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پیشگفتار موسسه

از دیربـاز تـا کنـون، فقـر یکـی از چالش برانگیزتریـن مشـکالت در جوامع مختلـف بوده 
اسـت و حکومت گـران و فعـاالن اجتماعـی، رویکردهـای متنوع و متعددی بـرای مواجهه 
و کاهـش آن پیـش گرفته انـد. امـا مجموعـه تالش هـا و تجربه هـا در برابر ایـن پدیده، با 
همـه دسـتاوردها، بـه آنجا رسـید کـه در آغاز هـزاره کنونی، ایده اهداف توسـعه هـزاره با 
تمرکـز بـر کاهـش فقـر تدویـن و اعالم شـود. اما این اقـدام هـم راه به مقصود نبـرد و با 
گـذر از زمـان تعییـن شـده )2015( و پابرجایـی فقـر، عالقه منـدان بـه این موضـوع را به 

تفکری دیگر واداشـت.
مـرور سـریع و اجمالـی آنچـه طـی سـال ها و دهه هـای گذشـته بـرای فقـر بـه انجام 
رسـیده، داللـت بـر آن دارد کـه تلقی و شـناخت از فقـر، از پدیدهای یک بعـدی و مبتنی 
بـر فقـر مـادی )درآمدی( بـه پدیده ای چند بعدی تبدیل شـده و کنـکاش در رابطه متقابل 
ابعـاد مختلـف فقـر یکـی از کانون هـای اصلـی پژوهش هـای اخیـر اسـت. در ایـن میان 
یکـی از عواملـی کـه چنیـن تغییر دیدگاهـی را رقم زد، به میان کشـیدن مفهـوم »حقوق 
بشـر« در زمینـه پژوهشی-سیاسـت گذاری اسـت. زیـرا تـا دهه هـای پیشـین، افـراد فقیر 
»نـادار« تعریـف شـده و فقـدان درآمـد برابـر فقـر تعریـف می شـد. امـا بـه میـان آمـدن 
رویکرد انسـان محور در مطالعات توسـعه و به پیش کشـیدن مفاهیم هم خانواده »توسـعه 
انسـانی« دیگـر فقـدان درآمـد تنهـا منجـر بـه فقیر شـدن افـراد نمی شـود بلکـه عوامل 
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متعـددی از جملـه بالفعـل نشـدن قابلیت هـا و ظرفیت هـای افـراد، محرومیـت از حقـوق 
متنـوع انسـانی و طـرد اجتماعی اسـت که فقـر افـراد را به همـراه دارد.

اگـر تـا پیش ازایـن مبارزه با فقـر به هـدف افزایش بهـره وری اقتصادی و تقویت رشـد 
مدنظـر بـود، امـروزه بـا متنوع شـدن ابعاد فقر، فقیر شـدن افـراد نوعی نقض حقوق بشـر 

تلقـی می شـود چراکـه از تحقـق حقوق بنیادین انسـان ها ممانعـت می کند.
در چنیـن چارچوبـی، وقتـی سـخن از رویکردها یـا جهت گیری هـای فقرزدایـی به میان 
می آیـد، نظام هـای حمایت اجتماعی )نظام هـای جامع تأمین اجتماعی( یکـی از کانون های 
اصلـی بحـث بـه شـمار می رونـد. زیـرا در پی تجربـه دهه های گذشـته، ثابت شـده که این 
نظام هـا توانایـی درخـور توجهـی در کاهـش فقـر دارنـد. اهمیـت ایـن مهم تا بدان جاسـت 
کـه ادبیـات »کـف حمایت هـای اجتماعی« و نظام هـای مربوط بـه آن از سـطح گزارش ها 
و نوشـته های کارشناسـی فراتر رفته و در اسـناد مراجع تخصصی )سـازمان بین المللی کار( 

نیـز در قالـب توصیه نامـه شـماره 202، مبنای تعیین جهت گیری ها شـده اسـت.
بـا چنیـن رویکـردی، اثر حاضر، بـر پیوند دو پدیده رفـع فقر در قالـب حمایت اجتماعی 
و حقـوق بشـر تأکیـد ویـژه دارد و بـا پیش کشـیدن ضـرورت تقویت برنامه هـای حمایت 
اجتماعـی، بهره منـدی شـهروندان از ایـن حمایت هـا را زمینـه ارتقـای حقـوق بشـر و 
بسترسـاز فقرزدایـی تلقی می کنـد. این اثر، ضمن تشـریح و تبیین حمایت هـای اجتماعی 
در چارچـوب حقـوق بشـر، توصیه هـای 30 گانـه ای پیشـنهاد می دهـد که می توانـد چراغ 

راه سـازمان ها و نهادهـای داخلـی کشـورها و نهادهـای بین المللی باشـد.
بـر ایـن اسـاس تمامـی نهادهـای رفاهی-حمایتی در کشـور مخاطـب این اثـر بوده و 
جامعـه دانشـگاهی و مراکـز پژوهشـی می تواننـد تا مدت ها بهره هـای فراوانـی از این اثر 
ببرنـد. ایـن مؤسسـه امیدوار اسـت با ترجمـه این اثـر، زمینـه گفت وگویی فراگیـر درباره 
نسـبت حقـوق بشـر و نظـام حمایت های اجتماعـی و همچنیـن چالش هـا و راهکارهای 

رفع آن ها، فراهم شود. 
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پیشگفتار متن

فقر شـدید بزرگترین مسـئله حقوق بشـری در جهان اسـت. سیاست توسـعه اِی مبتنی بر 
حقـوق بشـر فنالنـد1 بـه همـراه اعالمیه جهانـی حقوق بشـر سـازمان ملل2 با ایـن ایده 
شـروع بـه کار کـرد کـه نـوع بشـر از لحـاظ پایـگاه و حقـوق آزاد و برابر متولد می شـود. 
هـدف کار مـا ایـن اسـت که فقیرتریـن افراد از حقـوق خود آگاه باشـند و بتواننـد به این 
حقـوق دسـت یابنـد. بـه همان میزان مهم اسـت که سـازمان ها تعهدات شـان را نسـبت 

به حقوق بشر بدانند و قادر به اجرای آن باشند.  
بـا ایـن پیش زمینـه، بـرای مـن جای بسـی خوشـوقتی اسـت که پیشـگفتاری بـر اثر 
گزارشـگر ویـژه شـورای حقـوق بشـر سـازمان ملـل دربـاره فقـر شـدید3، دکتـر مگدالنا 
سـپالودا4 و دسـتیار وی خانـم کارلـی  نایسـت5 بنویسـم. بهتریـن گزارش ها از گزارشـگر 
ویـژه در طـول چهـار سـال گذشـته توجـه جهانـی را بـه نقـش کلیـدی حقوق بشـر در 
کاهـش فقـر شـدید و نقـش مهـم و تعیین کننـده آن در اجـرای حمایـت اجتماعی جلب 
کـرده اسـت. مـا مدیون بینش ارزشـمند مطرح شـده گزارشـگر ویژه هسـتیم. هـدف این 
اثـر اطمینـان از ایـن اسـت کـه پیام  هـای مهم گزارش هـای آن حفظ شـده و بـه تدریج 
1- Finland’s human rightsbased development policy
2- UN Universal Declaration of Human Rights
3- UN Human Right Council’s Special Rapporteur on Extreme Poverty
4- Magdalena Sepْlveda
5- Carly Nyst
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بـا شـبکه های همیارِی روبه گسـترش در شـمال و جنوب به اشـتراک گذاشـته شـود، به 
گونه ای که شاید سیاست های توسعه ای را تقویت و در سراسر جهان انتقال دهد. 

همان طـور کـه نویسـندگان ایـن اثـر نشـان داده انـد، در ذیـل قوانین بین المللـی حقوق 
بشـر، دولت هـا از لحـاظ قانونی متعهد بـه ایجاد نظام هـای حمایت اجتماعی هسـتند. این 
وظیفـه مسـتقیماً از حـق برخورداری از تأمین اجتماعی ناشـی شـده اسـت کـه در ماده 22 
اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر1 و در ماده 9 میثـاق بین المللی حقوق اقتصـادی، اجتماعی و 
فرهنگـی2 آمـده اسـت. نظام  های حمایت اجتماعی بایـد از تمامی افراد اعـم از زنان، مردان 
و کـودکان در برابـر مخاطرات فقـر در وضعیت بیماری، ازکارافتادگی، بـارداری، مصدومیت 
ناشـی از کار، بیکاری، سـالمندی، مرگ یکی از اعضای خانواده، مراقبت شـدید بهداشـتی، 
هزینه هـای مراقبـت از کودکان، فقر عمومـی و طرد اجتماعی محافظت کننـد. برنامه های 
حمایـت اجتماعی می تواند شـامل مـوارد زیر باشـد: طرح های پرداخت نقـدی3، برنامه های 
کار عمومـی4، کمـک هزینـه تحصیلـی و تغذیـه در مـدارس، خدمـات مراقبـت اجتماعی، 
مزایـای بیـکاری یا ازکارافتادگی، مسـتمری های عمومـی، کوپن توزیع غذا، برخـورداری از 

معافیت های شهریه ای برای مراقبت های بهداشتی و آموزشی و خدمات یارانه ای. 
حمایـت سیاسـی جهانـی از ایـده حمایـت اجتماعـِی حداقلِی تأمین مالی شـده توسـط 
دولـت5 در سـال 2009 متبلـور شـد، هنگامـی که سـران سـازمان ملل طـرح ابتکار کف 
حمایت هـای اجتماعـی سـازمان ملـل6 را آغـاز کردند.  فنالنـد از ابتدای ایـن طرح یکی 
از حامیـان فعـال آن بـود. فنالنـد همچنیـن ریاسـت کار را در کمیتـۀ کمک به توسـعه7 

1- Universal Declaration of Human Rights
2- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
3- cash transfer schemes
4- public work programmes
5- government funded minimum social protection
6- One-UN Social Protection Floor Initiative
7- OECD’s Development Assistance Committee (DAC)
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مربـوط به سـازمان همکاری و توسـعه اقتصـادی )OECD( بر عهده داشـت تا از طریق 
دسـتورالعمل های مشـترک DAC بتوانـد حمایت اجتماعـی را به عنوان یکـی از عناصر 

کلیدی رشِد حامی فقرا1 گسترش دهد.  
یـک نقصـان آشـکار در مباحث جهانـی پیرامون حمایـت اجتماعی تا به امـروز، فقدان 
تحلیـل عمیـق  از داللت هـا و برآیندهـای حمایـت اجتماعی مبتنـی بر حقوق بشـر بوده 
اسـت. ایـن شـکاف تحلیلـی پراهمیت بایـد رفع شـود. بنابراین، در چهار سـال گذشـته، 
مگدالنـا سـپالودا، گزارشـگر ویژه سـازمان ملـل درباره فقر شـدید و حقوق بشـر کارش را 

بر بسط چهارچوب حقوق بشری برای حمایت اجتماعی متمرکز کرده است.  
ارتقـا حقـوق بشـر همیشـه بخشـی از سیاسـت های توسـعه فنالند بـوده اسـت، اما تا 
قبـل از ایـن، رویکـرد مبتنـی بـر حقوق بشـر2 را به عنوان سـنگ بنای سیاسـت توسـعه 
و همـکاری بـه همـان روشـی کـه مـا در برنامـه جدید سیاسـت توسـعه انجـام داده ایم، 
اتخـاذ نکـرده بـود )2012(. مـا هنـوز در مراحـل اولیـه منحنـی یادگیری خـود در عملی 
کـردن ایـن رویکرد برای توسـعه هسـتیم. در نتیجه، شـواهد تجربی، تحلیـل مفهومی و 
دیدگاه هـای ترکیبی ارائه شـده توسـط دکتر سـپالودا و نایسـت در این اثر بـرای مدیریت 
توسـعه همکاری فنالند در سـال های پیش رو بسـیار کاربردی، مفید و پراهمیت هسـتند. 
سیاسـت توسـعه ارزش محـور3 اصـول اساسـی حقـوق بشـر از قبیـل جهان شـمولّیت4، 
خودمختـاری، عـدم تبعیـض و برابـری را ارتقـا می دهـد. همـه افـراد حـق برابـر در داشـتن 
اثرگـذاری و مشـارکت در تعریـف و اجـرای توسـعه دارنـد. رویکـرد مبتنـی بر حقوق بشـر در 
توسـعه شـامل حقوق مدنی و سیاسی، آزادی و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
اسـت. فنالنـد تأکید ویژه ای بـر زنان، کودکان، اقلیت هـای قومی و افراد بومـی، افراد کم توان 

1- Pro-Poor Growth
2- Human Rights Based Approach (HRBA)
3- Value-based development policy
4- universality

11پیشگفتار متن
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)معلـوالن(، مبتالیـان به بیماری ایدز/ اچ آی وی و اقلیت های جنسـی و جنسـیتی دارد و خود 
را متعهـد می دانـد کـه با قاچـاق انسـان و کار کودک مبـارزه کند. همچنیـن در موقعیت های 

پرتنش، از حق فقیرترین و آسیب پذیرترین افراد دفاع می کند. 
برابـری جنسـیتی و کاهش انـواع نابرابری ها، اهدافی هم پوشـان در سیاسـت گذاری و 
همـکاری توسـعه ای فنالند هسـتند و همه این ها نیـز مبتنی بر کنوانسـیون ها و تعهدات 
حقـوق بشـری می باشـند. این تعهدات حقوق بشـری باید در کلیۀ سیاسـت های توسـعه 
و همـکاری فنالنـد از طریـق اقدامـات هدفمنـد رایـج و فعالیت هـای سیاسـی در زمینه 
همکاری هـای دوجانبـه، چندجانبـه، اتحادیـه اروپـا و ارتباطات توسـعه ارتقـا یابند. غالب 
کـردن ایـن اهـداف متقاطـع در کلیـه فعالیت هـا یـک اصـل الزام آور اسـت کـه هرگونه 

انحرافی از آن باید به طور ویژه ای توجیه شود. 
نیـک آگاهیـم کـه نابرابـری اقتصـادی و اجتماعـی و طـرد مانع توسـعه همـه جوامع 
می شـود. بنابرایـن، ]موسسـه[ توسـعه فنالنـد از آن نـوع سیاسـت های اجتماعی حمایت 
می کنـد کـه فرصت های برابـر برای مشـارکت معنـادار اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی و 
همچنیـن دسترسـی به خدمـات اساسـی و حمایت اجتماعـی را افزایـش می دهند. توجه 
خاصـی بـه حقـوق و فرصت های مشـارکِت برابر به افرادی داده می شـود که آسـیب پذیر 

و به لحاظ اجتماعی طردشده و مورد تبعیض واقع شده اند.  
صحبـت در ایـن خصـوص از انجـام آن بـه مراتب آسـان تر اسـت، اما مطمئن هسـتم 
کـه کار دکتـر مگدالنـا سـپالودا و خانـم کارلی  نایسـت مـوارد بـا کارایی باال بـرای بحث 

درباره نحوه انجام این کار به ما خواهد داد. 
هایدی هواتاال1

وزیر توسعه بین الملل

1- Heidi Hautala
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مقدمه

رواج بحث حمایت اجتماعی و حمایت سیاسـی از آن در بسـتر گفتمان توسـعه و کاهش 
فقـر در سـال های اخیـر تقریبـاً بی سـابقه بوده اسـت. اگرچـه نظام های تأمیـن اجتماعی 
در دهه هـای اخیـر در بسـیاری از دولت ها نقش انسجام بخشـی داشـته اند، اما ایده سـطح 
حداقـل اجبـاری حمایـت جتماعی غیرمشـارکتی1 )بـدون پرداخت حق بیمه( فقـط در ده 
سـال سـرعت قابـل توجهـی به خـود گرفتـه اسـت. در سـال 2001، کنفرانـس عمومی 
سـازمان بین المللـی کار )ILO(2 بـرای اولیـن بـار بـه رویکـرد اولیـۀ قانون این سـازمان 
اشـاره کـرد: »گسـترش طرح هـای تأمیـن اجتماعـی بـرای تأمیـن درآمد اساسـی برای 
همـه افـرادی کـه بـه چنیـن حمایـت و مراقبت پزشـکی جامعـی نیازمند هسـتند«. این 
سـازمان همزمـان تأمیـن اجتماعـی را به عنوان »حق اساسـی بشـر« تائیـد و به اهمیت 
بهبـود و گسـترش تأمیـن اجتماعـی بـرای همه اشـاره کـرد. همچنین به عنـوان راه حل 
نهایـی به کشـورهایی کـه دارای منابع محدود هسـتند توصیه کرد کـه نیازهای ضروری 
را در اولویـت قـرار داده و راه هایـی بـرای پرداختـن بـه کسـانی که در اقتصاد غیررسـمی 

امرار معاش می کنند در نظر بگیرند.3  

1- non-contributory social protection
2- General Conference of the International Labour Organisation (ILO)
3- Resolution and Conclusions concerning social security, International Labour 

Conference, 89th Session, 2001.
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حمایت گسـترده سیاسـی از ایده کف حمایت اجتماعی غیرمشـارکتی در سـال 2009 
متبلـور شـد؛ هنگامـی کـه روسـای آژانس هـای سـازمان ملـل )UN( طرح ابتـکار کف 
حمایـت اجتماعـی1 را بـه عنـوان یکـی از 9 ابتـکار عمـل مشـترک سـازمان ملـل برای 
مقابلـه بـا بحران های اقتصـادی جهانی راه انـدازی کردند. طرح ابتـکار عمل کف حمایت 
اجتماعی مبتنی بر برداشـت ILO از »حداقل اجتماعی« اسـت که شـامل مسـتمری های 
اجتماعـی، کمـک هزینه کودک، دسترسـی بـه مراقبت هـای بهداشـتی و تأمین خدمات 

در زمان بیکاری2 می باشد. 
در اجـالس هـزاره سـازمان ملل متحد در سـپتامبر 2010، دولت ها بـه اهمیت حمایت 
اجتماعـی در تحکیـم و دسـتیابی بـه پیشـرفت بیشـتر در جهـت اهـداف توسـعه هـزاره 
)MDGs(3 اذعـان داشـتند.4 در نوامبـر 2011، یک گروه مشـورتی به ریاسـت مدیر زنان 
سـازمان ملل متحد و رئیس جمهور پیشـین شـیلی، میشـل باچلت5 و به همت سـازمان 
بین المللـی کار و سـازمان بهداشـت جهانـی، گزارشـی را تحـت عنـوان کـف حمایـت 
اجتماعـی بـرای جهانی سـازی عادالنـه و فراگیر6 )گـزارش باچلت( آغـاز کردند که هدف 
آن تثبیـت فعالیت هـای حمایت جهانی برای حمایت اجتماعی و ارتقای بیشـتر جنبه های 
سیاسـتی و مفهومـی ایـن رویکرد بـود. نسـخه اولیه گـزارش باچلت به عنـوان محتوای 
مباحـث و گفتگوهـای وزیران کار و اشـتغال کشـورهای گـروه 20 در پاریس در سـپتامبر 
2011 مـورد اسـتفاده قـرار گرفت. در یک حرکت برجسـته، کشـورهای گروه 20 آشـکارا 
از حمایـت  اجتماعـی در اعالمیه نهایی اجالس َکن7 در سـال 2011 پشـتیبانی کرده و بر 

