برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان في سياسات وبرامج التنمية :تجارب
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

تصدير
“إن التغلب على الفقر ليس عمال خيريا .إنه إعمال للعدل .وهو حماية لحقوق اإلنسان األساسية .فلكل واحد أينما كان
الحق في أن يعيش عيشة كريمة ،بمنأى عن كل خوف أو اضطهاد ،وبمأمن من الجوع والعطش ،متمتعا بحرية التعبير
عن نفسه والتجمع مع غيره حسب رغبته”.
نيلسون مانديال
يستند عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (البرنامج اإلنمائي) إلى اعتقاد مفاده أن الفقر الذي يعاني منه الناس ال يتمثل في قلة الدخل فحسب بل يتجسد أيضا في افتقارهم إلى التعليم
أو الرعاية الصحية أو حرمانهم من الكرامة والمشاركة في مجتمعهم المحلي .وقد اعتبرت الحكومات في شتى أنحاء العالم هذه األبعاد في عيش الناس أبعادا مهمة بدرجة جعلتها
تسلم بأنها استحقاقات  -من استحقاقات حقوق لإلنسان  -واجبة لشعوبها سواء في القانون الوطني أو في القانون الدولي .ولذلك فإن السعي إلى التنمية البشرية ليس عمال خيريا بل
هو عمل يتعلق بتهيئة بيئية تمكينية للناس حتى يمارسوا خيارتهم التي تشمل الحقوق المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية ،بما فيها الحق في التنمية .وهكذا تشكل
حقوق اإلنسان ركيزة للنهوض بالوالية اإلنمائية التي يضطلع بها البرنامج اإلنمائي.
وهدفنا العام هو تعزيز قدرات المكلفين بالواجبات على الوفاء بالتزاماتهم وتعزيز قدرات ذوي الحقوق على المطالبة بحقوقهم .وهذا ما يتخذ أشكاال شتى في الممارسة ،منها على
سبيل المثال دعم وزارة الصحة في غواتيماال في عملها من أجل ضمان أن تراعي الخدمات الصحية األساسية ممارسات الشعوب األصلية حتى يستفيد الناس فعال من تلك الخدمات
(انظر دراسة الحالة اإلفرادية لغواتيماال) ،أو مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة في ليبريا على تقييم ما إذا كانوا يستفيدون على قدم المساواة من تنفيذ االستراتيجية القطرية للحد من
الفقر (انظر دراسة الحالة اإلفرادية لليبريا) ،أو من خالل تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من تعزيز قدراتها على تعبئة الحكومات والمجتمع المدني وجهات أخرى في
مجال حقوق اإلنسان.
والغرض من هذا الملف المتضمن لنبذات عامة هو أن يتاح لجمهور واسع هذا الكم المتنامي من خبرة البرنامج اإلنمائي وشركائه في مجال إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان في سياسات
وبرامج التنمية .وتستند إلى حد كبير النبذات العامة األولية الواردة في هذا الملف إلى تجارب من مشروع نموذجي دعمته حكومة ألمانيا في الفترة الفاصلة بين عامي  2004و
 2011و “المشروع العالمي لتعزيز حقوق اإلنسان” التابع للبرنامج اإلنمائي .وثمة ثالثة أنواع من النبذات العامة هي :المفاهيم واألدوات ودراسات الحاالت اإلفرادية .وهي تقدم،
في جملة أمور ،معلومات عن:
اإلطار المفاهيمي  -ما المقصود بإدماج مفاهيم حقوق اإلنسان؟
•
هيئات حقوق اإلنسان  -ما هي المعلومات التي يقدمها نظام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بشأن التنمية البشرية؟
•
التحليل الثالثي الخطوات للمشاكل
•
إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان في سياسات وبرامج التنمية  -قائمة مرجعية أولية
•
توظيف حقوق اإلنسان لتحقيق غاية توفير المياه والصرف الصحي في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية
•
دراسة حالة إفرادية :األرجنتين
•
دراسة حالة إفرادية :البوسنة والهرسك
•
دراسة حالة إفرادية :غواتيماال
•
دراسة حالة إفرادية :ليبريا
•
ونأمل أن تكون هذه النبذات العامة األولية مصدرا مفيدا للتوجيه واإللهام .وعالوة على ذلك ،نعتبر هذا المنشور عمال جماعيا متواصال وندعوكم إلى تقديم تعقيباتكم وتجاربكم في
مجال إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان وذلك من أجل إدراجها مستقبال في نبذات عامة.
ولكم منا جزيل الشكل مسبقا!
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سليم جيهان
مدير ،فريق المتعلقة بالفقر
مكتب السياسات اإلنمائية
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

جيرالدين فريزر-موليكيتي
مديرة ،فريق الحكم الديمقراطي
مكتب السياسات اإلنمائية
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

كلمات شكر
أعد المجموعة األولى من النبذات العامة مكتب الممارسة المتعلقة بالفقر التابع للبرنامج اإلنمائي بالتعاون الوثيق مع فريق حقوق اإلنسان في شبكة ممارسة الحكم الديمقراطي
في نيويورك .وقام الزمالء التالية أسماؤهم بدور استشاري و/أو تنسيقي وهم :جوليا كيرتشر وأغوستيال نيني ،وأوريا غونيي ،وزانوفير إسماليبي ،وماشا ماثيو ،وسارة راتري،
وشيرين سعيد ،وجاغودا والوريك وباتريك فان فيريلت .ونود أن نتقدم بالشكر إلى الزمالء والشركاء التالية أسماؤهم لمساهمتهم الفنية ،وهم :لوسيال بياتو (بعثة األمم المتحدة في
ليبريا/قسم حقوق اإلنسان والحماية ،ليبريا) ،وأنيتا داميانوفسكا (البرنامج اإلنمائي/مقدونيا) ،وكريستيان هاينزل (البرنامج اإلنمائي البوسنة والهرسك/ميانمار) ،ودانيال كوستزر
وميلينا ليفي (البرنامج اإلنمائي األرجنتين) ،وجيمس مونيبا (البرنامج اإلنمائي ليبريا) ،وأبيالردو كويزادا (البرنامج اإلنمائي غواتيماال) ،وشركاؤهم الوطنيون .ونود أن نتقدم
بالشكر أيضا إلى العديد من المستعرضين األقران ،بمن فيهم المستعرضون من البرنامج اإلنمائي كرواتيا ،ومكتب منسق األمم المتحدة المقيم منغوليا ،والبرنامج اإلنمائي توغو،
ووحدات الممارسات المتعلقة بالفقر والحكم الديمقراطي من مراكز الخدمات اإلقليمية التابعة للبرنامج اإلنمائي في بانكوك ،وبراتيسالفا ،والقاهرة ،وداكار ،وجوهانسبرغ ،وفريق
تطوير القدرات التابع للبرنامج اإلنمائي ،وشعبة منظمات المجتمع المدني ،وفريق الشؤون الجنسانية ،وفريق إدارة المعارف ،ومكتب تقارير التنمية البشرية ،والمقررة الخاصة
المعنية بحقوق اإلنسان والفقر المدقع وفريقها ،والمقررة الخاصة المعنية بالحق في الماء والصرف الصحي وفريقها ،ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،وصندوق األمم
المتحدة للسكان ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،ومنظمة العفو الدولية ،ومركز القيادة العالمية النسائية التابع لجامعة راتجرز ،والوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي
والتنمية في ألمانيا.

نبذة عامة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مقدمـة :إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان في برامج وسياسات التنمية
لماذا ينبغي أن ندمج مفاهيم حقوق اإلنسان في
سياسات وبرامج التنمية؟
إنه جزء من الوالية المنوطة بنا
لقد تعهدت الدول األعضاء في األمم المتحدة ووكاالت األمم المتحدة بإدراج
حقوق اإلنسان في سياسات وبرامج التنمية .فمنذ  ،1945استنادا إلى المادة  1من
ميثاق األمم المتحدة ،اتفقت الدول األعضاء على “تحقيق التعاون الدولي على حل
المشاكل الدولية ذات الطابع االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو اإلنساني،
وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع ،بدون
تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين”.
ولبضعة عقود ،كانت الصلة بين عمل األمم المتحدة في المسائل اإلنمائية/
اإلنسانية وعملها في مجال حقوق اإلنسان صلة ضعيفة ،ألسباب سياسية أساسا:
فقد أصبحت حقوق اإلنسان تكتسي طابعا سياسيا مفرطا  -إذ جعل بعض الدول
من الحقوق المدنية والسياسية أولوية بينما أكدت دول أخرى على أهمية الحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -في حين تم التعامل مع قضية التنمية تعامال
عمليا من خالل المساعدة التقنية .وبانتهاء هذا االنقسام األيديولوجي العالمي في
التسعينات ،أقيمت من جديد الصلة بين حقوق اإلنسان والتنمية ،بوسائل منها األمم
المتحدة .وهذه بعض األمثلة:

• — 2005مذكرة ممارسة البرنامج اإلنمائي المعنونة ‘حقوق اإلنسان في
البرنامج اإلنمائي’ تجعل من إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان في برمجة التنمية
مجاال من المجاالت االستراتيجية الثالثة لعمل البرنامج اإلنمائي في مجال
حقوق اإلنسان.
• — 2008الخطة االستراتيجية للبرنامج اإلنمائي تذكر بالوثيقة الختامية
لمؤتمر قمة عام  2005وتؤكد بأن “البرنامج اإلنمائي سيؤيد القواعد والمعايير
العالمية لألمم المتحدة ،بما فيها تلك المتعلقة بحقوق اإلنسان” (موضحة في
الوقت ذاته أن البرنامج اإلنمائي ال يقوم بدور التشريع أو الرصد فيما يتعلق
بحقوق اإلنسان).
• — 2010الدول األعضاء تعترف في الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة األهداف
اإلنمائية لأللفية بأن “قيمنا األساسية المشتركة ،بما فيها الحرية والمساواة
والتضامن والتسامح واحترام جميع حقوق اإلنسان ومراعاة الطبيعة وتقاسم
المسؤولية ،ضرورية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية” .وتشرح الوثيقة
أهمية ذلك بالنسبة لشتى المجاالت ،بما فيها الصحة والتعليم.

• — 1997األمين العام كوفي عنان ،يدعو ،في خطته إلصالح األمم المتحدة
إلى إدراج  -أو تعميم مراعاة  -حقوق اإلنسان في كل عمل األمم المتحدة:
“وستكون من المهام الرئيسية مستقبال تعزيز برنامج حقوق اإلنسان وإدراجه
في طائفة واسعة من أنشطة المنظمة ،بما في ذلك في المجالين اإلنمائي
واإلنساني”.
• — 2000أعربت الدول األعضاء في إعالن األلفية عن عزمها “أنهـ[ـا] لن
[تـ]ـدخر [ ]...جهدا في تعزيز [ ]...احترام جميع حقوق اإلنسان والحريات
األساسية المعترف بها دوليا ،بما في ذلك الحق في التنمية”.
• — 2003وكاالت األمم المتحدة تعتمد “ تفاهم األمم المتحدة المشترك بشأن
النهج القائم على حقوق اإلنسان في التعاون اإلنمائي” .وقد نص على أن تقوم
البرامج اإلنمائية ( )1بتعزيز حقوق اإلنسان (الهدف) )2( ،وتسترشد بحقوق
اإلنسان (العملية) ( )3وتسهم في تطوير قدرات ‘المكلفين بالواجبات’ على
الوفاء بالتزاماتهم و/أو تطوير قدرات ‘ذوي الحقوق’ على المطالبة بحقوقهم
(النتيجة).
•—2005األمين العام لألمم المتحدة يقول في تقريره البارز المعنون “في
جو من الحرية أفسح” “وبناء على ذلك ،فال سبيل لنا للتمتع بالتنمية بدون
أمن ،وال باألمن بدون تنمية ،ولن نتمتع بأي منهما بدون احترام حقوق
اإلنسان”.
صورة UNDP Bangladesh, LIFE Program:

ويعمل على تحقيق نتائج التنمية المستدامة

ما هو موضوع هذا المنشور؟

فإدماج مفاهيم حقوق اإلنسان يساهم في اتباع نهج للتنمية البشرية (انظر الرسم
البياني).

يوفر هذا المنشور توجيها للزمالء في البرنامج اإلنمائي بشأن كيفية إدماج مفاهيم
حقوق اإلنسان في سياسات وبرامج التنمية على الصعد الوطنية واإلقليمية والعالمية.
ويتألف من مجموعة من النبذات العامة التي تعكس تجارب في إدماج مفاهيم حقوق
اإلنسان في سياسات البرنامج اإلنمائي وبرامجه ،وفي السياسات والبرامج الوطنية،
بالتعاون مع الشركاء الوطنيين .وليس القصد من هذا المنشور أن يكون منشورا
شامال بل إنه سيتوسع بقدر توسع كم التجارب عبر المنظمات .ويتضمن المنشور
ثالثة أنواع من النبذات العامة هي:

الرفاه

توفر حقوق اإلنسان معايير رفاه متفق
عليها دوليا ووطنيا ،من قبيل المعايير
المتعلقة بالصحة والتعليم والمياه (انظر
النبذة العامة :اإلطار المفاهيمي)

التمكين والتفعيل
التنمية
البشرية

تؤكد حقوق اإلنسان على المشاركة
الحرة والفعلية والهادفة ،السيما مشاركة
الفئات التي تعاني من التمييز واإلقصاء،
في اتخاذ القرارات التي تهمها.

العدل

توفر حقوق اإلن��س��ان أدوات لتحليل
األسباب الجذرية من قبيل عدم المساواة
والممارسات التمييزية والعالقات
السلطوية غير العادلة (انظر النبذة
العامة :اإلط��ار المفاهيمي) وتحليل
األدوار والمسؤوليات وثغرات القدرات
لدى الفاعلين المعنيين من الدول وغير
ال��دول (انظر النبذة العامة :التحليل
الثالثي الخطوات).

المفاهيم وتقدم تمهيدا موجزا للمفاهيم الرئيسية لحقوق اإلنسان ،من قبيل معايير
ومبادئ حقوق اإلنسان والهيئات الرئيسية في نظام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.
األدوات وتساعد الزمالء والممارسين اإلنمائيين على استخدام معايير ومبادئ
حقوق اإلنسان في كل مراحل دورة البرمجة .وعلى سبيل المثال ،يعمل ‘التحليل
الثالثي الخطوات’ على تحليل األسباب المباشرة والدفينة والجذرية لمسائل التنمية
وكذا أدوار الفاعلين المعنيين وثغرات قدراتهم.
دراسات الحاالت اإلفرادية وتقدم أمثلة من بلدان دعم فيها البرنامج اإلنمائي،
بالتعاون مع وكاالت أخرى لألمم المتحدة في الغالب ،شركاء وطنيين في جهودهم
الرامية إلى تطبيق معايير ومبادئ حقوق اإلنسان في السياسات أو البرامج
اإلنمائية .وتبرز دراسات الحاالت اإلفرادية مبادئ ومعايير لها أهمية خاصة في
كل مثال .ففي البوسنة والهرسك ،مثال ،وضعت البلديات ونفذت خططا إنمائية
تعالج حالة الفئات األشد تهميشا .وفي غواتيماال ،أشركت وزارة الصحة المرضى
في استعراض برامج الصحة األساسية لديها من منظور الحق في الصحة وتعمل
اآلن جاهدة من أجل ضمان أن تحظى الخدمات ثقافيا بقدر أكبر من القبول وأن
تستجيب لردود المرضى.
والرجاء مالحظة أن النسخة اإللكترونية لهذا المنشور تتضمن وصالت إحالة
إلكترونية إلى موارد مرجعية إضافية.

ومن أجل اإلعمال الفعال لحقوق اإلنسان في مجال التنمية ،يلزم أن يعمل الفنيون
من شتى التخصصات في إطار جماعي ،ويفهموا مصطلحات كل منهم ويستندوا
إلى منظورات وتجارب كل منهم .ومن هنا تنبع أهمية ضمان تهيئة بيئة تعاونية
بناءة واالتفاق على المسائل الجوهرية التي يمكن أن تهم الجميع.

المعلومات humanrights-talk@undp.org :أو www.hrbaportal.org

للمزيد من
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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نبذة عامة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

اإلطار المفاهيمي :إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان في التنمية
ما المقصود “بـإدماج مفاهيم حقوق اإلنسان”؟
يقصد بإدماج مفاهيم حقوق اإلنسان في التنمية مجمل عملية إدراج حقوق اإلنسان في
البرمجة اإلنمائية ،وإحقاق حقوق اإلنسان عن طريق البرمجة اإلنمائية .فقد أناطت
الدول األعضاء في األمم المتحدة بالمنظمة في “نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام ”2005
( )A/RES/60/1والية إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان حيث ورد فيها ما يلي—“ونعقد
العزم على [ ]...دعم المزيد من مراعاة منظور حقوق اإلنسان في منظومة األمم المتحدة
بأسرها ”) .والنهج القائم على حقوق اإلنسان هو المنهجية التي تستخدم عموما إلدماج
مفاهيم حقوق اإلنسان في التنمية .وللقيام بذلك داخل منظومة األمم المتحدة ،اتفقت وكاالت
األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها على تفاهم األمم المتحدة المشترك بشأن النهج القائم
على حقوق اإلنسان (التفاهم المشترك) .وقد استمد التفاهم المشترك من اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان (اإلعالن العالمي) والمعاهدات الدولية األساسية التسع لحقوق اإلنسان من
قبيل العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ( )1996واتفاقية
حقوق الطفل (( )1989انظر النبذة العامة :هيئات حقوق اإلنسان).
والمبادئ الرئيسية للتفاهم المشترك هي:
•أن تعزز كافة برامج التعاون اإلنمائي والسياسات اإلنمائية والمساعدة التقنية إحقاق
حقوق اإلنسان المنصوص عليها في اإلعالن العالمي وغيره من الصكوك الدولية
لحقوق اإلنسان.
•وأن يسترشد كل التعاون اإلنمائي والبرمجة اإلنمائية بمعايير حقوق اإلنسان الواردة
في اإلعالن العالمي وغيره من صكوك حقوق اإلنسان والمبادئ المستمدة منها ،وذلك
في كل القطاعات وفي جميع مراحل عملية البرمجة.
•وأن يسهم التعاون اإلنمائي في تطوير قدرات المكلفين بالواجبات للوفاء بالتزاماتهم
ويطور قدرات ذوي الحقوق على المطالبة بحقوقهم.

