
أسـواق متويــل اإلسـكان والعقــارات وسياسـات التكيــف االقتـصادي، مل يعــد اإلقامـة يف املــدن      

وأدت الفـرص احملـدودة   . خالل األعوام األخرية يف متناول مجاعات السكان املنخفـضة الـدخل        
ائل يف معدالت البطالة إىل زيادة التحـديات الـيت         للحصول على قروض إىل جانب االرتفاع اهل      

  .)٢١(تواجه الباحثني عن سكن، ال سيما الفقراء منهم
وكان لألزمة أيضا أثر مباشر على أمن احليازة، لكل مـن املالـك واملـستأجر، ال سـيما                    - ٣٤

امللكيـة  يف البلدان اليت تأثرت تأثرا مباشرا أكثر من غريها باهنيار سوق اإلسـكان وأصـبح نـزع          
  .يعين ضياع املسكن مما يؤدي غالبا إىل حالة من التشرد أو ظروف معيشية غري مالئمة

__________ 
  )١٨(  http://www.who .int/food_crisis/global_food_crises/en/index.html.  
املتاحــــــــــــة علــــــــــــى املوقــــــــــــع الــــــــــــشبكي    “ تماعيــــــــــــةمحايــــــــــــة الــــــــــــصحة االج ”انظــــــــــــر   )١٩(  

http://www.ilo.org/public/libdoc/ILC2009/TD9/Evans%20TD9.pdf.  
  .املرجع نفسه  )٢٠(  
  .A/HRC/10/7انظر   )٢١(  
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  احلق يف التعليم  -هاء   
ــر عــن        - ٣٥ ــع، يــشري أحــدث تقري ــدائي للجمي ــيم االبت ــوفري التعل رغــم التقــدم احملــرز حنــو ت

م االبتــدائي خــارج  يف املائــة مــن األطفــال يف ســن التعلــي ١٠األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة إىل أن 
الدراسة وأن إيقاع التقدم احملرز يف معدل االلتحاق باملدارس ال يكفـي لتحقيـق اهلـدف حبلـول                  

وضاعفت األزمة من التحديات حيث إن التحسن يف معـدالت االلتحـاق يـرتبط              . ٢٠١٥عام  
غالبــا بزيــادة يف اإلنفــاق الــوطين علــى التعلــيم وهــو أمــر ميكــن صــرف النظــر عنــه مــع تقلــيص   

  .امليزانيات الوطنية
ــأثرا         - ٣٦ ــر ت ــرا هــم األكث ــشية األشــد فق ــال األســر املعي ــسابقة، كــان أطف ويف األزمــات ال

وغالبا ما متنح األسر الفقـرية األولويـة ألنـشطة أخـرى، مثـل األعمـال                . باالنكماش االقتصادي 
ــدون أجــر علــى االلتحــاق باملدرســة مــن أجــل ختفيــف العــبء املــايل       ــأجر أو ب ــة ب علــى املرتلي

 مـن   ١٩٩٧ويف إندونيسيا، على سبيل املثال، ضاعفت األزمة االقتصادية يف عـام            . )٢٢(األسرة
  .)٢٣(عد األطفال املتسربني من النظام املدرسي

  
  األثر على األطفال  -واو   

تربز الـدالئل املـستقاة مـن األزمـات الـسابقة فيمـا يتعلـق بزيـادة معـدالت سـوء تغذيـة                    - ٣٧
لدراسة، كما ورد آنفـا، األثـر غـري املتناسـب لألزمـات االقتـصادية علـى                 األطفال وااللتحاق با  

حيث يتأثر األطفال بشدة باحلرمان االقتصادي وغريه مـن املـتغريات الـيت حتـد بـشدة             . األطفال
واعتماد األطفـال علـى الـدعم األسـري واخلـدمات االجتماعيـة جيعلـهم               . من إمكانيات األسرة  

ــأثر مب    ــصفة خاصــة للت ــر عرضــة ب ــة    أكث ــات الوطني ــيص يف امليزاني ــة وتقل وجــات الركــود املطول
  .واإلنفاق االجتماعي

وتــبني . وتــأثر األزمــة احلاليــة علــى األطفــال يف األمــد البعيــد أمــر يــدعو للقلــق بــشدة     - ٣٨
خمتلف الدراسات أن التبعات املرتبـة علـى تقلـيص فـرص األطفـال يف احلـصول علـى اخلـدمات                    

__________ 
 :T. Woldehanna, N. Jones and B. Telefera, “The invisibility of children’s paid and unpaid workانظـر   )٢٢(  

implications for Ethiopia’s national poverty reduction policy”, Childhood 2008; 15:177-201.  
  )٢٣(  E. Frankenberg, D. Thomas and K. Beegle, “The real costs of Indonesia’s economic crisis: preliminary 

findings from the Indonesia family life surveys”, in Rand Labor and Population Program Papers (1999).  
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ويكون األثـر حـادا بـصفة خاصـة عنـدما          . زمات تستمر مدى احلياة   الصحية والتعليمية أثناء األ   
  .)٢٤(حيدث التجويع أو سوء املعاملة أو اإلمهال خالل األشهر األوىل من حياة الطفل

  
  األثر على النساء واملساواة بني اجلنسني  -زاي   

الـيت  تتأثر النساء على حنـو غـري متناسـب باألزمـات بـسبب األشـكال املتعـددة للتفرقـة                      - ٣٩
. وتتأثر النساء أيضا بقلة فرص احلـصول علـى العمـل واالسـتحقاقات االجتماعيـة              . يعانني منها 

كمــا أهنــن أكثــر قابليــة مــن الرجــال ألن جيــدن أنفــسهن يف وضــع وظيفــي ضــعيف أو يــصبحن 
وعالوة على ذلك فمن املرجح أن تتحمل النساء خالل فترات األزمات أعباء أكـرب              . عمل بال

ــة األســرة، وهــي أمــور مل تــتم دراســة تأثريهــا     يف القيــام بأع مــال غــري مدفوعــة األجــر أو رعاي
 بـدا أن الفجـوة بـني اجلنـسني يف التوظيـف تـضيق               ٢٠٠٨ويف عام   . وتسجيلها على حنو كامل   

لكنها بفضل األزمة االقتصادية كانت حمسوسة بشكل أكـرب يف الـصناعات الـيت يـسيطر عليهـا                  
، بدال مـن حتقيـق أي مكاسـب يف          )تا اإلنشاءات والسيارات  وعلى سبيل املثال، صناع   (الرجال  

وعـالوة علـى ذلـك فمـن املـرجح أن تـتقلص القطاعـات الـيت تـستخدم                   . املساواة بـني اجلنـسني    
  .)٢٥(نسبا كبرية من النساء بشكل ملحوظ

ومثة اجتاه أيضا ألن يؤثر تقليص النفقات االجتماعية بشكل غري متناسـب علـى فـرص                 - ٤٠
وعلـى سـبيل املثـال، فقـد مت         . يات يف احلصول على اخلدمات التعليميـة أو الـصحية         النساء والفت 

إخــراج عــدد مــن الفتيــات يفــوق عــدد الفتيــان مــن املــدارس للمــساعدة يف األعمــال املرتليــة،     
  .أدى إىل توسيع الفجوة بني اجلنسني يف جمال التعليم مما
بب االسـتراتيجيات الـيت اتبعــت يف   وتتـأثر النـساء والفتيـات أيـضا يف املـدى البعيـد بـس         - ٤١

وعلـى سـبيل املثـال،    . األسر املعيشية للتكيف مع فقدان الـدخل أو عـدم وجـود دعـم خـارجي         
ــسبب عــدم        ــة ب تتعــرض احلوامــل للمــشاكل ألهنــن يرتعــن إىل عــدم اســتخدام اخلــدمات الطبي

ضـعف  قدرهتن على تكلفتها، ويف الوقـت نفـسه فهـن أكثـر قابليـة لإلصـابة بـاألمراض بـسبب                     
وارتفـع أيـضا معـدل الوفيـات النفاسـية نظـرا ألن عـددا أكـرب مـن عمليـات                  . معدالت تغذيتهن 

وهنـاك احتمـال ألن حتتـاج األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتعلقـة               . الوضع يتم بدون إشراف طـيب     

__________ 
  )٢٤(  H. Alderman, J. Hoddinott and Bill Kinsey, “Long term consequences of early childhood malnutrition”, 

Oxford Economic Papers (2006) and W. Fung, and W. Ha, “Intergenerational effects of the 1959-61 China 

famine”, UNDP (2008).  
، )٢٠٠٩مـــارس /آذار(“ اســـتجابة عمليـــة الئقـــة: األزمـــة املاليـــة واالقتـــصادية: منظمـــة العمـــل الدوليـــة”  )٢٥(  

  .٤٦ الفقرة
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بالنساء وقتا أطول لتحقيقها، وأن يصبح التقدم احملرز فيما يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني أبطـأ                   
  .أو يشهد انتكاسة

  
 على املهاجرين األثر   - حاء  

ــه    - ٤٢ ــدو أن ــصادي علــى العمــال     ال توجــد يب ــار االنكمــاش االقت أي دراســات شــاملة آلث
 ويرجــع ذلــك أساســا إىل أن قطاعــات االقتــصاد املختلفــة الــيت توظــف العمــال         ،املهــاجرين

زمـة،  فأوال، حىت قبـل بـدء األ  .  جيب إبراز مسألتني   بيد أنه . املهاجرين ختتلف يف تأثرها باألزمة    
كــان العديــد مــن العمــال املهــاجرين يف البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة علــى الــسواء،   

وثانيا، إن االعتقاد اخلاطئ بأن املهـاجرين يأخـذون الوظـائف أو أهنـم              . “عماال فقراء ”أصال،  
 مييـل إىل حـث احلكومـات         الرعايـة االجتماعيـة الـشحيحة،      مزايـا ينافسون على احلـصول علـى       
 .)٢٦(على خفض أعداد املهاجرين

ســيما العــامالت املهــاجرات،    بني التجــارب الــسابقة أن العمــال املهــاجرين، وال   ُتــو  - ٤٣
ووفقا ملنظمة العمل الدولية، حىت لو مل تكـن هنـاك خـسائر             . ضعفاء للغاية يف أوقات األزمات    

ون إىل قبول أجور أقل، وحتمُّـل ظـروف عمـل           ضطر العمال املهاجر  ُيالوظائف الفعلية، فقد    يف  
 .)٢٧(غري مرضية يف حماولة منهم للمحافظة على موقعهم، واحملافظة على مصدر دخل مـضمون            