1- Social Protection Floor Initiative
2- unemployment provision.
3- Millennium Development Goals
4- United Nations General Assembly Resolution 65/1, “Keeping the Promise: Unit-

ed to achieve the Millennium Development Goals,” 19 October 2010, para 51.
5- Michelle Bachelet
6- Social protection floor for a fair and inclusive globalisation
7- Cannes Summit Final Declaration
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اهمیـت سـرمایه گذاری در کـف حمایت هـای اجتماعـی ملی تاکیـد کردند کـه »موجب 
تقویت مقاومت، عدالت اجتماعی و انسجام خواهد شد«.1  

جریـان سیاسـی کنونـی پیرامـون حمایـت اجتماعـی فرصتـی بی نظیـر بـرای تجدید 
حیـات دسـتور کار توسـعه فراهـم کرده اسـت؛ دسـتور کاری کـه علی رغم پایـان مهلت 
دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه هـزاره در سـال 2015 راکد مانده اسـت. در عین حـال، نیاز 
مبرمـی به تکامل بیشـتر مفهـوم حمایت اجتماعی وجود دارد تـا از درک و تحقق ظرفیت 
و تأثیـر کامـل آن در کاهـش فقـر و توسـعه اطمینـان حاصـل شـود. یکـی از مهمترین 
مـواردی کـه تـا به امـروز وجـود دارد فقدان بحـث در مـورد داللت های حقوق بشـری و 
نتایـج برنامه هـای حمایت اجتماعی اسـت که به عنوان یک شـکاف تحلیلـِی قابل توجه 

باید پر شود.  
بـا توجـه به تعهـدات گسـتردۀ حقوق بشـری کـه دولت ها به واسـطه  تعـدد معاهدات 
بین المللـي حقـوق بشـر در اختیـار دارنـد و بـا فـرض این کـه آژانس هـای سـازمان ملل 
متحـد، متعهـد شـده اند کـه بـه حقـوق بشـر در سراسـر سیسـتم سـازمان ملـل متحـد 
بپردازنـد2، فقـدان بحـث منظـم در مـورد حمایـت اجتماعـی از دیـدگاه حقـوق بشـری، 
مسئله سـاز3 اسـت. دولت  ها تابـع تعهدات قانونی داخلـی و بین المللی هسـتند تا اطمینان 
حاصـل کننـد که حقوق بشـر طراحی، اجرا، نظـارت و ارزیابی کلیه سیاسـت های عمومی 
را هدایـت می کنـد و ایـن تعهـدات بایـد در برنامه هـای حمایـت اجتماعی اعمال شـوند. 
بـر ایـن اسـاس، در چهـار سـال گذشـته، گزارشـگر ویژه سـازمان ملـل در مـورد فقر 
شـدید و حقـوق بشـر )گزارشـگر ویـژه(، مگدالنـا سـپالودا، کار خـود را بـر روی پیشـبرد 

چارچوب حقوق بشر برای حمایت اجتماعی متمرکز کرده است.  
1- G20, “Cannes Summit Final Declaration; Building our Common Future: Re-

newed Collective Action for the Benefit of All,” 4 November 2011, para 4.
2- See e.g. the UN Statement of Common Understanding on Human Rights-Based 

Approaches to Development Cooperation and Programming, 2003.
3- problematic
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شـورای حقوق بشـر سـازمان ملل متحد در قطعنامه 8/11 )2008( خود، خانم سـپالودا 
را مسـئول مطالعـه دربـارۀ فقـر شـدید و حقـوق بشـر منصـوب کـرد1 و از او خواسـت تا 
رابطه بین فقر شـدید و برخورداری از حقوق بشـر را مورد بررسـی قرار داده و به شـرایط 
گروه هـای آسـیب پذیر و اثـر تبعیـض توجه ویژه ای نشـان دهـد. قطعنامه همچنیـن او را 
ملـزم بـه ارائـه توصیه نامه هایی برای تحقق MDG، بـه ویژه هـدف 1 )از بین بردن فقر 
و گرسـنگی شـدید( و گزارش سـالیانه به مجمع عمومی سـازمان ملل و شـورای حقوق 

بشر کرد.2 
گزارشـگر ویـژه هنگامـی کـه کار خـود را در زمینۀ محوله در سـال 2008 شـروع کرد 
بـه منظـور تشـریح اولویت هـا و فعالیت هـای خود بـرای دوره اولیـه وظیفه خـود، درگیر 

مدیریـت فقـر شـدید و حقـوق بشـر یکـی از »رویه هـای ویـژه« سـازمان ملـل اسـت. نامـی عمومـی بـرای   -1
سـازوکارهای تعییـن شـده توسـط شـورای حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحد بـرای رسـیدگی بـه موقعیت های 
خـاص کشـور یا مسـائل موضوعـی در همه نقـاط جهان اسـت. فعالیت های مختلفی توسـط مدیـران رویه های 
ویـژه انجام می شـود، از جمله پاسـخگویی به شـکایات فردی، انجام مطالعـات و ارائه مشـاوره در مورد همکاری 
فنـی در سـطح کشـور. سرپرسـتان رویه هـای ویژه با قطعنامـه ای که آنهـا را به وجود مـی آورد، تعییـن و تعریف 
می شـوند. سرپرسـتان رویه هـای ویـژه بـا توجـه بـه ظرفیـت شخصی شـان خدمـت می کننـد و از هـر دولت یا 
سـازمان مسـتقل هسـتند. وضعیت مسـتقل سرپرسـتان برای انجام کامل وظایف خود به طور بی طرفانه بسـیار 
مهـم اسـت. خانـم سـپلوندا در ابتـدا بـه عنـوان کارشـناس مسـتقل در مـورد حقوق بشـر و فقر شـدید منصوب 
شـد. در 17 ژوئـن 2011، شـورای حقـوق بشـر تصمیـم بـه تمدیـد این حکم برای سـه سـال دیگـر گرفت. در 
تشـخیص و اسـتقبال از ایـن وظیفـه، شـورا همچنیـن تصمیـم گرفت کـه مطابق با سیاسـت هماهنـگ کردن 

تمـام رویه هـای ویـژه، نقـش خانـم سـپلوالدا را بـه گزارشـگر ویژه فقر شـدید و حقوق بشـر تبدیـل کند.
2- The Special Rapporteur has produced reports to the United Nations Human Rights 

Council and General Assembly on human rights and cash transfer programmes 
(A/HRC/11/9), the role of social protection in the face of the global financial 
crisis (A/64/279), a human rights framework for non-contributory pensions 
(A/HRC/13/31), the importance of social protection measures in achieving 
the MDGs, with a particular focus on gender-related concerns (A/65/259), and 
the human rights approach to recovery from the global economic and financial 
crises (A/HRC/17/34), which included an analysis of the important role played 
by social protection programmes during times of crisis and recovery. She also 
undertook an analysis of social protection programmes in her visits to ecuador 
(A/HRC/11/9/Add.1), Zambia (A/HRC/14/31/Add.1), Bangladesh 
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مشـاوره های غیررسـمی شـد. با این کار، برای گزارشـگر ویژه مشـخص شـد که نیاز به 
تحلیلـی در زمینـه تحقـق داللت های حقوق بشـر و رویکردهـای مربوط بـه برنامه های 

حمایت اجتماعی وجود دارد. 
گزارشـگر ویـژه برای تشـریح و ارتقاء چارچوب حقوق بشـری بـرای حمایت اجتماعی، 
شناسـایی بهتریـن شـیوه ها و انتشـار درس هـای آموخته شـده را آغـاز کـرد. رویکـرد او 
شـامل اسـتفاده از اصـول اصلـی حقوق بشـر در چارچـوب حقوق بشـر- برابـری و عدم 
تبعیـض )از جملـه دسترسـی، سـازگاری، پذیـرش، کفایـت و ادغـام دیـدگاه جنسـیتی(، 
مشـارکت، شـفافیت و پاسـخگویی- بـرای طراحی، اجـرا، نظارت و ارزیابی سیسـتم های 

حمایت اجتماعی است.   
یکـی از پیام هـای مهـم تحلیل گزارشـگر ویژه این اسـت کـه تعهدات حقوق بشـری 
نـه تنهـا بـه نتیجه نهایـی برنامه های حمایـت اجتماعی، بلکـه به فرآیندی کـه از طریق 
آن چنیـن برنامه هایـی طراحی و اجرا می شـوند، مربوط می شـود. شـواهد محکمی وجود 
دارد کـه نشـان می دهـد نظام هـای حمایـت اجتماعـی می تواننـد دولت هـا را در انجـام 
تعهـدات خـود طبـق قانـون ملـی، منطقـه ای و بین المللـی حقوق بشـر یاری کننـد تا از 
حداقـل سـطوح اساسـی حقـوق اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگـی اطمینـان حاصل کنند. 
بـه ویـژه، نظام هـای حمایـت اجتماعـی ظرفیـت مشـارکت در تحقـق حِق داشـتن یک 
اسـتاندارد مناسـب زندگی، )از جمله حق غذای مناسـب و مسـکن(، حق تأمین اجتماعی، 
حـق تحصیـل و حـق باالتریـن سـطح سـالمت قابـل دسـتیابی را دارا هسـتند. بـا این 
حال، اسـتانداردهای حقوق بشـری مسـتلزم آن اسـت که دولت ها هـم از لحاظ محتوای 
سیاسـت های حمایـت اجتماعـی خـود و هـم در روندی کـه آن ها را بـه اجـرا درآورند، از 
تعهـدات مربـوط بـه حقوق بشـر اطمینان حاصـل کنند. تعهـدات حقوقی الـزام آوری که 
دولت هـا داوطلبانـه بـر عهده می گیرنـد، باید راهنمای رفتـار و اجرای کلیه سیاسـت های 

اجتماعی باشند. 
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رویکـرد حقوق بشـر بـه حمایت اجتماعی همچنیـن دارای چندین مزیت عملی اسـت 
- اسـتانداردهای حقـوق بشـری بـه ایجـاد اجمـاع اجتماعـی و بسـیج تعهدات پایـدار در 
سـطح ملـی و بین المللـی کمـک می کننـد، اسـتفاده کارآمدتـری از منابـع را بـا ترویـج 
دسترسـی به اطالعات و مبارزه با فسـاد تسـهیل کرده و از مشـارکت ذی نفعان در کلیۀ 

مراحل برنامه ها اطمینان حاصل می کنند.  
تمرکـز بـر حقـوق و تعهـدات به بهبـود مسـئولیت پذیری کمـک می کنـد؛ همان گونه 
کـه مسـئولیت ها بـر اسـاس تعهـدات قانونـی خـاص »مسـئولین1« تعریـف می شـوند، 
افـرادی کـه ادعـای حـق خـود را دارنـد می تواننـد به عنـوان »افـراد ذی حق2« شـناخته 
شـوند. برنامه هـای اجتماعـی که از منظر حقوق بشـری طراحی شـده اند بـه احتمال زیاد 
پایـدار بـوده و بـه طـور مؤثـر در ریشـه کن کردن فقر شـدید نقـش دارند. عـالوه بر این، 
رویکـرد حقـوق بشـر افراد فقیـر را توانمند سـاخته و موجـب افزایش مقبولیت می شـود، 

زیرا به مجموعه ای از هنجارها و ارزش های پذیرفته شده عام اشاره دارد. 
ایـن اثـر خالصه ای از تحلیل ها و مباحث ارائه شـده توسـط گزارشـگر3 ویژه به شـورای 
حقـوق بشـر و مجمـع عمومـی در سـه سـال گذشـته بـا رویکرد حقوق بشـر بـه حمایت 
اجتماعی اسـت. یک مفصل بندی از عناصر بنیادی چارچوب حقوق بشـری قابل اسـتفاده 
در طراحـی، اجـرا، نظـارت و ارزیابی نظام های حمایت اجتماعی در نظر گرفته شـده اسـت 

و مثال های بارزی از موانع ناشی از اجرای حمایت اجتماعی را نشان می دهد.  
امیـد اسـت که این چارچـوب برای رویکـرد حقوق بشـری به حمایـت اجتماعی برای 
متخصصـان، ادارات و سـازمان هایی کـه در زمینـه حمایـت اجتماعـی کار می کننـد و 
همچنیـن بـرای جامعـه مدنـی، سـازمان های بین دولتی و دولت هـا مفید باشـد. در حالی 
کـه هـدف نهایـی حمایـت از رویکـرد حقوق بشـری بـه حمایـت اجتماعی، بـه حداکثر 
1- duty-bearers
2- rights holders
3- Special Rapporteur
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رسـاندن اثربخشـی چنیـن نظام هایـی در کاهـش فقـر و تسـهیل تحقق بخشـی حقوق 
بشـر توسـط افـرادی اسـت که در فقـر زندگی می کنند، امید اسـت که حمایـت اجتماعی 
بتوانـد راهـکار مفیـدی ارائه دهد که در طی آن متخصصان حقوق بشـر و توسـعه بتوانند 

همکاری و تالش های هماهنگی را دنبال کنند. 
جریـان کنونـِی حامـی حمایت اجتماعـی به عنوان یک راهبرد توسـعه ای همـراه با نیاز 
فزاینـده بـه ایجاد یک پارادایم توسـعه اِی جدیـد برای جایگزینی اهداف توسـعه هزاره )که 
تـا سـال 2015 منقضی شـد( فرصـت منحصربفـردی برای حقوق بشـر فراهم می سـازد 
تـا مسـتقیماً دسـتور کار توسـعه را از طریق رویکرد حقوق بشـری به حمایـت اجتماعی و 
غلبـه بـر جدایـی دیرینـه هر دو رشـته پیگیری کنـد. از ایـن رو، هدف این اثر تشـویق به 
همـکاری نزدیک تـر بیـن حقوق بشـر و تسـهیل گران توسـعه1 اسـت تا اطمینـان حاصل 
شـود کـه اسـتراتژی های توسـعه، بـه ویـژه حمایت اجتماعـی، برای بـه حداکثر رسـاندن 

بهره مندی افراد فقیر از حقوق بشر طراحی و به کار گرفته می شوند.  

1- development practitioners
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توصیه ها

دولت ها باید دسـت کم سـطوح بنیادی حداقلی از حمایت اجتماعی غیرمشارکتی   .1
)بـدون پرداخـت حـق بیمه( را نـه به عنوان یک گزینۀ سیاسـتی، بلکـه به عنوان 

تعهدی قانونی ذیل قوانین بین المللی حقوق بشری تأمین کنند. 
حـق تأمیـن اجتماعـی بایـد در قوانین داخلی گنجانده شـده و تا حـد امکان در   .2

قانون اساسی حفظ شود. 
نظام هـای حمایـت اجتماعـی بایـد از طریـق قانون تثبیـت و تعریف شـوند؛ با   .3
یـک راهبـرد بلندمـدت مـورد حمایـت قرارگرفتـه و در یـک چارچـوب نهادی 

بلندمدت مناسب و با تأمین مالی مکفی مستحکم شوند. 
دولت هـا بایـد قوانینـی را برای تضمیـن برابری و دسترسـی به خدمـات بدون   .4
هیچ گونـه تبعیضی اتخاذ کنند و اقدامات مثبتی را برای توانمندسـازی کسـانی 
کـه از تبعیـض سـاختاری رنج می برنـد انجام دهند. ماننـد: زنان، افـراد معلول، 

بومیان، اقلیت ها و سالمندان. 
برنامه هـای حمایـت اجتماعـی بایـد به عنـوان بخـش اساسـی از یـک راهبرد   .5
توسـعه ای وسـیع تر دیـده شـود کـه بـرای کاهـش فقـر- در راسـتای تحقـق 
حقـوق اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی، مدنی و سیاسـی- رویکـردی جامع و 

کل گرایانه اتخاذ می کند. 
دولت هـا بایـد راهبـرد حمایت اجتماعی منسـجم و هماهنگـی را طراحی کنند   .6
کـه شـکاف ها را کاهـش داده و از ظرفیت سـازی بـرای همه ذی نفعـان اجرای 

برنامه های حمایت اجتماعی اطمینان حاصل کنند. 
دولت هـا بایـد اطمینـان حاصـل کننـد کـه برنامه هـای حمایـت اجتماعـی   .7
به صـورت مطمئـن و پایـدار در بودجه هـای سـاالنه تأمین مالی شـده و به طور 
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فزاینده  منابع بزرگ تری به آن ها اختصاص داده می شود. 
دولت هـا بایـد تائیـد کنند کـه برنامه های حمایـت اجتماعی دارای سـوگیری   .8
جنسـیتی نیسـتند و راهبردهایـی را طراحـی و اجـرا کننـد کـه شـکل های 
مختلـف تبعیض علیه زنان را شناسـایی کـرده و مطمئن باشـند این برنامه ها 
نیازهـای خـاص زنـان را از اول تـا آخر نشـان می دهنـد )کودکـی، نوجوانی، 

بزرگسالی و سالمندی(. 
برنامه هـای حمایـت اجتماعـی بایـد نقـش زنـان را به عنـوان فراهم کننـده   .9
مراقبـت بـدون الگوهـای تقویت کننـده تبعیـض و کلیشه سـازی  منفـی بـه 
رسـمیت شـناخته و آن را مـورد توجه قرار دهند. باید بـا اقداماتی ارزش مراقبت 
را ترویـج داده و ضمـن ترکیـب مسـئولیت پذیری جامعـه و دولـت نسـبت بـه 
کار مراقبتـی، مـردان را بـرای مشـارکت فعال تـر و مراقبت از اعضـای خانواده 

تشویق کنند. 
سیاسـت گذاران بایـد وقـت خـود را صـرف ظرفیت سـازی کننـد تـا اطمینـان   .10
بیاینـد که کسـانی کـه برنامه هـای اجتماعـی را طراحـی و اجـرا می کنند، هم 
در سـطح ملی و هم سـطح محلی از مسـائل جنسـیتی آگاه هسـتند و اقداماتی 
را بـرای اطمینـان از مشـارکت بیشـتر زنـان در مدیریـت برنامه هـای حمایـت 

اجتماعی اتخاذ کنند. 
سـازوکارهای حمایـت اجتماعـی باید از لحاظ فرهنگی و حساسـیت جنسـیتی   .11
بـا کیفیـت خـوب خدمـات اجتماعی همراه باشـد و موانـع پیـش روی زنان در 

دسترسی به چنین خدماتی مورد توجه قرار گیرد. 
دولت هـا بایـد مطمئن باشـند که برنامه هـای حمایت اجتماعی تابـع معیارهای   .12
اسـتحقاق مبتنـی بـر حساسـیت جنسـیتی هسـتند کـه فعالیت های بیـرون از 
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خانـواده را بـرای اطمینـان از رسـیدن و توانایـی زنـان در اسـتفاده از حمایـت 
اجتماعی مورد توجه قرار می دهند. 