فما هي مبادئ حقوق اإلنسان التي يحيل إليها تفاهم األمم
المتحدة المشترك؟
المساواة وعدم التمييز : :تحق لكافة البشر حقوق اإلنسان الواجبة لهم دون تمييز بسبب
العنصر أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدين ،أو الرأي السياسي أو غير السياسي،
أو المنشأ القومي أو االجتماعي أو اإلعاقة أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر (التفاهم
المشترك .)2003 ،وهذا يعني ضرورة بذل جهد لضمان أن يستفيد الجميع من سياسات
وبرامج الصحة أو التعليم أو العمالة ،وليس فقط أولئك الذين يسهل الوصول إليهم أو أولئك
الذين لهم نفوذ أكبر .وفي الممارسة ،كثيرا ما يستلزم هذا األمر جمع وتحليل البيانات
المصنفة بقدر أكبر وإيالء العناية على سبيل األولوية للفئات األشد حرمانا.
المشاركة واإلدماج :تحق لكل شخص ولكافة الناس المشاركة الفعلية والحرة والهادفة في
التنمية المدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والمساهمة فيها واالستفادة
منها (التفاهم المشترك .)2003 ،وهذا ما يقتضي تجاوز إطار المشاورات الموسمية
ويتطلب اتخاذ تدابير ملموسة حتى يتأتى للناس التعبير عن توقعاتهم وآرائهم في كل
مراحل عمليات صنع القرارات التي تؤثر عليهم ،وذلك بطرق منها السماح بحرية إقامة
الجمعيات وضمان الوصول إلى المعلومات .وقد يتطلب عمليا تطوير قدرة فاعلي المجتمع
المدني على المشاركة في عمليات رسم السياسات أو إتاحة اإلعالم بأشكال ميسرة وبلغات
األقليات.
المساءلة وسيادة القانون :تتطلب البرمجة اإلنمائية الجيدة مساءلة أصحاب المصلحة عن
النتائج .فحقوق اإلنسان تتعزز بإرساء تلك المسؤوليات في إطار يجمع بين االستحقاقات
وما يقابلها من التزامات (مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان .)2006 ،وبعبارة أخرى،

تبرز حقوق اإلنسان أن الدول وغيرها من الجهات المكلفة بواجبات ال يقع على عاتقها
التزام معنوي أو سياسي فحسب ،بل إن عليها التزاما قانونيا باستيفاء المعايير والمبادئ
الوطنية والدولية التي حددتها لنفسها ،وأن بإمكان الناس ،بصفتهم ذوي الحقوق ،أن يطالبوا
باتخاذ إجراءات ويلتمسوا سبل االنتصاف إذا لحقهم ضرر .وفي الممارسة ،يتطلب هذا
األمر تحديد المتأثرين بمسألة إنمائية (ذوي الحقوق) ،ومن يفترض فيهم أن يقوموا بعمل
ما بشأنها (المكلفين بالواجبات) وتحديد القدرات التي يحتاج إليها المكلفون بالواجبات
للوفاء بالتزاماتهم والقدرات التي يحتاج إليها ذوو الحقوق للمطالبة باتخاذ إجراءات بهذا
الصدد (انظر النبذة العامة :التحليل الثالثي الخطوات) .وعلى سبيل المثال ،قد تكون
ثمة حاجة إلى قدرات لجمع وتحليل البيانات المصنفة أو القيام بتقييمات لألثر وتحاليل
للسياسات أو الميزانيات.

ما هو مضمون معايير حقوق اإلنسان التي يحيل إليها التفاهم
المشترك؟
ترد معايير حقوق اإلنسان في المعاهدات الدولية والدساتير الوطنية (انظر لمحة عامة
عن حقوق اإلنسان) .فبالنسبة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (من قبيل الحق
في الغذاء والتعليم والماء والصرف الصحي والصحة) على سبيل التحديد ،تضع لجنة
األمم المتحدة المعنية برصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية “تعليقات عامة” تصف المضمون األساسي لتلك الحقوق (انظر النبذة العامة:
هيئات حقوق اإلنسان) .ولضمان اتساق السياسة الوطنية ،يلزم أن تسترشد أهداف
سياسات وبرامج التنمية بهذه المضمون األساسي .ويمكن تلخيص األبعاد الرئيسية
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على النحو التالي:
اإلتاحة :يلزم إتاحة المرافق والسلع والخدمات بالقدر الكافي وتجهيزها بما يلزم لكي تعمل
على الوجه المطلوب.
إمكانية الوصول (المادي واالقتصادي) :يلزم أن تكون المرافق والسلع والخدمات متاحة
بصورة مأمونة لكافة شرائح السكان ،والسيما للفئات الضعيفة أو المهمشة ،من قبيل
األقليات العرقية والشعوب األصلية أو النساء أو األطفال أو المراهقين أو المسنين أو
األشخاص ذوي اإلعاقة .ويجب أن تكون متاحة بكلفة ميسورة ويجب عدم إثقال كاهل
األسر المعيشية الفقيرة بنفقات بصورة غير متناسبة .وهذا ما يستلزم أيضا إزالة الحواجز
اإلدارية التي تحول دون وصول الفقراء إلى المرافق والسلع والخدمات.
النوعية (بما فيها المقبولية الثقافية) :يلزم أن تكون المرافق والسلع والخدمات مهمة
ومالئمة ثقافيا وذات نوعية عالية.
ويعترف قانون حقوق اإلنسان بأن قلة الموارد قد تجعل إحقاق بعض حقوق اإلنسان،
والسيما الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،أشد صعوبة .ولذلك ،يدرج العهد
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مفهوم ‘اإلعمال التدريجي’
الذي يسمح للدول بإعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على مدى فترة زمنية
ما دامت:
•تتخذ إجراءات ملموسة ‘بأقصى قدر من الموارد المتاحة لها’—فيجب على الدول
أن تثبت بأنها تبذل كل جهد من أجل استخدام كل الموارد التي تحت تصرفها إلحقاق
كل حق بمستوياته األساسية القصوى.
•وترصد التقدم المحرز—إذ يجب وضع نظم لضمان قياس ما أحرز أو لم يحرز من
تقدم.
•وتتفادى االنتكاس—فأي تدابير انتكاسية متعمدة ،من قبيل تلك التدابير التي تتخذ
خالل فترة الركود االقتصادي ،ستستلزم الدراسة المتأنية ويلزم تبريرها تبريرا وافيا.

•وتمنع التمييز —فال بد من إحراز تقدم شامل لكافة السكان بأكبر قدر ممكن من
المساواة.

معايير حقوق اإلنسان

(االقتصادية ،االجتماعية ،الثقافية)

التقييم والتحليل

مبـادئ حقوق اإلنسان

معايير حقوق اإلنسان
(االقتصادية واالجتماعية والثقافية)

الرصـد

اإلتاحة
إمكانية الوصول (االقتصادي والمادي)
النوعية

مبادئ حقوق اإلنسان

اإلتاحة ،إمكانية الوصول،
النوعية (بما فيها المقبولية)
المشاركة ،ع��دم التمييز،
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ال
نتائ

ج

ال
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الموارد الرئيسية
التخطيط
والتصميم

المشاركة واإلدماج
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المساءلة وسيادة القانون

إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان— عموما
• UNDP (2000), Human Development Report, Human Rights and
Human Development
• UNDP (2005), Human Rights in UNDP— Practice Note
مكتب مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ( ،)2006أسئلة وأجوبة مبنية •

علي المنهج المتمركز علي حقوق اإلنسان من اجل تنمية التعاون

)• UN Human Rights Policy Knowledge Network (HuriTALK

التنفيذ

أي نوع من التزامات حقوق اإلنسان يقع على عاتق الدولة؟
إن الدول عندما تصبح أطرافا في المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان ،تتحمل التزامات
باحترام حقوق اإلنسان وحمايتها والوفاء بها (مفوضية حقوق اإلنسان:)2006 ،
•واالحترام يعني أال تنال الدول من حقوق اإلنسان الواجبة للناس (مثال ،في حالة الحق
في الماء ،أال تقطع إمدادات المياه دون توفير الضمانات اإلجرائية).
•والحماية تعني أن تضمن الدول أال تنال األطراف الثالثة من قبيل فاعلي القطاع
الخاص من حقوق اإلنسان الواجبة للناس .وهذا ما يتحقق أساسا بسن قوانين ووضع
إجراءات لالنتصاف ،من قبيل ضمان وضع أنظمة تسعير مراعية للفقراء عند تحويل
إمدادات المياه إلى القطاع الخاص.
•والوفاء يعني أن تتخذ الدول إجراءات استباقية .وهذا ما يشمل تيسير إعمال حقوق
اإلنسان بتعزيز قدرات الناس على تلبية احتياجاتهم ،وذلك بالقيام مثال بإنجاز خطط
للتعليم التقني والمهني بغرض تسهيل فرص الحصول على عمل .وفي الحاالت
االستثنائية فقط ،عندما يعجز الناس ،ألسباب خارج عن إرادتهم ،عن إحقاق ذلك الحق
بأنفسهم ،تكون الدول ملزمة بأن توفر للناس السلع أو المرافق أو الخدمات (من قبيل
المأوى أو الغذاء في حالة كارثة إنسانية).

)• UN Practitioner’s Portal on HRBA (www.hrbaportal.org
• UNDG-Human Rights Mainstreaming Mechanism (2003, revised
2011), UN Common Learning Package on the Human Rights Based
Approach and Results-Based Management
• Center for Women’s Global Leadership, Rutgers University (2011),
Maximum Available Resources & Human Rights: Analytical Report

إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان في سياسات وبرامج الحد من الفقر:
( , Human Rights-Based Approach To Povertyغير منشور) • S. Jahan
Reduction — Analytical Linkages, Practical Work And UNDP
• UNDP (2003), Poverty Reduction and Human Rights—Practice Note
• UNDP (2007), Human Rights and the MDGs— Making the Link
)(see also: www.hurilink.org
• UNDP (2008), Claiming the MDGs: An Empowerment Framework
• OHCHR (2004), Human Rights and Poverty Reduction — A Conceptual
Framework
• OHCHR (2006), Principles and Guidelines for a Human Rights Approach
to Poverty Reduction Strategies
• OHCHR (2008), Claiming the Millennium Development Goals:
A human rights approach

كيف ندمج مفاهيم حقوق اإلنسان في السياسات والبرامج؟
يقدم هذا المنشور معلومات عن إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان في السياسات والبرامج.
وعلى غرار ما يوجزه “التفاهم المشترك” ،ينبغي أن تنعكس حقوق اإلنسان على حصيلة
السياسات والبرامج وعمليتها .فمعايير حقوق اإلنسان تكون مفيدة للغاية في االسترشاد بها
في صوغ النتائج المرغوب فيها ،في حين يمكن االسترشاد بمبادئ حقوق اإلنسان في
عمليات تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج .وتوفر النبذات العامة الواردة في هذا المنشور
أدوات وأمثلة محددة بشأن كيفية تحقيق ذلك .وتبرز دراسات الحاالت اإلفرادية مبادئ
ومعايير لها أهمية خاصة في كل مثال.

للمزيد من
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

• OHCHR (2010), Human Rights and the Millennium Development
Goals in Practice: A review of country strategies and reporting
• Balakrishnan, R., Elson, D. et al. (2009), Rethinking Macro Economic
Strategies from a Human Rights Perspective
• Balakrishnan, R., Elson, D. (2011), Economic Policy and Human
Rights— Holding Governments to Account

المعلومات humanrights-talk@undp.org :أو www.hrbaportal.org
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نبذة عامة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

األداة :ما هي المعلومات التي تقدمها هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة بشأن التنمية البشرية؟
ما هي أوجه استخدام
هذه األداة؟
م��ت��ى ت��س��ت��خ��دم ه��ذه
األداة؟
من يمكنه أن يستخدم
هذه األداة؟
ك��ي��ف ص��م��م��ت ه��ذه
األداة؟

•للحصول على لمحة عامة عن الهيئات الرئيسية لنظام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.
•لتحديد المعلومات المتعلقة بالتنمية البشرية والحصول عليها (من قبيل البحث المواضيعي ،والمعلومات القطرية) ،وهي معلومات يصدرها نظام
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان باستمرار.
في األبحاث المواضيعية والقطرية (من قبيل تقارير التنمية البشرية وتقارير األهداف اإلنمائية لأللفية) أو في تحليل التخطيط االستراتيجي؛ وفي دورة
البرمجة ،السيما خالل التقييم والتحليل ،مثال ،انظر النبذة العامة :التحليل الثالثي الخطوات.
موظفو السياسات والبرامج في األمم المتحدة والبرنامج اإلنمائي على الصعد العالمية أو اإلقليمية أو القطرية ،والشركاء الحكوميون وشركاء المجتمع المدني،
والمانحون ،وما إلى ذلك.
تقدم هذه األداة وصالت مباشرة إلى موقع مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،في أعقاب تزايد المطالبة داخل البرنامج اإلنمائي بتيسير الوصول إلى
المعلومات الواردة من نظام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.

ويتألف نظام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان من نوعين من اآلليات هما :الهيئات القائمة
على ميثاق األمم المتحدة (الهيئات القائمة على الميثاق) والهيئات القائمة على معاهدات
حقوق اإلنسان (الهيئات القائمة على المعاهدات) .وتقدم كل هذه الهيئات معلومات عن
التنمية البشرية.
وتشمل الهيئات القائمة على الميثاق أجهزة األمم المتحدة المنشأة بموجب ميثاق األمم
المتحدة أو المنبثقة عنه والتي تقوم إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة بدور في حماية
وتعزيز حقوق اإلنسان ،ومن هذه الهيئات الجمعية العامة ،ومجلس األمن ،والمجلس
االقتصادي واالجتماعي وما إلى ذلك .ومنها مجلس حقوق اإلنسان الذي يتناول حصرا
مسائل حقوق اإلنسان .وغرضه الرئيسي هو تحديد قضايا حقوق اإلنسان على نطاق
عالمي وتقديم توصيات بشأنها .ومن أهم وظائفه :االستعراض الدوري الشامل— وهي
عملية استعرض لألقران تستعرض فيها الدول األعضاء الحالة العامة لحقوق اإلنسان
ثالث مرات في السنة (االستعراض الثالثي) وتقدم توصيات بشأنها .وعن طريق هذه
العملية ،تُستعرض حالة حقوق اإلنسان في كل دولة كل أربع سنوات .واإلجراءات
الخاصة—إذ يعين مجلس حقوق اإلنسان مقررين خاصين ،وخبراء مستقلين وأفرقة
عاملة لرصد حالة حقوق اإلنسان في بلدان محددة (الواليات القطرية) أو لدراسة قضايا
محددة (الواليات المعنية بمواضيع) ،من قبيل الفقر المدقع والماء والصرف الصحي .وفي
إطار اإلجراءات الخاصة ،يمكن القيام بزيارات قطرية ،وإجراء أبحاث وتقديم توصيات.
والهيئات القائمة على المعاهدات هي لجان تتألف من خبراء مستقلين يرصدون تنفيذ
المعاهدات التسع األساسية لحقوق اإلنسان وهي:
•العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ()ICCPR
•العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()ICESCR
•االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ()ICERD
•اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ()CEDAW
•اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو المهينة ()CAT
•اتفاقية حقوق الطفل ()CRC
•االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ()ICRMW
•اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ()CRPD
•االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري ()ICCPED

وتتولى اللجان ما يلي:
•استعراض الكيفية التي تفي بها الدول بالتزاماتها فيما يتعلق بمعاهدات حقوق اإلنسان
ذات الصلة .وتتلقى كل لجنة تقارير دورية من حكومات البلدان التي صدقت على
المعاهدة ذات الصلة (وعلى سبيل المثال ،قدمت كينيا آخر تقرير لها بشأن وضع
المرأة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام  .)2010وتستعرض
اللجان التقارير إلى جانب المعلومات الواردة من مصادر أخرى وتعد مالحظات
ختامية تقدم تحليال وتوصيات إلى البلد.

•تلقي شكاوى أو بالغات فردية من أفراد ضد دولة طرف يدعون فيها انتهاك حقوق
محددة في المعاهدة .وتمارس هذه الوظيفة شبه القضائية في الوقت الراهن خمس لجان
(اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية ،ولجنة القضاء على التمييز العنصري،
واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ،ولجنة مناهضة التعذيب ،واللجنة
المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة) وستستأنف عملها قريبا لجنة الحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين.
•إصدار تعليقات عامة/توصيات توضح الكيفية التي ينبغي أن تفسر بها الدول األعضاء
وتنفذ أحكام المعاهدات (وعلى سبيل المثال ،يبين التعليق العام رقم  12للجنة الحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ما يستتبعه الحق في الغذاء).
الهيئات القائمة على الميثاق

الهيئات القائمة على المعاهدات

مجلس حقوق اإلنسان(= الدول األعضاء)

لجنة واحدة لكل معاهدة (= خبراء تقنيون)

•تقارير االستعراض الدوري الشامل
•توصيات اإلجراءات الخاصة (الواليات
القطرية والمواضيعية)

•التعليقات العامة
•تقارير الدول والمالحظات الختامية
•التوصيات المقدمة للدول بشأن
الشكاوى الفردية

كيف يمكن لي أن أحصل على هذه المعلومات؟
المعلومات حسب البلد
•ما هي المعاهدات التي وقعها و/أو صدق عليها البلد سين؟
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet
•ماهي التقارير المقدمة من /عن البلد سين؟
www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx
ختر البلد المطلوب لالطالع على مجموعة مختارة أو قائمة كاملة بالتقارير.
–
–
المعلومات حسب القضية
•ماهي القضايا التي يوجد بشأنها مقرر خاص أو فريق عامل (مثال الغذاء ،الفقر المدقع ،الدين
الخارجي)؟ www.tinyurl.com/ohchr1
– انقر– على اليسار للحصول على قائمة بالواليات القطرية/المواضيعية ،واألسماء،
وجهات االتصال
اختر الوالية ثم التقارير السنوية والزيارات القطرية وما إلى ذلك
–
–
•ماذا يترتب على معيار أو مبدأ أو قضية محددة من معايير أو مبادئ أو قضايا حقوق اإلنسان؟
لالطالع على قائمة بكافة التعليقات العامةwww.tinyurl.com/ohchr2 :
لالطالع على التعليقات العامة المبوبة حسب المعاهدةwww.tinyurl.com/ohchr5 :
اختر المعاهدة وانقر على التعليقات العامة/التوصيات على اليسار لالطالع على قائمة
–
–
للمزيد من المعلومات بشأن القضايا المواضيعيةwww.tinyurl.com/ohchr4 :
وأصبحت تفاصيل إضافية بشأن العديد من هذه المسائل متاحة أيضا عن طريق أداة إلكترونية
مباشرة للمفوضية يمكن الحصول عليها في الموقع www.tinyurl.com/ohchr6

منافذ سريعة :ماذا يقول نظام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان عن شتى جوانب التنمية البشرية ؟
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األهداف اإلنمائية لأللفية
الفقر
الهدف  :1القضاء على الفقر
المدقع
الجوع
الهدف  :1القضاء على الجوع
العمل
الهدف  :1تحقيق العمالة
الكاملة والمنتجة وتوفير
العمل الالئق للجميع
التعليم
الهدف  :2تحقيق تعميم
التعليم االبتدائي

المساواة بين الجنسين
الهدف  :3تشجيع المساواة
بين الجنسين
الصحة
الهدف  :4تخفيض وفيات
األطفال .الهدف  :5تحسين
الصحة النفاسية .الهدف :6
مكافحة فيروس نقص المناعة
البشرية/اإليدز والمالريا
وغيرهما من األمراض
البيئـة
الهدف  :7كفالة االستدامة
البيئية
المياه
الهدف  :7توفير فرص
الوصول إلى مياه الشرب
المأمونة والصرف الصحي
السكن
الهدف  :7تحسين وضع
سكان األحياء الفقيرة