 التمييـز  ازديـاد و انعدام فـرص العمـل،  يؤثر وباإلضافة إىل ذلك، يف فترات الركود االقتصادي،        
 .ق اإلنسان على متتع املهاجرين حبقوتأثريا عميقاوكراهية األجانب، 

  
 شكال التمييز املتعددة ألضحايا اليت تقع فئات العلى األثر   - اءط  

لتمييـز، تبـدو اآلثـار املترتبـة علـى األزمـة            لتعـددة   املسـس   األ جيري احلـديث عـن    عندما    - ٤٤
وعلـى الـرغم مـن الـصعوبات يف تقيـيم األثـر           . مهـا يف إطـار تعقيـدها      ياحلالية خمتلفة، وجيـب تقي    

 معرضة للتمييز، تشري األدلة املستمدة مـن أزمـات سـابقة إىل             حمددةعلى أخرى   الكامل لألزمة   
فعلــى ســبيل املثــال، يف أوقــات الركــود     . أن فئــات إضــافية تتــأثر أكثــر مــن غريهــا باألزمــة      

وبالتــايل، يتــأثر .  منــهاخلــارجني ســوق العمــل هــم أول إىل الــداخلنيآخــر يكــون االقتــصادي، 
تـؤثر األزمـة احلاليـة أيـضا،        مـن احملتمـل أن      و. أكثـر مـن غريهـم      املعـاقني  و كبار السن الشباب و 

 . واألكثر هتميشااألفقرعلى الشعوب األصلية أكثر من غريها، ألهنا تارخييا بني الفئات 

__________ 
ينـاير  /كـانون الثـاين   (موجز الـسياسة العامـة للمنظمـة الدوليـة للـهجرة            تأثري األزمة املالية العاملية على اهلجرة،         )٢٦(  

٢٠٠٩(.  
األزمة االقتصادية العامليـة والتـأثري علـى العمـال          ”روكساندرا أوانا سيوبانو،    وال أيب مرشد،    وروظفر خان،   أ  )٢٧(  

  ).٢٠٠٩ أبريل/ نيسان٧ (, منظمة العمل الدولية“املهاجرين
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لتمييز، مثل نوع اجلنس أو العنـصر       لسس  األواعتمادا على خربة الفرد وتضافر خمتلف         - ٤٥
 اجلنـسية أو غريهـا مـن العوامـل،          وضـع العمـر أو     عيـة أو  أو العرق أو الطائفة أو الطبقة االجتما      

وبالتايل، فال بد للتفاعـل،     . ألزمةكنتيجة ل  من ذلك بكثري     رب صعوبات أك  األفرادسيعاين بعض   
ؤخـذ يف   ُي مـن أن     ، واإلعاقـة  نـصر،  والع ، والعمـر  ،سـباب مثـل اجلـنس     األعلى سبيل املثال، بـني      

 .التمتع حبقوق اإلنسانعلى  االعتبار معا، لتقييم األثر السليب لألزمة
  

 إطار حقوق اإلنسان واحلماية االجتماعية  -خامسا  
 احلـق يف    مثلَ(من أجل محاية واحترام احلقوق األساسية احلامسة بالنسبة حلماية الفقراء             - ٤٦

 ُيطلـب إىل    ،)الصحة، والـضمان االجتمـاعي، واحلـق يف احلـصول علـى مـستوى معيـشي الئـق                 
ولــئن كــان ميكــن لــسياسات احلمايــة  . مايــة االجتماعيــة وتنفيــذها الــدول وضــع سياســات احل 

 مجيـع حقـوق اإلنـسان، فإنـه ميكـن تعزيزهـا هـي أيـضا                 عمـال االجتماعية أن تساعد كـثريا يف إ      
 . عندما تتبع هنجا قائما على احلقوق

  
 توفري إطار معياري  -ألف   

راد واجلماعـات والـدول   ن حقـوق األفـ  يوفر قانون حقـوق اإلنـسان إطـارا معياريـا يعـيّ           - ٤٧
وبالتايل، فمن منظور حقوق اإلنسان، يكـون املـستفيدون مـن احلمايـة             . ومسؤوليات كل منها  

االجتماعية هم أصحاب احلقوق الـذين ميكـن أن يقـدموا مطالـب مـشروعة متعلقـة بتخـصيص           
 أن مميكـن بـدوره   املـسؤولون و   أولو األمر،    مأما الدول واجلهات الفاعلة األخرى فه     و. املوارد

 .م أو تقصريهم، على أفعاهلُيحاسبوا

 ولتطبيقها، ُيطلب إىل الدول اعتماد قوانني جديـدة،         ؛وال بد من تطبيق املعايري الدولية       - ٤٨
ووضع أطر تنظيمية، وتعديل القـوانني واملمارسـات اإلداريـة الوطنيـة القائمـة، وتعزيـز الـسلطة                  

ــسان،      ــوق اإلن ــة حلق ــشاء مؤســسات وطني ــضائية، وإن ــايري   الق ــشاركة، وحتــسني املع ــادة امل وزي
جيـب علـى الـدول تنفيـذ إصـالحات هيكليـة            و . ضمن أمـور أخـرى     االقتصادية، -االجتماعية  

جمانية التعليم االبتـدائي وإلزاميتـه، والقـضاء علـى مجيـع أشـكال العمـل             ،  مجلة أمور ، يف   لضمان
 القــانون، وتكــافؤ فــرص عمالــة األطفــال، واملــساواة أمــاموالقــضاء علــى اجلــربي أو اإللزامــي، 
 . ن أداء نظم احلماية االجتماعيةْسُحِل اليت ال غىن عنها ،احلصول على املوارد

ــوقهم،           - ٤٩ ــة حبق ــن املطالب ــاس م ــيت متكــن الن ــات ال ــز اآللي ــضا تعزي ــدول أي ــب إىل ال وُيطل
ه وتـسهم هـذ   . هاواالستفادة من  ىل آليات املطالبة باحلقوق   إصول  لووكذلك متكني األفراد من ا    

 يف احلـد مـن مـواطن الـضعف واملخـاطر، وتعزيـز قـدرة العـائالت علـى                    ، إسهاما كبريا  ،التدابري
وعلــى ســبيل املثــال، جيــب أن يعــرف املــستفيدون   . اإدارة املخــاطر وحتــسني مــستوى معيــشته 
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 ،احملتملون من برامج احلمايـة االجتماعيـة، مـا هـي االسـتحقاقات الـيت ميكنـهم احلـصول عليهـا            
 .  استحقاقاهتمادرين على الطعن يف القرارات اليت تؤثر علىوأن يكونوا ق

  
 االعتراف باحلقوق واملبادئ  -باء   

نــصوص عليهــا يف قــانون حقــوق اإلنــسان  املمــن أجــل التنفيــذ التــام جملموعــة احلقــوق    - ٥٠
وينبثـق واجـب تنفيـذ      . الدويل، جيب على الدول تنفيـذ سياسـات احلمايـة االجتماعيـة ونظمهـا             

سـيما   لتعزيز احلماية املتـوفرة للفقـراء، مباشـرة مـن عـدد مـن حقـوق اإلنـسان، وال                  السياسات  
ان وهـذان احلقّـ   ؛  احلق يف الضمان االجتماعي، واحلق يف احلـصول علـى مـستوى معيـشي الئـق               

 )٢٨(العديـد مـن املعاهـدات الدوليـة       يف  منصوص عليهما يف اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان، و          
املعــايري ب املتعلقــة )١٩٥٢ (١٠٢ســيما االتفاقيــة رقــم  لدوليــة، والواتفاقيــات منظمــة العمــل ا
 .الدنيا للضمان االجتماعي

إذ . مطلوبة فقط من أجل تفعيل هذين احلقـني        ليست احلماية االجتماعية  فمع ذلك،   و  - ٥١
 مثـل احلـق     ،تـوفري احلمايـة االجتماعيـة     بهناك جمموعة كاملة من احلقوق األخرى هلـا عالقـة           أن  

تـــع بـــأعلى مـــستوى مـــن الـــصحة ميكـــن بلوغـــه، واحلـــق يف التعلـــيم، ومحايـــة األســـرة   يف التم
 .األمومة، واحلق يف العمل، واحلق يف محاية العمالة، وحقوق املسننيواستحقاقات 

ذات هذه احلقوق االقتصادية واالجتماعية، هناك حقوق إنسان أخـرى          إىل   وباإلضافة  - ٥٢
دابري احلمايـة االجتماعيـة، والكيفيـة الـيت ينبغـي أن تنفَّـذ              املوضوع، عند النظر يف اختـاذ تـ       بصلة  

هبا، مثلَ حق املشاركة يف احلياة العامـة، واحلـق يف االطـالع علـى املعلومـات، واحلـق يف سـبيل                 
ــصاف فعالــ  ــساءلة    كمــا أن . ةانت ــشفافية، وامل ــز، وال ــساواة، وعــدم التميي ــادئ امل صــلة ذات مب

 فعالية أنظمة احلماية االجتماعيـة ومالءمتـها؛ مـثال،          وهذه احلقوق ضرورية لضمان   . باملوضوع
من خالل التمكني من املشاركة يف عمليات وضع نظام احلماية االجتماعية لبلـد مـا، وضـمان                 

  .متكّن األفراد من املطالبة مبستحقاهتم

__________ 
العهــد و؛ حلقــوق اإلنــسان مــن اإلعــالن العــاملي ٢٥  و٢٢احلــق يف الــضمان االجتمــاعي مــدرج يف املــادتني   )٢٨(  

 االتفاقية الدولية للقـضاء علـى     و؛  ١٠ و   ٩، املادتان   االجتماعية والثقافية الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و    
، اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة           و؛  ) بعارا(هـ  -٥املادة  ،   التمييز العنصري  مجيع أشكال 

ــادة  ـــ-١-١١امل ــة حقــوق الطفــل و؛ ه ــادة ، اتفاقي ــع الع   و؛ ٢٦امل ــة حقــوق مجي ــة حلماي ــة الدولي مــال االتفاقي
ويظهر أيضا يف الـصكوك اإلقليميـة حلقـوق اإلنـسان، مثـل بروتوكـول               . ٢٧املادة  ،  املهاجرين وأفراد أسرهم  