سـازوکارهای مشـارکتی و پاسـخگویی بایـد طـوری طراحـی و اجرا شـوند که   .13
روابـط قـدرت مبتنـی بر جنسـیت را برای تسـهیل مشـارکت معنـادار زنان در 

تمامی مراحل اجرای برنامه مورد توجه قرار دهند. 
و  قومیـت  سـن،  جنسـیت،  بـا  مرتبـط  پراکنـده  داده هـای  بایـد  دولت هـا   .14
اجتماعـی  برنامه هـای حمایـت  ارزشـیابی  و  بـرای کنتـرل  را  ازکارافتادگـی 

جمع آوری کنند. 
روش هـای هدف گـذاری بایـد تنهـا بـا هـدف رسـیدن بـه پوشـش همگانـی   .15
به کارگرفتـه شـوند. اقدامـات بایـد جهـت ظرفیت سـازی دولـت و اطمینـان از 

پایداری منابع برای پوشش فزاینده مناسب باشند. 
روش های هدف گذاری باید معقول، عینی، شـفاف و دارای حساسـیت جنسیتی   .16

بوده و تا باالترین حد ممکن از خطاهای طرد1 اجتناب کنند. 
می شـود،  گرفتـه  بـه کار  فقـر  هدف گـذاری  روش هـای  کـه  جایـی  در   .17
سیاسـت گذاران بایـد مطمئن باشـند کـه فقیرترین افـراد در نتیجـه هدفمندی 
غیردقیـق طـرد نمی شـوند. در مـورد آزمـون تقریب ُوسـع2، باید اقدامـات الزم 
جهـت اطمینـان از درک بیشـتر از روش شناسـی و سـنجه های مـورد اسـتفاده 
به کارگرفتـه شـود. در مورد هدف گـذاری اعضـای جامعه، سیاسـت گذاران باید 
آموزش هـای کافـی را بـه اعضـای جامعه ارائه دهنـد تا اطمینـان حاصل کنند 
کـه معیارهـای اسـتحقاق به طـور مسـاوی و بـدون تبعیض و/ یا برچسـب زنی 
خطــای طــرد زمانــی اتفــاق می افتــد کــه افــراد بــا وجــود اســتحقاق دریافــت خدمــات اجتماعــی، از   -1

برنامه های حمایت اجتماعی به اشتباه حذف می شوند. 
2- Proxy means testing 
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اعمـال می شـود. در صـورت به کارگیـری هدف گـذاری جغرافیایـی، معیارهای 
انتخـاب مناطـق بایـد شـفاف و عینـی باشـد؛ انتخاب بایـد بر اسـاس نیازهای 

محلی باشد و نه بر اساس منافع سیاسی/ انتخاباتی. 
طریـق  از  بایـد  هدف گـذاری  فرایندهـای  طـرد،  خطاهـای  جبـران  بـرای   .18

برنامه های حمایتی1 و سازوکارهای قابل دسترس حمایت شوند. 
طراحـی و اجـرای برنامه هـای حمایت اجتماعی بایـد موانع اقتصـادی، قانونی،   .19
مدیریتـی و فیزیکـی را کـه مانع دسترسـی افراد به آن ها می شـود مـورد توجه 
قـرار دهـد؛ همچنیـن بـه گروه هایـی کـه موانـع بیشـتری در مواجهـه بـا این 
مشـکالت دارنـد توجـه ویـژه ای اعمـال شـود . شـامل: زنـان، افـراد معلـول یا 

ازکارافتـاده، سـالمندان، اقلیت هـا و مبتالیـان بـه ایـدز/ اچ آی وی.
کلیـۀ مراحـل برنامه هـای حمایـت اجتماعـی از ارائـه خدمـات تـا اقدامـات   .20
حمایتـی2 بایـد طـوری طراحـی شـوند کـه بـر موانـع فرهنگـی غلبه کـرده و 

گروه های آسیب پذیر و طردشده به آن ها دسترسی پیدا کنند. 
بـرای بهبـود سـطح زندگـی ذی نفعان باید سـطح مزایـا کافی باشـد و مزایا   .21
بایـد از طریـق خدمـات عمومـی بـا کیفیـت، رایـگان یـا مقرون به صرفـه 

تکمیل شود. 
دولت هـا بایـد تـا حد ممکن از شـرایط تحمیل کننـده بر دریافت کننـده حمایت   .22
اجتماعـی خـودداری کننـد و منابع مالی و انسـانی را برای بهبود سـطح مزایای 
ارائه شـده و کیفیـت و دسترسـی بـه خدمـات اجتماعـی فراهـم آورند. شـرایط 
تحمیل کننـده بایـد بـا تمهیداتی در برابر سوءاسـتفاده کسـانی همراه باشـد که 

1- Outreach programmes
2- Outreach efforts
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اجـرای شـرایط را رصد می کنند. همچنین این شـرایط باید همـراه با تمهیداتی 
باشـند که ظرفیت خدمات بهداشـتی و آموزشـی برای رفع تقاضاهـای فزاینده 

را تضمین کنند. 
ناکامـی در تبعیـت از شـرایط تحمیلـی هرگـز نبایـد منجـر بـه محرومیـت   .23
خـودکار یـک فـرد یـا خانـواده از برنامه هـای حمایـت اجتماعـی شـود، بلکـه 
بایـد از آن به عنـوان ابـزاری تسـهیل کننده بـرای کمک به دولت در شناسـایی 
آسـیب پذیرترین خانواده هـا به کارگرفتـه شـود تا مـددکاری اجتماعـی حمایتی 
و/ یـا توسـعه اجتماع محـور شـرایط رفـع نارسـایی ها در خدمـات عمومـی را 

فراهم کند. 
حمایت هـا بایـد به گونـه ای باشـد کـه اطمینـان حاصل شـود شـرایط تحمیلی   .24
باعـث ایجـاد فشـارهای غیرضـروری بـر زنـان نشـده و آن هـا را در معـرض 
سوءاسـتفاده قـرار نمی دهـد یا کلیشـه های جنسـیتی سـنتی را در خانواده های 

دریافت کننده تداوم نمی بخشد. 
بایـد قوانینـی بـرای اطمینـان از این کـه افـراد و سـازمان ها حـق جسـتجو،   .25
دریافـت و انتقـال اطالعـات را به روشـی سـاده، قابل دسـترس و سـریع درباره 

برنامه های حمایت اجتماعی داشته باشند، وضع شود. 
دولت هـا هنـگام جمـع آوری و پـردازش اطالعـات متعلـِق بـه ذی نفعـان باید   .26
اطمینـان حاصـل کننـد کـه آن هـا اسـتانداردهای حفـظ حریـم خصوصـی 
و محرمانـه بین المللـی را رعایـت می کننـد و چنیـن اطالعاتـی را بـه سـایر 
مقامـات منتقـل نکـرده و یـا از آن بـرای اهداف دیگـر بدون رضایـت ذی نفع 

استفاده نمی کنند. 
دولت هـا بایـد سـازوکارهای کافـی را بـرای ذی نفعـان در جهـت مشـارکت   .27
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آن هـا در طراحـی، اجـرا، نظـارت و ارزیابی برنامه هـای حمایـت اجتماعی به 
کار بندند. 

سـازوکارهای مشـارکتی بایـد تضمیـن کننـد که مشـارکت معتبر بـوده و عدم   .28
تقـارن قـدرت موجـود در جامعـه را مدنظر داشـته اسـت. همچنیـن به گونه ای 
بیشـترین مشـارکت ممکـن توسـط گروه هـای  باشـند کـه  طراحـی شـده 

آسیب پذیر و فرودست را تضمین کنند. 
برنامه هـاي حمایت اجتماعي باید سـازوکارهای شـکایات در دسـترس و مؤثر   .29
را بـرای تضمیـن گمنامـی دربرگرفته، شـکایات فردي و جمعـي را امکان پذیر 
کـرده و از نظـر منابـع فرهنگـي کامـل باشـد. مراحـل شـکایات باید شـامل 
یک فرایند اسـتیناف باشـد که مسـتقل، در دسـترس، سـاده، منصفانه و مؤثر 

صورت گیرد. 
برنامه هـای حمایـت اجتماعـی بایـد به طـور دوره ای تصمیمـات گرفته شـده را   .30
در حداقـل سـه عنصـر اصلـی بررسـی کننـد: الـف- مراحـل طی شـده برای 
ثبت نـام ذی نفعـان )به ویـژه بـرای شناسـایی طرد احتمالـی اشـتباه ذی نفعان(، 
ب- اجـرای برنامـه )نظـارت بـر انـواع سوءاسـتفاده های احتمالـی کـه هنگام 
کمـک در سـطح محلـی ارائـه می شـود )به عنوان مثـال آزار و اذیت جنسـی( و 
ج- رویه هـای کلـی پرداخـت )برای نظارت بر سوء اسـتفاده منابـع مالی در طی 

مراحل مختلف اجرا(. 

25توصیه ها
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رابطه بین فقر، حقوق بشر و حمایت اجتماعی

1. اهمیت رویکرد حقوق بشری نسبت به کاهش فقر
فقـر عمومـاً بـه عنوان پدیـده چند بُعدی شـناخته می شـود، پدیـده ای که بسـیار فراتر از 
کمبـود درآمـد اسـت و شـامل محرومیـت از ظرفیت های ضـروری برای یـک زندگی با 
عـزت می شـود. چندبُعـدی بودن فقر به بهتریـن وجه در تعریف کمیته حقـوق اقتصادی، 
اجتماعـی و فرهنگـی ملـل متحـدCESCR( 1( بـه عنـوان »یـک وضعیـت انسـانی بـا 
محرومیـت پایـدار یـا مزمـن از منابـع، قابلیت هـا، انتخاب ها، امنیـت و قـدرت الزم برای 
بهره منـدی از یـک سـطح زندگـی مناسـب، و سـایر حقوق مدنـی، فرهنگـی، اقتصادی، 
سیاسـی و اجتماعی«، خالصه شـده اسـت.2 کارشـناس ارشـد سـابق ایندپندنت در مورد 
حقـوق بشـر و فقر شـدید، آرجون سـنگوپتا، در توضیح بیشـتر این تعریف بـه این نتیجه 
رسـید کـه فقـر شـامل »ترکیـب فقـر درآمدی، فقـر توسـعه انسـانی و طـرد اجتماعی« 
اسـت.3 ایـن تعریـف اضافـه می کند که اگرچـه فقدان درآمـد، خصیصه اصلی فقر شـدید 
اسـت امـا از دیدگاه حقوق بشـری فقر تنها محـدود به محرومیت اقتصادی نیسـت بلکه 

کمیتـه حقـوق اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی )CESCR( نهـاد نظارتی میثـاق بین المللی حقـوق اقتصادی،   -1
اجتماعی و فرهنگی )ICESCR( است که پیمانی الزام آور برای 160 دولت عضو آن محسوب می شود. 

2- CESCR, E/C.12/2001/10, para. 8
3- A/HRC/7/15 para. 13
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متّضمـن محرومیت هـای اجتماعـی، فرهنگی و سیاسـی مهم و همپوشـان هم هسـت.
درحالی که فقر ممکن اسـت فی نفسـه ناقض حقوق بشـر نباشـد،1 اما شـکی نیست که 
هـم علـت و هـم معلول نقض حقوق بشـر اسـت. بنابراین فقر مسـئله اصلی حقوق بشـر 
محسـوب می شـود. پیونـد واضح و انکارناپذیـری بین نقض حقوق بشـر و محرومیت های 
اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسـِی مشـخص کننده فقـر وجـود دارد. بنابراین فرض 
بـر ایـن اسـت که تحقـق همه حقوق انسـانی و تـالش برای از بیـن بردن فقر شـدید به 
طـور متقابـل همدیگـر را تقویـت می کننـد و اصـول و هنجارهـای حقوق بشـر می تواند 

راهنمایی برای تالش در جهت کاهش و در نهایت ریشه کن کردن فقر باشد. 2  
آوردۀ رویکـرد حقـوق بشـری بـه کاهـش فقـر می توانـد دسـت کم بـه سـه شـیوه 
متفـاوت مفهوم سـازی شـود: ایـن اهمیـت حیاتی کـه رویکرد حقوق بشـری بـه کاهش 
فقـر می توانـد چارچوبـی هنجـاری را بـرای کنـش عملـی در جهـت کاهش فقـر فراهم 
کنـد. حقـوق بشـر می توانـد راهنمـای عملـی بـرای طراحـی، اجـرا، ارزیابـی و نظـارت 
بـر فعالیت هـای مربـوط بـه کاهـش فقـر فراهـم کنـد. بـه دلیلـی کـه حقـوق بشـر بر 
توانمندی سـازی فقـرا اهتمام مـی ورزد، تمرکز فعالیت هـای مربوط به کاهش فقر اساسـًا 
از رویکـرد صدقـه ای یـا نیـاز محور بـه تمرکز بر حقوق و اسـتحقاق تغییر کـرده؛ که این 
امـر بـه نوبـه خود باعث ایجاد تعهداتی بر بخشـی از دولت شـده اسـت. از دیـدگاه حقوق 
بشـری، افـراد ذی حق هایـی هسـتند که دعـاوی معقولی را مطـرح می کننـد و دولت ها و 
سـایر کنشـگران موظفانـی3 هسـتند که مسـئولیت دارنـد و می توانند نسـبت به کنش ها 
ماهیـت دقیـق رابطـه بیـن فقر و حقوق بشـر مورد بحث بسـیاری قرار گرفته اسـت. در حالی که نویسـندگان   -1
ارزش چنیـن بحثـی را می داننـد و معتقدنـد جامعه حقوق بشـر می تواند از تدوین بیشـتر روابـط پیچیده حقوق 
بشـر و فقـر سـود زیـادی ببرد، چنین بحثـی خـارج از پارامترهای این نشـریه اسـت. برای مطالعه بیشـتر این 
بحـث ، بـه فرنانـدا دوز کاسـتا، »فقـر و حقوق بشـر: از بالغت تا تعهـدات قانونی« مراجعه کنید. یک حسـاب 

انتقادی از چارچوب های مفهومی.  
2- See General Assembly Resolutions 60/209 of 22 December 2005 and 61/157 of 

16 February 2007.
3- duty-bearers
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و خطاهایشـان جـواب پـس بدهنـد. بنابرایـن، تمرکـز بـر روی حقوق و تعهـدات موجب 
شناسـایی و توانمندسـازی کسـانی می شـود کـه می تواننـد در این زمینه ادعایی مشـروع 
داشـته و اقدامـی انجـام دهنـد. ایـن کار بـه تنظیـم اِعمـال قـدرت پرداختـه و اطمینان 
می دهـد افـرادی که قدرت را در دسـت دارند، در برابر کسـانی که قدرت ندارند پاسـخگو 
هسـتند.1 در این رابطه، مسـئولیت پذیری به عنوان اصل اساسـی حقوق بشـر، پتانسـیل 
توانمندسـازی افـراد فقیـر را داشـته و ضمن کمـک به دیده شـدِن آنـان تضمین  می کند 
کـه در مرکـز سیاسـت گذاری های عمومـی در مـورد از بین بـردن فقر هسـتند و نه تنها 
ذی نفعانـی منفعـل نیسـتند بلکـه افـرادی محق هسـتند کـه اسـتحقاق خـود را با حفظ 
پاسـخگویی بـرای افراد پشـت سـر ایـن سیاسـت ها اعمال می کننـد. در نتیجـه، رویکرد 
حقـوق بشـر این پتانسـیل را دارد که اثربخشـی تالش هـای کاهش فقر را بهبود بخشـد 

و از پیشرفت عادالنه و پایدار اطمینان حاصل کند. 
حقـوق بشـر همچنیـن ضـرورت قانونـی بـرای سیاسـت های کاهـش فقـر را فراهـم 
می   کنـد. دولت هـا داوطلبانـه تعهـدات قانونی را بـر عهده گرفته انـد که از آن ها خواسـته 
می شـود محرومیت هایـی را کـه اساسـاً فقـر شـدید در آن هـا ایجـاد می شـود ، معکوس 
کننـد - فقـدان اسـتاندارد کافـی از زندگـی، غـذا، مسـکن، آب و فاضالب، دسترسـی به 
مراقبت هـای بهداشـتی و آمـوزش، امنیـت اجتماعـی و کار - عـالوه بـر ایـن، با تحکیم 
بسـیاری از محرومیت هـای فرهنگـی، سیاسـی و مدنـی دیگـر، فقـر را تقویـت  کننـد. 
حقـوق بشـر حکـم می کنـد کـه دولت هـا بایـد حداکثـر منابـع موجـود را بـرای تحقـق 
تدریجـی حقـوق اساسـی اقتصـادی و اجتماعـی بـه کار گیرنـد، حتـی در زمان هایی که 
محدودیت هـای شـدیِد منابع وجود داشـته باشـد.2 حقوق بشـر اجازه نمی دهد کـه از این 

1- OHCHR Principles and Guidelines for a Human Rights Approach to Poverty 
Reduction Strategies, available at http://www.ohchr.org/ Documents/
Publications/PovertyStrategiesen.pdf.

2- CESCR, General Comments No. 4, para. 10; No. 5, para. 13 and No. 11, para. 11.
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اصـل تحقـق مترقـی1 به عنـوان بهانه ای بـرای توجیه پایدار سـطح فقر مزمن یا شـدید 
اسـتفاده شـود، بلکه بـه دولت ها اجـازه می دهد وظیفه اصلـی فوری خـود را برای تحقق 
رضایـت حداقلـی از سـطوح اساسـی کلیۀ حقـوق اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگـی به کار 
بندنـد. 2ایـن حداقـل سـطح اساسـی مواردی اسـت کـه بـرای تأمین یک سـطح زندگی 
مناسـب از طریق سـطح حداقل معیشـتی، مراقبت های بهداشـتی اولیه، سرپناه و مسکن 
اساسـی و اشـکال اساسـی آمـوزش - عناصـری کـه در کنـار هـم یـک کـف حمایـت 

اجتماعی را تشکیل می دهند - برای همه اعضای جامعه بسیار مهم است. 
حقـوق بشـر همچنیـن وظیفـه قانونـی روشـنی را بـرای دولت هـا در جهـت تأمیـن 
بهره منـدی از حقـوق مسـاوی، بدون هرگونـه تبعیض ایجاد می کند.3 بیـن فقر و تبعیض 
پیونـد جدایی ناپذیـری وجـود دارد، هـر کدام علـت و پیامد دیگری اسـت. افـرادی که در 
فقـر زندگـی می کننـد بـه غیـر از دالیلـی مانند تولـد، دارایـی، زمینـه ملی یـا اجتماعی، 
منشـأ قومـی، رنـگ، جنسـیت و مذهـب، بـه دلیـل فقیـر بـودن نیـز تبعیـض را تجربه 
می کننـد. از دیـدگاه حقـوق بشـری، دولت هـا وظیفـه روشـنی دارنـد که اطمینـان دهند 
همـه افراد می توانند از حداقل سـطح اساسـی حقـوق اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی، از 
جملـه یـک اسـتاندارد زندگی کافـی، به طور مسـاوی و بـدون تبعیض، برخوردار شـوند.