العولمة
الهدف  :8إقامة شراكة
عالمية من أجل التنمية

اإلدماج
يتخلل جميع األهداف
اإلنمائية لأللفية

1

آليات حقوق اإلنسان (مع أمثلة لتقاريرها)

صكوك حقوق اإلنسان

•المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان والفقر المدقع (مثال ،التحويالت النقدية المشروطة ،الشيخوخة ،األزمة المادة  )1(25من اإلعالن العالمي المادة 11
  المالية ،التقارير القطرية)
من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
•مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق اإلنسان :حقوق الفقراء
واالجتماعية والثقافية
•المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء (مثال ،الوقود األحيائي ،أزمة الغذاء ،سياسات البذور ،حيازة األراضي ،المادة  )1(25من اإلعالن العالمي؛ المادة 11
  التقارير القطرية)
من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
•التعليق العام رقم  12للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن الحق في الغذاء
واالجتماعية والثقافية
•التعليقان العامان للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رقم ( 18الحق في العمل) ورقم  19اإلعالن العالمي ،المادتان  23و 24؛
(الحق في الضمان االجتماعي)
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
•التوصية رقم  13للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (تساوي األجور عن األعمال المتساوية القيمة) والتوصية واالجتماعية والثقافية ،لمواد  6و  7و  10و
  رقم ( 16العامالت بال أجر في المشاريع األسرية في الريف والحضر)
 14؛ اتفاقية القضاء على التمييز العنصري،
المادة 5؛ اتفاقية العمال المهاجرين؛ اتفاقية
القضاء على التمييز ضد المرأة ،المادة 11؛
معايير منظمة العمل الدولية
•المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم (مثال ،تمويل التعليم ،التعليم في حاالت الطوارئ ،التقارير القطرية)
اإلعالن العالمي ،المادة )1(25؛ العهد الدولي
•التعليقان العامان للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رقم ( 11خطط العمل من أجل التعليم االبتدائي) الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
  ورقم ( 13الحق في التعليم)
والثقافية ،المادتان  13و  14؛ اتفاقية حقوق
•التعليق العام رقم  1للجنة حقوق الطفل بشأن أهداف التعليم
الطفل المادة ()1(28أ) اتفاقية القضاء على
•التوصية رقم  3للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن برامج التثقيف واإلعالم العام
التمييز ضد المرأة ،المادة 10؛ اتفاقية القضاء
على التمييز العنصري المادة ( 5هـ) ‘’5
•المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة
اإلعالن العالمي ،المادة 2؛ اتفاقية القضاء
•التوصيات  28-1للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (مثال التدابير الخاصة المؤقتة ،المرأة المسنة ،العمال المهاجرون) على التمييز ضد المرأة؛ العهد الدولي الخاص
•التوصية رقم  16للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
  بجميع الحقوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافية
المادة 3؛ اتفاقية حقوق الطفل ،المادة 2
•المقرر الخاص المعني بأعلى مستوى من الصحة (مثال ،الوصول إلى األدوية وحقوق الملكية الفكرية ،التقارير اإلعالن العالمي ،المادة 25؛ العهد الدولي
  القطرية)
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
•التعليق العام رقم  14للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن الصحة
والثقافية ،المادة 12؛ اتفاقية حقوق الطفل،
•التوصية رقم  14للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (ختان اإلناث) ،والتوصية رقم ( 15المرأة واإليدز) ،المادة 24؛ اتفاقية القضاء على التمييز ضد
  والتوصية رقم ( 24المرأة والصحة)
المرأة ،المادة 12؛ اتفاقية القضاء على التمييز
•التعليقان العامان رقم  3للجنة حقوق الطفل (فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز وحقوق الطفل) ورقم  4العنصري المادة ( 5هـ) ‘’4
(صحة المراهقين)
•المقرر الخاص المعني بآثار اإلدارة السليمة بيئيا للمواد الخطرة والنفايات وتصريفها على حقوق اإلنسان (مثال ،لعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،المادتان ( 2( 11أ))
  التقارير القطرية)
و  12؛ اتفاقية حقوق الطفل ،المادة 24
•الخبير المستقل المعني بالحق في مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي (مثال ،مشاركة القطاع الخاص ،اإلعالن العالمي ،المادة )1(25؛ لعهد الدولي
  األهداف اإلنمائية لأللفية ،أفضل الممارسات ،تغير المناخ ،التقارير القطرية)
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،المادة )1( 11؛ قرار الجمعية العامة
•التعليق العام رقم  15للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن الحق في الماء
لألمم المتحدة بشأن الحق في الماء
•المقرر الخاص المعني بالسكن الالئق (مثال ،المرأة ،اإلخالء القسري ،التقارير القطرية)
اإلعالن العالمي ،المادة )1(25؛ لعهد الدولي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
•التعليق العام رقم  7للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن السكن واإلخالء القسري
والثقافية ،المادة )1( 11؛ اتفاقية القضاء على
التمييز ضد المرأة ،المادة ( )2( 14ح)؛
اتفاقية حقوق الطفل ،المادة 24؛ اتفاقية القضاء
على التمييز العنصري المادة ( 5هـ) ‘’3
•الفريق العامل المعني بالحق في التنمية (مثال ،التشاور بشأن معايير الحق في التنمية)
اإلعالن العالمي ،المادتان  22و 28؛
•الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وحقوق اإلنسان (مثال ،التجارة الدولية ،الصناديق االنتهازية ،العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
  مشاريع المبادئ التوجيهية)
واالجتماعية والثقافية ،المواد  )1(2و )1(1
•الفريق العامل المعني بمسألة حقوق اإلنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال (الذي حل و  )4(15و  22و 23؛ اتفاقية حقوق الطفل
  محل الممثل الخاص لألمين العام بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان)
المواد  4و  )4(24و )3( 28؛ اتفاقية حقوق
•التعليق العام رقم  8للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن العقوبات االقتصادية
األشخاص ذوي اإلعاقة ،المادتان  ،’2‘4و
•التعليق العام رقم  3للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف
32؛ قرار الجمعية العامة بشأن الحق في التنمية
•المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب األصلية (مثال آثار المشاريع اإلنمائية ،نظم التعليم ،التقارير القطرية)
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛
•التعليق العام رقم  23للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن الشعوب األصلية
االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال
•التعليق العام رقم  11للجنة حقوق الطفل بشأن أطفال الشعوب األصلية أطفال الشعوب األصلية
المهاجرين وأفراد أسرهم؛ العهد الدولي
•المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين (مثال ،التجريم ،األطفال ،التقارير القطرية)
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
•الخبير المستقل المعني بقضايا األقليات (مثال ،منع النزاعات ،الجنسية ،التقارير القطرية)
والثقافية؛ إعالن الجمعية العامة بشأن
•المقرر الخاص المعني بحقوق المشردين داخليا (مثال ،عمليات السالم ،تغير المناخ ،التقارير القطرية)
حقوق الشعوب األصلية
•المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي
•التعليق العام رقم  5للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة
•التعليق العام رقم  6للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية
  والثقافية لكبار السن
•المقرر الخاص المعني باالتجار باألشخاص (مثال ،المنع ،التعاون اإلقليمي ،التقارير القطرية)

تشمل القائمة اآلليات والصكوك ذات الصلة ،لكنها ليست قائمة حصرية.

للمزيد من المعلومات humanrights-talk@undp.org :أو www.hrbaportal.org
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
One United Nations Plaza • New York, NY 10017 USA
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األداة :تحليل المشاكل الثالثي الخطوات
ما هي أوجه استخدام
هذه األداة؟
م��ت��ى ت��س��ت��خ��دم ه��ذه
األداة؟
من يمكنه أن يستخدم
هذه األداة؟
ك��ي��ف ص��م��م��ت ه��ذه
األداة؟

•تحديد األسباب المباشرة والدفينة والجذرية للتحديات اإلنمائية.
•تحديد فئات السكان المتضررين بصفة خاصة.
•تحديد مؤسسات الدولة وغيرها من الجهات الفاعلة التي تتحمل مسؤولية اتخاذ إجراء.
•تحديد القدرات الرئيسية التي يحتاج إليها المسؤولون والمتضررون إلحداث تغيير.
في كل مراحل دورة البرمجة ،والسيما خالل مرحلة التقييم والتحليل (مثال ،لتحليل حالة وثيقة مشروع للبرنامج اإلنمائي) .يشير د ليل البرنامج اإلنمائي
للتخطيط والرصد والتقييم من أجل نتائج التنمية إلى هذه المرحلة بكونها تحليال للمشاكل.
موظفو السياسات والبرامج في األمم المتحدة والبرنامج اإلنمائي على الصعد العالمية أو اإلقليمية أو القطرية ،والشركاء الحكوميون وشركاء المجتمع
المدني ،والمانحون ،وما إلى ذلك.
صممت أصال لمجموعة التعلم المشتركة بشأن النهج القائم على حقوق اإلنسان التي وضعتها األمم المتحدة واستعملت في عمليات التخطيط التي قامت
بها األمم المتحدة في العديد من البلدان (مثال ،التقييم القطري الموحد /إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية) .وقد كيفت هذه األداة في هذا المقام
ألغراض التحليل على مستوى البرامج أو المشاريع ،تماشيا مع إطار البرنامج اإلنمائي لتنمية القدرات.

كيفية الشروع في العمل:
يوصي دليل البرنامج اإلنمائي للتخطيط والرصد والتقييم من أجل نتائج التنمية باختيار
المشاكل الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها قبل البدء في التحليل .وينبغي أن تكون هذه
المشاكل مشاكل تواجهها المنطقة ،أو البلد ،أو المجتمع المحلي ،ال المشاكل التي تواجه
البرنامج اإلنمائي أو صاحب مصلحة معين وينبغي صوغ هذه المشاكل في شكل ظروف
أو حقائق سلبية ،ال في شكل أشياء محددة غير متاحة (مثال فإن صيغة ‘ال تشارك األقليات
والفئات المهمشة األخرى في االنتخابات’ صيغة مفضلة على صيغة ‘ليس لألقليات والفئات
المهمشة الحق في التصويت’) .وتكمن أهمية هذه المسألة في أنها ال تستبق الحلول .وفي
الوقت ذاته ،يلزم أن يكون بيان المشاكل محددا ومرتكزا على الناس  -فينبغي أن يبين من
هم المتضررون .ولهذه الغاية ،ينبغي قدر اإلمكان استخدام البيانات المصنفة (انظر أدناه).

كيفية استخدام األداة:
ترشد األداة المستخدم من أسئلة رئيسية تنطوي على ثالث خطوات:
•من فاتته االستفادة ولماذا؟
(التحليل السببي)
•ما الذي يحق لهم (لذوي الحقوق)؟
•من عليه أن يتخذ إجراء بشأن ذلك
(المكلفون بالواجبات)؟ (تحليل األدوار)
•ما هي القدرات التي يحتاج إليها المكلفون
بالواجبات وذوو الحقوق التخاذ إجراء؟
(تحليل ثغرات القدرات)

 1التحليل السببي

األسباب .وأسهل طريقة للتأكد من انسياب الرابطة السببية طرح سؤال “لماذا؟” لمعرفة
ما إذا كان باإلمكان ربط األسباب فيما بينها.
ولدى التفكير بشأن روابط السببية ،من المهم
•استخدام بيانات متنوعة وموثوق بها — وينبغي التماس البيانات من مصادر حكومية
وغير حكومية مختلفة على الصعيدين الوطني والدولي (انظر اإلطار لالطالع على
أمثلة).
•واستخدام بيانات مصنفة قدر اإلمكان ،مثال حسب الجنس لكن أيضا حسب السن أو
العرق أو اللغة أو اإلعاقة أو الدين وما إلى ذلك.
•وتوخي التحديد قدر اإلمكان .وعلى سبيل المثال ،عند تحليل أسباب وباء فيروس نقص
المناعة البشرية ،بدل تحديد ‘بيئة السياسات غير السليمة’ ،ينبغي استجالء أسباب أكثر
تحديدا من قبيل القول ‘إن سياسة الفحص اإلجباري تصرف األشخاص المتعايشين مع
فيروس نقص المناعة البشرية عن استخدام الخدمات الصحية’.

الرسم الشجري للمشاكل
المظهر

انخفاض التحصيل العلمي لدى األطفال
ذوي اإلعاقة في البلد سين

األثر

 2تحليل األدوار
 3تحليل ثغرات
القدرات

في كل هذه الخطوات الثالث ،من المهم إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين وكذا الزمالء من
شتى التخصصات المهنية لتوظيف منظورات ومعارف وخبرات كل منهم ،حتى وإن كان إيجاد
لغة مشتركة شاقا في البداية .وإذا كان الفريق القائم بالتحليل يتعدى خمسة إلى عشرة أشخاص،
فإنه يمكن تقسيمه إلى عدة أفرقة صغيرة ،على أن يشتغل كل فريق على مشاكل مختلفة أو على
جوانب مختلفة منها.

األسباب
المباشرة

األسباب
الدفينة

نزعة إخفاء األطفال
ذوي اإلعاقة عن
األنظار

ثقافة العار
المحيطة
باإلعاقة

انعدام المباني الذي
يسهل ولوجها ،ومواد
التعلم وقلة المدرسين
المهرة

قلة الوعي
بقدرات وتطلعات
األطفال ذوي
اإلعاقة

ارتفاع
نسبة تغيب
المدرسين

قلة الخبرة
بشأن
تسهيالت
الولوج

الخطوة  :1التحليل السببي
تسعى هذه الخطوة إلى فهم األسباب المتعددة والمترابطة للمسألة اإلنمائية المحددة .ومن
المفيد استخدام الرسم الشجري للمشاكل :فيكتب مظهر المشكل المختار في الجزء العلوي
من لوحة أو ورقة .ويتباحث الفريق بحرية أوال بشأن األسباب المباشرة والدفينة والجذرية
للمشكل بكتابتها على ورقات صغيرة .ومن خالل المناقشة ،يُتخذ قرار بشأن ترتيب هذه

األسباب
الجذرية

النظرة السلبية
لإلعاقة في
المعتقدات التقليدية
السائدة

انخفاض أولوية التعليم في
الميزانية الوطنية وضعف
االلتزام السياسي بحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة

السبب

•التمييز بين شتى مستويات األسباب :فاألسباب المباشرة تحدد الوضع الحالي للمشكل
وتصف عادة الكيفية التي يعاني بها الفرد من المشكل .واألسباب الدفينة كثيرا ما تكون
من نتائج السياسات والقوانين ومدى توفر الموارد .أما األسباب الجذرية /الهيكلية
فتكشف الظروف التي تتطلب تدخالت طويلة األمد لتغيير المواقف والسلوك على
الصعيد المجتمعي على شتى المستويات ،بما في ذلك مواقف وسلوك األسرة والمجتمع
المحلي والمستويات العليا التخاذ القرار.
•وللفهم السليم لألسباب ،تُستخدم أبعاد الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (مدى
توفر السلع والمرافق والخدمات وإمكانية الوصول إليها ونوعيتها) ومبادئ حقوق
اإلنسان الرئيسية من قبيل عدم التمييز والمشاركة و المساءلة (لالطالع على قائمة
مرجعية ،انظر النبذة العامة :قائمة مرجعية أولية) .وعلى سبيل المثال ،فإن من
األسباب المباشرة ‘النخفاض التحاق الفتيات بالمدارس في اإلقليم سين’ ريما يكون
‘قلة فرص الوصول إلى المدرسة’ ،لكن هذه الصيغة يمكن تدقيقها بطرح السؤال عما
إذا هذه القلة ناجمة عن قلة المدارس أو قلة المدرسين (اإلتاحة) ،أو عن رسوم التعليم
أو النقل غير المأمون إلى المدرسة (إمكانية الوصول) ،أو عن المنهاج الدراسي غير
المراعي لثقافة الشعوب األصلية أو لغتهم (النوعية).
مجموعة مصادر بيانات مفيدة:
•التقارير الحكومية واإلحصاءات الوطنية الرسمية
•المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ،بما فيها المنظمات غير الحكومية
القطاعية ومنظمات حقوق اإلنسان ،ومؤسسات التفكير الوطنية والدولية
•المؤسسات األكاديمية ،ووسائط اإلعالم الوطنية والدولية
•المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومكاتب أمناء المظالم
•اآلليات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان من قبيل هيئات حقوق اإلنسان والمقررين
الخاصين والتقارير الدورية الشاملة (انظر النبذة العامة :هيئات حقوق اإلنسان)
•األمانة العامة لألمم المتحدة ووكاالت األمم المتحدة ذات الصلة
•تقارير التنمية البشرية الوطنية أو اإلقليمية أو العالمية
•اللجان االقتصادية لألمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي،
صندوق النقد الدولي)

الخطوة  :2تحليل األدوار
تعمل هذه الخطوة على تحديد ما يحق ألولئك المتضررين من التحدي اإلنمائي (بصفتهم
ذوي الحقوق) وتحديد أولئك الذين عليهم أن يتخذوا إجراء ما في هذا الصدد (بصفتهم
مكلفين بواجبات) .وفي هذه الخطوة ،كما في الخطوة الثالثة ،من المفيد استخدام مصفوفة
بسيطة لتحديد مطالبات والتزامات شتى الفاعلين (انظر المثال أدناه) .ويوصى بالتركيز
على سلسلة سببية واحدة للرسم الشجري للمشاكل والتي تعتبر أكثر أهمية في معالجة سبب
جذري للمشكل.
واستنادا إلى التحليل السببـي )1( :يحدد ذوو الحقوق في األفراد أو الجماعات األكثر
تضررا ويوصف حقهم أو مطالبتهم على وجه التدقيق قدر اإلمكان )2( ،ويحدد المكلفون
بالواجبات في أولئك الذين يتولون مسؤولية احترام أو حماية الحق أو المطالبة أو الوفاء
بهما ،استنادا إما إلى االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي وقعها البلد أو صدق عليها
أو استنادا إلى الدستور الوطني والقوانين واألنظمة والسياسات األكثر تفصيال .ولتحديد
االلتزامات ،من المهم بالتالي التأكد من االلتزامات التي توجزها الهيئات التعاهدية الدولية
في تعليقاتها العامة (انظر النبذة العامة :هيئات حقوق اإلنسان) واالستعراض المتأني
لإلطار القانوني واإلداري (القطاعي) للبلد .ولدى التحليل ،من المهم مراعاة ما يلي:
•يمكن أن يكون الفرد من ذوي الحقوق أو من المكلفين بواجبات ،تبعا للدور الذي يقوم به
(مثال ،المدرس سيكون من المكلفين بواجبات في دور الموظف الحكومي الذي يقوم به
تجاه التالميذ ،لكنه سيكون من ذوي الحقوق في دور الموظف الفردي الذي يقوم به تجاه
إدارة المدرسة الحكومية).
•وبالنسبة لكل مطالبة ،قد يكون ثمة عدة مكلفين بواجبات على مستويات شتى من
الدولة ،مثال ،األقسام المركزية والمحلية من اإلدارة.
•والمكلفون بواجبات هم بالدرجة األولى الجهات الحكومية ،لكن ثمة استثناءات (مثال
تخول اتفاقية حقوق الطفل لآلباء والقائمين بالرعاية دور المكلفين بواجبات) ،وقد تكون
لجهات فاعلة أخرى من قبيل الشركات الخاصة أو المجتمعات المحلية مسؤوليات أيضا.