حلقـوق اإلنـسان   وينص امليثـاق األفريقـي      . ١٢، املادة   امليثاق االجتماعي األورويب  و ،٩، املادة   سان سلفادور 
 املاديـة  ملحماية مبا ينـسجم مـع احتياجـاهت     احلق يف تدابري خاصة ل     أيضالمسنني واملعوقني   لعلى أن   والشعوب  
  .أو املعنوية
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ر احلمايـة مـن بعـض    تـوفِّ فكما تسهم احلقوق املدنية والسياسية إسهاما كبريا يف ذلك،    - ٥٣
سيما تلك اليت تسببها الدول مثل املعاملة الالإنسانية، واالعتقـال           اطر وأوجه الضعف، وال   املخ

 . أو فرض قيود غري معقولة على وسائط اإلعالم والصحافيني،أو االحتجاز التعسفيني
  

 االلتزامات اليت تفرضها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -جيم   
اص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة علـى الـدول             ض العهـد الـدويل اخلـ      فَر  - ٥٤

 :األطراف العديد من االلتزامات اليت هلا صلة بوضع خطط احلماية االجتماعية

احلد األدىن من االلتزام األساسي بضمان الوفاء، على أقل تقدير، باملـستويات         )أ(  
هتدف املـستويات الـدنيا الـيت       : الثقافيةاألساسية الدنيا جلميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية و      

جيــب أن تتحقــق إىل تــأمني املعيــشة والرعايــة الطبيــة األساســيتني جلميــع أفــراد اجملتمــع، وتــوفري  
ويف هذا الصدد، ميكن النظر إىل تـدابري احلمايـة     . واردامل  ما يكفي من   احلماية لكل من ال ميلك    

 األساسية الدنيا يف ما يتعلق بـاحلقوق االقتـصادية    االجتماعية على أهنا استجابة الستيفاء املعايري     
 ؛واالجتماعية والثقافية

ــة      )ب(   واجــب ضــمان اإلعمــال التــدرجيي جلميــع احلقــوق االقتــصادية واالجتماعي
جيب على الدول ختصيص أقصى حدود مواردها املتاحـة لـضمان اإلعمـال التـدرجيي            : والثقافية

بـل  . الّ ُتترك عملية ختصيص املوارد لتقدير الدول الكامـل  أاالنتباه إىل ومن املهم   . هلذه احلقوق 
املعيـشة األساسـية   ُسـبل  جيب على الدول أن َتمنح قدرا من األولوية لتخصيص مـوارد لـضمان    

إذا فـ ولـذلك،  . وهذا االلتزام يعين أن التدابري الرجعية غري مقبولة. واحلماية االجتماعية للجميع 
يـتعني عليهـا    فق بـرامج احلمايـة االجتماعيـة أو مـستواها،           اختذت الـدول تـدابري للحـد مـن نطـا          

بعد دراسة مجيع البدائل، وأن هلا ما يربرها متاما يف ما يتعلق حبمايـة مجيـع                أخذت هبا    أهنا   إبداء
 .)٢٩(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

يـويل إطـار حقـوق      : واجب ضـمان محايـة خاصـة لألفـراد والفئـات األضـعف              )ج(  
وجيــب أن . نـسان اهتمامــا خاصـا لألفــراد الـذين ينتمــون إىل أكثـر الفئــات حرمانـا وهتميــشا     اإل

. تمييـز الضـمان عـدم     و، باألولوية   م حبقوقه م إىل املساعدة اخلاصة لضمان متتعه     محتظى حاجته 
أو العمــل اإلجيــايب ويتطلــب مبــدأ املــساواة يف حــاالت معينــة أن تقــوم الــدول باختــاذ إجــراءات 

__________ 
ــم        )٢٩(   ــام رق ــق الع ــة التعلي ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــة احلقــوق االقت ــرة ٣انظــر جلن ــام  ١٢، الفق ــق الع ؛ والتعلي

 ٤٠، الفقــرات مــن ١٩؛ والتعليــق العــام رقــم ١٨، الفقــرة ١٤؛ والتعليــق العــام رقــم ٢٨، الفقــرة ١٢ رقــم
  .٤٢ إىل
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ة هـذه   بية من أجل تقليـل الظـروف الـيت تـسبب أو تـساعد يف إدامـة التمييـز، أو إزالـ                     تدابري إجيا 
 .الظروف

  
 واجب تقدمي املساعدة والتعاون الدولينيإرساء   -دال   

وكـذلك  ) ٥٦  و٥٥املادتـان  (واجب التعاون منصوص عليه يف ميثاق األمـم املتحـدة          - ٥٥
 الـدويل اخلـاص      من العهـد   ٢ملثال، املادة   على سبيل ا  (يف العديد من معاهدات حقوق اإلنسان       

وتنطبــق ).  حقــوق الطفــل مــن اتفاقيــة٤، واملــادة بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة 
ــدول   ــسؤولية ال ــدوليني   يف م ــاون ال ــساعدة والتع ــدمي امل ــى ،تق ــدمي الــ  عل ــدعم تق ــة ل نظم احلماي

يل ضروري لكي تتغلب الدول الناميـة       التعاون الدو ف. االجتماعية وتعزيزها يف مجيع أحناء العامل     
القيـــود املؤســسية والتقنيـــة الــيت تواجههـــا يف تــوفري احلمايـــة    حمدوديــة املـــوارد وخمتلــف   علــى  

 .االجتماعية

ــروض          - ٥٦ ــة، إىل حــد كــبري، حنــو الق ــة، حــىت اآلن، موجه ــساعدة الدولي ــت امل ــد كان وق
ــصغرية  ــرص عمــل    وال ــيت تــوفر ف ــضا أن يكــون   . الــربامج ال وضــع خطــط احلمايــة   وينبغــي أي

 ملـن االجتماعية أحد أهداف املعونة الدولية، ألهنا تساعد على محاية حقوق اإلنسان األساسـية              
 مـن نظـم الـضمان االجتمـاعي املتـصلة           ال يستفيد ال يستطيع توليد الدخل من خالل العمل أو         

  .بالعمل
  

  اناعتماد هنج لنظم احلماية االجتماعية يستند إىل حقوق اإلنس  -سادسا  
ال ميكن النظر يف تطبيق استراتيجية وطنية للحماية االجتماعيـة مبعـزل عـن االلتزامـات                  - ٥٧

ــسان  ــة حبقـــوق اإلنـ ــة    . املتعلقـ ــلة باحلمايـ ــسان صـ ــذا الفـــرع كيـــف أن حلقـــوق اإلنـ ــّين هـ ويبـ
االجتماعيــة، وينــاقش بعــض انعكاســات هــذا األمــر علــى تــصميم بــرامج احلمايــة االجتماعيــة    

 مراعـاة االلتزامـات     ينبغـي تيار نظام احلماية االجتماعية املناسب لدولـة مـا،          وعند اخ . وتنفيذها
  .  اليت ُتناقش أدناهاملتعلقة حبقوق اإلنسان

  
  االعتراف بأن على الدولة التزام بتوفري الضمان االجتماعي  -ألف   

ــسان ويف       - ٥٨ ــدويل حلقــوق اإلن ــد بقــوة يف القــانون ال ــضمان االجتمــاعي مؤكّ احلــق يف ال
ومع ذلك، رمبـا يكـون    .)٣٠(عاهدات اإلقليمية ويف العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية      امل

فمـن ال يتمّتعـون هبـذا احلـق ميثلـون نـسبة             . أحد أكثر حقوق اإلنسان عرضة لإلمهال     احلق  هذا  

__________ 
  . أعاله٢٨انظر احلاشية   )٣٠(  
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وافتقـار   .)٣١( يف املائـة يف فقـر مـدقع        ٢٠ يف املائـة مـن سـكان العـامل، فيمـا يعـيش               ٨٠تقّدر بــ    
ري من الـشعوب حـول العـامل لـنظم الـضمان االجتمـاعي القابلـة لالسـتدامة لـيس مـن قبيـل                     الكث

  . الصدفة بل هو نتيجة مباشرة إلحجام الدول عن االستثمار يف هذا اجملال
ويشمل املضمون املعياري للحق يف الضمان االجتماعي كـال مـن التـأمني االجتمـاعي                 - ٥٩

الـــربامج غـــري القائمـــة علـــى  (املـــساعدة االجتماعيـــة و) الـــربامج القائمـــة علـــى االشـــتراكات (
وتقوم النظم غري القائمة على االشتراكات بدور هام، حيث من غري الـوارد أن              ). االشتراكات

وبالتايل، فإن هذا احلـق يلـزم الـدول بـأن تقـّدم       . كل شخص تغطية كافية   تغطي النظم التأمينية    
ساعدة ألفقر الناس الـذين يكونـون عمومـا غـري        أقصى ما تسمح به املوارد املتاحة من محاية وم        
  . مشمولني حبماية النظم القائمة على االشتراكات

، حـّددت جلنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       ١٩ويف تعليقها العـام رقـم         - ٦٠
العناصــر األساســية للحــق يف الــضمان االجتمــاعي الــذي يقتــضي تقــدمي املــساعدة فيمــا يتــصل   

الصحية، واملرض، والشيخوخة، والبطالة، وإصابات العمل، وإعالة األسـر واألطفـال،    بالرعاية  
  .)٣٢(واألرامل واأليتامواألمومة، واإلعاقة، 

اللجنـــة أنـــه جيـــب أن تكـــون مـــستويات االســـتحقاقات مالئمـــة، وأن تكـــون  ورأت   - ٦١
ــا       ــفافة ويف متنـ ــبة وشـ ــة ومتناسـ ــتحقاقات معقولـ ــى االسـ ــصول علـ ــة للحـ ــشروط املؤهلـ ول الـ

وأشارت اللجنة بصفة خاصة إىل أمهية تـوفري احلـد األدىن مـن التغطيـة للعـاملني يف                  . املستحقّني
االقتصاد غري الرمسي الذين ال تكون الربامج الرمسية يف متنـاوهلم، دافعـة بـأن هـذا احلـق يـشمل                     

ية احلق يف أال تكون تغطيـة الفـرد خبـدمات الـضمان االجتمـاعي القائمـة مقّيـدة بـشروط تعـّسف              
وغري معقولة، سواء أكان هذا الضمان االجتماعي مقّدما من جهـة عامـة أو خاصـة، وكـذلك                  