رویکـرد حقـوق بشـری لزومـاً اقدامـات یا معیارهـاِی دقیـق سیاسـت گذاری را تجویز 
نمی کنـد، بلکـه دولت هـا اختیـار دارنـد سیاسـت های کاهـش فقـر را کـه مناسـب ترین 
روش بـرای اوضـاع و احـوال آن هـا باشـد، تدویـن کننـد. بـا این وجـود، رویکـرد حقوق 
1- principle of progressive realisation
2- CESCR, General Comments No. 4, para. 10; No. 5, para. 13 and No. 11, para. 10.
3- See e,g, ICESCR, Articles 2(2) and 3; international Covenant on Civil and 

Political Rights (iCCPR), Articles 2(1), 3 and 26; international Convention on 
the elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), Article 2(1); 
Convention on the elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW), Article 2; Convention on the Rights of the Child (CRC), Article 2(1) 
and Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Article5.
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بشـر ایجـاب می کنـد کـه دولت هـا هنـگام تدویـن سیاسـت ها و سـایر ابتـکارات عمل 
مربـوط بـه کاهـش فقـر، تعهـدات بین المللی حقوق بشـری خـود را در نظـر بگیرند. این 
تعهـدات قانونـی الـزام آور بـه نتیجـه نهایـی و همچنیـن فرایندی که اسـتفاده می شـود 
اشـاره دارد. قانـون حقـوق بشـر هـم وظایف و هم نتیجـه را به دولت هـا تحمیل می کند. 
بنابرایـن، تـالش بـرای دسـتیابی به یـک سیاسـت گذاری عینی، اجـرا و نتیجـه آن باید 
مطابـق بـا معیارهـای حقوق بشـر باشـد. انطبـاق نتایـج و فرایندها با هنجارهـای حقوق 
بشـر در برابـر چنـد عامـل ارزیابـی می شـود: 1- تفکیک اصـول حقوق بشـر )مانند عدم 
تبعیـض، شـفافیت، پاسـخگویی و مشـارکت( 2- برخـی تعهـدات رویـه ای معیـن، مانند 
وظیفـه اولویـت دادن بـه حاشـیه ای ترین، محروم  تریـن و گروه های آسـیب پذیر در سـایر 
بخش هـای جامعـه، مشـارکت مؤثـر و معنـادار کسـانی کـه تحـت تأثیر این سیاسـت ها 
هسـتند ماننـد شـفافیت، دسترسـی به اطالعـات و مکانیسـم های پاسـخگویی؛ و 3- در 
زمینـه معیارهـای اساسـی که در رابطـه با حقوق خاص تهیه شـده اند )مانند مـواردی که 
توسـط کمیتـه حقـوق اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگـی در رابطه با حق تأمیـن اجتماعی، 

آموزش و بهداشت تهیه شده است(.  
عـالوه بـر ایـن، حقوق بشـر یک ابزار تحلیلی برای بررسـی سـطوح مختلـف تعهدات 
دولت هـا در رابطـه با ریشـه کن کردن فقر ارائه می دهد. سـه سـطح تعهدات بـه احترام1، 
حمایـت و تحقـق حقوق بشـر اشـاره دارد.2 تعهـد به احتـرام ایجاب می کند کـه دولت ها 
فـوراً از بـه  خطرافتادِن بهره منـدی از هرگونه حقوق داخلی و خارج از سـرزمین جلوگیری 
کننـد، از جملـه تأثیرگـذاری روشـی کـه موجـب ایجـاد یا تشـدید فقر شـدید می شـود. 
1- obligation to respect
2-	While	 this	 analytical	 framework	 was	 first	 developed	 in	 regard	 to	 economic,	

social and cultural rights (see, e.g. Henry Shue, Basic rights: subsistence, 
affluence	and	US	foreign	policy	(Princeton:	Princeton	University	Press,	1996);	
e/CN.4/Sub.2/1987/23; CeSCR, General Comments 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19 and 21), it is widely accepted that it applies to all human rights.
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بـرای مثـال، دولت هـا بایـد اثـرات احتمالـی حقوق بشـر را بـر سیاسـت های کاهش فقر 
ارزیابـی، شناسـایی و بررسـی کنند. تعهد به حمایت شـامل انجام کلیـۀ اقدامات ضروری 
بـرای حمایـت از افـرادی کـه در فقر شـدید به سـر می برنـد، محافظت در برابـر اقدامات 
یـا نادیـده گرفتـن طرف هـای ثالـث )ماننـد شـرکت ها و مؤسسـات تجـاری و نیـز افراد 
قدرتمندتـر( اسـت کـه می توانـد حقـوق آن هـا را تهدیـد کنـد یا به خطـر بیانـدازد. تعهد 
بـه تحقـق ایـن حقـوق نیازمنـد ایـن اسـت کـه دولت هـا اقدامـات مثبتـی را در جهـت 
تسـهیل بهره منـدی از حقوق بشـر انجام دهند، مانند ایجاد سـاز و کارهـای نهادی برای 

جلوگیری از نقض حقوق بشر. 
نهایتـاً، حقـوق بشـر انگیـزه سیاسـی را فراهـم کـرده و بـرای اقداماتـی در جهـت 
ریشـه کن کـردن فقر، مشـروعیت به وجـود مـی آورد. از آن جا کـه اسـتانداردهای حقوق 
بشـر بر اسـاس هنجارهای پذیرفته شـدۀ جهانی، تعهدات الـزام آور قانونی هسـتند، دارای 
مشـروعیت و قابـل اجرایـی بـوده و بسـتری فراهم می کنند کـه تعهدات سیاسـی در آن 
بسـیج شـده و انگیـزه ای بـرای سیاسـت گذاران جهـت تحقـق چنیـن تعهداتی به دسـت 
آید. اسـتانداردهای حقوق بشـر همچنین ممکن اسـت بـه ایجاد اجمـاع اجتماعی کمک 
کنـد و بنابرایـن نقـش مهمـی در تأمیـن اولویـت اقدامات کاهـش فقر در سیاسـت های 

بودجه ای و اجتماعی ایفا می کند. 

2. تعهد به حمایت اجتماعی در چهارچوب اعالمیه های حقوق بشر
در ذیـل قوانیـن حقوق بشـر، دولت ها قانوناً متعهـد به ایجاد نظام هـای حمایت اجتماعی 
هسـتند. ایـن وظیفـه مسـتقیماً از حق برخـورداری از تأمیـن اجتماعی منتج شـده که در 
مـاده 9 اعالمیـه بین المللـی حقوق بشـر میثاق بین المللـی حقوق اقتصـادی، اجتماعی و 

فرهنگی )ICESCR( آمده است. 
در رأی عمومـی شـماره 19 در مـورد حـق تأمیـن اجتماعـی، CESCR ویژگی هـای 
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اصلـی ایـن حـق و محتـوای تعهـدات دولت هـا را بیان کـرده اسـت. بنا به نظـر کمیته، 
حـق تأمیـن اجتماعـی حاکـی از دو مقوله غالب اسـت: طرح هـای بیمـه اجتماعی، جایی 
کـه از ذی نفعـان خواسـته می شـود از نظـر مالـی مشـارکت کنند )حـق بیمـه بپردازند(؛ 
طرح هـای حمایـت اجتماعی، اقدامات غیرمشـارکتی )غیربیمه ای( و مالیاتـی که با هدف 
انتقـال منابـع بـه گروه هایـی کـه بـه دلیـل آسـیب پذیری یـا محرومیـت واجـد شـرایط 

هستند، طراحی شده اند.1 

تأمین اجتماعی = حمایت اجتماعی
سـازمان بین المللـی کار و دیگـر اعضـای سـازمان ملـل متحـد بـرای 
اشـاره بـه مزایـای نقـدی و غیرنقدی در زمـان بروز خطـرات و نیازهای 
اجتماعـی از اصطالحـات تأمیـن اجتماعی و حمایـت اجتماعی2 به جای 
یکدیگـر اسـتفاده می کنند. حمایـت اجتماعی در برابر مـوارد ذیل کاربرد 

دارد، ازجمله: 
نبـود درآمـد ناشـی از کار )یـا درآمـد ناکافـی( بـر اثـر بیماری،   .1
ناتوانـی، زایمـان، حـوادث در حین کار، بیـکاری، پیری، یا مرگ 

یکی از اعضای خانواده، 
عدم دسترسی یا دسترسی دشوار به مراقبت های بهداشتی،  .2

حمایـت ناکافـی خانـواده، به ویژه بـرای کودکان و بزرگسـاالن   .3
وابسـته،

فقر جنسیتی و طرد اجتماعی.  .4

1- CESCR, General Comment No. 19, para 4.
2- outreach efforts
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معیارهای حمایت اجتماعی باید شامل موارد زیر باشد:
طرح های پرداخت نقدی،  -
برنامه های کار عمومی،  -

کمک هزینه آموزشی،  -
مزایای بیکاری یا ازکارافتادگی،  -

مستمری های اجتماعی،  -
کوپن های غذایی و توزیع مواد غذایی،  -

معافیت از هزینه مراقبت های بهداشتی یا آموزشی،  -
خدمات یارانه ای.  -

Source: ILO, World Social Security Report 2010/2011: Providing coverage
in time of crises and beyond, 2010, pp. 13-15.

CESCR خاطرنشـان می کنـد کـه دولت های عضو موظف هسـتند بـه تدریج از حق 

تأمیـن اجتماعـی بـرای همـه افـراد درون قلمـرو خـود اطمینـان حاصل کننـد و حمایت 
ویـژه ای را بـرای افـراد و گروه های محروم و حاشیه نشـین ارائه دهنـدCESCR.1  معتقد 
اسـت کـه تحقـق حق تأمیـن اجتماعی بـه معنای این اسـت کـه دولت ها بایـد اقدامات 
الزم را بـرای ایجـاد نظام هـای حمایت اجتماعی ذیـل قوانین داخلی اتخـاذ و از پایداری2 
آن هـا اطمینـان حاصل کننـد. همچنیـن، دولت ها متضمن این باشـند که مزایـا از لحاظ 
میـزان و مـدت ]ارائـه[ کافـی اسـت و مطمئـن شـوند سـطوح و شـرایط مزایـا مطابق با 
اصـول کرامـت انسـانی و عدم تبعیـض باشـد.3 مطابق با حـق تأمین اجتماعـی، دولت ها 
بایـد اطمینـان حاصـل کننـد کـه حمایـت اجتماعی به طـور یکسـان در دسـترس همه 

1- CESCR, General Comment No. 19, Ibid, para 31.
2- Ibid, para. 11
3- Ibid, para. 22.
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افـراد اسـت و از ایـن نظر توجـه آن ها بـه تضمین پوشـش همگانی، معیا رهـای معقول، 
متناسـب و شـفاف؛ اسـتطاعت مالـی و دسـترس پذیری فیزیکـِی ذی نفعان؛ مشـارکت و 

اطالع از ارائه مزایا معطوف شود1.  
براسـاس رویکرد ICESCR، دولت ها از انجام عامدانۀ هرگونه اقدامات واپسـگرایانه،2 
از جملـه در مـورد حـق تأمیـن اجتماعـی، ممنـوع هسـتند؛ مگر این کـه دولت هـا بتوانند 
اثبـات کننـد که ایـن اقدامات پس از بررسـِی کاماًل دقیق سـایر گزینه ها معرفی شـده اند 
و بـه طور صحیح با اسـتناد بـه کلیت حقوِق منـدرج در میثاق نامه توجیه پذیر می باشـند3. 
کاربردهـای قابل توجـه مالی حـق تأمین اجتماعی بـه دولت ها اجـازه نمی دهد تعهد خود 
را مبنـی بـر اولویت بنـدی مناسـب در قانـون و سیاسـت گذاری در مورد تأمیـن اجتماعی 
توجیـه کننـد.4 در صـورت لزوم، کشـورهای در حال توسـعه باید به دنبـال همکاری های 

بین المللی و کمک های فنی برای تحقق تدریجی حق امنیت اجتماعی باشند5.  
یکـی از مهمتریـن نقش هـای اظهارنظـر عمومی شـماره 19 فهم این اسـت که همه 
دولت هـا حداقلـی از تعهـد اصلـی بـرای ارائه یک نـوع تأمیـن اجتماعی بنیـادی را دارند. 

همان طور که CESCR خاطرنشان ساخت، دولت ها وظیفه فوری دارند؛ 
»از دسترسـی به یک طرح تأمین اجتماعی اطمینان حاصل کنند. طرحی 
کـه حداقلی از سـطح پایه ای مزایـا را برای همۀ افـراد و خانواده ها فراهم 
کنـد تـا بتواننـد حداقـل مراقبت هـای بهداشـتی اساسـی، پناهگاه هـای 
ابتدایـی و مسـکن، آب و فاضـالب، مـواد غذایـی و ابتدایی ترین سـطوح 
آموزش وپـرورش را به دسـت آورنـد. اگـر یـک دولـِت عضـو نتوانـد این 
سـطح حداقلـی را بـرای همـه خطـرات و پیشـامدهای موجـود بـا وجود 

1- Ibid, paras. 23 to 27.
2- retrogressive
3- Ibid, para. 42.
4- Ibid, para. 41.
5- Ibid, para. 52.
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بیشـترین منابـع در دسـترس خـود فراهـم کنـد، کمیته توصیـه می کند 
که پس از یک فرایند مشـاوره گسـترده، دسـت به گزینش ریسـک ها و 

پیشامدهای اجتماعی اصلی بزند«.1 
بـه عبـارت دیگـر، هر دولتی نخسـت بایـد حداقـل اسـتاندارد را رعایت کند و سـپس 
بـه تدریج سـطح کافـی از مزایـا را در طول زمان تحقق بخشـد. زمانی یـک دولت عضو 
می توانـد عـدم موفقیـت خـود در تحقـق حداقـل وظایـف اصلـی اش را به کمبـود منابع 
موجـود نسـبت دهد کـه ثابت کند از هیـچ اقدامی برای بـه کارگیری همـۀ منابع -منابِع 
در دسترسـی کـه بـرای بـرآورده کردن این تعهـدات حداقل بـه کار گرفته می شـوند.2 - 

دریع نکرده است. 
بنابراین، تضمین حداقل سطح ضروری حمایت اجتماعی غیرمشارکتی ) غیربیمه ای( یک 
انتخاب سیاستی نیست، بلکه یک تعهد قانونی در ذیل قوانین بین المللی حقوق بشر است.

در عیـن حـال، نظام هـای حمایـت اجتماعی ابزاری هسـتند کـه می توانند بـه دولت ها 
در انجـام وظایـف دیگر حقوق بشـر در قباِل افـراد فقیر کمک کننـد. برنامه های حمایت 
اجتماعـی بـا انتقـال منابع به کسـانی کـه در فقر شـدید به سـر می برند و ایجاد شـرایط 
بـرای کسـب درآمد توسـط ذی نفعان، محافظـت از دارایی های خود و جمع آوری سـرمایه 
انسـانی، ایـن توانایـی را دارنـد کـه در تحقـق برخـی از حقـوق اقتصـادی، اجتماعـی و 
فرهنگـی ماننـد حـق داشـتن یـک زندگـی مناسـب زندگـی- از جملـه غـذای کافـی، 

پوشاک، مسکن3- و همچنین آموزش4 و سالمت5 کمک کنند. 
در حالـی کـه اثـر برنامه هـای حمایـت اجتماعـی بر حسـب اهـداف، طراحی و سـطح 
نهادی شـدن و همچنیـن میـزان توسـعۀ کشـورهایی کـه در آن جـا بـه اجـرا درمی آینـد 
1- CESCR, General Comment No. 19, Ibid, para 59.
2- CESCR, General Comment No. 19, Ibid, para 60.
3-	 ICESCR,	Article	11;	UDHR,	Article	25.
4-	 ICESCR,	Articles	13	and	14;	UDHR,	Article	26.
5-	 ICESCR,	Article	12;	UDHR,	Article	25.
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متفـاوت اسـت، شـواهد محکمـی وجـود دارد مبنی بـر این که ایـن طرح هـا می توانند به 
میـزان قابل توجهـی در کاهـش شـیوع و شـّدت فقر سـهیم باشـند.1 همچنیـن اطمینان 
حاصـل می شـود کـه افـرادی کـه در فقـر زندگـی می کننـد از حداقـِل برخـی حقـوق 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی برخوردارنـد. بـه عنوان مثـال، تخمین زده می شـود در 
نبـود حمایـت اجتماعـی، انتظار مـی رود تقریباً نیمی از سـطح فقـر و نابرابـری کنونی در 

کشورهای OECD وجود داشته باشد.2 
مطالعـات زیـادی نشـان می دهـد که برنامه هـای انتقاالت نقـدی خاص، ماننـد برنامه 
شـبکه ایمنـی تولیـدی اتیوپـی3، طرح ملـی تضمین اشـتغال روسـتایی ماهاتمـا گاندی 
هنـد4، بـه  چالـش کشـیدن مرزهـای کاهـش فقـر بنـگالدش: هدف مندسـازی برنامـه 
فقـرای شـدید5 و طـرح آزمایشـی منطقـه اِی انتقـاالت نقـدی اجتماعـی کامولـو زامبیا6 
همگـی سـطح تغذیـه را بهبود داده انـد7، بنابراین تعداد بیشـتری از افـراد می توانند از حق 
داشـتن غـذای مناسـب برخوردار شـوند. 8در کشـورهایی ماننـد برزیل و پاراگوئـه، برنامه 
وعده هـای غذایـی در مدرسـه و توزیع سـبدهای غذایی نقش مهمـی در تضمین مزایای 

برای مطالعه جامع درباره برنامه های پرداخت نقدی نگاه کنید به:  -1
Armando Barrientos, and Miguel Niño-Zarazúa, The effects Of non-contributory 
social transfers in developing countries: A Compendium, (Manchester: Brooks 
World	 Poverty	 institute,	 University	 ofManchester,	 2010)
2- Social Protection Floor for a Fair and Inclusive Globalization: Report of 

the Advisory Group chaired by Michelle Bachelet (international Labour 
Organisation, 2011), xxiv.