للمزيد من
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

الخطوة  :3تحليل ثغرات القدرات
تعمل هذه الخطوة على فهم القدرات التي يحتاج إليها ذوو الحقوق للمطالبة بحقوقهم
والقدرات التي يحتاج إليها المكلفون بالواجبات للوفاء بالتزاماتهم .وعند استعراض
المطالبات وااللتزامات المحددة في الخطوة  ،2يُستخدم نهج تطوير القدرات وإطار تقييم
القدرات اللذان وضعهما البرنامج اإلنمائي (انظر مذكرة ممارسة البرنامج اإلنمائي بشأن
تقييم القدرات) لتحليل أصول القدرات واحتياجاتها:
المستويات :المستوى الفردي (من قبيل ،المهارات ،المعارف ،الخبرة) ،والمستوى
التنظيمي (من قبيل ،السياسات واإلجراءات واألطر الداخلية) ،والبيئة التمكينية (من قبيل،
التشريع والسياسات وعالقات السلطة).
النوع :النوع الوظيفي (من قبيل ،إشراك أصحاب المصلحة ،وتقييم الحالة وتحديد الرؤية،
وصوغ السياسات واالستراتيجيات ،والميزانية ،واإلدارة والتنفيذ والرصد والتقييم) أو
النوع التقني (من قبيل الخبرة).
القضايا :الترتيبات المؤسسية (من قبيل آليات التنسيق ،واألدوار والمسؤوليات ،وآليات
التحفيز) ،والقيادة (من قبيل تطوير القيادة ،والتخطيط للخالفة) ،والمعارف (من قبيل
أدوات وآليات تقاسم المعرفة ،واستراتيجيات كسب العقول) ،والمساءلة (من قبيل التخطيط
التشاركي وآليات قياس ردود الفعل ،ونظم المحاسبة).
ويمكن أيضا استعمال المصفوفة المستخدمة في الخطوة  2لتلخيص قدرات (مجموعات)
ذوي الحقوق والمكلفين بالواجبات.
مصفوفة األدوار وثغرات القدرات (مثال)
ذوو الحقوق
األطفال ذوو اإلعاقة
في البلد سين

المكلف بواجبات ( )1االلتزام:
ضمان تسهيالت الوصول
إدارات المدارس
إلى قاعات الدراسة
المحلية
ومواظبة المدرسين

ثغرة القدرات:
االحتياجات :ضعف قدرة التخطيط
واإلدارة

المكلف بواجبات ( )2االلتزام:
ضمان تنفيذ سياسة
مديرية التعليم
تعليمية شاملة للجميع
اإلقليمية

ثغرة القدرات:
األصول :والية القيام بتفتيشات للمدارس
ومعالجة الشكاوى
االحتياجات :انعدام معايير واضحة
وإجراءات للمحاسبة

المكلف بواجبات ( )3االلتزام:
تخصيص ميزانية لتنفيذ
وزارة التعليم
سياسة تعليمية شاملة
للجميع ،بما في ذلك
تدريب المدرسين

ثغرة القدرات:
األصول :اعتماد سياسة تعليمية شاملة
للجميع ،الخبرة في التعليم الشامل للجميع
في بلد مجاور
االحتياجات :ضعف الخبرة والقيادة في
مجال التعليم الشامل للجميع

كيفية استخدام النتائج:
توظف نتائج التحليل الثالثي الخطوات مباشرة في تخطيط البرامج/المشاريع:
•تحليل الحالة :تعمل الخطوة ( 1التحليل السببي) على توضيح القضايا وأسباب
الظروف اإلنمائية القائمة ،وتعمل الخطوة ( 2تحليل األدوار) والخطوة ( 3تحليل
ثغرات القدرات) على زيادة كشف الفاعلين والعوامل المساهمة في قيام الحالة.
•االستراتيجية :وستعمل نتائج الخطوة ( 3تحليل ثغرات القدرات) والخطوة ( 2تحليل
األدوار) على تحديد المجاالت والقدرات التي يتعين تعزيزها .وستسترشد “استراتيجية
الشراكة” بالخطوة  2أيضا.
•إطار النتائج والموارد :ستعمل نتائج الخطوة ( 2تحليل األدوار) والخطوة ( 3تحليل
ثغرات القدرات) على صوغ نواتج تحدد القدرة التي يتعين تحسينها والطريقة التي
ينبغي أن يتم بها ذلك ،وكذلك األنشطة التي ينبغي االضطالع بها والجهة التي ينبغي
أن تضطلع بها.

المعلومات humanrights-talk@undp.org :أو www.hrbaportal.org

One United Nations Plaza • New York, NY 10017 USA

المطالبة :توفير فرص
الوصول إلى التعليم الجيد
على قدم المساواة مع
اآلخرين

ثغرة القدرات:
االحتياجات :محدودية القنوات المتاحة
لألطفال ذوي اإلعاقة للتعبير عن
قضاياهم
األصول :مجالس التالميذ النشطين

آذار/مارس 2012

نبذة عامة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

األداة :إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان في سياسات وبرامج التنمية — قائمة مرجعية أولية
ما هي أوجه استخدام
هذه األداة؟

•التحليل المنهجي للجوانب الرئيسية (الجانب الموضوعي وجانب العملية) للحالة اإلنمائية.
•مواءمة سياسة أو برنامج التنمية مع معايير ومبادئ حقوق اإلنسان التي التزم البلد بها على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي (اتساق السياسات).

متى تستخدم هذه
األداة؟

•عند تحليل أو قياس التمية البشرية ،مثال تقارير التنمية البشرية ،وتقارير األهداف اإلنمائية لأللفية ،وتقييمات األثر أو في مرحلة تقييم وتحليل مشروع
أو برنامج (انظر النبذة العامة :التحليل الثالثي الخطوات).
•عند وضع السياسات أو عند استعراض خيارات السياسة العامة لتحقيق التنمية البشرية.
•عند وضع أو تنفيذ أو رصد أو تقييم البرامج لتحقيق التنمية البشرية.

من يمكنه أن يستخدم
هذه األداة؟

بالدرجة األولى ،الموظفون المكلفون بسياسات وبرامج األمم المتحدة أو البرنامج اإلنمائي على المستويات العالمية أو اإلقليمية أو القطرية؛ ويمكن أن
يستخدمها أيضا الشركاء الحكوميون وشركاء المجتمع المدني والمانحون.

كيف صممت هذه
األداة؟

استنادا إلى مجموعة التعلم المشتركة بشأن النهج القائم على حقوق اإلنسان (انظر النبذة العامة :اإلطار المفاهيمي) ،وقد طور هذه األداة زمالء في إطار
ممارسة البرنامج اإلنمائي في مجال الحد من الفقر سعيا إلى تطبيق مبادئ ومعايير حقوق اإلنسان تطبيقا منهجيا في عملهم (انظر األمثلة الواردة أدناه).

كيفية استخدام األداة:
•يمكن استخدام هذه القائمة المرجعية في إطار عملية مكتبية —مثال عند وضع إطار
للبحث أو التحليل المواضيعي  -أو في أوضاع جماعية (انظر األمثلة أدناه).
•ويمكن استخدام األسئلة العامة الواردة في القائمة المرجعية كما هي .غير أنه يستحسن
تكييفها مع قطاع محدد أو مسألة محددة قيد النظر ومواءمتها مع معايير ومبادئ
حقوق اإلنسان على الصعيد القطري (مثال ،إذا كان دستور البلد ينص على مبادئ من
مبادئ حقوق اإلنسان غير مشمولة في هذا الباب) .ويمكن استعمال النموذج لتكييف
األسئلة العامة أو إضافة أسئلة إضافية.
•ويوصى كثيرا بإشراك أخصائيين من شتى التخصصات المهنية في استخدام األداة
حتى يوظفوا منظوراتهم ومعارفهم وتجاربهم.
•ولإلجابة على األسئلة ،ينبغي استخدام المعلومات المستمدة من مصادر حكومية
وغير حكومية (انظر النبذة العامة :التحليل الثالثي الخطوات) ،بما في ذلك تقارير
المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ،وتقارير المؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان ،والتقارير القطرية أو المواضيعية والتوصيات المقدمة من اآلليات الدولية
واإلقليمية لحقوق اإلنسان من قبيل الهيئات التعاهدية والمقررين الخاصين والتقرير
الدوري الشامل (انظر النبذة العامة :هيئات حقوق اإلنسان).
•وعندما تحدد الثغرات ينبغي تسجيل إجراءات المتابعة الملموسة.

األمثلة
•إطار التعجيل بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية التابع للبرنامج اإلنمائي/مجموعة
األمم المتحدة اإلنمائية :استخدم القائمة المرجعية فريق متعدد االختصاصات في إجراء
استعراض مكتبي لمشروع إطار التعجيل بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية .ويهدف
اإلطار إلى مساعدة الشركاء الوطنيين على تحديد مكامن االختناقات التي تعيق تحقيق
األهداف اإلنمائية لأللفية .ولئن كانت مسائل اإلتاحة وإمكانية الوصول إلى الخدمات
مشمولة فعال في المجاالت األربعة إلطار العمل (‘السياسة’ ،و‘التمويل’ ،و‘تقديم
الخدمات’ و‘االنتفاع من الخدمات’) ،فإن مسائل المقبولية الثقافية للخدمات وكذا عدم
التمييز تم تناولها بقدر أقل .ونتيجة لذلك االستعراض ،أدرجت مسائل إضافية في
اإلطار ،من قبيل “ما هي فئات البيانات المصنفة المتاحة (مثال ،البيانات المتعلقة
بالجنس والعرق والسن والدخل والمناطق الريفية والمناطق الحضرية) وماذا تخبرنا
تلك البيانات عن فعالية التدخالت؟ وهل تستوفي الخدمة المعايير الثقافية/الدينية وهل
تقدم الخدمات بلغات األقليات؟ وهل يمكن لممثلين من المجتمع المدني أن يدعموا عملية

الرصد ويشاركوا فيها؟’ .وقد حقق تطبيق اإلطار في عدد من البلدان نتائج هامة .ففي
بليز ،مثال ،خلص التحليل إلى أن مكمن االختناق الرئيسي في قلة الوصول إلى المياه
والصرف الصحي في المناطق الريفية ،المأهولة أساسا بالمجتمعات المحلية لهنود
المايا ،هو ضعف تمثيل ومشاركة أصحاب المصلحة المحليين ،والسيما نساء السكان
األصليين ،في مجالس الماء المحلية .واتفق اآلن على تدابير محددة لجعل مجالس الماء
شاملة للجميع وأكثر خضوعا للمساءلة .وفي أوغندا ،ساعد اإلطار الحكومة على تحديد
مسألة تتمثل في أنه ،في بعض الظروف ،تكون الطريقة التي تتم بها عمليات الوالدة في
المرافق الصحية تتنافى مع المعتقدات الثقافية للنساء (مثال ،الوالدة في وضع عمودي
أو دفن المشيمة بعد الوالدة) ،مما يفضي إلى تجنب المرأة للمراكز الصحية الحكومية.
فتنقيح توجيهات تدريب أخصائيي الصحة وسيلة إلزالة هذه االختناقات.
•‘أداة التقييم الذاتي لتحقيق نظم نباتية متوازنة’ وهي أداة تقييم للبرنامج اإلنمائي قيد
اإلعداد :ويمكن استخدام القائمة المرجعية أيضا في أوضاع جماعية .وفي هذه الحالة،
دققت القائمة المرجعية ألول مرة لتركز تحديدا على الحق في الغذاء ثم أدرجت في أداة
لتوجيه تقييمات أصحاب المصلحة المتعددين للقوانين الوطنية المتعلقة بتوفير فرص
االستفادة من الموارد النباتية وحمايتها والكيفية التي تؤثر بها هذه القوانين على سبل
عيش المزارعين ،وعلى التنوع البيولوجي وتغير المناخ واألمن الغذائي .وفي تطبيق
نموذجي في الفلبين ،اجتمع أصحاب المصلحة المتعددون (بما في ذلك وزارات البيئة
والزراعة والتجارة ومكتب براءات االختراع ،ولجنة حقوق اإلنسان إضافة إلى فئات
المزارعين والشعوب األصلية) واستخدموا القائمة المرجعية الستعراض مضمون
السياسات الوطنية والقواعد الدولية ذات الصلة والترابط القائم بينها .واعتبرت القائمة
المرجعية إطارا مفاهيميا مشتركا مفيدا وتستخدم الحكومة حاليا نتائج التقييم لمعالجة
بعض هذه الترابطات على المستوى القطري وتحديد موقف وطني في المحافل الدولية.

األسئلة العامة

مبادئ حقوق اإلنسان
عدم التمييز والمساواة*
•هل البيانات اإلحصائية ذات الصلة مصنفة تصنيفا يتجاوز الجنس وشرائح السكان والموقع الحضري/الريفي ،أي تصنيفا يورد على األقل بعض أسباب التمييز المحظورة
والواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو في الدستور أو التشريع الوطنيين (من قبيل
العنصر أو اللون العرق ،أو السن أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره ،أو المنشأ القومي أو االجتماعي وما إلى ذلك)؟ وإذا لم يكن األمر كذلك ،فهل يجري تطوير القدرات
للقيام بذلك؟
•هل يقدم تحليل البيانات (الكمية أو النوعية) معلومات عن األفراد والجماعات األكثر تأثرا بمسألة إنمائية أو األقل انتفاعا من السياسات والبرامج ،من قبيل الخدمات العامة؟
هل هذا يتطابق مع الصور المسبقة للشخص المهمش أم يتجاوزها؟
•هل يحدد التحليل األسباب المباشرة والدفينة والجذرية لهذه الفوارق؟ (انظر النبذة العامة :التحليل الثالثي الخطوات)
•هل تعالج السياسات والبرامج ومخصصات الميزانية هذه األسباب ،بإعطاء األولوية للفئات المهمشة ،مثال؟ هل ثمة ضمانات تكفل أال يؤدي إعطاء األولوية لهذه الفئات إلى
تفاقم الوصمة والتمييز؟
•كيف يرصد التنفيذ لضبط اآلثار غير المقصودة ،ال سيما على الفئات المهمشة؟

المشاركة واإلدماج*
•هل ثمة بيئة تمكينية من القوانين واإلجراءات واآلليات التي تضمن الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير وإنشاء الجمعيات والحق في المشاركة؟
•كيف يتم ضمان إشراك عدد تمثيلي من الناس ،بمن فيهم من ال يسمع صوتهم عادة ،إشراكا فعليا وهادفا في تصميم وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج التي تؤثر عليهم؟ ماهي
اآلليات التشاركية القائمة التي تتسم بالفعالية والتي يمكن استخدامها؟ كيف يضمن أال يقتصر األمر على االستماع إلى الناس فحسب ،بل وأن يُفرد لهم دور في عملية اتخاذ القرار؟
•وإذا لزم األمر ،كيف يمكن تعزيز قدرات الناس على التنظيم والمشاركة في عمليات وضع السياسات والبرامج؟
•هل يشارك بعض األشخاص (أو بعض الفئات منهم) مشاركة أقل أو ال يشاركون بتاتا؟ وإذا كان األمر كذلك ،فما هي األسباب المباشرة والهيكلية في ذلك؟ هل ثمة مسائل يلزم
النظر فيها ،من قبيل الحواجز والحساسيات االجتماعية والثقافية أو ديناميات السلطة؟

المساءلة وسيادة القانون*
•ما هي األدوار والمسؤوليات التي يخولها اإلطار اإلداري والقانوني المعمول به للمؤسسات المعنية؟ هل تتسم العمليات ذات الصلة بالشفافية؟ وبعبارة أخرى ،هل ُحدد بوضوح
من يفترض فيه أن يتخذ إجراء في وقت معين؟
•هل يجري رصد آثار السياسات والبرامج؟
•كيف يمكن للناس الوصول إلى المعلومات الرسمية (مثال عن طريق النشر أو بناء على طلب)؟ هل توجد ثمة أي حواجز (من قبيل اللغة أو الرسوم)؟
•هل وضعت آليات للشكوى/االنتصاف (قضائية ،أو شبه قضائية ،أو إدارية) حتى يتأتى للناس المطالبة بالمساءلة في جميع مراحل دورة السياسات أو البرامج؟ هل توجد ثمة
آليات غير نظامية أو تقليدية يمكن استخدامها؟ هل الناس على علم بهذه اآلليات وهل تتاح لهم فرص استعمالها وهل لهم القدرة على استعمالها؟

معايير حقوق اإلنسان (السيما الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،من قبيل الحق في الصحة والغذاء والماء والصرف الصحي)
اإلتاحة **
•هل تتاح المرافق والسلع والخدمات في القطاع باستمرار وبكمية كافية؟
وهذا ما قد يتطلب بنيات تحتية أو أجورا أو معدات .وعلى سبيل المثال ،فإنه بالنسبة للغذاء ،يتطلب األمر أن تكون ثمة نظم صالحة للتوزيع والتجهيز والتسويق؛ وبالنسبة
–
–
للماء ،يتطلب األمر اإلمداد ألغراض االستعمال الشخصي والمنزلي وفقا للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.

إمكانية الوصول**
•الوصول المادي :هل المرافق والسلع والخدمات متاحة بصورة مأمونة للجميع؟
– وقد– يتعلق هذا األمر ببنيات تحتية من قبيل الموقع المالئم أو النقل .وعلى سبيل المثال ،بالنسبة للماء ،يتطلب األمر إتاحة إمكانية الوصول في الجوار المباشر لكافة
األسر المعيشية والمؤسسات التعليمية وأماكن العمل وتوفير األمن خالل عملية الوصول.
•الوصول االقتصادي :هل المرافق والسلع والخدمات متاحة بكلفة ميسورة للجميع؟
وهذا ما يتطلب أن تكون كلفة تلبية حاجة أساسية واحدة ال تهدد تلبية االحتياجات األساسية األخرى وال تثقل كاهل األسر المعيشية الفقيرة بالنفقات بصورة غير متناسبة.
–
–
وفي الممارسة ،قد يقتضي األمر تقديم إعانات أو إلغاء رسوم الخدمات ،أو القيام بالبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات القليلة التكلفة.