  .)٣٣(احلق يف املساواة يف التمتع باحلماية الكافية من املخاطر االجتماعية واحلاالت الطارئة
ــوفري         - ٦٢ ــزام بت ــشمل االلت ــدول، وهــي ت ــات األساســية لل ــضا االلتزام ــة أي وحــّددت اللجن

ن االستحقاقات األساسية جلميع األفراد واألسر، وكفالة احلـق يف الوصـول إىل             مستوى أدىن م  
ــرومني      ــة بالنـــسبة للمحـ ــاعي بـــشكل غـــري متييـــزي، وخاصـ ــرامج الـــضمان االجتمـ نظـــم أو بـ

ومبـرور الوقـت، جيـب أن حتقـق الـدول اإلعمـال الكامـل               . واملهمشني مـن األفـراد واجلماعـات      
  .  تسمح به املوارد املتوافرة لديهاللحق يف الضمان االجتماعي بأقصى قدر

__________ 
  )٣١(  “Social Security for all”, Social Security Policy Briefings, Paper 7 (Geneva, International Labour 

Office, 2009) p.3.  
  )٣٢(  E/C.12/GC/19.  
  .٩ املرجع نفسه، الفقرة  )٣٣(  
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اعتمــاد هنــج قــائم علــى حقــوق اإلنــسان نبــذ األفكــار املــسبقة غــري الدقيقــة    ويتطلــب   - ٦٣
خيص نظم الضمان االجتماعي، مثـل القـول بـأن كلفتـها ليـست يف املتنـاول أو أهنـا ختلـق                       فيما

كاليف الـيت اضـطلعت هبـا       وقد أظهرت عمليات تقدير الت    . حالة من االّتكالية على سبيل املثال     
ــدنيا للـــضمانات تـــشمل صـــرف      ــة مـــن احلـــدود الـ ــة أن تـــوفري جمموعـ ــة العمـــل الدوليـ منظمـ
ــساعدة         ــدمي امل ــال وتق ــديها أطف ــيت ل ــسن واألســر ال ــار ال ــة األساســية لكب االســتحقاقات النقدي

، حمتمــل الكلفــةاالجتماعيــة للعــاطلني عــن العمــل وتــوفري الرعايــة الــصحية األساســية هــو أمــر   
  .)٣٤(مجيع البلدان تقريبايف جزئيا على األقل،  وول
  

  احترام مبدأي املساواة وعدم التمييز  -باء   
 الـدول بواجباهتـا يف احلمايـة مـن         تقـوم يقتضي النـهج القـائم علـى حقـوق اإلنـسان أن               - ٦٤

ينطـوي علـى   األساسـية  وقبول هذه املبـادئ  . املخاطر والطوارئ على حنو متكافئ وغري متييزي     
  . يارات السياسية بعناية جتّنبا لالستبعاد اجملحف جلماعات حتتاج إىل احلمايةاخلفحص 
علـــى تلــك الـــيت  ذات التغطيـــة الــشاملة  وهــذا ينطــوي أيـــضا علــى تفـــضيل الــربامج       - ٦٥
فُيفـّضل مـثال صـرف معـاش تقاعـدي جلميـع            (يستفيد منها سوى فئة معينـة مـن األشـخاص            ال

وحــىت يف ). ى صــرفه لفئــة عمريــة معّينــة دون غريهــااألشــخاص الــذين جتــاوزوا ســن معينــة علــ
الربامج اليت تستهدف فئات بعينها، جيب احترام مبدأي املساواة وعدم التمييـز، وهـو مـا جيعـل          
من عملية حتديد معايري االستحقاق يف السياسات االجتماعية املوّجهة حتـّديا دائمـا للعـاملني يف       

  . هذا اجملال
 االســـتحقاق املطّبقـــة يف الـــربامج املوّجهـــة عادلـــة ومعقولـــة وجيـــب أن تكـــون معـــايري  - ٦٦

وموضــوعية وشــفافة، وجيــب أن يتــاح لألفــراد اللجــوء إىل آليــات اإلنــصاف يف حــال حــدوث  
  . كما جيب أن تتفادى الربامج املوّجهة وصم املستفيدين. أخطاء
ق املـوارد أن    ولكي تتماشى الـربامج املوّجهـة مـع هـذه املتطلبـات، ينبغـي هلـا عنـد ضـي                     - ٦٧
ومــستوى االســتبعاد ، واملوقــع، العمــرعلــى ســبيل املثــال، حــسب   (إىل فئــات عريــضةف تــصنَّ

، وداخــل الفئــات، ينبغــي أن يقــسم كــل حكــم بالعموميــة  )املتعــارف عليــه علــى نطــاق واســع
ومــع تطــّور القــدرات، ميكــن  ). كــل مــن هــم فــوق ســن اخلامــسة والــستني مــثالكــأن يغطّــى(

وباإلضافة إىل ذلـك، جيـب اختـاذ التـدابري الالزمـة        . تطّورا لتحديد املستفيدين  هج أكثر   اعتماد نُ 

__________ 
  )٣٤(  “Can Low-income countries afford basic social security?” Social Security Policy Briefings, Paper 3 

(Geneva, International Labour Office, 2003) p.17.  
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لكفالة اّتساع نطـاق التغطيـة تـدرجييا حـىت يغطّـى اجلميـع عنـدما حيـدث االنتعـاش االقتـصادي                      
  .وتتحّسن اإليرادات العامة

ــسان وأن تراعــي          - ٦٨ ــة حقــوق اإلن ــسياسية مببــدأ مشولي ــسترشد القــرارات ال وجيــب أن ت
ويف كثري من األحيـان، تكـون الـربامج املوّجهـة باهظـة الكلفـة وصـعبة التنفيـذ                   . رات الدولة قد

وعـالوة علـى ذلـك، أظهـرت التجربـة أن بعـض املـشاكل               . وتنتقص مـن التـضامن االجتمـاعي      
التقنية الـيت تواَجـه يف تـصميم الـربامج املوجهـة حتـول دون وصـوهلا بالفعـل إىل الفئـات األكثـر                        

لى ذلك، تظهر البحوث التجريبية أن توجيـه الـربامج بعنايـة ال يكـون مقترنـا           وعالوة ع . ضعفا
بتحقيق إجناز أكرب على صعيد احلد من الفقـر، وأن مـستويات االسـتبعاد تظـل مرتفعـة بـسبب                    

 البنـــك الـــدويل معـــايري وصـــفويف دراســـة انـــصّبت علـــى بلـــد بعينـــه، . البيانـــات املـــستخدمة
مـضلّلة، عـن   حـىت  معلومـات مفيـدة، بـل    تقـدم  ال إهنـا  ” :يمبـا يلـ  الـربامج  أحد االستهداف يف   

 .)٣٥(“اآلثــار املترتبــة علــى الفقــر وعــن مــدى حتقّــق فعاليــة الكلفــة يف جهــود احلــد مــن الفقــر    
وأظهــرت الدراســات أيــضا أن هنــاك بــرامج يف أمريكــا الالتينيــة تغطّــي أعــدادا أقــل ممــا ينبغــي   

ــراوح بــني   ــة٨٤ إىل ٢٦بنــسب تت ــيت تغطّــي    ويف .)٣٦( يف املائ ــربامج ال ــصدد، ميكــن لل  هــذا ال
اجلميــع أن تكــون يف واقــع األمــر أفــضل مــن الــربامج املوّجهــة مــن حيــث التغطيــة، وهــي أقــل    

  . سيما يف البلدان ذات القدرات اإلدارية احملدودة تكلفة، وال
  

  كفالة اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -جيم   
ير أدوات احلماية االجتماعية مع مراعـاة مـا قـد حتدثـه هـذه التـدابري مـن أثـر           جيب تطو   - ٦٩

طويــل األجــل يف توســيع نطــاق تغطيــة الــضمان االجتمــاعي ويف مــدى وفــاء الدولــة بالتزامهــا   
وهي عموما برامج لتقدمي املـساعدات العينيـة مثـل احلـصص            (وبرامج شبكات األمان    . بكفالته
دوات السياسية مصّمم ملكافحـة العـوز ومـساعدة النـاس علـى             هي نوع خاص من األ    ) الغذائية

ــة دون انــزالق األفــراد إىل مــا دون   . جماهبــة حــاالت الطــوارئ  ــستعان هبــذه الــربامج للحيلول وُي
وقـد  . مستوى معيشي معني، وهي عادة ما تكون قصرية األجل وتستهدف فئة حمـدودة للغايـة          

 أهنـا إذا كانـت حمـدودة أكثـر ّممـا ينبغـي مـن              غـري . توفّر هذه الربامج شـيئا مـن الغـوث الفـوري          

__________ 
  )٣٥(  “How Relevant is Targeting to the Success of an Antipoverty Program?” Policy Research Working 

Paper 4385, (Washington, D.C., November 2007).  
  )٣٦(  Thandika Mkandawire, “Targeting and Universalism in Poverty Reduction,” Social Policy and 

Development Programme Paper Number 23, United Nations Research Institute for Social Development 

(December 2005).  
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حيث الفترة الزمنية ونطاق التغطية يكون هناك خوف من اإلخفـاق يف إحـداث األثـر املنـشود                  
  . على صعيد ختفيف وطأة الفقر يف األجل الطويل

وبصفة عامة، ال تعاجل شـبكات األمـان األسـباب اجلذريـة للفقـر وضـعف املنعـة؛ وقـد                - ٧٠
ــشروط   ــؤدي ال ــة إىل أخطــاء يف        ت ــتفادة ونطــاق التغطي ــها مــدة االس ــّدد علــى أساس الــيت تتح

وعـالوة علـى    . تتناىف ومبدأي عدم التمييـز والـشمولية      )  احملتملني استبعاد املستفيدين (االستبعاد  
 قصرية األجل، فإهنا قد ال حتفّـز الـدول علـى حتـسني تقـدمي اخلـدمات االجتماعيـة        مبا أهنا  ذلك،

ولتحقيــق االمتثــال ملبــدأ اإلعمــال التــدرجيي، يــتعني علــى الــدول .  الطويــلاألساســية يف األجــل
وضــع خطــط لتجــاوز مرحلــة بــرامج شــبكات األمــان وصــوال إىل نظــام وطــين دائــم للــضمان   

  . االجتماعي
  

  كفالة املشاركة والشفافية واملساءلة  -دال   
مبــادئ اعــاة مراّتبــاع هنــج للــضمان االجتمــاعي قــائم علــى حقــوق اإلنــسان    يتطلــب   - ٧١