3- Ethiopia’s Productive Safety Net Programme
4- India’s Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme
5- Bangladesh’s Challenging the Frontiers of Poverty Reduction: Targeting the 

Ultra Poor Programme
6- Zambia’s Kalomo District Pilot Social Cash Transfer Scheme
7- Armando Barrientos and Miguel Niño-Zarazúa, The effects of non-contributory 

social transfers in developing countries: A Compendium, (Manchester: Brooks 
World	Poverty	institute,	University	of	Manchester,	2010),	14.

8- ICESCR, Article 11(1).
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چشـمگیر در جهـت کاهـش شـیوع گرسـنگی ایفـا کـرده اسـت. نقـش کامـل حمایت 
اجتماعـی در تضمیـن تحقـق حـق برخـورداری از غذا توسـط کمیته امنیـت جهانی مواد 
غذایـی سـازمان ملـل متحـد1 صریحاً مـورد تأیید واقع شـده اسـت. این کمیتـه در اکتبر 
2010 از هیئـت سـطح عالـی متخصصـان در زمینه امنیـت غذایی و تغذیـه2، انجام یک 
مطالعـه جامـع در مـورد حمایـت اجتماعـی بـه عنوان ابـزاری بـرای بهبود دسترسـی به 
مـواد غذایـی و ایمنـی مـواد غذایی را خواسـتار شـد.3 در پیش نویس ایـن مطالعه، هیئت 
سـطح عالـی خاطرنشـان می کنـد که »حمایـت اجتماعـی و امنیـت غذایی از اهـداف و 
همچنیـن زمینه هـای تحقـق حـق اساسـی بشـر برای غـذا و رهایـی از گرسـنگی برای 

همه انسان ها است ...«.4 
برنامه هـای حمایـت اجتماعـی نیـز در تحقـق حـق آمـوزش نقـش دارند. بـرای مثال، 
شـواهد تجربـی نشـان می دهـد کـه انتقـاالت نقـدی بـه خانواده هـا بـرای هزینه هـای 
مربـوط بـه مدرسـه5 و برنامه هـای غذایـی در مدرسـه یـا ابتکاراتـی کـه بـرای پرداخـت 
یارانـه بـه خانواده هـای کم درآمـِد دارای فرزنـد تأثیـر مثبتـی در میزان حضـور در مدارس 
باالتـر می گذارنـد.6 برنامه هـای بـدون تمرکـز صریـح بر مدرسـه نیـز می توانند بر سـطح 
تحصیـالت کـودکان تأثیر مثبـت بگذارند؛ بـه عنوان مثـال، تحقیقات نشـان می دهد که 
1-	 UN	Committee	on	World	Food	Security
2- High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition
3- The study will be presented to the Committee on World Food Security’s plenary 

session in October 2012. For further information, see SocialProtection for Food 
Security: A zero draft consultation paper (High Level Panel of experts on Food 
Security and Nutrition, 2012), accessedApril 26, 2012, http://www.csm4cfs.org/
files/SottoPagine/37/hlpe_sp.pdf.

4- ibid, 95.
5- The Contribution of Social Protection to the Millennium Development Goals 

(Washington, D.C: The World Bank, 2003), 4; A/HRC/11/9, p. 19.
6- Armando Barrientos and Rebecca Holmes, Social Assistance in Developing 

Countries	Database	(Manchester:	Brooks	World	Poverty	institute,	The	University	
of Manchester, and the Overseas Development institute, 2006).
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مسـتمری های اجتماعی )مسـتمری های غیربیمه ای برای افراد مسـن( در برزیل، آفریقای 
جنوبی و نامیبیا، برای پرداخت شـهریه مدارس نوه ها اسـتفاده شـده اسـت.1 عالوه براین، 
در برخـی مـوارد، سـرمایه گذاری در زیرسـاخت ها از جملـه مـدارس2 و همچنیـن راه هـا و 
پل هـا، از طریـق برنامه هـای کار عمومی، دسترسـی بـه امکانات آموزشـی و کیفیت آن ها 
را بهبـود می بخشـد. مطالعات متعدد نشـان دهنده تاثیـر مثبت چنین سـرمایه گذاری هایی 
در میـزان ثبت نـام در دبیرسـتان ها و سـال های کل آمـوزش در جوامع اسـت. 3برنامه های 
حمایـت اجتماعـی حتـی اثـرات مثبتـی در خروجی هـای آمـوزش و پـرورش در ارتباط با 
خانواده هـای غیرذی نفـع دارد: تجربـه برنامـه فرصت هـا در مکزیـک4 نشـان داد کـه نرخ 
ثبت نـام مـدارس بیـن کـودکان غیرذی نفـع در مناطقـی کـه بـه دلیـل بـه اصطـالح اثر 

همساالن در این برنامه شرکت کرده اند، افزایش یافت5.  
بـه  کـودکان  کار  کاهـش  بـا  می توانـد  همچنیـن  اجتماعـی  حمایـت  برنامه هـای 
حقوق شـان کمـک کنـد. شـواهدی از آمریـکای التین حاکی از این اسـت که دسترسـی 
بیشـتر خانواده هـا بـه ابزارهـای مدیریت ریسـک، مانند مزایـای بیکاری یـا معلولیت، به 

1- See, for example, Stephen Devereux, Social protections in Namibia and South 
Africa, (Sussex: institute of Development Studies, 2001); irineu evangelista de 
Carvalho Filho, Household Income as a Determinant of Child Labour and School 
Enrolment in Brazil: Evidence From a Social Security Reform (international 
Monetary Fund, 2008).

2- The Contribution of Social Protection to the Millennium Development Goals 
(Washington, D.C: The World Bank, 2003), 12-13.

3- L. Sherburne-Benz, L.B. Rawlings and J. Van Domelen, Evaluating Social 
Fund Performance: A Cross-Country Analysis of Community Investments 
(Washington, D.C: The World Bank, 2003).

4- Mexico’s Oportunidades
5- Rafael Perez Ribas, Fabio Veras Soares, and Guilherme issamu Hirata, “The 

impact of CCTs – What We Know and What We Are Not Sure About,” in 
Poverty in Focus: Cash Transfers, Lessons from Africa and Latin America 
(Brazil: international Poverty Centre for inclusive Growth, 2008), 12.
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طور مستقیم شیوع کار کودکان را کاهش داده است.1  
همچنیـن علی رغـم موانـع اقتصـادی بنیـادی کـه منجـر بـه چالش هـای سـالمتی 
می شـود، حمایـت اجتماعـی در بهبـود ظرفیت افـراد فقیر بـرای بهره منـدی از باالترین 
سـطح قابل دسـتیابی سـالمت جسـمی و روحی تأثیرگـذار بوده اسـت2. به عنـوان مثال، 
از میـان برداشـتن موانـع مالـی و انتقـاالت نقـدی بـه خانواده هـاِی دارای نـوزاد، به طور 
قابـل مالحظـه ای معاینه هـای منظم پزشـکی را افزایـش و خطر مرگ و میـر کودکان را 
کاهـش داده اسـت.3 ایـن برنامه هـا همچنیـن در بهبـود ایمن سـازی و بازدیدهای منظم 
سـالمتی در بیـن کـودکان، کاهـش شـیوع بیمـاری و مـرگ زودرس موثر بوده انـد.4 به 
طـور مشـابه، انتقـال مـواد غذایی به  طـور قابل توجهی سـوءتغذیه را در کـودکان کاهش 

داده است.5  
برنامه هـای حمایـت اجتماعـی همچنیـن می توانـد باعث ارتقاء سـالمت مـادر و بهبود 
برخـورداری زنـان از حـق سالمتی شـان شـود. ارزیابی هـا از طـرح جانتـوس پـرو6، یـک 

1- F.C. Rosati, A. Cigno and Z. Tzannatos, Child Labor Handbook, Social 
Protection Discussion Paper No. 0206 (Washington, D.C.: The World Bank, 
2002).

2-	 UDHR,	Article	25;	ICESCR,	Article	12.
3- Armando Barrientos and Rebecca Holmes, Social Assistance in Developing 

Countries Database (Manchester: Brooks World Poverty institute, The 
University	 of	 Manchester,	 and	 the	 Overseas	 Development	 institute,	 2006).	
J.M.	Aguero,	M.R.	Carter	and	i.	Woolard,	“The	impact	of	Unconditional	Cash	
Transfers on Nutrition: The South African Child Support Grant,” International 
Poverty Centre Working Paper 29, (2007).

4- Armando Barrientos and Miguel Niño-Zarazúa, The effects of non-contributory 
social transfers in developing countries: A Compendium, (Manchester: Brooks 
World	Poverty	institute,	University	of	Manchester,	2010),	15.

5- Armando Barrientos and Rebecca Holmes, Social Assistance in Developing 
Countries	Database	(Manchester:	Brooks	World	Poverty	institute,	The	University	
of Manchester, and the Overseas Development institute, 2006).

6- Peru’s Juntos scheme
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برنامـه انتقـاالت نقـدی مشـروط، نشـان می دهـد که مراجعـات قبـل و بعـد از زایمان به 
کلینیک هـای بهداشـتی تقریبـاً 65٪ افزایـش یافتـه و در زایمان هـاِی در منـزل و میزان 
بـاالی مـرگ و میـر مادران، کاهش وجود داشـته اسـت.1 شـواهد همچنین اثـرات مثبت 
نظام هـای حمایـت اجتماعـی را بر زندگی مبتالیان بـه اچ آی وی/ ایدز و خانواده ها یشـان 
نشـان می دهـد. در برخـی کشـورهای آفریقایی کـه اچ آی وی/ ایدز در آن شـایع اسـت، 
مسـتمری های بازنشسـتگی همگانـی، زندگـی یتیمـان مبتـال بـه ایـدز را کـه توسـط 

مادربزرگشان پرورش یافته اند، به میزان قابل توجهی بهبود بخشیده است.2 
ایـن تأثیرات سـودمند نظام هـای حمایت اجتماعی بـر بهره مندی از حقـوق اقتصادی، 
اجتماعـی و فرهنگـی، ادعـای وجـود رابطه قـوی و هم افزایی بین حقوق بشـر و حمایت 
اجتماعـی را تقویـت می کند. حقوق بشـر تعهـدات قانونی برای اجـرای نظام های حمایت 
اجتماعـی و اسـتانداردهایی بـرای طراحـی، اجـرا و ارزیابـی چنیـن نظام هایـی را ایجـاد 
می کنـد. بـه نوبه خود، اجـرای حمایت اجتماعی تحقـق تعداد دیگـری از تعهدات مربوط 
بـه حقوق بشـر - موارد مربـوط به بهره مندی از حداقل سـطح حقوق اساسـی اقتصادی، 
اجتماعـی و فرهنگـی- را تسـهیل می کنـد. بـا ایـن وجـود، موفقیـت یـا عدم موفقیـت 
نظام هـای  حمایـت اجتماعـی در تحقق حقوق بشـر تا حـدود زیادی به این بسـتگی دارد 
کـه آیـا چنیـن نظام هایی مطابق اسـتانداردهای الزم بـرای حقوق بشـر و تعهداتی که به 
آن هـا اعمـال می شـود عمـل می کننـد؟ در بخـش زیـر چارچـوب مبتنی بر حقوق بشـر 

برای طراحی، اجرا، نظارت و ارزیابی نظام های حمایت اجتماعی ارائه شده است. 

1- Armando Barrientos and Miguel Niño-Zarazúa The effects of non-contributory 
social transfers in developing countries: A Compendium, (Manchester: Brooks 
World	Poverty	institute,	University	of	Manchester,	2010).	15.

2- .Mark Gorman, Age and Security: How social pensions can deliver effective aid to 
poor older people and their families (London: HelpAge international , 2004), 32.
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در حالـی کـه شـواهد نشـان می دهـد دولت هـا می تواننـد بـا ایجاد یـا تقویـت نظام های 
اجتماعـی، تعهـدات خـود را برای ارائه حداقل سـطح حقوق اساسـی اقتصـادی، اجتماعی 
و فرهنگـی بـرای کسـانی کـه در فقـر زندگـی می کننـد رعایت کننـد، چارچـوب حقوق 
بشـر نیـز دولت هـا را بـه طراحـی، اجـرا، نظـارت و ارزیابی چنیـن برنامه هایـی مطابق با 
ایـن چارچـوب ملـزم می کند. اگرچه حقوق بشـر پاسـخی به تمام چالش هـای پیش روی 
سیاسـت گذاران هنـگام طراحـی برنامه هـای حمایـت اجتماعـی نمی دهد، اما آن هـا را به 
رعایـت تعهـدات قانونـی مربوط بـه روند کلی اجـرای برنامه های حمایـت اجتماعی- که 

در حدود اختیارات دولت های حاکم است - ملزم می کند. 
اتخـاذ رویکـرد حقوق بشـر به حمایـت اجتماعی نه تنهـا به تعهدات بین المللی پاسـخ 
می دهـد بلکـه باعث افزایش اثربخشـی تالش ها بـرای از بین بردن فقر و همسـو کردن 
آن هـا از دیـدگاه کل نگـر مورد نیـاز برای مقابله با ابعاد مختلف فقر می شـود. کسـانی که 
بـه کمـک بیشـتری نیـاز دارند، احتمااًل توسـط یـک برنامـه حمایت اجتماعـی مبتنی بر 
حقـوق بشـر، کمک هایی دریافـت می کنند که در کاهـش فقر و رفع محرومیت هایشـان 
مؤثرتـر و پایدارتر اسـت؛ زیرا سـازوکارهای مشـارکتی و پاسـخگویی بـا تضمین دریافت 
صـدای ذی نفعـان حمایـت اجتماعـی، در نظـر گرفتـه شـده و همچنیـن برنامه هـا برای 
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پاسخگویی به نیازهای آن ها طراحی شده اند. 
در ادامـه بـه تشـریح اصول اساسـی چارچوب حقوق بشـر در مـورد برنامه های حمایت 

اجتماعی می پردازیم. 

1. ایجاد چهارچوب قانونی و نهادی مناسب و انتخاب راهبردهای بلندمدت
جنبـه اصلـی رویکـرد حقـوق بشـر این اسـت که برنامه هـای حمایـت اجتماعـی باید در 
چارچـوب  حقـوق ملـی گنجانده و تعریف شـود و توسـط یـک اسـتراتژی و برنامه عملی 
ملـی مـورد حمایـت قرار گیـرد.1 تجربیـات موفـق نظام های حمایـت اجتماعـی عبارتند 
از: اسـناد قانونـی کـه حـق اسـتفاده از مزایـای حمایت اجتماعـی را ایجاد کـرده و ضمن 
کسـب اطمینـان از مانـدگاری این ابتـکار عمل ها، بـه صاحبان حق توانایـی قانونی برای 
اسـتفاده از حقـوق خـود را می دهنـد.2 موفقیت این نظام ها در کشـورهایی ماننـد برزیل و 
آفریقـای جنوبـی تـا حـدودی به دلیـل وجود مقـررات قانونـی خـاص تضمین کننده حق 
فـرد بـرای حمایـت اجتماعـی و تعییـن معیارهایی اسـت که مشـارکت همـه ذینفعان را 

هماهنگ می کند.3  
بـا ایـن وجـود، در بسـیاری از مـوارد، برنامه هـای حمایـت اجتماعـی در صـورت عدم 
وجـود یـک چارچـوب قانونـی مناسـب، فقـط بـر اسـاس مصوبـات ریاسـت جمهـوری، 

1- CeSCR, General Comment No. 19, para. 67.
2- Degol Hailu, Marcelo Medeiros and Paula Nonaka, “Legal Protection for Cash 

Transfers: Why We Need it,” in Poverty in Focus: CashTransfers, Lessons from 
Africa and Latin America, (Brazil: international Poverty Centre for inclusive 
Growth, 2008), 28.

3- For example, the 1988 Constitution of Brazil recognises the right to social 
protection, and Law 10.836/2004 stipulates the right to a basic income in order 
to obtain food, education and health care. in South Africa, the Social Assistance 
Act (Act 13 – 2004), charges the national government with responsibility for 
social security grants.
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بیانیه هـای سیاسـت گذاری و یـا دسـتورالعمل های سـاده عملیاتـی اجرا می شـوند. عالوه 
بـر ایـن، طرح هـای آزمایشـی و برنامه هایی که از طریـق منابع خارجی تأمین می شـوند، 

غالباً مبتنی بر دستوالعمل های عملیاتی و بدون مجوز قانونی هستند. 
فقـدان یـک چارچـوب قـوی قانونی و نهـادی و یک اسـتراتژی طوالنی مـدِت مکمل 
می توانـد بـه طـور جـدی بهره منـدی از حقـوق بشـر توسـط ذی نفعـان برنامـه را تهدید 
کنـد. در صـورت عـدم وجـود چارچـوب قانونـی کامـاًل تثبیت شـده، برنامه هـا در برابـر 
دخالت هـای سیاسـی آسـیب پذیرتر هسـتند و دخالـت طوالنی مـدت مقامـات دولتـی در 
کلیـۀ مراحـل آن تضمیـن نشـده و برنامه هـا به عنـوان یک حـق ذاتی اجتماعـی یا حق 

ذی نفع تلقی نمی  شوند. 
بـرای حصـول اطمینـان از یـک سیسـتم حمایـت اجتماعـی قـوی، مؤثـر، شـفاف و 
پاسـخگو، ذی نفعان باید بتوانند کسـانی را که مسـئولیت تعیین شـرایط احراز برای آن ها 
دارنـد شناسـایی کننـد. ایـن تضمیـن می دهـد که نه تنهـا تغییـرات سیاسـی موجودیت 
نظـام حمایـت اجتماعـی را بـه مخاطـره نمی انـدازد بلکـه ممکن اسـت به همـان اندازه 
بـرای دولـت جدیـد از نظـر سیاسـی ارزشـمند باشـد. بـه عنـوان مثـال، در غیـاب یـک 
چارچـوب قانونـی بـرای حمایـت اجتماعـی در نیکاراگوئـه، برنامـۀ موفق شـبکه حمایت 
اجتماعـی1 بعـد از انتخابات توسـط دولت بعدی به طور ناگهانی تعطیل شـد و مشـکالتی 
را بـرای کسـانی کـه از ایـن برنامه منتفع شـده و یـا تا حد زیـادی به این برنامه وابسـته 

بودند ایجاد کرد.2 
چارچوب هـای قانونـی و نهـادی نقش اساسـی در تضمین این امر دارنـد که ذی نفعان 
می تواننـد حـق خـود را مطالبـه و به نقـض حقوق خود اعتـراض کنند و اطمینـان بیابند 
کـه برنامـه حمایـت اجتماعـی از چرخـه سیاسـی فراتـر رفتـه و بـرای اهداف سیاسـی 
1- Red de Proteccinَ Social
2- Simone Cecchini, “Do CCT Programmes Work in Low-income Countries?” 