النوعية ،بما فيها المقبولية**
•هل نوعية المرافق والسلع والخدمات في القطاع المعني مضمونة وهل حددت معايير النوعية؟
وهذا ما قد يتطلب تطوير القدرات ،وتحديد أجور قادرة على المنافسة ،ورصد النوعية .وعلى سبيل المثال ،بالنسبة للصحة ،قد يتطلب األمر أخصائيين طبيين مهرة أو
–
–
معتمدين علميا وأدوية لم تنقض مدة صالحيتها؛ وبالنسبة للغذاء ،قد يتطلب األمر مراقبة التلوث.
•هل أخذت بعين االعتبار مختلف القيم الثقافية وأنماط االستعمال واالحتياجات ،السيما لدى الفئات التي تم تحديدها بصفتها فئات مهمشة؟
وهذا ما يتطلب احترام ثقافة األفراد واألقليات والشعوب والمجتمعات المحلية ،وكذا مراعاة نوع الجنس ومتطلبات دورة الحياة .وفي الممارسة ،قد يتطلب األمر تقديم
–
–
خدمات بلغات األقليات أو في أشكال مقبولة ثقافيا.
* يمكن العثور على معلومات قطرية مفيدة تتعلق بعدم التمييز والمشاركة والمساءلة في التقارير القطرية للهيئات التعاهدية واإلج��راءات الخاصة والتقرير ال��دوري الشامل (انظر
النبذة العامة :هيئات حقوق اإلنسان).
** يمكن العثور في التعليقات العامة للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على تفاصيل بشأن ما تتطلبه اإلتاحة وإمكانية الوصول والنوعية/المقبولية في شتى القطاعات (انظر
النبذة العامة :اإلطار المفاهيمي).

المعلومات humanrights-talk@undp.org :أو www.hrbaportal.org
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* يمكن العثور على معلومات قطرية مفيدة تتعلق بعدم التمييز والمشاركة والمساءلة في التقارير القطرية للهيئات التعاهدية واإلجراءات الخاصة والتقرير الدوري الشامل (انظر النبذة العامة :هيئات حقوق اإلنسان).

•هل ثمة بيئة تمكينية من القوانين واإلجراءات واآلليات التي تضمن الوصول إلى المعلومات
وحرية التعبير وإنشاء الجمعيات والحق في المشاركة؟
•كيف يتم ضمان إشراك عدد تمثيلي من الناس ،بمن فيهم من ال يسمع صوتهم عادة ،إشراكا
فعليا وهادفا في تصميم وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج التي تؤثر عليهم؟ ماهي اآلليات
التشاركية القائمة التي تتسم بالفعالية والتي يمكن استخدامها؟ كيف يضمن أال يقتصر األمر على
االستماع إلى الناس فحسب ،بل وأن يُفرد لهم دور في عملية اتخاذ القرار؟
•وإذا لزم األمر ،كيف يمكن تعزيز قدرات الناس على التنظيم والمشاركة في عمليات وضع
السياسات والبرامج؟
•هل يشارك بعض األشخاص (أو بعض الفئات منهم) مشاركة أقل أو ال يشاركون بتاتا؟ وإذا
كان األمر كذلك ،فما هي األسباب المباشرة والهيكلية في ذلك؟ هل ثمة مسائل يلزم النظر فيها،
من قبيل الحواجز والحساسيات االجتماعية والثقافية أو ديناميات السلطة؟

المشاركة واإلدماج*

•هل يحدد التحليل األسباب المباشرة والدفينة والجذرية لهذه الفوارق؟ (انظر النبذة العامة:
التحليل الثالثي الخطوات)
•هل تعالج السياسات والبرامج ومخصصات الميزانية هذه األسباب ،بإعطاء األولوية للفئات
المهمشة ،مثال؟ هل ثمة ضمانات تكفل أال يؤدي إعطاء األولوية لهذه الفئات إلى تفاقم الوصمة
والتمييز؟
•كيف يرصد التنفيذ لضبط اآلثار غير المقصودة ،ال سيما على الفئات المهمشة؟

•هل البيانات اإلحصائية ذات الصلة مصنفة تصنيفا يتجاوز الجنس وشرائح السكان والموقع
الحضري/الريفي ،أي تصنيفا يورد على األقل بعض أسباب التمييز المحظورة والواردة في العهد
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية أو في الدستور أو التشريع الوطنيين (من قبيل العنصر أو اللون العرق ،أو السن أو
اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره ،أو المنشأ القومي أو االجتماعي وما إلى ذلك)؟ وإذا لم
يكن األمر كذلك ،فهل يجري تطوير القدرات للقيام بذلك؟
•هل يقدم تحليل البيانات (الكمية أو النوعية) معلومات عن األفراد والجماعات األكثر تأثرا
بمسألة إنمائية أو األقل انتفاعا من السياسات والبرامج ،من قبيل الخدمات العامة؟ هل هذا
يتطابق مع الصور المسبقة للشخص المهمش أم يتجاوزها؟

عدم التمييز والمساواة*

مبادئ حقوق اإلنسان

سؤال عام

أسئلة مكيفة/إضافية

اإلجراء :المسألة يمكن معالجتها (كيف؟ ومن سيعالجها؟)

األداة :إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان في سياسات وبرامج التنمية — قائمة مرجعية مكيفة لألغراض التالية:

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

القائمة المرجعية النموذجية

سؤال عام

مبادئ حقوق اإلنسان

المساءلة وسيادة القانون*

•ما هي األدوار والمسؤوليات التي يخولها اإلطار اإلداري والقانوني المعمول به للمؤسسات
المعنية؟ هل تتسم العمليات ذات الصلة بالشفافية؟ وبعبارة أخرى ،هل ُحدد بوضوح من يفترض
فيه أن يتخذ إجراء في وقت معين؟
•هل يجري رصد آثار السياسات والبرامج؟
•كيف يمكن للناس الوصول إلى المعلومات الرسمية (مثال عن طريق النشر أو بناء على
طلب)؟ هل توجد ثمة أي حواجز (من قبيل اللغة أو الرسوم)؟
•هل وضعت آليات للشكوى/االنتصاف (قضائية ،أو شبه قضائية ،أو إدارية) حتى يتأتى للناس
المطالبة بالمساءلة في جميع مراحل دورة السياسات أو البرامج؟ هل توجد ثمة آليات غير نظامية
أو تقليدية يمكن استخدامها؟ هل الناس على علم بهذه اآلليات وهل تتاح لهم فرص استعمالها وهل
لهم القدرة على استعمالها؟

أسئلة مكيفة/إضافية

معايير حقوق اإلنسان (السيما الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،من قبيل الحق في الصحة والغذاء والماء والصرف الصحي)

اإلتاحة **

•هل تتاح المرافق والسلع والخدمات في القطاع باستمرار وبكمية كافية؟

إمكانية الوصول**

•الوصول المادي :هل المرافق والسلع والخدمات متاحة بصورة مأمونة للجميع؟

•الوصول االقتصادي :هل المرافق والسلع والخدمات متاحة بكلفة ميسورة للجميع؟

النوعية ،بما فيها المقبولية**

•هل نوعية المرافق والسلع والخدمات في القطاع المعني مضمونة وهل حددت معايير النوعية؟
•هل أخذت بعين االعتبار مختلف القيم الثقافية وأنماط االستعمال واالحتياجات ،السيما لدى
الفئات التي تم تحديدها بصفتها فئات مهمشة؟

آذار/مارس 2012

اإلجراء :المسألة يمكن معالجتها (كيف؟ ومن سيعالجها؟)

* يمكن العثور على معلومات قطرية مفيدة تتعلق بعدم التمييز والمشاركة والمساءلة في التقارير القطرية للهيئات التعاهدية واإلجراءات الخاصة والتقرير الدوري الشامل (انظر النبذة العامة :هيئات حقوق اإلنسان).

** يمكن العثور في التعليقات العامة للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على تفاصيل بشأن ما تتطلبه اإلتاحة وإمكانية الوصول والنوعية/المقبولية في شتى القطاعات (انظر النبذة العامة :اإلطار المفاهيمي).

للمزيد من
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

المعلومات humanrights-talk@undp.org :أو www.hrbaportal.org

One United Nations Plaza • New York, NY 10017 USA

نبذة عامة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

األداة :توظيف حقوق اإلنسان لتحقيق غاية توفير المياه والصرف الصحي في إطار األهداف
اإلنمائية لأللفية
التقييم والتحليل
•تحديد الفئات األشد تهميشا وضعفا (ذوي الحقوق)
في المناطق الحضرية والريفية وتحديد احتياجاتهم
بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بخدمات المياه والصرف
الصحي ،مصنفة حسب الجنس والسن والعرق والموقع
وما إلى ذلك.
•القيام بتحليل لألمور المالئمة ثقافيا في المجتمع
المحلي.
•تحديد الكيانات الحكومية (المكلفة بالواجبات)
المسؤولة عن ضمان خدمات المياه والصرف الصحي
وتوفيرها وتنظيمها ورصدها.
•إنشاء محافل لمستعملي خدمات المياه والصرف
الصحي إلبالغهم بشأن السياسات والبرامج واالطالع
على آرائهم والتأكد من صحة استنتاجات تحليل الحاالت.

الرصـد
•إنشاء محافل لمستعملي خدمات المياه والصرف
الصحي للحصول على آرائهم بشأن تنفيذ السياسات
والبرامج المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.

التخطيط والتصميم

المبادئ
المشاركة
عدم التمييز
المساءلة

المعايير
اإلتاحة
إمكانية الوصول
النوعية

•إشراك المجتمعات المحلية في رصد خدمات المياه
والصرف الصحي و/أو إحداث نظم للرصد قائمة على
المجتمع المحلي.
•وضع آليات للمساءلة و/أوتوفير فرص الوصول إليها
(المحاكم ،المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،لجان
االستعراض البرلمانية أو الهيئات المشابهة) اللتماس
االنتصاف في الحاالت التي يكون فيها توفير خدمات
المياه والصرف الصحي غير كاف.

يرمي الهدف  7من األهداف اإلنمائية لأللفية (الغاية ( 7ج)) إلى “تخفيض نسبة
األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول باستمرار علىمياه الشرب المأمونة وخدمات
الصرف الصحي األساسية إلى النصف بحلول عام 2015” .وعلى الصعيد
العالمي ،حصل  1.6بليون شخص على مصادر مياه محسنة في الفترة الفاصلة بين
 1990و  ،2008وحصل  1.1بليون شخص على خدمات صرف صحي محسنة.
وبهذا المعدل ،يتوقع أن يحقق العالم هذه الغاية المتعلقة بالمياه من األهداف اإلنمائية
لأللفية بحلول عام  .2015غير أنه من منظور حقوق اإلنسان ،والسيما اعتبارا
لمبدأ عدم التمييز والمساواة ،يثور إشكال مثال لكون هذه التحسينات المتوسطة
كثيرا ما ال تشمل من هم في أمس الحاجة إلى إحراز تقدم في وضعهم ،من قبيل
الفتيات والنساء في المناطق الريفية  -اللواتي يتحملن العبء األكبر في إحضار
المياه  -كما ال تشمل الفئات المهمشة أو التي يصعب الوصول إليها ،من قبيل
الشعوب األصلية ،واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص القاطنين في مستوطنة

•وضع استراتيجيات تحدد معايير واضحة وشفافة بشأن توفير خدمات
المياه والصرف الصحي ونوعيتها.
•إبالغ المجتمعات المحلية المتأثرة وإشراكها في وضع سياسات وبرامج المياه
والصرف الصحي.
•إنشاء هيئة للتنسيق بين الوكاالت تتولى مسؤولية إدارة موراد وخدمات
المياه ،وخدمات الصرف الصحي وتوزيع الموارد المائية ،وتشرك أيضا
أصحاب المصلحة اآلخرين (المستعملين ،منظمات المجتمع المدني ،مقدمي
الخدمات ،المانحين).
•إنشاء محافل لمستعملي خدمات المياه والصرف الصحي إلبالغهم بشأن
السياسات والبرامج واالطالع على آرائهم والتأكد من صحة استنتاجات تحليل
الحاالت.
•إعطاء األولوية الحتياجات النساء والفتيات والفئات األشد تهميشا من قبيل
سكان الريف وقاطني المستوطنات العشوائية ،واألشخاص ذوي اإلعاقة.

التنفيذ
•بناء مرافق لتخزين المياه (على مستوى األسر المعيشية أو المستوى المؤسسي).
•إقامة نظم لمراقبة نوعية المياه ،بما في ذلك نوعية مياه صغار الموردين
المستقلين.
•ضمان نظم للسداد الميسور للجميع ،من قبيل وضع تسعيرات مالئمة و/أو إعانات.
•توفير موارد لخدمات المياه والصرف الصحي في حاالت الطوارئ.
•تخصيص األرض (أو اقتناؤها) للخدمات األساسية ،من قبيل أكشاك المياه/
المراحيض العمومية.
•إنشاء مواقع محلية يسهل الوصول إليها في المستوطنات العشوائية/مناطق
الضواحي لتسهيل المناقشات وتلقي اآلراء بشأن خدمات المياه والصرف الصحي؛
وإدارة عمليات السداد والطلبات بالنسبة للوصالت الجديدة؛ ورصد توفير خدمات
المياه والصرف الصحي؛ والقيام بدور آليات المساءلة اإلدارية .

عشوائية .كما أن المواصفات التقنية لمصادر مياه الشرب أو مرافق الصرف
الصحي ‘المحسنة’ ال تستوعب كل العناصر المطلوبة من منظور حقوق اإلنسان.
فالبلدان التي التزمت قانونا بإعمال الحق في الماء والصرف الصحي بتصديقها
على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (وأكدت
التزماها في قرار حديث للجمعية العامة لألمم المتحدة)A/64/L.63/REV.1 ،
يمكنها أن تستخدم معاييرها الستعراض ما إذا كانت خدمات المياه والصرف
الصحي متاحة ويمكن الوصول إليها (ماديا واقتصاديا) وما إذا كانت نوعيتها
جيدة (انظر اإلطار أدناه) .ويبين الرسم البياني الوارد أعاله بعضا من التدخالت
المقترحة في مجال خدمات المياه والصرف الصحي والتي من شأنها أن تساعد
البلدان على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بصورة مستدامة وإعمال الحق
في الماء والصرف الصحي تدريجيا .ويرد أدناه وصف تفصيلي ألمثلة محددة
للتدخالت التي تم إبرازها في الرسم البياني.

التخطيط :وضع استراتيجيات تعطي األولوية الحتياجات المهمشين
في كينيا
في عام  ،2007اعتمدت كينيا استراتيجيتها الوطنية لخدمات المياه (-2007
 ،)2015وهي استراتيجية تعكس االلتزام السياسي بإقرار توفير المياه المأمونة
والصرف الصحي باعتباره حقا من حقوق اإلنسان ،وأُكد هذا الحق الحقا في
الدستور الكيني الجديد لعام  2010واألهداف الرئيسية لالستراتيجية هي أن تتم
بحلول عام :2015
•زيادة الفرص المستدامة للحصول على المياه المأمونة ،التي تتقيد بمعايير
النوعية المحددة سلفا ( )1من  60في المائة إلى  80في المائة في المناطق
الحضرية مع تخفيض المسافة الفاصلة عن أقرب مصادر المياه العامة/المحلية
إلى  30دقيقة ( )2ومن  40في المائة إلى  75في المائة في المناطق الريفية
مع تخفيض المسافة القصوى إلحضار المياه إلى كيلومترين.
وتكفل االستراتيجية المساءلة عن طريق إنشاء نظام للرصد وإنفاذ األنظمة.
•وفيما يتعلق بالصرف الصحي ،ترمي االستراتيجية الوطنية للبيئة والصرف
الصحي وسياسة النظافة الصحية ومفهوم الصرف الصحي في قطاع المياه
إلى أن توفر ،بحلول عام  ،2015في كل المدارس والمؤسسات واألسواق
واألماكن العامة األخ��رى مراحيض ومرافق لغسل األي��ادي تكون نظيفة
وميسورة الكلفة ودائمة وصالحة لالستعمال.
كما تولي االستراتيجية الكينية عناية خاصة ‘لمستوطنات سكان المناطق الحضرية
الفقراء’ ،على اعتبار أنه ،في عام  ،2007لم تتح فرص االستفادة من المياه المأمونة
إال لما معدله  20في المائة من السكان القاطنين في المستوطنات الحضرية الفقيرة،
بالمقارنة مع  60في المائة في المناطق الحضرية األخرى و  40في المائة في
المناطق الريفية .وبالنسبة لهذه الفئة الضعيفة على وجه التحديد ،اتخذت االستراتيجية
إجراءات استراتيجية (ووضعت مؤشرات رصد متعلقة بها) ،بما فيها االستثمار
في تحسين فرص الوصول والنوعية وتحسين نظم الرصد ،وآلية خاصة للتمويل
المشترك (الصندوق االستئماني لخدمات المياه) وذلك لدعم هذه الجهود ماليا.
(،Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit )GTZ
2009؛ )www.tinyurl.com/gtz2009kenya

التخطيط والتنفيذ
إشراك المجتمعات المحلية في أوغندا :في دائرة موكونيو ،كان نظام توفير المياه
(نظام التدفق بالجاذبية) ال يشتغل بشكل جيد بسبب سوء اإلدارة والمشاكل التقنية.
وعالوة على ذلك ،لم يتم إشراك المجتمع المحلي ولم تكن هياكل اإلدارة القائمة
تراعي شواغل المجتمع المحلي بالقدر الكافي .وللتصدي لذلك ،أنشئ مجلس للمياه،
يتألف من ممثلي كافة فئات مستعملي المياه ،إضافة إلى السلطات المحلية .وقامت
المرأة بدور حيوي للغاية .وحسن نظام اإلدارة الجديد تحسينا ملحوظا اإلمداد
بالمياه المأمونة .بل إن هذه العملية الشفافة والخاضعة للمساءلة شجعت المجتمعات
المحلية على تقديم مساهمات مالية للصيانة (،MDG Good Practices
.)2010 ،UNDG
نيبال :توفير نظم للسداد الميسور لبناء مراحيض منزلية :في نيبال 54 ،في المائة
من السكان وما يقارب  9.1ماليين طفل ال تتاح لهم فرص االستفادة من مرافق
الصرف الصحي المحسنة .ومبادرة “الصرف الصحي الشامل بقيادة المدارس”
مشروع يهدف إلى تحسين الصرف الصحي والنظافة الصحية في مدارس 15
مقاطعة .كما يشجع هذا البرنامج استراتيجيات التمويل المبتكرة لمساعدة الفقراء
على بناء مراحيض في منازلهم .وتسهل المبادرة توفير القروض من صناديق
دائرة ،وصناديق مشتركة للتبرعات ،واستراتيجيات تعاونية محلية .وفي العديد
من مناطق أحواض الصرف ،أنشئت صناديق للتمويل بالمناصفة لتقديم قروض
لألسر المعيشية (.)2010 ،UNDG ،MDG Good Practices

للمزيد من
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إتاحة المياه والصرف الصحي
يجب أن يكون الماء متاحا باستمرار ،وبكميات كافية لتلبية االحتياجات
الالزمة للشرب والنظافة الصحية الشخصية وكذا لالستعمال المنزلي .ويجب
إتاحة عدد كاف من مرافق الصرف الصحي في جميع األوقات في المجتمع
المحلي .المتطلبات :يجب اتخاذ تدابير لضمان التوزيع العادل للموارد
المائية.
إمكانية الوصول إلى المياه والصرف الصحي
الوصول المادي :يجب إتاحة خدمات ومرافق المياه والصرف الصحي
للجميع في كل أسرة معيشية ،وكل مؤسسات الصحة أو التعليم ،والمؤسسات
واألماكن العامة ،وأماكن العمل وفي الجوار المباشر لها .المتطلبات :يلزم أن
يراعى في المرافق خصوصيات مستعمليها واحتياجاتهم الخاصة (النساء،
األشخاص ذوو اإلعاقة ،وما إلى ذلك) .ويكتسي أهمية بالغة الموقع والبناء
المالئم للمرافق.
الوصول المالي( :الكلفة الميسورة) – يجب أن تتاح خدمات المياه والصرف
الصحي بكلفة ميسورة وأال تضر بالقدرة على دفع تكاليف االحتياجات
األساسية األخرى ،من قبيل الغذاء والسكن والرعاية الصحية .المتطلبات:
يجب وضع آليات إلتاحة خدمات بكلفة ميسورة ،بوسائل منها نظم التسعير،
واإلعانات ،وبرامج القروض الصغرى وما إلى ذلك.
نوعية خدمات المياه والصرف الصحي
يجب أن تكون نوعية المياه (بما فيه لونه ورائحته وطعمه) مقبوال حتى ال
يضر بالصحة .المتطلبات :يلزم اتخاذ تدابير لرصد نوعية المياه وضمان
عدم تلوث الموارد المائية وتقيد الجميع بممارسة النظافة الصحية السليمة.
ويلزم أن تكون مرافق الصرف الصحي مقبولة؛ وكثيرا ما يعني هذا ،من
الناحية الثقافية ،ضرورة أن تكون هذه المرافق مراعية لنوع الجنس وأن
تضمن الخصوصية.