تـصميم وتنفيـذ وتقيـيم مجيـع مـا يـشمله       يف هي مبـادئ املـشاركة واملـساءلة والـشفافية       أساسية  
وهــذه املبــادئ ليــست فقــط حموريــة لكفالــة حتقّــق الكفــاءة يف التــدابري    . النظــام مــن سياســات 

 كـل   املعتمدة، بل إهنا حتقّق أيضا الوفاء مبا على الـدول مـن التزامـات أساسـية فيمـا يتعلـق حبـق                     
إنسان يف املشاركة يف احلياة العامة، ويف التمكّن مـن الوصـول إىل املعلومـات، ويف اللجـوء إىل            

  . وسائل االنتصاف يف حاالت االنتهاك
وعنــدما يــتم وضــع نظــم احلمايــة االجتماعيــة بــال مــشاركة نــشطة مــن جانــب أولئــك    - ٧٢

ت نظــر مــن تــستهدف دعــم املفتــرض أهنــم املــستفيدون منــها، وعنــدما ال تراعــي الــنظم وجهــا
استراتيجيات تعاملهم مع مشاكلهم، يكون هناك خوف كبري مـن إخفاقهـا يف حتقيـق أهـدافها                 

وتعّد التقييمات اليت جترى للمخاطر ومكامن الضعف لـدى أولئـك الـذين حيـصلون          . األساسية
ي هلـا أن  على االستحقاقات معلومات ضرورية إلقامة نظم احلماية االجتماعية، غري أنه ال ينبغـ         

حتل حمل اآلليات اليت تساعد على مشاركة املـستفيدين مـشاركة ذات مغـزى يف مجيـع مراحـل                
  . تصميم وتنفيذ الربامج

ومن منظور حقوق اإلنسان، جيب تنمية وتعزيز القدرات اليت متكّن أصحاب احلقـوق               - ٧٣
 إتاحـة   ، هذا الصدد   يف ،وجيب متكني الناس، ومن املهم مبكان     . من معرفة حقوقهم واملطالبة هبا    

فـإذا كـان وجـود بـرامج للحمايـة االجتماعيـة جمهـوال لـدى مـن              . سبل الوصول إىل املعلومـات    
ينبغي هلم االستفادة منها، تكون هناك خماوف أكرب من احتماالت استبعاد أشخاص علـى حنـو             

وينبغـي  . ةأن تكون القواعد املنظّمة ألي برنامج متـسمة بالـشفافي         ومن املهم للغاية    . غري عادل 
ــام خــاص       ــالء اهتم ــشفافية إي ــق ال ــة إىل ضــمان حتقّ ــدابري الرامي ــبل للت ــة س  الوصــول إىل  لكفال
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 أمام الفئات الضعيفة اليت قد تكون فـرص وصـوهلا            منفتحة ثقافيا وماديا، وباألخصّ    املعلومات
   .إىل املعلومات حمدودة بسبب اختالف اللغة أو معّوقات التنقل أو االفتقار إىل املوارد

وغياب اآلليـات الفّعالـة الـيت َيـسُهل الوصـول إليهـا الراميـة إىل ضـمان حتقّـق الـشفافية                        - ٧٤
والـربامج  . واملساءلة مـن الـسهل أن جيعـل نظـم احلمايـة االجتماعيـة عرضـة للفـساد والتالعـب                   

املفترضـني ومعاجلتـها   املستفيدين من شكاوى من   إليها  اليت ليس لديها قنوات الستقبال ما يرد        
  . ختاذ إجراءات بشأهنا تكون عرضة خلطر تكرُّس ممارسات سوء اإلدارةوا
  

  التصدي لشواغل حمّددة فيما يتصل بنوع اجلنس والعمر واإلعاقة  -هاء   
ينبغي أن تكون تـدابري احلمايـة االجتماعيـة مـصّممة دون أي متييـز، وأن تكفـل محايـة                      - ٧٥

ينمــا ميكــن آلليــات احلمايــة االجتماعيــة أن وب. أولئــك الــذين هــم يف أمــّس احلاجــة إىل احلمايــة
تسهم يف إعمال حقوق الضعفاء بـشكل أفـضل، فـإن التـدابري الـسيئة التـصميم قـد حتـدث أثـرا                 

  . عكسيا
وقد تتباين تأثريات تـدابري احلمايـة االجتماعيـة تبعـا لنـوع اجلـنس أو الـسن أو اإلعاقـة                       - ٧٦
ــان،  . ستفيداألصــل العرقــي أو غــري ذلــك مــن خــصائص الــشخص املــ    أو ويف كــثري مــن األحي
ــاث     ال ــها إنـ ــيت تعيلـ ــشية الـ ــر املعيـ ــة لألسـ ــات اخلاصـ ــدابري االحتياجـ ــي التـ ــسنني،تراعـ  ، وللمـ

فعلى سبيل املثال، غالبا ما تكون التـدابري الـيت تتخـذها احلكومـات             . ولألشخاص ذوي اإلعاقة  
تتــوىل الرعايــة، الــيت يعــول واألنثــى الــذي لــذكر لمــستندة إىل الــصورة النمطيــة حلمايــة العمالــة 

فـربامج األشـغال العامـة، علـى       . وبالتايل تركّز على اجملـاالت االقتـصادية الـيت يـسودها الـذكور            
  . سبيل املثال، متيل إىل إعطاء األولوية لفئات األعمال اليت يسودها الذكور مثل أعمال البناء

مـــن كـــبرية وعـــة جممباعتبارهـــا نظـــم احلمايـــة االجتماعيـــة ومـــن املهـــم أساســـا فهـــم   - ٧٧
الـضعف  الـشديدة  التصدي الحتياجات الفئات عند السياسات وأهنا ال تعين جمّرد توفري الدخل  

وهنـاك أدلّـة قويـة     . اليت تعتمـد علـى اخلـدمات االجتماعيـة يف تطّورهـا وانـدماجها االجتمـاعي               
بيـد  . اعيـة ن مـن تـدابري احلمايـة االجتم       يعلى أن األطفال هم املستفيدون الرئيسيون غري املباشر       

أن هناك أيضا دالئل على أن جمـّرد تـوفري الـدخل ال يكفـي لتحـسني األحـوال العامـة لألطفـال                       
ــة     إذا ــوافرة أو غــري كافي ــاب اخلــدمات   . كانــت اخلــدمات األساســية غــري مت ــإن غي ــل، ف وباملث

ســينتقص حتمــا مــن األثــر النــاتج عــن كفالــة  واملعــاقني االجتماعيــة املتكاملــة املقّدمــة للمــسنني 
  . لضمان االجتماعيا

ن وفاملــسن. وقــد يلــزم أيــضا اختــاذ تــدابري خاصــة أو تــدابري علــى صــعيد العمــل اإلجيــايب  - ٧٨
وميثـل  . غري القادرين على العمل حيتاجون إىل تغطية دائمة بـنظم احلمايـة االجتماعيـة             واملعاقون  
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لعمــل الدوليــة كبــار الــسن جــزءا ّممــا تعتــربه منظمــة الأساســية شــاملة تــوفري معاشــات تقاعديــة 
شــامل  بلــدا يف العــامل لديــه نظــام  ٧٢وهنــاك مــا ال يقــل عــن  . احلمايــة االجتماعيــة األساســية 

 .)٣٧( بلدا منخفض الدخل أو متوسط الدخل٤٦تقاعدية، ومن هذه البلدان المعاشات لل
  

 دعم احلماية االجتماعية بوصفها أحد أوجه التصدي لألزمة   -سابعا   
قوق اإلنسان، فإن الـسياسات احلكوميـة الـيت هتـدف إىل تنـشيط              انطالقا من منظور ح     - ٧٩

النمو واليت تستند فقط إىل شواغل االقتصاد الكلي، ال تساعد بالـضرورة الفقـراء واألشـخاص             
، اتـساما باملنهاجيـة   سـتراتيجية أكثـر     اوهناك حاجة إىل    . األكثر ضعفا على التعايف من األزمات     

اإلنـسان، مـن أجـل التـصدي هلـذه األزمـة وكفالـة               حقـوق    إعمـال  تـشجيع    علـى تعمل بنشاط   
 .تاوقاأل كل األشخاص يف جلميعاحلماية االجتماعية 

ففي املاضي، أكدت األدبيـات االقتـصادية أن هنـاك مقايـضة بـني تعزيـز نظـم احلمايـة                      - ٨٠
االجتماعية من أجل محاية األشخاص األشد فقـرا مـن ناحيـة، وتعزيـز التعـايف االقتـصادي بعـد                  

 بـشكل متزايـد يف   موضع التساؤلهذا االفتراض وضع وقد . من الناحية األخرى  أزمة  حدوث  
 عنــدما يــصل اإلنفــاق العــام يف إطــار إحــدى ،فكمــا يوضــح البنــك الــدويل. الــسنوات األخــرية

للطلـب الكلـي، ومـن مث النـاتج،         يقدم حافزا أوسـع نطاقـا       األزمات إىل من هم أشد فقرا، فإنه        
  .)٣٨( لالستهالكااستعدادأكثر  وايكوننظرا مليل الفقراء ألن 

وتشكك النظريـات والـدالئل االقتـصادية احلديثـة أيـضا يف وجـود مثـل تلـك املقايـضة               - ٨١
بني احلماية االجتماعية والنمو على املدى األبعد، وتؤكـد أن عـدم معاجلـة احتياجـات ضـحايا                  

 ةاالسـتقرار املتحققـ   ملية  عاألزمة األشد فقرا على املدى القريب هو أمر ال يقتصر على طمس             
نفاق العـام احلـايل، ولكنـه يزيـد أيـضا مـن الفقـر وعـدم         إلعلى مستوى االقتصاد الكلي نتيجة ل   

  .)٣٩(املساواة على املدى األبعد، وينطوي على آثار سلبية على النمو على املدى األبعد
علـى الـصعيد    اإلنعـاش   وجيب إدراج تدابري احلماية االجتماعية يف جمموعات إجراءات           - ٨٢

فعلـى سـبيل املثـال، سـتنفق أسـتراليا       . بدأت بعض البلدان بالفعل يف هـذه العمليـة        قد  و. الوطين
 جمموعة إجراءات التنشيط االقتصادي على مـدفوعات نقديـة لألسـر            مبلغ ثلث   ٢٠٠٩يف عام   