International Policy Centre for Inclusive Growth One Pager 90 (2009).
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دستکاری نمی شود.  
عـدم وجـود یـک اسـتراتژی روشـن و ترتیبـات نهـادی ضـرورت حمایـت از حقـوق 
ذی نفعـان را کاهـش داده و پیشـرفت در کاهـش فقـر در توسـعه، تحقـق حقوق بشـر و 
انباشـت سـرمایه انسـانی را تضعیف می کنـد. در غیاب یک اسـتراتژی بلندمـدت و بدون 
سیسـتم های اجرایـی و ارائـه در محـل، ابتکارات عمـل در مقیاس کوچـک و پروژه های 
آزمایشـی غالبـاً در زمینه هایـی ایجـاد می شـوند کـه هنوز زیرسـاخت کافـی در آن وجود 
نـدارد و برنامه هـا به صورتی تنظیم می شـوند کـه ذی نفعان در معرض خطـر قرار گیرند. 
بـه عنـوان مثـال، برنامـه پیشـرفت خانـواده در گواتمـاال1 بـدون هیچ سیسـتم مدیریت 
اطالعاتـی بـرای ثبت نـام ذی نفعـان راه انـدازی شـد و در حـوادث جمعـی پرداخت هـا به 
صـورت نقـدی انجـام شـد.2 برنامـه Bolsa da Mãe در تیمـور در اصـل بـدون تحقیق 
کافـی و ارزیابی هـای الزم اجـرا شـده بـود کـه در نهایـت منجر بـه تضعیـف معیارهای 

شایستگی گردید.3  
در صورتـي کـه برنامه هـا و مداخـالت حمایـت اجتماعـي توسـط قانون بـا رویکردی 
کامـل کـه ثبـات مالـي را تضمیـن نکـرده و قابـل اعتمـاد و مطمئن نباشـد، از ریسـک 
ناپایـداری برخـوردار خواهـد بـود و ممکـن اسـت با تغییـر دولت خاتمـه یابد؛ کـه در آن 
افـراد ذی نفـع بـه دلیـل از دسـت دادن ناگهانـی درآمـد یا دیگـر حمایت هـا، در وضعیت 

دشوارتری نسبت به قبل از اجرای برنامه، به حال خود رها می شوند. 
یـک چارچـوب حقوقـی، نهادی و اسـتراتژی ملی، پیش نیازی اساسـی بـرای اطمینان 
از تعهـد نهادینه شـده بلند مـدت بـرای تأمین منابـع کافی مالـی و انسـانی در برنامه های 
حمایـت اجتماعـی اسـت. به عنـوان مثـال، هنگامی کـه برنامه هایی در مقیـاس کوچک 
یـا آزمایشـی در غیـاب تعهـدات تأمیـن اعتبار بلندمـدت اجرا می شـوند -به ویژه توسـط 
1- Guatemala’s Mi Familia Progresa
2- ibid.
3- A/HRC/20/25/Add.1.
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اهداکنندگان خارجی- اهداف برنامه ها، از جمع شـدن سـرمایه انسـانی به سمت دستیابی 
بـه دسـتاوردهای کوتاه مـدت در کاهـش فقر تغییـر می کند.1 بـه عنوان مثـال، تجربه در 
هنـدوراس نشـان می دهـد کـه در مـواردی کـه وام هـای دریافت شـده از منابـع خارجی 
مشـروط بـه شـرایط کوتاه مـدت باشـد، چنیـن برنامه هایـی عموماً قـادر بـه تأثیرگذاری 

طوالنی مدت بر روی ذی نفعان نیستند.2  
دسـت کم، یـک چارچـوب قانونـی و نهـادی باید: 1- شـامل شـرایط دقیق اسـتحقاق 
در برنامه هـای حمایـت اجتماعـی باشـد، 2- مکانیزم هایـی را برای اطمینان از شـفافیت و 
دسترسـی بـه اطالعـات در مـورد برنامه های موجـود فراهـم آورد، 3- نقش هـا و وظایف 
مختلـف را بـرای همـه افراد درگیر در اجـرای برنامه تعریف کند )به عنـوان مثال، دولت ها 
در سـطح ملـی و محلـی و سـازمان های جامعـه مدنـی(، 4- الزامات مالـی طوالنی مدت، 
تضمیـن کفایـت و پیش بینـی مزایـا، 5- ایجـاد مکانیزم هـای شـکایت و تجدیدنظـر در 

دسترس و 6- برقراری کانال های مشارکت برای ذی نفعان را تنظیم کند. 
کارآمـدی نظام هـای  حمایـت اجتماعـی همچنیـن نیازمنـد اتخـاذ قوانیـن حمایتی 
توسـط دولت هـا بـرای اطمینـان از عدالـت و عدم تبعیـض اسـت. بـه عنـوان مثـال، 
در بیشـتر کشـورها آسـیب پذیری زنـان در برابـر فقـر تنهـا بـا حمایت هـای اجتماعی 
تغییـر نمی کنـد. اقداماتـی از قبیـل تضمین دسترسـی زنان بـه زمین و منابـع تولیدی، 
دسترسـی بـه اعتبـار، حقـوق وراثـت منصفانـه، ظرفیـت کامـل حقوقی، دسترسـی به 
عدالـت و رفـع محدودیـت فعالیت هـای آنان برای اسـتراتژی های مؤثر توسـعه بسـیار 
مهـم اسـت. عـالوه بر این پیشـگیری، محافظت و مجـازات اعمال خشـونت آمیز علیه 
زنـان و دختـران بـرای بهبـود سـطح زندگـی آن ها ضـروری اسـت. در همین راسـتا، 

1- Charity Moore, “Why Sources of Funding for CCTs Matter in Honduras and 
Nicaragua,” in Poverty in Focus: Cash Transfers, Lessons from Africa and Latin 
America (Brazil; international Poverty Centre for inclusive Growth, 2008), 11.

2- ibid.
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اسـتانداردهای بین المللـی حقـوق بشـر، بـه ویـژه کنوانسـیون رفـع هرگونـه تبعیـض 
علیه زنانCEDAW( 1( و کنوانسـیون حقوق کودک2 )CRC(، تعهدات مشـخصی را 
بـرای دولت هـا ایجـاد می کننـد که در صـورت تبعیـت از آن، اثـر برنامه هـای حمایت 

اجتماعی را افزایش می یابد. 
از ایـن رو، دولـت بـرای ایـن که نظام های حمایـت اجتماعی با تعهدات حقوق بشـری 

بین المللی هماهنگ شوند باید از توصیه های ذیل اطمینان حاصل کند: 

توصیه  1
دولت هـا بایـد دسـت کم سـطوح بنیـادی حداقلـی از حمایـت اجتماعـی 
غیرمشـارکتی )بـدون پرداخـت حـق بیمـه( را نـه به عنـوان یـک گزینـۀ 
سیاسـتی، بلکـه به عنـوان تعهـدی قانونـی ذیـل قوانیـن بین المللـی حقوق 

بشری تأمین کنند. 

توصیه 2
حـق تأمیـن اجتماعـی باید در قوانیـن داخلی گنجانده شـده و تـا حد امکان 

در قانون اساسی حفظ شود. 

توصیه 3
نظام هـای حمایـت اجتماعـی بایـد از طریق قانـون تثبیت و تعریف شـوند؛ 
بـا یک راهبـرد بلندمدت مورد حمایـت قرارگرفته و در یـک چارچوب نهادی 

بلندمدت مناسب و با تأمین مالی مکفی مستحکم شوند. 

1- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
2- Convention on the Rights of the Child
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توصیه 4
دولت هـا بایـد قوانینی را برای تضمین برابری و دسترسـی بـه خدمات بدون 
هیچ گونـه تبعیضـی اتخـاذ کننـد و اقدامـات مثبتی را بـرای توانمندسـازی 
کسـانی کـه از تبعیـض سـاختاری رنج می برنـد انجام دهنـد. ماننـد: زنان، 

افراد معلول، بومیان، اقلیت ها و سالمندان. 

2. اتخاذ سیاست های جامع، منسجم و هماهنگ
ماهیـت وابسـتگی متقابـل و تفکیـک ناپذیـری حقـوق بشـر، اتخـاذ یک رویکـرد جامع 
بـرای کاهـش فقـر را ضـروری می سـازد. ایـن رویکـرد مسـتلزم آن اسـت کـه دولت ها 
شـبکه ای از سیاسـت ها و برنامه هـا را ایجـاد کـرده تـا بـه طـور جمعـی از تحقـق همـه 

حقوق بشر و حداکثر سطح توسعه حمایت کنند. 
برنامه هـاي حمایـت اجتماعـي نباید بـراي همه مسـائل اقتصادي و اجتماعـي در نظر 
گرفتـه شـود، بلکـه بایـد به عنـوان یکـي از عناصر اسـتراتژي گسـترده توسـعه با هدف 
غلبـه بـر فقر و تحقق حقوق بشـر باشـد. به همین منظـور - به حداکثر رسـاندن کارآیی 
حمایـت اجتماعـی در بهبـود زندگی ذی نفعـان- ایده های حمایت اجتماعی با سیاسـت ها 

و برنامه های طراحی شده توسط دولت، باید مکمل هم باشند. 
شـکاف و عدم هماهنگـی برنامه ها، بازیگران و سـطوح دولتِی مسـئول اجرای حمایت 
اجتماعـی در چارچوب وسـیع تر اسـتراتژی های توسـعه ملی، احتمـال ناکارآمدی طرح ها 
را افزایـش داده و باعـث نادیـده گرفتـن حقـوق افـرادی می شـود کـه در فقـر زندگـی 
می کننـد. زمانی کـه چندیـن برنامه وجـود دارد که هرکـدام از آن ها توسـط وزارتخانه ها 
یـا سـازمان های مردم نهـاد اجـرا می شـوند، ایـن خطـر احتمالـی وجـود دارد کـه ابتکار 
عمل هـا بـا هـم همپوشـانی داشـته و اثربخشـی آن هـا تضعیف شـود، همچنیـن ثبات 
مـورد نیـاز برنامه هـای حمایـت اجتماعی بـه منظور اطمینـان از موفقیت آن هـا به خطر 
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بیفتد. به عنوان مثال، شـکاف و بخشی شـدن اسـتراتژی حمایت اجتماعی در بنگالدش 
منجـر بـه ایجـاد بیـش از چهـل برنامه »شـبکه ایمنی« شـده اسـت کـه اکثـر آن ها از 
بودجـه کافـی برخـوردار نبـوده و هریک توسـط چندیـن وزارت خانه مدیریت می شـده و 
اغلـب به طـور مسـتقل و بـدون هماهنگـی کافی و یـا همکاری بـا برنامه هـای مربوطه 
عمـل می کردنـد. چنیـن اختالالتی هـر دو خطای شـمول و طرد را ترغیب کرده اسـت، 
در نتیجـه هـدر رفتـن مالـی و سـوء مدیریت باعث تضعیـف عملکرد چنیـن برنامه هایی 
در جهـت گسـترش پوشـش و بهبـود هدف گـذاری می شـود. برآوردهـا نشـان می دهـد 
کـه تنهـا 23 درصـد از فقیرتریـن گروه های بنگالدش که اسـتحقاق بهره منـدی از این 
برنامه هـا را داشـتند1، کمک هـا را دریافـت کردند و برخورداری از برابـری و عدم تبعیض 

در این مورد به مخاطره افتاد.  
همان طـور کـه بانـک جهانـی یـادآور شـد، دوبـاره کاری یـا عـدم هماهنگـی در 
برنامه هـا و ابتـکار عمل هـا - بـه ویـژه برنامه هـای مربـوط بـه کشـورهای کـم 
درآمـد- مقـرون بـه صرفـه بـودن و ریسـک پذیـری آن هـا را تضعیـف می کنـد2. 
عـدم هماهنگـی مؤثـر از منظـر حقـوق بشـر نیـز مسئله سـاز اسـت، زیـرا امـکان 
تخصیـص مسـئولیت یـا شناسـایی افـرادی که مسـئولیت جنبه هـای اجرایـی آن را 
بـر عهـده دارنـد نمی دهـد. بـرای مثـال، تحلیـل برنامه هـای حمایـت اجتماعـی در 
زامبیـا نشـان می دهـد کـه بسـیاری از ذی نفعـان مطلـع نیسـتند کـه کدام سـازمان 
دولتـی یـا غیردولتـی مجری برنامه هایی اسـت که اجتماع شـان از آن نفـع می برند.3 

1- Poverty Assessment for Bangladesh: Creating opportunities and bridging the east-
West divide,” The World Bank Bangladesh Development Series (2008): xxiii.

2- Resilience, Equity and Opportunity: The World Bank’s Social Protection and Labour 
Strategy 2012–2022 (Washington, D.C: The World Bank, 2012), 38. Accessed 
on April 26, 2012, http://siteresources.worldbank.org/SOCiALPROTeCTiON/
Resources/280558-1274453001167/7089867 1279223745454/7253917-1291314 
603217/SPL_	Strategy_2012–22_FiNAL.pdf.	

3- A/HRC/14/31/Add.1, para. 56.
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ایـن وضعیـت ظرفیـت ذی نفعـان را بـرای پیگیـری، آگاهـی از حقـوق و مشـارکت 
در سـازوکارهای پاسـخگویی تضعیـف می کنـد. فقـدان چارچوبـی مشـخص بـرای 
حمایـت اجتماعـی موجـب از میـان رفتـن شـفافیت در خصـوص نقـش برنامه های 
موجـود می شـود. تمرکـز ایـن برنامه ها بـر روی کاهش فقر اسـت و فقدان شـفافیت 

باعث انتخاب نادرست راهبرد متناسب می شود.  
عنصـر اساسـی نهایـی یـک راهبـرد جامـع و هماهنـگ حمایـت اجتماعـی، تعهـد 
نهادی شـدۀ طوالنی مدتـی بـرای تقویـت راهبـرد حمایـت اجتماعـی ملی دولت اسـت. 
بـدون تضمیـن پایـداری مالـی طوالنی مـدت و حمایت لجسـتیکی که الزمـۀ آن ایجاد 
ظرفیـت نهادی بـرای همه ذی نفعاِن مسـئول اجرای حمایت اجتماعی اسـت، ذی نفعان 
نمی تواننـد بـه طـور موثـر اجـرای ابتکارات شـان را برنامه ریـزی و مدیریـت کـرده و بـا 
اطمینـان کامـل بـه نتیجـه دهی این ابتـکارات اتـکا کنند. حتـی زمانی کـه برنامه های 
حمایـت اجتماعـی توسـط کمک های بین المللی تأمیـن مالی و توسـط بازیگران خارجی 
اجـرا می شـود، دولـت بایـد از هماهنگـی منابـع اطمینان حاصـل کرده و ظرفیت سـازی 
کنـد و رفتـه  رفتـه مسـئولیت اجرا و تأمیـن مالی نظام هـای حمایت اجتماعـی را بر خود 

الزم بداند. 
از ایـن رو، دولـت بـرای ایـن که نظام های حمایـت اجتماعی با تعهدات حقوق بشـری 

بین المللی هماهنگ شوند باید از توصیه های ذیل اطمینان حاصل کند: 

توصیه 5
برنامه هـای حمایـت اجتماعی بایـد به عنوان بخش اساسـی از یـک راهبرد 
توسـعه ای وسـیع تر دیده شـود که بـرای کاهش فقـر- در راسـتای تحقق 
حقـوق اقتصادی، اجتماعـی، فرهنگی، مدنی و سیاسـی- رویکـردی جامع و 

کل گرایانه اتخاذ می کند. 
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توصیه 6
دولت هـا بایـد راهبـرد حمایـت اجتماعـی منسـجم و هماهنگـی را طراحـی 
کننـد که شـکاف ها را کاهـش داده و از ظرفیت سـازی برای همـه ذی نفعان 

اجرای برنامه های حمایت اجتماعی اطمینان حاصل کنند. 

توصیه 7
دولت هـا بایـد اطمینـان حاصـل کننـد کـه برنامه هـای حمایـت اجتماعـی 
به صـورت مطمئـن و پایدار در بودجه های سـاالنه تأمین مالی شـده و به طور 

فزاینده  منابع بزرگ تری به آن ها اختصاص داده می شود. 

3. رعایت اصول برابری و عدم تبعیض
برابـری و عدم تبعیـض عناصـر محـوری چهارچـوب هنجـاری بین المللـی حقـوق بشـر 
هسـتند.1 ایـن اصـول تعهـدات چندگانـه ای را بـر دولت ها تحمیـل می کنند کـه موجب 
بهبـود کارایـی نظام های حمایـت اجتماعی و تقویـت حمایت حقوق بشـری از ذی نفعان 
می شـود. بـرای مثـال، اصول برابـری و عدم تبعیـض، دولت ها را ملزم بـه رفع تبعیضات 
موجـود در قانـون، سیاسـت، عمـل و انجـام اقداماتـی ویـژه در جهـت حمایـت از اقشـار 
آسـیب پذیر جامعـه بـه عنـوان یـک موضـوِع در اولویـت می کند. کاربـرد این اصـول در 
برنامه هـای حمایـت اجتماعی، رویکرد کلی ادغـام در طراحی، اجـرا و ارزیابی برنامه های 
حمایـت اجتماعـی و تضمیـن دسترسـی گروه هـای مختلـف- از جملـه زنان، کـودکان، 
سـالمندان، معلولیـن، اقلیت هـای قومـی و بومـی و مبتالیـان بـه ایـدز/ اچ آی وی که از 
تبعیضـات سـاختاری در رنـج هسـتند- را ضـروری سـاخته و از اَنـگ خـوردن ذی نفعان 

جلوگیری می کند. 
1-	 UDHR,	Article	2;	iCeSCR,	Article	2;	iCCPR,	Articles	2	and	26;	CeRD,	Article	

1, CeDAW, Article 2; CRC, Article 2; CRPD, Article 5.
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اصـول برابـری و عدم تبعیـض بایـد در همـۀ مراحل یـک برنامه حمایـت اجتماعی، از 
انتخـاب ذی نفعـان تا انتخاب نظـام تحویل یا ارائه مـورد توجه قرارگیرد. عملیاتی سـازی 

این اصول نیازمند توجه به تعهدات زیر است: 

الف( گنجاندن یک چشم انداز جنسیتی
بـا توجـه بـه این کـه نابرابری جنسـیتی بـه  عنـوان یکـی از عوامـل و دالیل تـداوم فقر 
مطـرح اسـت، راهبردهـای کارآمـد حمایـت اجتماعـی باید به گونـه ای طراحی شـوند که 
موجـب ارتقـاء برابـری جنسـیتی و حمایـت از طیف کاملـی از حقوق زنان شـود. تأثیرات 
نظام هـای حمایـت اجتماعی بر جنسـیت خنثی نیسـت. از این رو، دولت هـا باید اطمینان 
دهنـد کـه برنامه هـا بـا در نظر گرفتـن تجربیات متفـاوت زنان و مـردان طراحـی، اجرا و 

رصد می شوند.  
بسـیاری از طرح هـای حمایـت اجتماعـی، به طـور خـاص، زنـان را به عنـوان خانـه دار 
یـا سرپرسـت خانـوار زن مـورد هـدف قـرار می دهنـد.1 چرا کـه چنیـن فـرض می شـود 
کـه هدف گـذاری زنـان به عنـوان دریافت کننـدگاِن مزایـای حمایـت اجتماعـی بـه نحو 
قابل مالحظـه ای سـطوح تغذیـه ای، آموزشـی و سـالمتی کـودکان را بهبود می بخشـد2. 
بـا ایـن حـال، هدایـت کـردن حمایـت اجتماعی به سـوی زنـان، توجـه و تمرکـز کافی 
را بـر علـل ریشـه ای نابرابـری جنسـیتی تضمیـن نمی کنـد و حتـی ممکن اسـت اثرات 

ناخواسته ای بر روابط جنسیتی داشته باشد.3 
برای مثال 94 درصد ذینفعان طرح بولسا فامیالی برزیل زن هستند. نگاه کنید به:  -1

 Rebecca Holmes, Nicola Jones, Rosana Vargas andFabio Veras Soares, “Cash 
Transfers and Gendered Risks and Vulnerabilities: Lessons from Latin America,” 
International Policy Centre forInclusive Growth Research Brief 16(2010): 2

2- Nicola Jones, Rebecca Holmes, and Jessica espey, Gender and the MDGs 
Briefing Paper No. 42 (London: Overseas Development institute,2008).