مقتبس بتصرف من التعليق العام رقم  )2003( 15للجنة الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والتقرير المرحلي للخبير المستقل المعني بالحق في
الماء والصرف الصحي بشأن تجميع الممارسات السليمة (.)2010

الرصد :استخدام آليات المساءلة في األرجنتين
يمكن أن تكون آليات المساءلة من قبيل األجهزة القضائية فعالة في رصد تنفيذ
الحق في الماء .ففي األرجنتين ،كانت وحدة لمعالجة مياه المجارير ال تشتغل
جيدا فتلوث مصادر مياه المجتمعات المحلية في منطقة فقيرة بقرطبة .فأقامت
منظمة غير حكومية محلية دعوى وأمرت المحكمة البلدية بأن تضمن ،في جملة
أمور ،تزويد المدعين بما قدره  200لتر من مياه الشرب المأمونة يوميا إلى
أن يتم ربطهم بشبكة المياه .ونتيجة لهذه القضية ،وضعت البلدية خطة إلصالح
طاقة وحدة المعالجة وبدأ العمل لتوفير أنابيب لوصل المناطق المتضررة .وأعلن
المجلس البلدي أن كل الضرائب المتعلقة بالمجارير—حوالي  10ماليين دوالر
من دوالرات الواليات المتحدة سنويا— ستستثمر في شبكة المجارير وحدها
(،OHCHR ،Claiming the MDGs: A human rights approach
.)2008

المعلومات humanrights-talk@undp.org :أو www.hrbaportal.org
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

دراسة حالة إفرادية :األرجنتين — توظيف حقوق اإلنسان في األهداف اإلنمائية لأللفية على الصعيد
المحلي
دورة السياسات

اإلعداد
•ضمان االلتزام السياسي
•إجراء تحليل للمشاركة المحلية
•وضع منهجية تشاركية

المبادئ

التنفيذ والرصد
•تقديم خطط العمل المحلية إلى
العموم
•تنظيم وتنفيذ رصد تشاركي
لإلجراءات والبرامج
•تبادل التجارب ومحاكاتها

التقييم والتحليل

المشاركة
عدم التمييز
المساءلة

•تحديد المشاكل/األشخاص المتضررين/
إتاحة الموارد/المسؤوليات المؤسسية
•تحديد أصحاب المصلحة
•إجراء تحليل للحالة
•إع��داد تقرير تحليل الحالة المحلية
وتوزيعه

المعايير
اإلتاحة
إمكانية الوصول
النوعية

التخطيط والتصميم

•تنظيم حلقات عمل تشاركية للتشخيص

•صوغ خطط عمل محلية بشأن األهداف
اإلنمائية لأللفية وتقديمها إلى السلطات
المحلية بغرض التصديق والموافقة عليها

المسائل اإلنمائية

النتائج

أعرب الشركاء المحليون عن رأي مفاده أن الخطط اإلنمائية المحلية كثيرا ما ال
تعالج معالجة كافية وشاملة وفعالة أهم القضايا التي تواجهها المجتمعات المحلية.
وحدد البرنامج اإلنمائي في األرجنتين والشركاء المحليون األسباب الرئيسية لذلك:

وبدعم من البرنامج اإلنمائي من  2004إلى  ،2008طورت منظمات المجتمعالمدني
واإلدارة المحلية في مورون وروزاريو قدراتها على :

•استشيرت منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية خالل تنفيذ الخطط
المحلية ،لكن لم تستشر خالل التحليل والتخطيط ،عندما كان باإلمكان أن تؤثر
المعلومات المتعلقة باالحتياجات الماسة للمجتمع المحلي على القرارات الحاسمة.
•ضعف قدرة اإلدارة المحلية على التنسيق الفعال للسياسات عبر القطاعات
والمستويات اإلدارية (الوطنية واإلقليمية والبلدية).
•كانت السلطات المحلية تفتقر للبيانات اإلحصائية ،من قبيل البيانات المصنفة
بما يكفي لتقديم معلومات عن حالة الفئات الضعيفة والمهمشة على الصعيد
المحلي.

ونسقت المشروع ‘جمعية جدات ساحة أيار/مايو’ ()Abuelas de Plaza de Mayo
وهي منظمة غير حكومية وطنية مرموقة وتحظى باحترام .ووضعت الجمعية مع البرنامج
اإلنمائي في األرجنتين منهجية إلدماج حقوق اإلنسان في مراحل دورة السياسة المحلية،

•إجراء تحليالت تشاركية للحالة لتوظيفها في الخطط اإلنمائية المحلية .ونتيجة
لذلك ،عكست الخطط المعتمدة احتياجات وأولويات المجتمع المحلي ،والسيما
احتياجات وأولويات الفئات المهمشة.
•تكييف األهداف اإلنمائية لأللفية حسب األولويات المحلية واستخدامها أداة في
التخطيط المحلي ،للقيام مثال بإعادة هيكلة الميزانيات المحلية أو إدراج غايات
األهداف اإلنمائية لأللفية وآليات الرصد ذات الصلة في الخطط القائمة.
•تحسين إدارة المعلومات والبيانات وفرص الحصول عليها ،بالقيام مثال بإنشاء
مكاتب إحصائية بلدية ووضع مؤشرات محلية.
•تعزيز العالقة بين المجتمع المدني والسلطات المحلية لتشجيع قيام بيئة تعاونية.
على النحو المبين في الرسم البياني أعاله .ويرد أدناه وصف تفصيلي لألنشطة الواردة
بخط بارز .وقد تم توثيق هذا النهج في دليل التخطيط المحلي انطالقا من نهج لحقوق
اإلنسان وتقوم بلديات أخرى بمحاكاته في الوقت الراهن.

مرحلة اإلعداد :تحليل آليات المشاركة المحلية
ارتأى أصحاب المصلحة في البلديتين معا أن من المهم القيام أوال بفرز وتحليل اآلليات
القائمة لمشاركة المجتمع المحلي بغية (أ) تحديد منظمات المجتمع المدني وفئات
األفراد إلشراكها في العملية( ،ب) و تقييم مدى تمثيلية الهياكل القائمة وشمولها للجميع
(ج) وتفادي إحداث هياكل جديدة عندما تكون الهياكل القائمة فعالة.
ولهذه الغاية ،أجريت دراسة استقصائية للمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني
والسلطات المحلية .وشملت أسئلة من قبيل:
•هل توجد أي آليات تشاركية تعمل في الوقت الراهن في البلدية؟ وكيف تعمل؟ ومن
يشارك؟
•ما هي أنواع منظمات المجتمع المدني القائمة هناك؟ وهل توجد ثمة منظمات تعنى
بحقوق اإلنسان؟
•هل توجد ثمة منظمات أو شبكات من الدرجة الثانية تضم هذه المنظمات؟ وهل تركز
على موضوع معين؟
•ما هي درجة ونوع العالقة التي تقيمها مع اإلدارة المحلية؟
•هل تتمتع هذه المنظمات بتمثيلية اجتماعية وبشرعية؟

صورة UNDP Argentina:

مرحلة التخطيط :حلقات العمل التشاركية
نُظمت سلسلة من حلقات العمل جمعت مسؤولي المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين
بغرض وضع خطة إنمائية بلدية.

مرحلة التقييم والتحليل

التجارب المكتسبة من بلدية مورون:

تحديد حقوق اإلنسان المتأثرة واألدوار والمسؤوليات

في مورون ،نظمت أربع حلقات عمل من أجل ما يلي:

بعد تحديد القضايا العاجلة ،قامت البلديات بتحليل المشاكل من منظور حقوق اإلنسان،
مستخدمة التحليل الثالثي الخطوات (انظر النبذة العامة :التحليل الثالثي الخطوات) وذلك
للقيام بما يلي:
•تحديد حقوق اإلنسان التي تتأثر بهذه المشاكل؛

)1

)2

•تحديد الحقوق وذوي الحقوق والتزامات المكلفين بالواجبات؛
•تقييم ما إذا كان اإلطار القانوني الوطني/اإلقليمي/البلدي يحمي حقوق اإلنسان والكيفية
التي يحميها بها؛
•تقييم ما إذا كان األمر يتعلق بمشكل حماية قانونية أم يتعلق بإنفاذ القوانين؛
•عدم االقتصار على تحديد األمثلة ‘السيئة’ بل تحديد األمثلة السليمة أيضا في مجال
حماية وتعزيز حقوق اإلنسان.

إخبار المجتمع المحلي بشأن تحليل الحالة المحلية
إن تقرير التشخيص هو أول نتيجة للتخطيط المشترك بين اإلدارة المحلية والمجتمع
المحلي .وبما أن المشاركة المباشرة لم تشمل ،بطبيعة الحال ،كل فرد من أفراد المجتمع
المحلي ،فإنه نظمت عروض عامة للقيام بما يلي:
•تقديم ردود الفعل إلى أولئك الذين شاركوا مباشرة في التشخيص؛
•وإبالغ المجتمع المحلي بأكمله بشأن األنشطة والنتائج؛
•وتعزيز الخطوات التالية من العملية؛
•والحصول على آراء واقتراحات وانتقادات إلغناء التشخيص.
ونظمت بلدية روزاري��و مناسبة في متحف الفنون الجميلة لتقديم تقرير تحليل الحالة
المحلية .وشارك في رئاستها العمدة ونائب الممثل المقيم للبرنامج اإلنمائي ،ورئيس
جمعية جدات ساحة أيار/مايو ومدير مكتب حقوق اإلنسان بروزاريو .وحضر ما يقارب
160مشاركا ،بما في ذلك السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمعات
المحلية ،وممثلو الشعوب األصلية والجمعيات المهنية وجامعة روزاريو الوطنية .وحظيت
المناسبة بتغطية جيدة من وسائط اإلعالم المحلية .وهذا ما كفل الشرعية للعملية ووفر
أساسا لمساءلة اإلدارة المحلية.

المعلومات registry.ar@undp.org :أو www.undp.org.ar
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تحديد وربط األهداف اإلنمائية لأللفية بحقوق اإلنسان :فقد أولى المشاركون (منظمات
المجتمع المدني والمسؤولون المحليون) األولوية لألهداف اإلنمائية لأللفية التي لها صلة
أكبر ببلديتهم وربطوا كل هدف من األهداف اإلنمائية لأللفية بحقوق محددة من حقوق
اإلنسان.
اقتراح السياسات ذات الصلة بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية :فقد اقترح المشاركون
سياسات من شأنها أن تساعد السكان على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية .ثم قورنت
االقتراحات مع قائمة السياسات العامة والبرامج الجارية للبلدية والمتعلقة بكل هدف من
األهداف اإلنمائية لأللفية .وهذا ما اعتبر عملية بالغة األهمية ،ألن بعض البرامج القائمة
لم تكن معروفة لدى المجتمع المدني .وعالوة على ذلك ،أعرب المسؤولون الحكوميون
عن تقديرهم لكون العملية قد مكنتهم من أخذ نظرة شاملة ومهيكلة للمشاريع البلدية القائمة.
اقتراح أنشطة ملموسة.
إحداث حيز للمتابعة والمناقشة.

ومن الدروس الرئيسية المستفادة من هذه التجربة النموذجية ما يلي:
•إن توضيح أدوار ومسؤوليات كل مستوى من المستويات الحكومية ال يساعد فحسب
على وضع االستراتيجيات اإلنمائية التي تدخل في نطاق مسؤولية البلديات المحلية
بل إنه يسهم مباشرة أيضا في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية على المستوى الوطني.
ويسهل أيضا تنسيق البرامج عبر القطاعات.
•ينبغي بالتالي أن تحدد خطط العمل تحديدا واضحا الكيان المسؤول سياسيا عن تنفيذ
كل مهمة.
•ينبغي أن يجري التنسيق والمناقشة في المحافل واآلليات القائمة ال في هياكل جديدة
أو هياكل موازية احتماال.
•ينبغي أن تكون المشاركة مفتوحة لكل أفراد المجتمع المحلي ولألفراد ،وحتى ألولئك
الذين ال ينتسبون إلى أي منظمة.

في مقدونيا ،بذل جهد ممثال لدعم صوغ استراتيجيات إنمائية محلية
قائمة على أساس األهداف اإلنمائية لأللفية—الرجاء الرجوع إلى
Going Local to Achieve the Millennium Development Goals:
.2010 ،SNV and UNDP ،Stories from eight countries
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دراسة حالة إفرادية :البوسنة والهرسك — توظيف حقوق اإلنسان لتعزيز تخطيط التنمية المحلية

تبين من دراسة استقصائية قام بها البرنامج اإلنمائي في البوسنة والهرسك في عام
 2005ما يلي:

•كانت ثمة أدلة أخرى تفيد بأنه ،رغم النمو العام ،ظلت الفوارق في البوسنة
والهرسك تتزايد ،حيث تواصل إقصاء الشرائح األشد فقرا وتهميشا .ولذلك،
فإن ثمة حاجة إلى اتباع نهج شامل ومتعدد القطاعات في التنمية المحلية في
البوسنة والهرسك.

كفالة االلتزام السياسي
(عن طريق العمدة والمجلس البلدي/الجمعية البلدية)

جمع البيانات النوعية عن طريق إجراء مقابالت

تحليل البيانات القطاعية (بالتركيز على مستوى التمتع
بحقوق اإلنسان ،وعلى مسؤولية المكلفين بالواجبات،
واإلجراءات والقدرات)

•فهم دورها بصفتها مكلفة بواجبات ووضع خطط إنمائية محلية تتناول األولويات
المحلية للفئات األشد تهميشا وكذا االحتياجات العامة للسكان المحليين وحقوق
اإلنسان الواجبة لهم.

إنشاء فريق الشراكة

وضع االستراتيجية والخطط التشغيلية
القيام بتحليل قطاعي لمكامن القوة والضعف والفرص
والتهديدات لتحديد القضايا الحاسمة

بناء القدرات

التخطيط ( 6–4أشهر)

وضع صورة للمجتمع المحلي التخاذها أساسا
للتخطيط االستراتيجي

وضع رؤية إنمائية
تحديد األهداف اإلنمائية االستراتيجية
وضع االستراتيجية والخطط التشغيلية
تحديد البرامج والمشاريع
وضع خطة عمل سنوية
وضع الصيغة النهائية الستراتيجية التنمية البلدية/
تقديمها إلى فريق الشراكة
تقديم استراتيجية التنمية البلدية إلى المجلس البلدي/
الجمعية البلدية

بناء القدرات

ويوضح الجدول أدناه مداخل مبادئ ومعايير حقوق اإلنسان في كل مراحل دورة السياسات
والكيفية التي أدرجت بها في عملية التخطيط المحلية القائمة .وللمزيد من المعلومات عن
هذا البرنامج انظر الوجيز في التخطيط اإلنمائي المحلي القائم على الحقوق ،البوسنة
والهرسك و منهجية التخطيط اإلنمائي المحلي المتكامل في البوسنة والهرسك.

تقييم المجتمع المحلي
جمع البيانات الثانوية المتاحة

بناء القدرات

نفذ البرنامج اإلنمائي ،مع السلطات البلدية ،برنامج التنمية البلدية القائمة على الحقوق
(من  2006إلى  )2008في  15بلدية .وعزز قدرات السلطات المحلية على :

انطلق برنامج التنمية البلدية القائمة على الحقوق من فرضية تفيد بأنه ال حاجة إلى إعادة
ابتكار إجراءات التخطيط المحلية وأن توظيف مبادئ ومعايير حقوق اإلنسان ،في نقاط
استراتيجية طيلة العملية ،من شأنه أن يسهم بقيمة مضافة عن طريق تعميق المشاركة
وعدم التمييز والمساءلة واستخدام معايير حقوق اإلنسان كمقاييس في التعليم والصحة
والحماية االجتماعية .ولتسهيل هذا األمر ،حرص البرنامج على أن يكون تشكيل األفرقة
متعدد التخصصات في كل نشاط ،مما أتاح حشد منظورات ومهارات االقتصاديين وخبراء
اإلدارة المحلية وأخصائيي حقوق اإلنسان.

تحليل أصحاب المصلحة

تقييم جوانب الضعف عن طريق المناقشة داخل
مجموعات االهتمام

النتائج

•تنفيذ الخطط اإلنمائية المحلية عن طريق مشاريع تعود بالنفع على الفئات
المهمشة ،بما فيها السكان الريفيون ،وجماعة الروما ،والمسنون والشباب في
قطاعات متنوعة من قبيل التعليم والزراعة والمياه والصرف الصحي والصحة.
وقدم البرنامج اإلنمائي نواة رأس المال لما يزيد على  40مشروعا.

إنشاء فريق للتنمية البلدية

بناء القدرات

•أن  50في المائة من بلديات البوسنة والهرسك لم تعتمد أي استراتيجيات
إنمائية محلية لتلبية االحتياجات المحلية بصورة منتظمة وتحسين األداء على
مستوى البلديات .أما البلديات التي كانت لها استراتيجيات صحيحة ،فإن تلك
االستراتيجيات اكتنفتها عيوب خطيرة في التنفيذ والمتابعة .وأكدت معظم
البلديات على ضرورة الدعم التقني في وضع السياسات والتخطيط وإدارة دورة
المشاريع.