ويف . وقد استحدثت اليابان منحا خاصة من أجـل تربيـة األطفـال           . منخفضة ومتوسطة الدخل  
__________ 

  )٣٧(  http://www.helpage.org/Researchandpolicy/Socialprotection/PensionWatch/Feasibility.  
  )٣٨(  Martin Ravallion, “Bailing out the world's poorest”, Policy Research working Paper 4763, (World 

Bank, Washington, D.C., October 2008), p.6.  
  .املرجع نفسه  )٣٩(  
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نح الرفاه وبرامج التغذيـة يف املـدارس، ويف نفـس الوقـت، جـرى          أفريقيا، جرى تعزيز مِ    جنوب
ويف الربازيـل وكوسـتاريكا     . دية االجتماعية عاقتوسيع نطاق تغطية منح األطفال واملعاشات الت      

 . استحقاقات البطالة القائمةمتديدتضمنت جمموعة اإلجراءات 

 األزمـة، ينبغـي للـدول جتنـب خطـر الـسعي             هلـذه للتـصدي   وفيما جيـري تـصميم سـبل          - ٨٣
وجيب االستفادة مـن الـدروس املـستمدة مـن          . م األمن اعدان للفقر و  األجلحللول سريعة قصرية    

سـيوية يف التـسعينات شـبكات    آلفقد وضعت البلدان اليت اجتاحتها األزمـة ا . التجارب السابقة 
كانـت  فقـد   وبالنظر إىل الـوراء،     . ةلألمان كي تساعد الفقراء على مواكبة اآلثار السلبية لألزم        

وامتـصت مبـالغ ضـخمة مـن       ومتأخرة للغاية   شبكات األمان هذه ضئيلة للغاية، ومؤقتة للغاية،        
ــوال ــة     . األم ــسيتني يف احلماي ــرتني رئي ــدالئل عــن ثغ ــيت وتكــشف ال ــان   ال ــشبكات األم ميكــن ل
فإهنـا  مواكبـة األزمـة،   ميكـن لإلغاثـة الفوريـة مـساعدة املـستفيدين علـى       مـع أنـه   أوال،  . توفريها

، وهو أمر ينـايف يف حـد ذاتـه اهلـدف املنـشود مـن       يف املستقبلتتركهم بنفس الضعف لألزمات  
  .)٤٠(لوحظ ثانيا وجود فساد وحمسوبية يف تنفيذ عدد من الربامجو. احلماية االجتماعية

ويف إطــار هــذا املفهــوم، ينبغــي أن يفهــم صــانعو الــسياسات أوجــه التــصدي لألزمــة       - ٨٤
احلالية علـى الـصعيد الـدويل واإلقليمـي والـوطين بوصـفها عوامـل تـوفر فرصـة إلنـشاء العمـود                       

وقــد تبــدأ بــرامج احلمايــة    . الفقــري لــربامج للحمايــة االجتماعيــة تتــسم بــالقوة واالســتقرار      
ــا يف الوقــت        ــا وتوســيع نطاقه ــة بوصــفها اســتجابة للطــوارئ، ولكــن جيــب تعزيزه االجتماعي

 احلـق يف األمـن االجتمـاعي واحلقـوق األخـرى      عمال الوجه الكامل إاملناسب، كي تكفل على   
 .أساسية من أجل محاية الفقراءاليت هي 

  
  على الصعيد الدويلاحلاجة إىل املساعدة والتعاون  - ثامنا  

 الصادرات، وتقييد إمكانية احلصول على االئتمـان واخنفـاض          ياتيهدد اخنفاض مستو    - ٨٥
وسيؤدي هذا بـدوره    . النمو االقتصادي يف الكثري من البلدان النامية      االستثمار األجنيب بإيقاف    

 العامـة السـتثمارها يف تـدابري        اتإىل احلد من قدرة البلدان النامية على اسـتخدام أمـوال امليزانيـ            
ضرورية مـن أجـل تـأمني التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة               تكون  للحماية االجتماعية   

 . تأثري مدمر وغري متناسب على األشد فقرا واألشد ضعفاوسيكون هلذا. األساسية

ــة         - ٨٦ ــل نظــم للحماي ــدول علــى متوي ــبعض ال ــة واملؤســسية احملــدودة ل ونظــرا للقــدرة املالي
تقدمـة النمـو املـساعدة للبلـدان األقـل          امل، فمن الضروري أن تقدم البلـدان        هااالجتماعية وتنفيذ 

__________ 
  )٤٠(  International Labour Organization; “Asia in the global economic crisis: impacts and responses from a 

gender perspective”, (February 2009).  
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 نظم وليـدة للحمايـة االجتماعيـة أو لـيس لـديها أي نظـم                 البلدان النامية لديها إما    يةوأغلب. منوا
لذلك، ومن وجهـة نظـر اقتـصادية، تعجـز هـذه البلـدان علـى حنـو متكـرر عـن االسـتجابة مـن                          

 . للدورات االقتصاديةالتصديخالل تدابري 

 كمـربر للتحلـل مـن االلتزامـات الـيت أخـذهتا البلـدان          اليـة األزمـة امل  أال تستخدم   جيب  و  - ٨٧
 مـن ناجتهـا احمللـي اإلمجـايل يف إطـار املـساعدة        يف املائـة ٠,٧ بتـوفري    عاتقهـا  النمو علـى     املتقدمة

وجيب أال يقتصر األمر على احلفاظ على مـستويات املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة              . اإلمنائية الرمسية 
بلـغ  اليت جرى االلتزام هبا، ولكن ينبغي للبلـدان متقدمـة النمـو االسـتجابة إىل الـدعوة للتعهـد مب       

عـالوة  كمساعدة إضافية، وذلـك     لديها   يف املائة من جمموعة اإلجراءات التنشيطية        ٠,٧ يعادل
وتستخدم هذه املساعدة اإلضـافية للحمايـة       . للمساعدة اإلمنائية الرمسية  القائمة   االلتزامات   على

لفقـراء  من أسـوأ اآلثـار املترتبـة علـى األزمـة االقتـصادية يف البلـدان منخفـضة الـدخل وحلمايـة ا              
 .والضعفاء يف البلدان النامية

 تعزيـــز بـــرامج احلمايـــة اعتـــزامهمومنـــذ أوىل أيـــام األزمـــة، أعـــرب قـــادة العـــامل عـــن   - ٨٨
علـى تعدديـة    املتجـدد   لتأكيـد   هـذا ا  ويعـد   . االجتماعية عـن طريـق خطـط اإلنعـاش االقتـصادي          

توضـع احلمايـة    وجيـب اسـتغالل الفرصـة كـي         . األطراف والتعاون الـدويل خطـوة إجيابيـة جـدا         
 ا رئيـسي  ابوصـفها عنـصر   و لألزمـة،    ةاالجتماعية بقوة، يف جدول أعمال أوجه التـصدي الفوريـ         

ستراتيجية طويلة املدى من أجل تقليل الفقر وعدم املـساواة ومحايـة مـن هـم أشـد ضـعفا                    اليف ا 
 .من األزمات يف املستقبل

أن الـيت ميكنـها     لـصعيد الـدويل     بعض املبادرات املعلنة مـؤخرا علـى ا       وترد أدناه مناقشة      - ٨٩
 .تسهم يف اجلهود املبذولة لتعزيز احلماية االجتماعية

  
  رفق متويل الضعفم  -ألف   

لبنـك  التـابع ل ربنـامج  المرفق متويل الضعف، الـذي أسـسه البنـك الـدويل، مـن          يتكون     - ٩٠
سعى إىل تقـدمي  يـ هـو  و. للتصدي ألزمة الغذاء العاملية، وبرنامج االستجابة االجتماعية الـسريعة     

 .املدى لألزمةوقصرية املساعدة التقنية واملالية لدعم احلكومات يف أوجه تصديها الفورية 

 يعد من السابق ألوانه تقييم كيفيـة صـرف األمـوال، فمـن املعـروف بالفعـل أن                   وبينما  - ٩١
ول  الــيت تــدعم يف املقــام األ اإلجــراءاتبرنــامج االســتجابة االجتماعيــة الــسريعة ســوف ميــول   

اخلــدمات االجتماعيــة األساســية، وخاصــة صــحة وتغذيــة األمهــات واألطفــال، احلــصول علــى 
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وثانيــا، ســوف يــستهدف بــرامج شــبكات األمــان، وثالثــا،  . وكــذلك بــرامج التغذيــة املدرســية
  .)٤١(العمالةمسألة سوف يتناول 

ربامج احملليـة   املنح اليت يقدمها مرفق متويل الضعف على إمكانية تعزيز قدرة ال          وتنطوي  - ٩٢
ومن املهم استغالل الفرصة على حنو يكفـل وضـع تـدابري            .  املدى البعيد  يفللحماية االجتماعية   

ــهام يف  ــاللإلسـ ــاعي ويف مـــستوى    إعمـ ــة احلـــق يف األمـــن االجتمـ ــسان، وخاصـ  حقـــوق اإلنـ
 .للمعيشة مالئم

زام بوجـود    برنامج االستجابة االجتماعية السريعة، جيب أن يكون هناك الت         يف جوهر و  - ٩٣
ستفيد منـها مجيـع الفئـات الـضعيفة، وكـذلك وجـود دعـم لبنـاء نظـم              تـ  شـاملة محاية اجتماعية   

 . االجتماعي يف أحناء العامل الناميللضمانبعيدة املدى ومستدامة 
  

 التزامات جمموعة العشرين وتدابري البلدان املاحنة األخرى  - ءبا  
ــسان    - ٩٤ ــشرين يف نيـ ــة العـ ــاع جمموعـ ــل أبر/يف اجتمـ ــة  ٢٠٠٩يـ ــت دول اجملموعـ ، اعترفـ
 مـن أجـل التقليـل مـن         ،عليها من مـسؤولية مجاعيـة إزاء احلـد مـن األثـر االجتمـاعي لألزمـة                 مبا

ولدى قيامها بذلك، فقد التزمـت بتقـدمي        .  على اإلمكانيات العاملية    طويلة الضرر املستمر لفترة  
ايـــة التنميـــة يف البلـــدان بليـــون دوالر لـــدعم احلمايـــة االجتماعيـــة، وتعزيـــز التجـــارة ومح  ٥٠