3- Sarojini Ganju Thakur, Catherine Arnold and Tina Johnson, Gender and Social 
Protection, Paper No. 167 (Paris: Organisation foreconomic Co-Operation 

Engare.Net کتابخانه علوم اجتماعی



رویکرد حقوق بشری به حمایت اجتماعی 54

بـرای اطمینـان از دسترسـی برابـر زنـان و مـردان، نظام هـای حمایت اجتماعـی باید به 
خطـرات چرخـۀ زندگـی زنان و فشـار مسـئولیت های مراقبتـی که آنـان بر عهـده دارند و 
تفـاوت در دسترسـی بـه خدمـات، کار و فعالیت های تولیدی بین زنان و مـردان توجه کنند.

بسـیاری علـل زمینـه ای، از چارچوب هـای قانونـی تبعیض آمیـز گرفته تـا هنجارهای 
اجتماعـی تبعیض آمیـز، وجود دارند کـه از برخورداری زنـان از مداخالت حمایت اجتماعی 
یـا دسترسـی بـه خدمـات اجتماعـی بـه  روش برابـر بـا مـردان جلوگیـری می کنـد. اگر 
تفاوت هـای میـان زنان و مـردان در طراحی، اجـرا و ارزیابِی مداخـالت حمایت اجتماعی 
لحـاظ نشـود، خطر جـدی تأثیرات ناخواسـتۀ مداخـالت بر تشـدید نابرابری وجـود دارد.

زنـان نسـبت به مـردان به دلیل نقش های جنسـیتی و افکار قالبی فرهنگی، مسـئولیت 
بیشـتری در قبـال فرزنـدان و سـالمندان دارنـد. نقـش مراقبتـی زنـان بایـد آشـکارا در 
مداخـالت حمایـت اجتماعـی مورد توجـه قرارگیرد. بـرای مثال، زنـان زمانی کـه وادار به 
انطبـاق با شـرایِط متناسـب بـا مشـارکت در برنامه های حمایـت اجتماعی می شـوند، یا از 
آن هـا انتظـار می رود تا بـرای وصول مزایای حمایت اجتماعی سـفر کننـد )گاهی فواصل 
بسـیار دور( یـا در مراحـل متفـاوت برنامه های حمایت اجتماعی مشـارکت داشـته باشـند، 
حجـم کارِی بدون دسـتمزد خانگـی آن هـا افزایـش پیـدا می کند. ایـن اقدامات عـالوه بر 
اینکه افکار قالبی جنسـیتی را تداوم می بخشـد، موجب سـنگین تر شـدن مسـئولیت زنان 
و تضعیف بیشـتر رفاه آنان نیز می شـود. وجود مازاد تقاضا موانعی را بر سـر راه دسترسـی 
زنـان و دختـران بـه بازارهـای کار رسـمی ایجاد کـرده، امکان مشـارکت را بـرای آنان در 
فرصت هـاِی ظرفیت سـاز مانند آمـوزش و پرورش محدود می سـازد، توانایی زنـان را برای 
جسـتجوی مراقبـت سـالمتی )به ویـژه اگر مراکز بهداشـتی به آسـانی برای کـودکان در 
دسـترس نباشـند( محـدود کـرده، یـا آنـان را از داشـتن اوقات فراغـت محروم می سـازد. 

and Development, 2009) Accessed April 26, 2012, http://www.oecd.org/
dataoecd/26/34/43280899.pdf M. Davies, DFID Social transfers Evaluation 
Summary Report (Sussex: institute for Development Studies, 2009).
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برنامـه ای کـه به موجب آن بیشـتر وقت مادر بیرون از خانه صرف می شـود ممکن اسـت 
بـر مدرسـه رفتـن فرزند دختر اثر تعیین کننده ای داشـته باشـد؛ اگر نیاز باشـد کـه دختران 

فعالیت های مادر مانند آشپزی یا تهیه آب را بر عهده بگیرند. 
بـرای اطمینـان از شـمولیت زنان ]در برنامه هـا[، برنامه های کار عمومـی1 یا طرح های 
تضمیـن اسـتخدام، بایـد جایگزین هایـی عرضـه کننـد کـه بـه زنـان اجـازه دهـد نقش 
مراقبتـی خـود را بـا برنامه های ارائه شـده ترکیب کنند. بـرای مثال، برنامـه ملی تضمین 
اشـتغال روسـتایی مهاتما گانـدی2 و برنامه شـبکه امنیت تولید اتیوپی3 تسـهیالتی برای 
مراقبـت از کـودکان فراهم می کننـد. برنامه های کار عمومی باید سـاعات کاری منعطف 
جهـت تطبیـق با مسـئولیت های خانگـی در نظر بگیرنـد و از کارهایی کـه نیازمند قدرت 
جسـمانی اسـت و امـکان دارد منجـر بـه طـرد برخـی زنان شـود )بـه عنوان مثـال زنان 
سـالمند و بـاردار( اجتنـاب کننـد. سیاسـت گذاران بایسـتی از قبـل امـکان فراتـر رفتن از 
پروژه هـای زیرسـاختِی متمرکـز بـر اشـتغال را بررسـی نماینـد تـا بتوانند بـا تمرکز روی 
برخـی اقدامـات جهـت جـذب زنـان، بـاِر کاری فعالیت های بدون دسـتمزد آنـان را مثل 

مراقبت از کودکان و سالمندان کاهش دهند. 
قـرار دادن زنـان به  عنـوان دریافت کنندۀ مسـتقیم مزایای حمایت اجتماعـی به  تنهایی 
بـرای اطمینـان از برابـری جنسـیتی کافـی نیسـت. سیاسـت گذاران بایـد از قبـل تمامی 
تأثیـرات برنامـه بـر روابـط جنسـیتی را در نظـر بگیرنـد. برنامه هـای حمایـت اجتماعـی 
کـه در آن انتظـار مسـئولیت مشـترک و یـا پیروی از شـرایط خاصـی وجـود دارد، ممکن 
اسـت فرصتـی بـرای سوءاسـتفاده جنسـیتی از سـوی مراجع ذی ربـط ایجاد کنـد. برخی 
تدابیـر حفاظتـی بایسـتی در نظـر گرفته شـوند تا سوءاسـتفاده از زنـان را توسـط معلمان 
و ارائه دهنـدگان خدمـات سـالمت کاهـش دهـد؛ بـرای مثـال، باید شـرایطی کـه در آن  
1- Public work programmes
2- India’s Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
3- Ethiopia’s Productive Safety Net Programme
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حضـور زنـان و کـودکان برای انجام برخی آزمایشـات و کسـب امتیازاتی خـاص ضروری 
اسـت، در نظـر گرفتـه شـود. عـالوه  بـر  ایـن، چنیـن برنامه هایـی بایـد همـراه بـا امکان 
دسترسـی، برابـری و خدمـات اجتماعـی حسـاس بـه جنسـیت شـامل مراقبت جنسـی و 
بـارداری باشـد. زنـان و دختران در شـرایطی که دسترسـی بـه خدمات اجتماعـی ندارند یا 
هزینه هـای حمـل و نقـل خیلی باالسـت یـا در صورتی که تـرس از سوءاسـتفاده و تجاوز 
داشـته باشـند، ممکـن اسـت نتوانند بـا شـرایط تحمیل شـدۀ برنامه هـا هماهنگ شـوند. 
زنـان در صورتی کـه امکانـات بهداشـتی جداگانـه وجود نداشـته باشـد یا اگرتوسـط معلم 
یـا دیگـر دانش آمـوزان مـورد آزار قـرار گیرنـد ممکـن اسـت از حضور در مدرسـه سـر باز 
زننـد. مـادران در صورتی کـه ارائه دهنـدگان خدمـات بهداشـتی نگرش هـای تبعیض آمیز 
داشـته باشـند )مانند درخواسـت رضایت همسـر( و یا وقتی که مشـکالت برقراری ارتباط 
وجـود دارد )بی سـوادی یـا عدم تسـلط بر زبان رسـمی(، احتمـال دارد فرزندان خـود را به 
بیمارسـتان نیاورنـد. بـرای طراحی یـک برنامه حمایـت اجتماعی بـا رویکرد ادغـام زنان، 
بایـد سیاسـت گذاران علـل زمینـه ای طردشـدن ها را ارزیابـی کـرده و ابزارهـای ویـژه ای 

برای توجه به مسائل و آسیب های مخصوص زنان طراحی کنند.  
دولت هـا بایـد قبـل از طراحـی و اجـرای برنامه هـای حمایـت اجتماعی، یـک تحلیل 
جنسـیتی جامـع و تفکیـک شـده به منظـور بررسـی آسـیب پذیری های هـردو جنـس 
به عنـوان ذی نفعـان بالقوه انجام دهنـد. مجموعه داده های تفکیک شـده در مواردی چون 
جنـس و سـن نـه تنها بـر طراحی سیسـتم های حمایت اجتماعـی مؤثر اسـت بلکه برای 

شناخت پویایی های جنسیتی در اجتماع اهمیت ویژه ای دارد. 
 در کلیـۀ برنامه هـای حمایـت اجتماعـی، ضروری اسـت کـه معیارهای اسـتحقاقی به 
کار گرفتـه شـوند کـه مالحظـات جنسـیتی را لحاظ کـرده و از شـرایطی که احتمـااًل به 
ضـرر زنـان باشـد، اجتناب شـود. برای مثال، شـرایطی که درآمـد خانواده بـدون توجه به 
چگونگـی بازتوزیـع منابـع در آن، مـورد نظر قرار می گیرد یا نیازمند اسـناد هویتی اسـت، 
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ممکـن اسـت موجـب محرومیت زنان، به ویژه زنان سـالمند از دسترسـی به برنامه شـود.
برنامه هـا بایـد طـوری طراحـی شـوند کـه روابـط قـدرت مبتنـی بـر جنسـیت را کم 
کـرده و قدرت هـای نابرابـر تصمیم گیـری و نقش هـای خانگـی و اجتماعـی را در نظـر 
گیرنـد. دولت هـا بایـد مشـارکت مؤثر زنـان را در اجـرای برنامه های حمایـت اجتماعی - 
بـرای مثـال از طریـق در نظرگرفتـن سـهمیه جنسـیتی در سـاختار اداره برنامه ها و حفظ 
یـک تـوازن جنسـیتی در همه سـطوح برنامه های حمایـت اجتماعی - تضمیـن کنند. در 
برنامه هایـی چـون خانواده هـای کلمبیایـی در عمـل1 زنـان به منظـور تسـهیل برقراری 
ارتبـاط میـان برنامـه و ذی نفعـان انتخاب شـدند، از ایـن طریق هم فرصت مشـارکت به 

زنان داده شد و هم یک محیط امن جنسیتی برای ذی نفعان زن فراهم آمد.2 
در برنامه هـای حمایـت اجتماعـی بـرای زنـان بایـد راه های مشـارکت و پاسـخگویی 
بـه آسـانی قابل دسـترس باشـد و همچنین سـاختارهای اجتماعـی و فرهنگـِی مخالف با 
مشـارکِت برابـر زنـان در نظـر گرفته شـود. بـرای مثال، ممکن اسـت زنان در جلسـه ای 
حضـور یابنـد امـا بـه دلیـل نقش های جنسـیتی، از بیـان عالیق خـود به ویـژه در حضور 
مـردان، اجتنـاب کننـد. شـیوه های مشـارکتی باید طوری طراحی شـوند که ایـن موانع را 

به منظور ارتقاء مشارکت معنادار و موثر زنان حل کنند. 
سـازوکارهای نظـارت و ارزیابـی برنامه هـای حمایتی باید شـاخص های تفکیک شـده 
جنسـیتی را جهـت ارزیابـی و بهبود ظرفیـت آن ها در راسـتای لحاظ کـردن دیدگاه های 
زنـان دربرگیرنـد. همچنین داده هـای تفکیک شـده در ابعاد دیگر طرد نیز همچون سـن، 

قومیت و معلولیت ضروری است.  
باشـد.  اجتماعـی  برنامه هـای حمایـت  برابـری جنسـیتی نمی توانـد هـدف فرعـی 

1- Colombia’s Familias en Acción
2- Rebecca Holmes, Nicola Jones, Rosana Vargas and Fabio Veras Soares, “Cash 

Transfers and Gendered Risks and Vulnerabilities: Lessonsfrom Latin America,” 
International Policy Centre for Inclusive Growth Research Brief 16 (2010): 3
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برنامه هـا بایـد از هـر فرصتـی بـرای ارتقـاء برابـری جنسـیتی و آمادگـی زنـان اسـتفاده 
کننـد. بـرای مثـال، مجریـان برنامـه باید چگونگی بـه حداکثر رسـاندن تعامـل منظم  با 
جوامـع بـه منظـور پرداختـن بـه نابرابری های غالـب جنسـیتی و موانعی چون خشـونت 
جنسـیت محور و ازدواج زودهنـگام را شناسـایی کننـد. بـرای مثـال در پـرو، ذی نفعـان 
جلسـات آمـوزش هفتگـی دارند کـه در آن بـه زنان چگونگـی بهبود مهارت هـا، دانش و 
احسـاس درآمیختگـی با جمع آموزش داده می شـود. هنگامی که جلسـات بـا راهبرد های 
حمایـت اجتماعـی ادغـام می شـود، بایـد بـا در نظر گرفتـن محدودیـت زمانی زنـان، به 
ایجـاد سـازمانی اَمن متشـکل از زنـان کمک کنند. فعالیـت زنان از طریـق گروه هایی در 
بهبـود سـالمت مـادر و کودک در کشـورهای جنـوب آسـیا بی نهایت موفق بوده اسـت. 
در هنـد نیـز مرگ و میـر نـوزادان و مـادران بخاطـر حمایت هـای گروه هـای زنـان - بـا 
بـاال بـردن آگاهـی، حمایـت و پشـتیبانی از زنـان بـاردار و تأمیـن بودجـه برای پوشـش 

هزینه های اضطراری حمل و نقل و درمان- 45 درصد کاهش یافت.1 
از ایـن رو، دولـت بـرای ایـن که نظام های حمایـت اجتماعی با تعهدات حقوق بشـری 

بین المللی هماهنگ شوند باید از توصیه های ذیل اطمینان حاصل کند: 

توصیه 8
دولت هـا بایـد تائید کنند کـه برنامه های حمایـت اجتماعی دارای سـوگیری 
جنسـیتی نیسـتند و راهبردهایـی را طراحـی و اجـرا کننـد کـه شـکل های 
مختلـف تبعیـض علیـه زنـان را شناسـایی کـرده و مطمئـن باشـند ایـن 
برنامه هـا نیازهـای خـاص زنـان را از اول تـا آخر نشـان می دهنـد )کودکی، 

نوجوانی، بزرگسالی و سالمندی(. 

1- Nicola Jones, Fiona Samuels, Laura Gisby and elizabeth Presler-Marshall, 
“Rethinking cash transfers to promote maternal health: goodpractice from 
developing countries,” ODI Background Note (2011): 9.
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توصیه 9 
برنامه هـای حمایـت اجتماعی باید نقش زنـان را به عنـوان فراهم کننده مراقبت 
بدون الگوهای تقویت کننده تبعیض و کلیشه سـازی  منفی به رسـمیت شـناخته 
و آن را مـورد توجـه قـرار دهند. باید با اقداماتـی ارزش مراقبـت را ترویج داده و 
ضمن ترکیب مسـئولیت پذیری جامعه و دولت نسـبت به کار مراقبتـی، مردان را 

برای مشارکت فعال تر و مراقبت از اعضای خانواده تشویق کنند. 

توصیه 10
سیاسـت گذاران بایـد وقـت خود را صـرف ظرفیت سـازی کنند تـا اطمینان 
بیاینـد کـه کسـانی کـه برنامه هـای اجتماعـی را طراحـی و اجـرا می کننـد، 
هـم در سـطح ملـی و هم سـطح محلی از مسـائل جنسـیتی آگاه هسـتند و 
اقداماتـی را برای اطمینان از مشـارکت بیشـتر زنان در مدیریـت برنامه های 

حمایت اجتماعی اتخاذ کنند. 

توصیه 11
سـازوکارهای حمایت اجتماعی باید از لحاظ فرهنگی و حساسـیت جنسـیتی 
بـا کیفیـت خوب خدمـات اجتماعی همراه باشـد و موانع پیـش روی زنان در 

دسترسی به چنین خدماتی مورد توجه قرار گیرد. 

توصیه 12
دولت هـا بایـد مطمئـن باشـند کـه برنامه هـای حمایـت اجتماعـی تابـع 
معیارهای اسـتحقاق مبتنی بر حساسـیت جنسـیتی هسـتند که فعالیت های 
بیـرون از خانـواده را برای اطمینان از رسـیدن و توانایی زنان در اسـتفاده از 

حمایت اجتماعی مورد توجه قرار می دهند. 
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توصیه 13
سـازوکارهای مشـارکتی و پاسـخگویی باید طوری طراحی و اجرا شـوند که 
روابـط قدرت مبتنی بر جنسـیت را برای تسـهیل مشـارکت معنـادار زنان در 

تمامی مراحل اجرای برنامه مورد توجه قرار دهند.  

توصیه 14 
دولت هـا بایـد داده هـای پراکنـده مرتبـط بـا جنسـیت، سـن، قومیـت و 
ازکارافتادگـی را بـرای کنتـرل و ارزشـیابی برنامه هـای حمایـت اجتماعـی 

جمع آوری کنند.  