تنظيم التخطيط اإلنمائي المحلي

اإلعداد والتقييم ( 4–2أشهر)

المسائل اإلنمائية

نظرة عامة لعملية التخطيط/عملية وضع االستراتيجية في
إطار برنامج التنمية البلدية القائمة على الحقوق

توظيف مبادئ ومعايير حقوق اإلنسان في مختلف مراحل دورة السياسات
دورة السياسات

اإلعداد

المراحل الرئيسية

التنفيذ

الرصد والتقييم

إدماج حقوق اإلنسان ساعد على

ضمان االلتزام
السياسي

•توعية السلطات بدور الدولة بصفتها مكلفة بواجبات في مجال
حقوق اإلنسان وبمسؤولياتها بصفتها جهة تقدم خدمات عامة
(المساءلة) مع التأكيد لها على أن الدعم التقني سيتم تقديمه.

•اجتماعات التوجيه مع كبار المسؤولين ومراسالت مقتضبة بشأن
حقوق اإلنسان ودورها في التنمية (المحلية).
•مذكرة تفاهم بين العمدة والبرنامج اإلنمائي ،تحدد أدوار
ومسؤوليات كل من البرنامج اإلنمائي والبلدية في العملية

تحديد أصحاب
المصلحة وتحليلهم
وتقييمهم

•ضمان تمثيل واسع للمجتمعات المحلية ،مع التركيز بصفة
خاصة على تحديد الفئات المهمشة والضعيفة وإدماجها (عدم
التمييز).
•إنشاء أو تنشيط محافل تشارك فيها المجتمعات المحلية وممثلوها
يعبرون فيها عن احتياجاتهم (المشاركة).
•ضمان الوصول إلى المعلومات لكافة الفئات المعنية وضمان
شفافية العملية (المساءلة).

•فريق الشراكة :مؤلف من ممثلي األطراف ذات المصلحة
( 40–10عضوا) .يعمل فريق الشراكة عمل منبر تواصل بين
اإلدارة المحلية والسكان من أجل تبيان احتياجات وأولويات
المجتمعات المحلية واالتفاق على األولويات اإلنمائية.
•مجموعات االهتمام :آليات مخصصة أنشئت لضمان إسماع آراء
الفئات العاجزة عن المشاركة في مناقشات فريق الشراكة .وتجري
مناقشات فريق الشراكة مع أعضاء فئات السكان المهمشين التي يتم
تحديدها ،من قبيل جماعات الروما ،والسكان الريفيين واألشخاص
ذوي اإلعاقة ،والعائدين والمسنين والشباب ،وما إلى ذلك .وتعقد
اجتماعات فريق الشراكة في المناطق النائية (منهجية مجموعات
االهتمام).

تحديد البيانات
وتحليلها

•تحديد األهداف والمؤشرات لتقييم اإلتاحة وإمكانية الوصول
ونوعية الخدمات في شتى القطاعات (معايير حقوق اإلنسان).
•جمع وتحليل البيانات استنادا إلى تلك األهداف والمؤشرات ،مع
التركيز على حالة الفئات األشد ضعفا (عدم التمييز).

•تقدم القائمة المرجعية لحقوق اإلنسان مؤشرات قائمة على حقوق
اإلنسان ومصادر بيانات لتقييم اإلتاحة وإمكانية الوصول والنوعية
في قطاعات رئيسية من قبيل الصحة والتعليم على المستوى البلدي.
•تصاغ ورقات المعلومات األساسية القانونية لتوفير معلومات
أساسية عن التشريع والتنظيم والتمويل فيما يتصل بكل قطاع
ومعلومات عن السلطات الحكومية المسؤولية التي تم تحديدها
(المكلفون بواجبات) على صعيد الدولة والكانتون والبلدية.

صورة المجتمع
المحلي

•استنادا إلى هذه البيانات ،تصاغ صورة للمجتمع المحلي تحلل
الحالة المحلية من منظور التنمية وحقوق اإلنسان.

•تولى عناية فائقة للمضمون حتى يكون مفهوما لكل أصحاب
المصلحة ويستخدم لغة بناءة لحقوق اإلنسان.

تحديد المسائل البالغة
األهمية (العقبات
الرئيسية/الحوافز
الرئيسية للتنمية
المحلية)

•تولى األولوية ،في جملة المسائل التي تم ضبطها في صورة
المجتمع المحلي ،للمسائل التي :تمثل عقبات رئيسية تعترض
التنمية البشرية وإحقاق حقوق اإلنسان؛ وترتبط بالمساواة وعدم
التمييز؛ وتندرج في نطاق مسؤوليات السلطات المحلية.

•تحدد المسائل البالغة األهمية في إطار فريق الشراكة ،الذي يتلقى
أيضا إسهامات من المناقشات التي تجري في مجموعات االهتمام.

تصاغ رؤية إنمائية
وأهداف وغايات
ومشاريع إنمائية

•يحدد اإلعمال التام لحقوق اإلنسان باعتباره رؤية وهدفا طويل
األمد في التنمية المحلية وتحدد أهداف وغايات لمعالجة المسائل
البالغة األهمية وتحقيق األهداف تدريجيا.

•تصاغ الرؤية واألهداف في إطار فريق الشراكة وتقدم إلى
المجلس/الجمعية البلدية.
•توضع مفاهيم (ملفات) المشاريع لتصف بإيجاز عناصر المشروع
المطلوبة التي تتناول أولويات الفئات المهمشة.

اختيار المشروع
وتنفيذه

•تصاغ معايير اختيار المشاريع التي تبين الكيفية التي (أ) يمكن بها
النهوض بعدم التمييز والمساواة والتمكين( ،ب) أو يمكن بها
معالجة الفقر واإلقصاء على الصعيد المحلية( ،ج) أو يمكن بها
تحسين فرص حصول الفئات الضعيفة على الخدمات والحماية
االجتماعية.

•تختار لجنة توجيهية مؤلفة من السلطات المحلية ومنظمات
المجتمع المدني المشاريع ،من خالل عملية تتسم بالشفافية .وقد
قدم البرنامج اإلنمائي مساعدة تقنية ومالية ،ووضع طرائق للتمويل
المشترك (دليل التنفيذ).

بناء قدرات الرصد

•بناء قدرات أصحاب المصلحة المحليين على استعمال المؤشرات
واألهداف المراعية لحقوق اإلنسان.

•تقيم اللجنة التوجيهية نتائج المشاريع التي تم تنفيذها.

التقييم والتحليل

التخطيط

األدوات والمنهجيات

مثال — بلدية كيسيلياك
المياه :قامت استراتيجية التنمية القائمة على الحقوق في كيسيلياك لفترة 2013–2006
بتقييم الهياكل األساسية للبلدية وبيئتها بما في ذلك الحق في الماء .واستنادا إلى معلومات
نوعية مقدمة من مجموعات االهتمام ،تبين من صورة المجتمع المحلي أن الحالة في
مستوطنات هراستوفي ،التي يقطنها ما يقارب  450من أفراد جماعة الروما ،حالة
حرجة ،السيما فيما يتعلق بتوفير المياه ونوعيتها .فطاقة الشبكة القائمة لإلمداد بالمياه
غير كافية وتسبب ارتفاع المحتوى البكتيري للمياه في أمراض منقولة بالمياه .واستنادا
إلى االستراتيجية الجديدة ،أولت البلدية األولية لمشاريع تعالج اإلقصاء وتتيح فرص

المعلومات registry.ba@undp.org :أو www.undp.ba
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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االستفادة من الخدمات للفئات الضعيفة؛ ومن هذه المشاريع مشروع بناء خزان مياه
كبير بما فيه الكفاية وشبكة ثانوية لإلمداد بالمياه في هراستوفي.
التعليم :تبينت أيضا من صورة المجتمع المحلي أوجه قصور في نوعية التعليم،
من قبيل قلة المدرسين المؤهلين وضعف قدرة المدارس على تحديد األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة وتقديم خدمات لهم .وفي نطاق اختصاص وموارد االستراتيجية،
أولت االستراتيجية بالتالي األولوية لتقييم ما إذا كانت المدارس االبتدائية والثانوية
تستوفي المعايير البداغوجية ،ووضع خطة عمل لمواءمة الخدمات مع المعايير بالقيام،
مثال ،بتوفير التدريب للمدرسين بشأن التعليم الشامل للجميع وتكييف المناهج الدراسية
للعمل مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

آذار/مارس 2012

نبذة عامة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

دراسة حالة إفرادية :غواتيماال— توظيف حقوق اإلنسان لتحسين الخدمات الصحية األساسية
المرحلة األولى

•دراسة أساسية تقوم على مبادئ حقوق اإلنسان والحق في الصحة لتحديد ذوي الحقوق والمكلفين بالواجبات وثغرات القدرات في المطالبة بالخدمات
الصحية الكافية وتوفيرها (‘دراسة ثغرات القدرات’)

المرحلة الثانية

•تنظيم حلقات عمل لتطوير القدرات مع المجتمعات المحلية (األفراد ومنظمات المجتمع المدني) ومقدمي الخدمات العامة (أفرقة الصحة األساسية
والسلطات المحلية) لتحديد اإلجراءات الممكنة لسد ثغرات القدرات

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

•تسهيل اشتراك المجتمعات المحلية ومقدمي الخدمات العامة في تحديد أولويات اإلجراءات واإلشراف على اإلجراءات المحددة
•تحديد الصالت بآليات المساءلة القائمة (من قبيل المداوالت العلنية )social auditoria
•رصد التغيرات في تقديم الخدمات وتوثيق الممارسات السليمة
•وضع مواد تعليمية لفائدة وزارة الصحة والمجتمعات المحلية ،استنادا إلى هذه التجارب
•تبادل التجارب وأفضل الممارسات مع وزارة الصحة واستكشاف الكيفية التي يمكن أن توظف بها هذه التجارب والممارسات في إصالح السياسات
وتنفيذها

المسائل اإلنمائية

النتائج

ما فتئ توفير الخدمات الصحية األساسية للجميع يشكل تحديا في غواتيماال .فحتى عام
 ،1997عندما كان عدد سكان البلد يقارب  10ماليين وال تتوفر في البلد إال 860
مركزا للصحة األولية ،كان العديد من المجتمعات المحلية ،السيما في المناطق الريفية
ومن السكان األصليين ،ال تتاح لها فرص االستفادة من الخدمات الصحية األساسية.
ومنذ ذلك الحين ،سعت وزارة الصحة إلى معالجة الحالة عن طريق برنامج لإلرشاد
والتغطية .وشملت هذه المبادرة شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية والجمعيات
المدنية التي توفر خدمات صحية أساسية ،بناء على اتفاقات مع وزارة الصحة ،لما
يقارب  4.3ماليين شخص من المناطق الريفية .ولهذه الغاية ،أنشئت أفرقة الصحة
األساسية المؤلفة من األخصائيين الطبيين وغيرهم من الخبراء في شتى المناطق
وقامت بتقديم الخدمات المباشرة .غير أنه رغم األثر اإليجابي العام لبرنامج اإلرشاد
والتغطية ،فإن شرائح من السكان ،السيما مجتمعات السكان األصليين ،ال تزال تواجه
تحديات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الكافية.

ما فتئ البرنامج اإلنمائي ،منذ  ،2009يدعم وزارة الصحة من أجل معالجة هذه
المسألة باستعراض برنامج اإلرشاد والتغطية من منظور حقوق اإلنسان .وتم ذلك
بالتعاون مع مقدمي الخدمات الصحية العامة (أفرقة الصحة األساسية والسلطات
المحلية) والسكان ،في مقاطعتين نموذجيتين .ومن النتائج األولية ما يلي:

ويرد في الرسم البياني أعاله وصف مراحل العمل النموذجي .ويرد أدناه وصف تفصيلي
لألنشطة الواردة بخط بارز.

•إذا كان الناس عموما يقرنون الصحة بتوزيع األدوية ،فإن أعضاء المجتمع
المحلي الذين شاركوا في حلقات العمل المتعلقة بالحق في الصحة ارتأوا أنها
تشمل مسائل من قبيل الحصول على مياه الشرب ،والنظافة الصحية ومعاملة
المرضى باحترام.
•في المجتمعات المحلية النموذجية التي استعملت فيها أساليب استمزاج المرضى
(العلب الملونة) ومراقبتهم (السجالت) ،استخدم المرضى تلك األساليب استخداما
فعليا وشرع مقدمو الخدمات في التحقيق في أسباب ردود المرضى السلبية.
•تعتزم وزارة الصحة استخدام مواد التدريب المتعلقة بالحق في الصحة والتي
طورها المشروع النموذجي لفائدة كافة موظفي البرامج لمعالجة مسائل التمييز
ونوعية الخدمات.

النتائج
حددت الدراسة عددا من القيود الرئيسية في إنجاز برنامج اإلرشاد والتغطية ،منها:

تحديد ثغرات القدرات في تقديم الخدمات الصحية —
دراسة أساسية قائمة على حقوق اإلنسان

•قلة التنسيق الفعال بين أفرقة الصحة األساسية والسلطات المسؤولة عن تنظيم ورصد
أنشطة أفرقة الصحة األساسية.

المنهجية

•قلة الموظفين المؤهلين في أفرقة الصحة األساسية وارتفاع معدل تبدل الموظفين
بسبب ظروف العمل غير المرضية وعدم تقدير عملهم في المناطق الريفية.

استخدمت ‘دراسة ثغرات القدرات’  21مؤشرا يتعلق بمبادئ حقوق اإلنسان من قبيل
عدم التمييز والمساءلة والمشاركة وكذا بُعد المقبولية الثقافية للحق في الصحة باالستناد
إلى نهج الحق في الصحة في تعزيز النظم الصحية ،الذي وضعه المقرر الخاص المعني
وجمعت البيانات ‘لدراسة ثغرات
بالحق في الصحة ( A/HRC/7/11وثيقة األمم المتحدة)ُ .
القدرات’ في مقاطعتين يجري فيهما تنفيذ الخطة الحكومية لإلرشاد والتغطية ،بإجراء دراسة
استقصائية شملت  1489فردا من أفراد األسر المعيشية (ذوي الحقوق) وإجراء مقابالت شبه
مهيكلة مع  16مستخدما في برنامج اإلرشاد والتغطية (المكلفين بالواجبات).

•انعدام أو عدم نجاعة نظم المساءلة العامة من قبيل آليات الشكوى واالنتصاف ،وضعف
قدرة أفراد المجتمع المحلي على المطالبة بالمشاركة في عملية اتخاذ القرارات،
واالنتصاف والوصول إلى المعلومات المتعلقة ببرنامج اإلرشاد والتغطية.
•قلة التواصل الفعال بين أفرقة الصحة األساسية والمرضى ،ألسباب منها الحواجز
اللغوية.

وعلى سبيل التحديد ،كشفت الدراسة عن ثغرات في القدرات تتعلق بما يلي:
اإلقصاء/عدم المساواة:
تتعلق بعض القيود الرئيسية التي حددتها المجتمعات المحلية بقلة الموارد .غير أن معظم
القيود األخرى تتعلق فيما يبدو بخصائص محددة في مجتمعات السكان األصليين لم تُراع
في استراتيجية الرعاية الصحية القائمة (من قبيل ممارسة دفن المشيمة بعد الوالدة).
أسباب قلة الخدمات
الصحية الكافية

معايير ومبادئ
حقوق اإلنسان
المتأثرة
اإلتاحة

النسبة المئوية
للسكان في
شيباشي

النسبة المئوية
للسكان في
تومبادور

قلة األدوية

70.1

19.5

قلة األخصائيين
الطبيين
عدم تعجيل المرضى
بطلب الرعاية
اختالف اللغات التي
يتحدث بها المرضى
واألخصائيين الطبيين
قلة الوسائل المالية
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7.1

18.1

8

11

4.4

المقبولية الثقافية

8.7

4.4

إمكانية الوصول

المعتقدات الدينية

5.3

3.1

المقبولية الثقافية

المظاهر البدنية

5.3

2.4

التمييز

اإلتاحة

المساءلة:
يتبين من دراسة الثغرات أنه في معظم الحاالت ،لم يكن المرضى غير الراضين عن
الخدمات الصحية لألفرقة يجاهرون بعدم رضاهم عنها .وفيما يلي قائمة باإلجراءات التي
اضطلع بها من تمت مقابلتهم في المنطقتين عندما واجهوا المشاكل ( 31.8في المائة ممن
تمت مقابلتهم لم يجيبوا على السؤال):

وعند السؤال عن األسباب ،أوضح معظم أولئك الذين لم يقوموا بأي شيء أنهم لم يكونوا
يتوقعون أي تحسن في الحالة لو اشتكوا .بل إن بعض الناس كانوا يخشون أال يعتني
فريق الصحة األساسية بهم مستقبال .ومن جهة أخرى ،الحظ  20في المائة فقط من أولئك
الذين اشتكوا بعض التحسن في الحالة بعد تقديمهم لشكاواهم.

سد ثغرات القدرات  -آليات التحديد واالختبار لتحسين
المشاركة والمساءلة
وفي مجموعة من حلقات العمل التحاورية مع المجتمعات المحلية (األفراد ومنظمات
المجتمع المدني) وكذا مع مقدمي الخدمات العامة (فريق الصحة األساسية ،والسلطات
المحلية)ُ ،حدد عدد من السبل لسد ثغرات القدرات التي تم التعرف عليها.
مثال :منهجية حلقات العمل لفائدة أفرقة الصحة األساسية
الوحدة
النموذجية 1

مدخل :الحق في الصحة في عمل أفرقة الصحة األساسية ،مثال ضمان
النوعية والمقبولية الثقافية للخدمات

الوحدة
النموذجية 2

المشاركة :كيف يمكن تحسين نوعية الخدمات ،مثال ،مراعاة الحياة في
المجتمع المحلي ودورة العمل ،والتعلم من الممارسات الصحية التقليدية

الوحدة
النموذجية 3

المساءلة :كيف يمكن لتفاعلنا مع المرضى أن يؤثر على حقوقهم وكيف
يمكننا أن نتحسن ،مثال ،توفير علب االقتراحات

حددت حلقات العمل ثالثة إجراءات رئيسية جربت في المجتمعات المحلية النموذجية.
•آليات التقييم—العلب الملونة :يقيم المرضى نوعية الخدمة التي يتلقونها بوضع
رقاقة إما في علبة خضراء أو علبة صفراء أو علبة حمراء.
•آليات اإلشراف—السجل :توثق أفرقة الصحة األساسية النتائج في السجل الذي
تستعرضه سلطة الصحة المحلية.