ــة        ــة االجتماعيـ ــل احلمايـ ــن أجـ ــوارد مـ ــة املـ ــدت بإتاحـ ــدخل، وتعهـ ــضة الـ ــدان يف ااملنخفـ لبلـ
  .)٤٢(فقرا األكثر
، دعت بلـدان جمموعـة الثمـاين أيـضا          ٢٠٠٩مارس  /ويف قمة روما االجتماعية يف آذار       - ٩٥
لقـة متـصلة محيـدة مـن         نظم الرفـاه االجتمـاعي حيـث تعتـرب القـوة احملركـة إلجيـاد ح                حتسنيإىل  

  .)٤٣(الثقة، واعترفت بأمهية تعزيز العمالة، ودعم الدخل واملهارات املهنية
وباإلضافة إىل ذلك، بـدأت فـرادى البلـدان يف التعهـد بـأموال ملرافـق التمويـل الدوليـة                      - ٩٦

ظمـى  لربيطانيا الع فعلى سبيل املثال، أعلنت اململكة املتحدة       . من أجل دعم احلماية االجتماعية    
ــشمالية   ــدا ال ــغ  ٢٠٠٩مــارس /يف آذاروأيرلن ــسهم مببل ــامج  م ٢٠٠ أهنــا ست ــون دوالر يف برن لي

__________ 
  .http://www.worldbank.org/html/extdr/financialcrisis/pdf/WBGResponse-VFF.pdfانظر   )٤١(  
  )٤٢(   “The global plan for recovery and reform”, G20 Communiqué, (2 April 2009), para. 25.  
ــر   )٤٣(   -http://www.g8italia2009.it/G8/Home/IncontriMinisteriali/MinisterialeLavoro/G8انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

G8_Layout_locale-1199882116809_IncontroLavoro.htm.  
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ومــن الــضروري أن تتخــذ البلــدان   .)٤٤(االســتجابة االجتماعيــة الــسريعة التــابع للبنــك الــدويل 
سياسـات وبـرامج    أن تكـون    املاحنة واملتلقية، وكذلك الوكاالت اإلمنائية، كافة التدابري لكفالـة          

 .بطرق متماشية مع حقوق اإلنسانمصممة ومنفذة مية التن
  

 احلد األدىن من احلماية االجتماعية   - جيم  
احلـد  ”األمـم املتحـدة مبـادرة       نظومـة   مباملعـين بالتنـسيق     أطلق جملس الرؤساء التنفيذيني       - ٩٧

ضـمن تـسع مبـادرات      ، وهـي واحـدة      ٢٠٠٩أبريـل   / يف نيسان  “األدىن من احلماية االجتماعية   
ويتكـون مفهـوم احلـد    .  جرى القيام هبا يف إطار منظومة األمم املتحـدة للتـصدي لألزمـة       كربى

ــسيني     ــصرين رئي ــن عن ــة م ــة االجتماعي ــن احلماي ــة    )أ(: األدىن م ــضمن إمكاني ــيت ت  اخلــدمات ال
ة ي الـصح  املرافق و ياهمثل امل (الوصول من الناحية املالية واجلغرافية إىل اخلدمات العامة األساسية          

التحـويالت الـيت جتـري يف صـورة جمموعـة أساسـية مـن التحـويالت                 ) ب(؛  )التعلـيم والصحة  و
شكل نقدي وعيين، مدفوعة إىل الفقراء والضعفاء من أجـل تـوفري احلـد األدىن                يف   االجتماعية،

مــن األمــن يف الــدخل وتــوفري إمكانيــة الوصــول إىل اخلــدمات األساســية، مبــا يف ذلــك الرعايــة   
  .)٤٥(الصحية

يف أعقـاب    منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العامليـة هـذا اجلهـد،           م كل من  تزعتو  - ٩٨
االجتمـاعي  الـضمان  مبادرات سابقة قامت هبا منظمة العمل الدولية لدعم إعادة تـشكيل نظـم          

وتسعى مبادرة احلد األدىن من احلمايـة االجتماعيـة إىل تنـاول            .  الشاملة من أجل كفالة احلماية   
كيف ميكن على املستوى القطري تـصميم وتنفيـذ         ) أ(: ة بالسياسات مثل  مسائل رئيسية متعلق  

مـــستوى أساســـي مـــن احلمايـــة االجتماعيـــة للجميـــع، مبـــن يف ذلـــك أوال وقبـــل كـــل شـــيء، 
كيف ميكن جعـل مثـل هـذه الـسياسات والتـدابري متوافقـة مـع                ) ب(األشخاص األكثر ضعفا؟    

كيـف ميكـن    ) ج(حمايـة االجتماعيـة؟     ضرورة بناء هيكل مـستدام بعيـد املـدى لـنظم وطنيـة لل             
 تأمني احليز املايل من أجل التحويالت االجتماعية أو زيادته؟

وتـــبني الدراســـات الـــيت أجرهتـــا منظمـــة العمـــل الدوليـــة وإدارة الـــشؤون االقتـــصادية    - ٩٩
 يفواالجتماعيــة بــاألمم املتحــدة أنــه ميكــن حتمــل تكلفــة احلــد األدىن مــن احلمايــة االجتماعيــة    

فعلــى ســبيل .  ميكــن أن يــؤدي إىل أهــداف بعيــدة املــدىهــذا احلــد األدىنالقريــب، وأن املــدى 
 يف املائــة مــن ٥ يف املائــة و ٢املثــال، ميكــن متويــل التحــويالت االجتماعيــة بنــسبة تتــراوح بــني  

__________ 
-http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/News-Stories/2009/World-Bank-Group-Spring-Meetingsانظــــــــــر   )٤٤(  

2009-Washington-US.  
  )٤٥(  CEB Issue Paper: The global financial crisis and its impact on the work of the UN system, p.20.  
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 وعلـى املـدى األبعـد تـسمح زيـادة احليـز املـايل بتوسـيع                 ،الناتج احمللـي اإلمجـايل للبلـدان الناميـة        
  .)٤٦(ربامجنطاق ال
ويــرى جملــس الرؤســاء التنفيــذيني أن احلــد األدىن مــن احلمايــة االجتماعيــة ميكــن أن     - ١٠٠

املــستويات  يكــون منــاظرا للمفهــوم القــائم لاللتزامــات األساســية، مــن أجــل كفالــة حتقيــق        
ويف هـذا   .)٤٧(علـى أقـل تقـدير    األساسية الدنيا للحقوق الواردة يف معاهـدات حقـوق اإلنـسان    

جيــدر التأكيــد علــى أن مفهــوم االلتزامــات األساســية الــدنيا يعمــل علــى حنــو مقتــرن     الــصدد، 
وجيـب أن تلتـزم الـدول بتحقيـق         .  املطرد للحقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         باإلعمال

 .مستويات أعلى من اخلدمات واالستحقاقات عند زيادة ميزانياهتا واتساع احليز املايل لديها

للجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة يف التعليــق العــام  ف اوتعــّر  - ١٠١
 االلتزامات األساسية فيما يتعلق باألمن االجتماعي، وهذه االلتزامات حتدد علـى حنـو              ١٩رقم  

مفيـــد مـــسارا لتنفيـــذ عنـــصر التحويـــل االجتمـــاعي الـــذي يتـــضمنه احلـــد األدىن مـــن احلمايـــة 
 وتؤكـد االلتزامـات علـى مفـاهيم       . لحق يف األمن االجتماعي    إعمال ل  فيهااالجتماعية، بطريقة   

إمكانيــة ) ب(مــستوى أساســي أدىن لالســتحقاقات جلميــع األفــراد والعــائالت؛   ) أ (تتمثــل يف
الوصول إىل نظم األمن االجتماعي على أسـاس غـري متييـزي، وخباصـة للمحـرومني واملهمـشني              

سـتراتيجية وخطـط    ااحلاجـة إىل    ) ج(دة حلمايتـهم؛    من األفراد واجلماعات، ووجود تدابري حمد     
عمــل، حيــث إن كفالــة احلــد األدىن األساســي ليــست بــذاهتا أمــرا كافيــا إلعمــال هــذا احلــق؛   

 .احلاجة إىل رصد إعمال احلق، مع كفالة وضع آليات للمساءلة )د(

ــى  و  - ١٠٢ ــا يتبقـ ــأن بينمـ ــد األدىن  نـ ــوم احلـ ــدول مفهـ ــتنفذ الـ ــة  رى كيـــف سـ ــن احلمايـ  مـ
، فإن مدى استناد هذه العملية إىل االعتـراف بالتزامـات الدولـة فيمـا يتعلـق حبقـوق            جتماعيةاال

 .لنظر فيهيتعني ااإلنسان هو جانب حموري 

وينبغي فهم احلد األدىن من احلماية االجتماعية بوصفه القـدر األدىن مـن الـسياسات                 - ١٠٣
مبجـرد زيـادة    وجتعلـها متاحـة     ى للحمايـة    والتدابري اليت ميكـن للـدول أن تـبين عليهـا معـايري أعلـ              

وانطالقا مـن منظـور معـين حبقـوق اإلنـسان، ال ميكـن أن يكـون احلـد                 . امليزانية الوطنية قدرات  
 حولـه   جيـري األدىن سياسة مستقلة بذاهتا، وإمنا جيب أن يرى بوصـفه العنـصر األساسـي الـذي                 

 . بناء وصياغة سياسة وطنية واسعة النطاق للحماية االجتماعية

__________ 
 االجتمـاع اإلقليمـي للخـرباء       ، عـرض املوضـوع يف     “تدفق للخـدمات علـى الـصعيد العـاملي        ”بوب هوبر،   انظر    )٤٦(  

  .٢٠٠٨يونيه /حزيران ١١-٩ بشأن احلماية االجتماعية، داكار، السنغال،
  )٤٧(  United Nations System Chief Executive Board for Coordination, Financial and Economic Crises, 

Joint Crisis Initiatives, p.46.  
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 االستنتاجات والتوصيات  –تاسعا   
تبني املؤشرات االقتصادية واالجتماعية أن األزمة املالية العامليـة احلاليـة هلـا آثـار                 - ١٠٤

سلبية ال نظري هلا على متتع الكثري من األشخاص حبقـوق اإلنـسان يف أحنـاء العـامل، وخباصـة                    
يتعرض الوفاء بالعديد من حقوق     و. بالنسبة للذين يعيشون يف ظروف الفقر والفقر املدقع       

اإلنسان إىل آثار سلبية بشكل خطري من جراء غياب نظم للحمايـة االجتماعيـة هتـدف إىل            
حدوث كساد عاملي وانكماش اقتصادي منتشرين مكانية التخفيف من وطأة األثر احلاد إل

 .على نطاق واسعوفترة طويلة على مدى 

ــة     - ١٠٥ ــصدي لألزم ــصميم ســبل للت  عــدد مــن  اإلشــارة إىل ومــن املمكــن  ،وجيــري ت
 على سبيل املثال، االعتراف باحلاجة إىل التـصدي لالهنيـار االقتـصادي             ،اخلطوات اإلجيابية 

إال أنه من أجل حتقيق نتائج دائمة، خبالف إعادة التأكيد على العزم . على حنو منسق عامليا
 احلاجة املاسة حلماية متتـع      السياسي إلنقاذ االقتصادات، جيب أن يركز اجملتمع الدويل على        

ــانون     ــون يع ــذين ال يزال ــن أشــد  األشــخاص ال ــصادية   م ــة االقت ــار حــدة لألزم ــوق  اآلث حبق
 .اإلنسان، وخاصة الذين يرزحون يف الفقر

ــار األزمــة وتقليــل       - ١٠٦ ــة معاجلــة آث ــة علــى إمكاني ــة االجتماعي وتنطــوي نظــم احلماي
سـتراتيجيات طويلـة املـدى      الك، فإن ا  ومع ذل . الضعف يف مواجهة الصدمات يف املستقبل     

لتجاهـل علـى حنـو كـبري مـن      لمن أجل محاية األشخاص يف املستقبل قد تعرضت حىت اآلن         
وحــىت لــو كــان هنــاك زخــم يف تأييــد توســيع نطــاق نظــم احلمايــة   . جانــب اجملتمــع الــدويل

ائـة مـن     يف امل  ٥االجتماعية يف أحناء العامل بوصفه سبيال للتصدي لألزمـة، فلـم خيـصص إال               
مبلغ التريليون دوالر جملموعة اإلجراءات التنشيطية العاملية اليت وضعتها جمموعة العشرين           

دعما لنظم احلماية االجتماعية، وتعزيـزا للتجـارة ومحايـة للتنميـة             ٢٠٠٩أبريل  /يف نيسان 
نـسبة ضـئيلة مـن      سـوى   فعـل   باليف البلدان املنخفضة الدخل، ومن هذا املبلـغ لـن خيـصص             

 .ماية االجتماعيةأجل احل

ومتيل بعض التدابري املتخذة تصديا لألزمة إىل التأكيد أكثر من الالزم على احلد   - ١٠٧
من األثر الفوري قصري املدى لألزمة، وتغفل املعوقات اهليكلية اليت جتعل نـسبا كـبرية مـن                 

. يالسكان يعيشون يف فقر مدقع أيضا يف األوقات اليت ال يكـون فيهـا اضـطراب اقتـصاد                 
 تركـز   منهجيـة بدرجـة أكـرب     سـتراتيجية   ا ويقتضي إطار حقـوق اإلنـسان أن تعتمـد الـدول          

 .لة املدى حلقوق اإلنسان للفقراءعلى احلماية طوي
وحىت عند اعتراف الدول باحلاجة إىل االسـتثمار يف احلمايـة االجتماعيـة، غالبـا                 - ١٠٨

ــا      ــراف هبــذه املب ــدول علــى اســتعداد لالعت ــا ال تكــون هــذه ال ــاء  م درات كجــزء مــن الوف
وينبغــي أن تتجنــب الــدول خمــاطرة الــسعي إىل  .بالتزاماهتــا املــستمرة إزاء حقــوق اإلنــسان
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حلول سريعة قصرية املدى للفقر وانعـدام األمـن مـع إغفـال التـدابري علـى املـدى األطـول                     
اليت ترتكز علـى االعتـراف بواجـب هـذه الـدول يف كفالـة إمكانيـة حـصول اجلميـع علـى                    

 .ة االجتماعية يف مجيع األوقاتاحلماي
وبغض النظر عن األزمة، فإن نظم احلماية االجتماعية ضرورية للوفاء على حنـو               - ١٠٩

تقليل الفقر ومحايـة حقـوق اإلنـسان واحترامهـا          القائمة منذ فترة طويلة ل    فعال بااللتزامات   
جابة االجتماعية  االستصندوق  وميكن استخدام الصندوق العاملي للتضامن أو        .والوفاء هبا 

كوسـيلة   تمويـل الـضعف الـذي تدعمـه جمموعـة العـشرين           اجلديد ل لمرفق  لالسريعة التابعة   
تستنري بـه    إذا كان هناك هنج صلب مستند إىل حقوق اإلنسان           هذا التحول إلحداث مثل   
وهناك حاجة إىل محاية خاصة من أجل كفالة إعمال مجيع حقوق اإلنـسان             . هذه املبادرات 
اصــة مــن هــم أكثــر ضــعفا وهتميــشا، ومــن يعيــشون حيــاة الــشقاء، ومــن هــم للجميــع، وخب

 .مكبلون بالفقر ومعرضون ألكثر من شكل من أشكال التمييز

 : ومن هذا املنطلق، يود اخلبري املستقل تقدمي التوصيات التالية  - ١١٠
تعزيز النظم الوطنية للحمايـة االجتماعيـة باعتمـاد هنـج قـائم علـى حقـوق                   )أ(  

 :ساناإلن

جيب أن تضع الدول نظما للحمايـة االجتماعيـة أو تعـزز مـن دعـم الـنظم                    ‘١’  
وتوفر معايري حقـوق اإلنـسان أساسـا مالئمـا لوضـع أطـر قانونيـة                . القائمة

وجيــب أن تــويل جمموعــات إجــراءات    . ومؤســسية للحمايــة االجتماعيــة  
ــة    ــة االجتماعي  وهــذا شــرط  ،التنــشيط االقتــصادية اهتمامــا خاصــا باحلماي

  القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛مستند إىل

  
 :العمل صوب حتقيق التغطية الشاملة وإيالء األولوية ملن هم أكثر ضعفا  )ب(  
جيب أن تعمل الدول علـى حنـو مطـرد صـوب بنـاء نظـام مـستقر للحمايـة                     ‘١’  

وجيـب صـياغة خمتلـف      . االجتماعية متاح للجميع الوصول إليه دون متييـز       
 الـيت تـدعم توسـيع نطـاق احلمايـة االجتماعيـة، مـع         سبل التـصدي لألزمـة    

 للـضمان مراعاة أن اهلدف األمسى ينبغي أن يكون حتقيق التغطيـة الـشاملة             
ــاعي ــشاملة   و. االجتمـ ــتحقاقات الـ ــصر االسـ ــال  (ال تقتـ ــبيل املثـ ــى سـ  علـ

لـيس فقـط    ) االستحقاقات املمولة من الضرائب اليت حيصل عليهـا اجلميـع         
تـشري  كمـا  اء والتمييز غري العـادلني، ولكـن   احلد من خطر اإلقصمن أجل  
 ؛أكثر فعالية من حيث التكلفةفهي أيضا  ،الدالئل
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الدول ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني الذين يؤيدون        جيب على     ‘٢’  
إيــالء األولويــة ملــن هــم أكثــر عرضــة لآلثــار الــسلبية  احلمايــة االجتماعيــة 
سياسات الطـورائ بـشكل ملـح لكفالـة     وجيب تنفيذ . لألزمة املالية احلالية 

وإذا تطلـب األمـر تـدابري       . الفقراء املتـضررين علـى النحـو األسـوأ        صمود  
ــة      موجهــة، ــة والفعالي ــات بالعدال ــسم العملي ــدول أن تت جيــب أن تكفــل ال

 ؛والشفافية، وأن تشمل ضمانات ضد أي شكل من أشكال التمييز
 :التشجيع على املشاركة واملساءلة والشفافية  )ج(  

جيـب أن تـدمج الـدول مبـادئ حقـوق اإلنـسان إدماجـا كـامال يف تـصميم            ‘١’  
 بوصفهم  املساعدةوجيب معاملة متلقي    . نظم احلماية االجتماعية وتنفيذها   

وجيب وضع آليات لتعزيز مـشاركتهم اهلادفـة       . الفاعلنيقوق  احلذوي  من  
ات وجيــب أن يكــون تــوفري املعلومــ . يف تــصميم وتنفيــذ تــدابري ملــساعدهتم 

وختاما، . بشأن عمل الربامج متاحا للجميع، وخباصة من يتلقون املساعدة
جيب وضع آليات ميكن الوصـول إليهـا مـن أجـل كفالـة املـساءلة ملـن هـم                    

 ؛مسؤولون عن تنفيذ نظم احلماية االجتماعية

 :معاجلة شواغل حمددة فيما يتعلق بنوع اجلنس والسن واإلعاقات  )د(  
العقبــات احملــددة الــيت تعتــرض اإلدمــاج     وتــذلل  جيــب أن حتــدد الــدول    ‘١’  

جيب أن  و .االجتماعي واحلماية االجتماعية للفئات الضعيفة بشكل خاص      
تتضمن نظم احلماية االجتماعية تدابري حمـددة لكفالـة، علـى سـبيل املثـال،            

عـرض علـيهن    ه ت  مـن أسـواق العمـل وأنـ        بشكل أكـرب  عدم استبعاد النساء    
ملثــل، يعــد تــوفري خــدمات اجتماعيــة مالئمــة وبا. فــرص مــساوية يف العمــل

ــة       ــة الكامل ــة مــن أجــل التنمي ــساعدة االجتماعي ــوفري امل مكمــال أساســيا لت
  ؛السنللمعاقني وكبار لألطفال واإلدماج االجتماعي 

 :تعزيز جهود التعاون الدويل  )هـ(  

جيــب أن تواصــل الــدول توحيــد قواهــا مــن أجــل تــصميم وتنفيــذ تــدابري       ‘١’  
زمة وتشجيع اإلنعاش؛ وجيب أن يكون هذا التعاون مـستنريا          للتصدي لأل 

وكما هو معترف به على نطاق واسع، فـإن سـبل           . مبعايري حقوق اإلنسان  
التصدي لألزمة بفعالية، وخباصة يف البلدان األكثـر عرضـة للفقـر املـدقع،              

ويف هـذا الـسياق، فمـن األمهيـة مبكـان احلفـاظ علـى         . تتطلب تعاونا دوليا  
  .ساعدة اإلمنائية الرمسية، بل وتعزيزهااملمعدالت 

  