•لم يقم بأي شيء 43.9 :في المائة
•لم يعد للمركز الصحي 7.5 :في المائة
•اشتكى إلى فريق الصحة األساسية 5.6 :في المائة
•اشتكى إلى مساعد العمدة 5.6 :في المائة
•اشتكى إلى مركز الصحة 4.7 :في المائة
•اشتكى إلى مسؤولي المنظمات غير الحكومية 0 :في المائة
•ردود أخرى 0.9 :في المائة

صورة Thanali Patruyo:

•آلية المساءلة—غرفة العمليات :تعقد كل ثالثة أشهر جمعية للمجتمع المحلي مع
أفرقة الصحة األساسية لمناقشة ارتسامات المجتمع المحلي.
وقد تم إطالع مختلف أقسام وزارة الصحة على نتائج المشروع النموذجي ،فأعربت
عن اهتمامها البالغ بمواد التعلم ليس فقط لفائدة موظفي برنامج اإلرشاد والتغطية ،بل
حتى لفائدة كافة موظفي برامج الوزارة .واستجابة لذلك ،تم إعداد ثالث مجموعات من
مواد التعلم:
 )1دليل التدريب لتوعية موظفي وزارة الصحة بشأن المقبولية الثقافية والمساءلة والمشاركة.
 )2الدليل التوجيهي لفائدة أفرقة الصحة األساسية ،ويقدم إرشادات بشأن اإلدارة لرئيس
الفريق وإرشادات بشأن تحديد الحاالت التي قد يتأثر فيها الحق في الصحة.
 )3مواد التدريب لتطوير قدرات الناس على المطالبة بالخدمات الصحية الكافية.

صورة Thanali Patruyo:

المعلومات proyecto73095@uepnud.org :أو www.undp.org.gt
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نبذة عامة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

دراسة حالة إفرادية :ليبريا—توظيف نهج حقوق اإلنسان في استراتيجية الحد من الفقر لمنع النزاعات
دورة السياسات

التنفيذ
المبادئ

التخطيط والتصميم
•استعراض االستراتيجية المؤقتة للحد من الفقر
من منظور معايير ومبادئ حقوق اإلنسان
•إشراك المجتمعات المحلية عن طريق صوغ
خطط إنمائية على مستوى األقضية

المشاركة
عدم التمييز
المساءلة

الرصــد والتقيـيـم

•تعزيز قدرة الناس على المشاركة في عملية
رصد استراتيجية الحد من الفقر

المعايير

•تعزيز قدرة الحكومة على استخدام المنهجيات
التشاركية وآليات المساءلة

اإلتاحة
إمكانية الوصول
النوعية

المسائل اإلنمائية

النتائج

في  ،2008اعتمدت حكومة ليبريا استراتيجيتها للحد من الفقر لفترة ،2011–2008
التي تتناول صراحة سببين رئيسيين للنزاع الذي دام  14سنة )1( :ففي ليبريا ،عادة “ما
كانت شرائح كبيرة من المجتمع مهمشة ومستبعدة بصورة منهجية من مؤسسات الحكم
السياسي ومن فرص الحصول على األصول االقتصادية” وكانت السلطة السياسية
واالقتصادية مركزة في يد نخبة حاكمة صغيرة ( )2وأدى االنهيار االقتصادي الذي
بدأ في السبعينات إلى تفقير البلد على نطاق واسع ،مما أثر بصفة خاصة على الفئات
المهمشة من السكان .ولذلك ارتأت الحكومة أن من المهم للغاية أن تركز استراتيجية
الحد من الفقر على الحد من الفقر ،والقضاء على الفوارق وإنعاش االقتصاد.

بدعم مشترك من البرنامج اإلنمائي ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،قام
عدد من منظمات المجتمع المدني الليبرية ووزارة التخطيط والشؤون االقتصادية
بما يلي:

وترد في الرسم البياني أعاله التدخالت الرئيسية المضطلع بها في الفترة من  2006إلى
 .2011ويرد أدناه وصف تفصيلي لألنشطة الواردة بخط بارز.

استعراض استراتيجية ليبريا األولى للحد من الفقر من
منظور حقوق اإلنسان
خالل صوغ االستراتيجية ،طلبت الرئيسة دعما من مفوضية حقوق اإلنسان الستعراض
االستراتيجية المؤقتة من منظور حقوق اإلنسان .وحددت بعثة الخبراء المجتمعة عدة
قضايا رئيسية ووضعت عدة توصيات لالستراتيجية النهائية للحد من الفقر .ومنها على
1
سبيل المثال:
•اآلثار التوزيعية واإلنصاف —ضرورة التصدي للتمييز والفوارق وضمان اإلنصاف
باعتبار ذلك وسيلة هامة لمنع النزاعات التوصيات:
تشجيع استراتيجية نمو اقتصادي مراعية للفقراء تركز بقدر أكبر على االستثمار
–
–
في الزراعة الصغيرة الحجم التي ستعود بالنفع مباشرة على المزارعين ،والعمال
المحرومين من األرض وربات األسر المعيشية.
( ،2007 ،Sakiko Fukuda-Parr 1غير منشور)Human Rights and National ،
Poverty Reduction Strategies: Conceptual framework for human rights
analysis of poverty reduction strategies and reviews of Guatemala
 ،Liberia and Nepalورقة أعدت بتكليف من مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.،

•تطوير قدراتها على إجراء تحليالت للحالة قائمة على حقوق اإلنسان وجمع
وتحليل البيانات لرصد تنفيذ االستراتيجية األولى للحد من الفقر ،بما فيها نتائجها
بالنسبة للفئات األشد تهميشا (“من لم يستفد من االستراتيجية؟”).
•المساهمة في إعادة بناء ثقة الناس في مؤسسات الحكم في البلد بالمبادرة إلى
تعاون بناء خالل تنفيذ االستراتيجية األولى للحد من الفقر.
•التخطيط لمواصلة تعزيز المساءلة الحكومية بإضفاء الطابع المؤسسي على
مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ استراتيجية ليبريا الثانية للحد من
الفقر.
التوزيع العادل لالستثمارات االجتماعية ،والسيما في المجاالت التي تشتد
–
–
فيها الحاجة إلى تلك االستثمارات وفي المناطق التي يعيش فيها السكان تحت
عتبة الفقر (ما يقارب  63.8في المائة) .وهذا ما يتطلب جمع بيانات مصنفة
وتحديد المؤشرات االجتماعية الرئيسية إلبراز الفوارق التي يتعين أن تراعيها
الحكومة والمانحون عند تخصيص األموال ورصد المشاريع.
•القدرة المالية واإلداري��ة للدولة — فالسياسات الضريبية ،وقدرات إدارة اإلنفاق
والقدرات اإلدارية تكتسي أهمية حاسمة في ضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها
تجاه شعبها .توصية:
تشجيع االستثمارات مع إيالء عناية فائقة لخفض ضرائب الشركات ووضع
–
–
حوافز ضريبية أخرى حتى ال تتأثر إيرادات الدولة تأثرا كبيرا .وباإلضافة
إلى ذلك ،ينبغي تعزيز المسؤولية االجتماعية للشركات ،بإعمال حقوق العمال
مثال (مفوضية حقوق اإلنسان.)2007 ،
وأدرجت هذه التوصيات وغيرها بدرجات متفاوتة في االستراتيجية النهائية للحد من الفقر.
وعلى سبيل المثال ،تتضمن االستراتيجية النهائية للحد من الفقر استراتيجيات لتشجيع

مبـادئ ومعايير
حقوق اإلنسان

صورة Julia Kercher:

“لقد كنا نحضر هذه االجتماعات لتبادل اآلراء ،لكن اآلن لم يعد أحد يدعونا لحضورها” .امرأة
عضو في مجموعة نسائية في دائرة غباربولو ،شباط/فبراير .2009

االستثمار في زراعة صغار المالك لتحسين األمن الغذائي والتغذية ،السيما لفائدة األطفال
والنساء .كما أبرزت االستراتيجية ضرورة تطوير قدرات جمع البيانات المصنفة.

دعم الحكومة والمجتمع المدني لرصد تنفيذ
االستراتيجية
أثناء صوغ االستراتيجية ،استثمرت الحكومة في عملية تشاركية لتحديد سلم األولويات
على صعيد البلد كله وذلك إلعادة بناء الثقة لدى السكان وإدراج تلك األولويات في العمليات
االقتصادية والسياسية التي كانوا مستبعدين منها عادة :وأجريت مشاورات على الصعيد
القطري وصعيد المقاطعات والعشائر لتمكين الرجال والنساء من اإلعراب عن أولوياتهم
وتطلعاتهم اإلنمائية .ولخصت هذه األولويات في الخطط اإلنمائية للدوائر التي تشكل أساسا
الستراتيجية الحد من الفقر .وأصبح الليبريون أكثر مشاركة في عملية التشاور ويتوقع
أن يتم إخبارهم ومشاورتهم أيضا خالل مرحلة تنفيذ االستراتيجية (انظر االقتباس الوراد
أعاله) .ولدعم الحكومات للوفاء بهذا الوعد ،دعمت مفوضية حقوق اإلنسان والبرنامج
اإلنمائي بصورة مشتركة المجتمع المدني والحكومة لتطوير قدرات تقييم التقدم المحرز
في تنفيذ االستراتيجية .وشمل ذلك ما يلي:
•قيام شبكة لمنظمات المجتمع المدني برصد تنفيذ االستراتيجية بالتركيز على العملية:
فقد أجرت الشبكة بحثا في خمس دوائر بشأن الهياكل األساسية وتقديم الخدمات،
مستعملة سجالت األداء على مستوى المجتمع المحلي ،ومناقشات مجموعات
االهتمام ،ودراسة استقصائية لألسر المعيشية (انظر الجدول لالطالع على نبذة من
االستبيان) .وتبين من النتائج األولية ضعف مشاركة الناس ،مثال ،في تنفيذ مشاريع
التعليم والصحة .ومن األسباب المدلى بها قلة المعلومات المقدمة للمجتمعات المحلية
وعقد االجتماعات في أماكن نائية يصعب على الناس حضور االجتماعات فيها .ومن
النتائج أيضا النقص في مواد التدريس في بعض الدوائر (مثال خمسة تالميذ يشتركون
في استعمال كتاب مدرسي واحد) .كما خلص البحث إلى أن أطر الرصد والتقييم في
نطاق االستراتيجية كانت ضعيفة عموما ،إذ لم تحدد لبعض المشاريع ،مثال ،أي آجال
للتنفيذ واإلنجاز.
•قيام شبكة من منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة بالتوعية بشأن االستراتيجية وتطوير
قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة على رصد االستراتيجية استنادا إلى اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة) :نُظمت برامج حوار إذاعي ،وأفرقة للتمثيل المسرحي،
ومقابالت صحفية ،وحلقات عمل واجتماعات عامة في خمس دوائر لتقييم ما إذا كان
األشخاص ذوو اإلعاقة يستفيدون من البرامج المستندة إلى الخطط اإلنمائية للدوائر/
استراتيجية الحد من الفقر والكيفية التي يستفيدون بها وكيفية إدراجهم في عمليات
اتخاذ القرارات ذات الصلة .وأشارت النتائج األولية إلى أن األنشطة المضطلع بها
جعلت األشخاص ذوي اإلعاقة يجرؤون على إثارة المسائل التي تقلقهم.
•تلقين الموظفين العموميين مبادئ التخطيط والميزنة القائمة على حقوق اإلنسان:
درس موظفو وزارتي التخطيط والشؤون االقتصادية والمالية المنهجيات القائمة على
حقوق اإلنسان والتي ثبتت نجاعتها في تحليل الحاالت ورصد الميزانية ،بما في ذلك
سجالت األداء على مستوى المجتمع المحلي.
المعلومات undp.lr.staff@undp.org :أو www.lr.undp.org
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(نبذة) األسئلة

إلى أي حد روعيت آراء الناس أثناء اختيار المشاريع؟
المشاركة
كيف تصفون مشاركة الفئات التالية من أفراد المجتمع المحلي
في اختيار مشاريع المجتمع المحلي؟ الشباب/الشيوخ/النساء/
قادة المجتمع المحلي/المعوقون
المساءلة/الشفافية كم من مرة تأتي إليكم الفئات التالية من القادة لتفسير ما أنفقوه
على المشاريع في مجتمعكم المحلي؟ السلطات المحلية/لجنة
إدارة المشاريع/متعاقدو المشاريع
هل تتاح فرص االستفادة من التعليم/الخدمات الصحية لكل
إمكانية الوصول
فرد من أفراد المجتمع المحلي البالغ سن االلتحاق بالمدرسة،
وعدم التمييز
بصرف النظر عن نوع الجنس أو القبيلة أو العشيرة؟
هل تعلمون ما إذا كانت مواد المشروع التي يوفرها البائع
النوعية
تعكس ما يتوقع منه أن يوفره؟
•قيام وزارة التخطيط والشؤون االقتصادية بدعوة منظمات المجتمع المدني إلى تقديم
نتائج رصدها ومناقشة إمكانية التعاون في سياق االستراتيجية المقبلة للحد من
الفقر :أكد موظفو التخطيط ومنظمات المجتمع المدني على أن تحليل الحاالت القائم
على حقوق اإلنسان يتكامل مع أدوات اإلدارة القائمة على النتائج ودعوا إلى زيادة
مشاركة منظمات المجتمع المدني في كل مراحل عملية التخطيط اإلنمائي (مثال،
باالطالع على بيانات الرصد على المستوى المحلي).
ومن الدروس الرئيسية المستفادة من هذه التجربة النموذجية ما يلي:
•قيادة الشركاء الوطنيين :ينتقد المناصرون داخل الوكاالت الحكومية اختبار وترويج
مبادئ ومنهجيات حقوق اإلنسان لدى نظرائهم (“ال تحولوا المسؤوليات إلى اآلخرين.
فنحن المكلفون بالواجبات ،وليبريا بين أيدينا وباستطاعتنا أن نغيرها!”).
•الدور التيسيري لألمم المتحدة :يمكن للبرنامج اإلنمائي (األمم المتحدة) أن يسهم بقيمة
مضافة بتوفير منبر للحكومة والمجتمع المدني الستكشاف سبل التعاون من أجل زيادة
المشاركة والمساءلة.
•تقسيم العمل بين البرنامج اإلنمائي ومفوضية حقوق اإلنسان :إذا كانت مفوضية
حقوق اإلنسان تسهم بخبرتها التقنية ،فإن البرنامج اإلنمائي يمكنه أن يسهل توثيق
التعاون مع الشركاء الوطنيين من قبيل وزارة التخطيط .فقد طالب الشركاء بالمزيد
من التعاون مع األمم المتحدة في إدماح حقوق اإلنسان.

صورة Julia Kercher:

أمثلة إضافية :بذل البرنامج اإلنمائي في جزر القمر وبنن جهودا مماثلة لتطبيق
معايير ومبادئ حقوق اإلنسان على عملية ورقات استراتيجية الحد من الفقر:
انظر المقابلة الصحفية مع هيئة  Social Watch Beninعلى العنوان الشبكي
www.hrbaportal.org/voices-on-hrba
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نبذة عامة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

لمحة عامة عن حقوق اإلنسان
نُص على حقوق اإلنسان في جملة من الصكوك على كل من الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني ويجري تفسيرها باستمرار عن طريق المؤسسات المختصة على هذه المستويات .ونتيجة
لذلك ،فإن إيراد قائمة شاملة بحقوق اإلنسان في لحظة زمنية معينة يشكل تحديا .ولتقديم لمحة عامة على األقل ،يرد أدناه ملخص 1غير رسمي للمعايير الرئيسية المجملة في اتفاقيتين
أساسيتين من اتفاقيات حقوق اإلنسان على الصعيد العالمي هما :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وقد ُوقعت االتفاقيتان معا في عام  1966ودخلتا حيز النفاذ في  .1976وكما ورد شرحه بإسهاب في “النبذة العامة :هيئات حقوق اإلنسان” ،فإن االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان
من قبيل هاتين االتفاقيتين ملزمة قانونا للدول األطراف فيها .وتقوم برصد التنفيذ وتفسير المضمون لجان خبراء محددة تنتخبها الدول األطراف.

من الحقوق المضمونة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية ما يلي:
•الحق في االنتصاف الفعال لكل شخص تنتهك حقوقه أو حرياته المعترف بها في
العهد (المادة )2

ومن الحقوق المضمونة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ما يلي:
•حق كافة الشعوب في تقرير المصير (المادة )1
•الحق في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد دون تمييز (المادة )2

•المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة (المادة )3

•المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة (المادة )3

•الحق في الحياة (المادة )4

•الحق في العمل وحقوق العمال:

•حظر التعذيب والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (المادة )7
•التحرر من الرق والسخرة ؛ حظر العمل اإللزامي (المادة )8
•الحق في الحرية الشخصية واألمن الشخصي؛ الحماية من التوقيف أو االحتجاز
التعسفيين (المادة )9
•حرية التنقل وحرية اختيار مكان اإلقامة (المادة )12
•الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية؛ الحق في قرينة البراءة إلى أن
تثبت اإلدانة والحق في المثول العادل أمام محكمة مستقلة (المادة )14
•الحق في الخصوصية والحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيات
الشخص (المادة )17

الحق في اختيار العمل وقبوله بحرية (المادة ,)6
–
–
الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية ،بما فيها األجر
–
–
المنصف وظروف عمل تكفل السالمة والصحة (المادة )7
الحق في تكوين نقابات ،واالنخراط فيها والحق في اإلضراب
–
–
(المادة )8
•الحق في الضمان االجتماعي ،بما في ذلك التأمينات االجتماعية (المادة )9
•الحق في الحياة األسرية والزوجية وحماية األطفال والشباب (المادة )10
•الحق في المستوى المعيشي الكافي (المادة  ،)11بما فيه:

•الحق في حرية الفكر والوجدان والدين (المادة )18

الحق في الغذاء
–
–

•الحق في اعتناق آراء دون مضايقة ،والحق في حرية التعبير (المادة )19

الحق في السكن الالئق ،بما فيه حظر ‘اإلخالء القسري’
–
–

•حظر الدعاية للحرب والدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية (المادة )20

الحق في الماء والصرف الصحي
–
–

•الحق في التجمع السلمي (المادة )21

•الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه
(المادة )12

•الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين (المادة )22
•الحق في التزوج وتأسيس أسرة (المادة )23
•حق األطفال في الحصول على حماية الدولة دون تمييز (المادة )24
•حق المشاركة في الشؤون العامة؛ وحق الشخص في أن يَنتخب ويُنتخب (المادة )25

•الحق في التعليم بما فيه التعليم االبتدائي المجاني واإلجباري (المادتان
 13و)14
•حق المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي (المادة )15

•الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون (المادة )26
•حقوق األقليات اإلثنية أو الدينية أو اللغوية (المادة )27

 1تستند هذه اللمحة إلى الدراسة التالية،”Applying Human Rights in Practice: Fact Sheets on a Human Rights Based Approach in Development Cooperation“ ،BMZ :
وهي متاحة على العنوان الشبكي التالي www.bmz.de/en/publications/topics/human_rights/BMZ_Information_Brochure_7_2010e.pdf

المعلومات humanrights-talk@undp.org :أو www.hrbaportal.org

للمزيد من
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

One United Nations Plaza • New York, NY 10017 USA
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
مكتب السياسات اإلنمائية
One United Nations Plaza
New York, NY 10017 USA
الهاتف+ 1 212 906 5081 :
للمزيد من المعلومات www.hrbaportal.org :،أو humanrights-talk@undp.org
حقوق التأليف والنشر  ،2012برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
صور الغالف من تصوير :أسيس كومار سنيال/البرنامج اإلنمائي (األعلى)؛ ديفيد كورال/البرنامج اإلنمائي (الوسط) أن أكباكوبا/البرنامج اإلنمائي (األسفل)