ب( تضمین برابری و عدم تبعیض در انتخاب ذی نفعان
برنامه هـای حمایـت اجتماعی بایـد برای تمام افـراد، بدون هرگونه تبعیضی در دسـترس 
باشـند.1 طرح هـای همگانـی حمایـت اجتماعـی- طرح هایی کـه مزایا به تمام سـاکنین 
بـدون هیـچ شـرطی تعلق می گیـرد- بهتریـن راه بـرای اطمینان بخشـی بـه دولت ها از 
انجـام تعهـدات حقوق بشریشـان بدون هرگونـه تبعیضـی در انتخاب ذینفعان هسـتند.2 
بااین حـال در بسـیاری از دولت هـا برنامه هـای حمایـت اجتماعـی همگانـی اسـتفاده 
نمی شـود و بـه جـای آن گروه هـای خاصـی بـر اسـاس دسـته بندی جمعیتـی و سـطح 
فقـر مورد هـدف قرار می گیرند. سـازوکارهای  هدفمندسـازی سـاده مثل هدفمندسـازی 
قطعـی، کـه ذی نفعان براسـاس دسـته بندی در یک گروه انتخاب می شـوند )بـرای مثال، 
مزایـا ممکـن اسـت به همـه کودکان زیر 18سـال یـا افراد باالی 65 سـال تعلـق گیرد( 
نسـبتاً موثـر بـوده و چـون معیارهـا بـه راحتـی تعییـن می شـوند بسـیاری از چالش های 

حقوق بشری را ندارد. 
1- CeSCR, General Comment No. 19, para. 11.
2- CeSCR, General Comment No. 19, para. 4.
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از یـک سـوی، سـازوکارهایی چـون انتخـاب ذی نفعان بر مبنـای درآمد یا سـطح فقر 
آن ها پیچیده تر بوده و از منظر حقوق بشـری مسـئله دار هسـتند. از منظر حقوق بشـری، 
در شـرایطی احتیـاط ضـروری اسـت کـه سـازوکارهای هدفمندسـازی بـرای شناسـایی 
نیازمندتریـن افـراد در نظـر گرفتـه می شـود )بـه ویـژه وقتـی که منابـع محدود اسـت(. 
اصـواًل اسـتانداردهای حقـوق بشـری بـا اسـتفاده از طرح هـای هدفمند به عنوان شـکلی 
از اولویت بنـدی گروه هـای آسـیب پذیر و محـروم بـه خطـر نمی افتـد. امـا در راسـتای 
تطابـق بـا اسـتانداردهای حقوق بشـری، روش های هدفمندسـازی نه  تنها بایـد با اصول 
عدم تبعیض که نیازمند معیار سـنجش شـفاف، عقالنی و عینی اسـت همراه باشـد بلکه 
بایـد اولویتـی بـرای فقیرترین ها داشـته و از اَنگ زنی بـه ذی نفعان اجتناب شـود. حمایت 

هدفمند باید با هدف فراهم سازی پوشش همگانی به اجرا درآید. 
اصلی تریـن مزیـت برنامه هـای هدفمنـد در مقایسـه بـا برنامه هـای همگانـی، هزینه 
کلـی آن هـا برای دولت اسـت. بـا وجود ایـن، در عمل، قـدرت مالی نظام هـای اجتماعی 
یک مسـئله مشـروعیت و اراده سیاسـی اسـت. مطالعات متعددی توسط سـازمان جهانی 
کار و همـکاران انجام شـده اسـت که نشـان می دهـد برنامه های حمایـت اجتماعی حتی 
در فقیرتریـن کشـورها هـم مقرون  به  صرفه هسـتند.1 بـرای مثال، گسـترش برنامه های 
حمایـت اجتماعی شـامل پرداخت نقدی مشـروط2 بـرای خانواده هـای دارای فرزند و زن 
مطالعاتـی توسـط سـازمان جهانـی کار بـا همـکاری صنـدوق بین المللـی پـول، دپارتمـان امـور اجتماعـی و   -1
اقتصـادی سـازمان ملـل، صنـدوق کودکان سـازمان ملل، کمیسـیون اقتصـادی کارائیب و آمریـکای التین و 

سازمان مردم نهاد HelpAgeانجام شده است. همچنین ببینید: 
S. Mizunoya, C. Behrendt, K. Pal, and F. Léger, “Costing of basic social protec-
tion	benefits	for	selected	Asian	countries:First	results	of	a	modelling	exercise,”	
Issues in Social Protection 17 (2006). Accessed April 26, 2012, http://www.so-
cialsecurityextension.org/gimi/gess/RessShowRessource.do?ressourceid=810;
K. Pal, C. Behrendt, F. Léger, M. Cichon, and K. Hagemejer, “Can low-incom-
ecountries afford basic social protection? First results of a modelling exercise,” 
Issues in Social Protection 14 (2005). Accessed April 26,2012, http://www.ilo.
org/public/english/protection/secsoc/downloads/policy/1023sp1.pdf.

2- Conditional Cash Transfer
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باردار، مسـتمری سـالمندی برای فقرای روسـتایی، طرح های مراقبت های پایه سـالمتی 
عمومـی و پرداخـت نقـدی برای افراد بیـکار همراه با آمـوزش و خدمـات اجتماعی برای 
همـه افـرادی کـه در فقـر شـدید در السـالوادور زندگـی می کننـد بیـن 1 . 1 و 5 . 1 درصد 
از GDP سـاالنه اسـت.1 عـالوه بـر آن، تجربه نشـان می دهـد که حمایـت اجتماعی در 
نهایـت خـود را از طریـق افزایـش بهـره وری نیـروی کار، افزایش سـالمت و تـاب آوری 

جامعه و افزایش تقاضای کل نشان می دهد.2 
برنامه هـای همگانـی از اَنگ زنـی جلوگیـری می کننـد، فرصت هـای فسـاد و تقلب را 
کاهـش می دهنـد و بـا یک سـاختار سـاده بـا هزینه هـای اجرایـی پایین قابـل حمایت 
هسـتند. در بسـیاری مـوارد، برنامه هـای همگانی پوشـش بهتری با هزینه هـای پایین تر 
به ویـژه در کشـورهایی بـا ظرفیت هـای اجرایـی محـدود، ارائـه می دهنـد. بـا اجـرای 
برنامه هـای همگانـی، دولت هـا بهتـر می تواننـد تعهـدات خـود را طبـق قانـون حقـوق 
بشـر بـرای تضمیـن امـکان حداکثـری ادغـام نیازمنـدان و حداقل سـازی طرد کسـانی 
انجـام دهنـد کـه باید برای حمایـت در اولویت باشـند )مانند فقیرترین ها(. تجربه نشـان 
می دهـد کـه اغلـب، مشـکالت فّنـی در طراحـی برنامه هـای هدفمنـد می توانـد مانـع 
رسـیدگی بـه آسـیب پذیرترین افـراد شـود. در ایـن خصوص، به عنـوان مثـال، مطالعات 
نشـان می دهنـد کـه سـطوح پوشـش ]برنامه هـا[ در آمریـکای التیـن بیـن 26 تـا 84 

درصد است.3 
برخی روش های شناسـایی فقر مثل آزمون وسـع4 اغلب پیچیده و مبهم هسـتند و به 

1- Social Protection Floor for a Fair and Inclusive Globalization: Report of the 
Advisory Group chaired by Michelle Bachelet (Geneva:international Labour 
Organisation, 2011), 46.

همان، 47  -2
3-	 Thandika	Mkandawire,	 “Targeting	 and	 Universalism	 in	 Poverty	 Reduction”,	

Social	Policy	and	Development	Programme	Paper	Number	23(United	Nations	
Research institute for Social Development, 2005), 10.

4- Means Test
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کارگیـری معیار مناسـب برای سـنجش آن به سـختی به دسـت می آید. ایـن روش ها به 
طـور جـدی توانایی ذی نفعان مورد نظر برای بررسـی روند هدف گـذاری و مطالبه حقوق 
و پاسـخگویی مسـئولین نسـبت به اشتباهاتشـان را کاهش می دهد. به  ویژه اسـتفاده از 
آزمـون تقریـب وسـع1 بـه  عنـوان معیـار تعییـن صالحیت، نگـران کننـده اسـت. آزمون 
تقریـب وسـع نـه تنها به  لحـاظ اجرایی مشـکل اسـت بلکه دسـتیابی به اسـتانداردهای 
مناسـب عینـی یا شـفاف در کشـورهای در حال توسـعه بـا وجود بخش های غیررسـمی 

گسترده، ظرفیت اجرایی و بُعد مالی ضعیف، اغلب ناموفق است.2 
در حالی کـه برنامه هـای همگانـی ظرفیتـی بـرای کمک به انسـجام اجتماعـی دارند3، 
روش هایـی کـه درآمـد یا سـطوح محرومیـت را هدف قـرار می دهنـد تأثیـرات منفی بر 
همبسـتگی اجتماعـی می گذارنـد.4 خطاهـای اجتناب ناپذیـر طـرد و شـمولیت، به عـالوۀ 
دشـواری در فهم روش شناسـی پیچیـدۀ به کار رفته در انتخاب ذی نفعـان می تواند موجب 
ایجـاد تنـش و اختـالف و افزایـش ناآرامی در جامعه شـود و در نهایت حقـوق افراد مانند 
امنیـت فـردی اعضـای جامعـه را زیـر پا بگـذارد. احتمـال افزایـش اختالفـات و تنش ها 
1- Proxy means test

یکـی از روش هـای تعییـن وسـع خانـواده آزمون تقریب وسـع اسـت بدین معنا کـه ویژگی های قابل مشـاهده 
خانـوار یـا اعضـای آن بعنـوان معیـاری در تعیین صالحیـت دریافت کمک و مزایا اسـتفاده می شـود)این روش 
اغلـب زمانی کـه اطالعـات درآمـدی چـون میـزان حقوق قابل دسـترس نباشـد اسـتفاده می شـود( بـه عبارتی 
از وضـع ظاهـری افـراد و خانـواده و بـرآورد وسـایل قابـل مشـاهده صالحیـت افـراد در دریافـت مزایـا تعیین 

می شود )مترجم(. 
برای ارزیابی جامعی از روش شناسی آزمون تقریب وسع ببنید:  -2

Stephen Kidd and emily Wylde, Targeting the poorest: an assessment of the proxy means 
test methodology, (Canberra: Australian Aid, 2011), Accessed April 26, 2012, http://
www.ausaid.gov.au/publications/pubout.cfm?iD=7044_2239_6308_4104_9028.
3- Integrated Social Protection Systems: Enhancing Equity for Children (New 

york:	 UNiCeF,	 2012),	 5.
4- Stephen Kidd and emily Wylde, Targeting the poorest: an assessment 

of the proxy means test methodology, (Canberra: Australian Aid,2011), 
Accessed April 26, 2012, http://www.ausaid.gov.au/publications/pubout.
cfm?iD=7044_2239_6308_4104_9028.
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بـه ویـژه هنـگام اسـتفاده از روش هـای هدف گـذاری در جوامعی که همـه در محرومیت 
به سـر می برنـد و تفاوت هـای جزئـی حـِد بیـن افراد فقیـر و مرفه اسـت، وجـود دارد.

در برنامه هایی کـه مسـئولیت انتخـاب ذی نفعـان- بـا ایـن فـرض کـه جامعـه توانایی 
بهتـری در شناسـایی فقیرتریـن افـراد دارد- بـه نماینـدگان یـا رهبـران اجتماع سـپرده 
می شـود، امـکان ایجـاد تضـاد درون جامعـه، افزایـش می یابـد. از منظـر حقوق بشـری، 
مفاهیمـی مربـوط بـه هدف گـذاری در جامعه1 وجـود دارد که باید سیاسـت گذاران هنگام 
انتخـاب ایـن روش بـه آن توجـه کننـد. نـه تنهـا هدف گـذاری در جامعه ظرفیتـی برای 
تقویت سـاختار قدرت، روابط ارباب-رعیتی و هنجارهای جنسـیتی محلی، ایجاد تنش ها 
و انگ زنـی و تحقیـر بیشـتر و جداسـازی برخـی گروه هـا در جامعـه ایجاد می کنـد، بلکه 
می توانـد تأثیـرات زیـادی بر طـرد کامل فقیرترین ها و آسـیب پذیرترین ها داشـته باشـد. 
بـرای مثـال، رهبـران جامعـه کسـانی را انتخـاب می کنند کـه بتواننـد بهرۀ بیشـتری از 
مزایـای حمایـت اجتماعـی ببرند تا کسـانی که نیاز به حمایت بیشـتری دارنـد. همچنین 
در برخـی مـوارد، برنامه هـای هدف گـذاری مبتنـی بـر اجتمـاع موجب طرد بیشـتر زنانی 
شـده اسـت کـه به لحاظ اجتماعی در حاشـیه هسـتند.2 نقـش رهبران اجتمـاع در فرآیند 
هدف گـذاری نیـز فرصت هایـی بـرای رشـوه و سوءاسـتفاده از قـدرت ایجـاد می کنـد و 
از ایـن رهگـذر کسـانی را کـه نمی تواننـد رشـوه بدهنـد یـا از نگرش هـای تبعیض  آمیـز 
قدیمـی آسـیب دیده انـد بیشـتر به حاشـیه می برد. ایـن وضعیت بـه ویـژه در اجتماعاتی 
صـدق می کنـد که وسـعت فقر زیادی دارد و شناسـایی افراد نیازمند در آن دشـوار اسـت.

دیگـر سـازوکار هدف گـذاری کـه اغلـب در کشـورهای بـا درآمـد پایین بـه کار گرفته 
می شـود، هدف گـذاری جغرافیایـی اسـت کـه بایـد با آن بـا احتیـاط روبه رو شـد، چرا که 
فرصت هایـی بـرای دخالـت سیاسـی راهبردی بـرای سیاسـت گذاران و سیاسـیون ایجاد 
1- Community targeting
2- M. Davies, DFID Social transfers Evaluation Summary Report (Sussex: institute 

for Development Studies, 2009).
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می کنـد کـه به جـای تخصیص منابع بـه اجتماعـات نیازمند، انگیـزۀ قوی بـرای هدایت 
مزایـای حمایـت اجتماعـی بـه حوزه هـای انتخاباتـی پدید مـی آورد که از لحاظ سیاسـی 
پراهمیـت هسـتند. البتـه، ایـن قضیـه موجب ایجاد مسـائل بیشـتری در خصـوص اصل 
عدم تبعیـض می شـود کـه الزمـۀ آن انتخـاب ذی نفعـان بـر اسـاس معیارهـای عینی و 

معقول است. 
در انتخـاب ذی نفعـان بـا روش هـای هدف گـذاری، سیاسـت گذاران بایـد آثـار آن را بر 
موضوعاتـی چون کاهـش طرد ذی نفعان بالقـوه و اطمینان از این کـه روش های انتخابی 
عینـی، قابـل فهـم بـوده و منجـر به جدایی یـا بدنامی بیشـتر نمی شـوند، ارزیابـی کنند. 
روش هایـی کـه سـهولت در اجـرا دارنـد باید ترجیـح داده شـوند، چرا کـه موجب کاهش 
تنش هـا و تقسـیمات درون اجتمـاع می شـوند. از چشـم انداز حقـوق بشـری، خطاهـای 
شـمولیت1 )ارائـه مزایـا برای کسـی کـه در گروه هـدف نیسـت( و خطاهای طـرد )عدم 
انتقـاالت بـه گروه هدف( اهمیت یکسـانی ندارنـد؛ خطاهای طرد جدی تر هسـتند و حق 
تأمیـن اجتماعـی ذی نفعـان را پایمـال می کنند. عالوه براین، کسـانی که طرد می شـوند 
اغلـب کسـانی هسـتند کـه از تبعیضـات سـاختاری در رنـج بوده و دعوی شـان بـه دلیل 

طردشدگی دشوارتر خواهد بود.  
از منظـر حقـوق بشـری ضـروری اسـت کـه سیاسـت گذاران نسـبت بـه اولویـت 
اقلیت هـا  بومیـان،  سـالمندان،  معلولیـن،  جملـه  از  محـروم  و  آسـیب پذیر  گروه هـای 
و مبتالیـان بـه ایـدز/ اچ آی وی اطمینـان داشـته  باشـند. از ایـن رو، بایـد اولویـت بـا 
طرح هـای طبقه بندی شـده2)برای مثـال بـر مبنـای سـن یـا محـل( و اقدامـات در هـر 
گـروه همگانـی باشـد )ماننـد مسـتمری های اجتماعـی همگانی یـا مزایای کـودکان(. از 
روش هـای هدفمنـد که موجب طـرد خانوارهای فقیـر و همچنین تضعیـف جدی اصول 

1- Inclusion errors
2- Categorical Schemes
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برابـری و عدم تبعیـض می شـوند بایـد اجتناب شـود. برای مثـال، برنامه هـای ارائه دهندۀ 
مزایـای سـالمت بـرای مادران بـرای آن هایی که کمتـر از دو فرزند دارنـد، مانند »برنامه 
مشـوق زایمـان امـن نپـال1« بر طـرد زنان فقیـری اثر خواهد گذاشـت که عمومـاً دارای 

نرخ باروری باالتری هستند2. 
روش هـای هدفمنـد باید با دسترسـی گسـترده و کمپین های اطالعاتی همراه باشـد تا 
ذی نفعـان را از حقـوق و واجد شـرایط بودن، معیارها و الزامات مشـارکت و سـازوکارهای 
موجود برای پاسـخگویی و شـکایت آگاه کنند. تحقیقات نشـان می دهد که خانواده هایی 
بـا فقیر بیشـتر، آمـوزش کمتر و حاشـیه ای تر )کـه در معرض انـواع تبعیض قـرار دارند(، 
کمتـر احتمـال دارد کـه اعضـای آن از دسـترس پذیری برنامـۀ حمایـت اجتماعی اطالع 
داشـته و شـرایط بهره منـدی از آن را دارا باشـند.3 بنابرایـن، بـرای مسـاعدت بایـد از 
روش های در دسـترس افراد محروم و آسـیب پذیر اسـتفاده شـود. فرایندهای درخواسـت 
و نظـارت بایـد بـه نحـوی باشـد کـه در انتخـاب ذی نفعـان تبعیـض قائـل نشـود. ایـن 

سـازوکارها بایـد بی طرفانـه و دارای ظرفیـت جبران خسـارت، موثر و کارا باشـند.
از ایـن رو، دولـت بـرای ایـن که نظام های حمایـت اجتماعی با تعهدات حقوق بشـری 

بین المللی هماهنگ شوند باید از توصیه های ذیل اطمینان حاصل کند: 

توصیه 15
روش هـای هدف گـذاری بایـد تنهـا بـا هدف رسـیدن بـه پوشـش همگانی 
به کارگرفتـه شـوند. اقدامـات باید جهت ظرفیت سـازی دولـت و اطمینان از 

پایداری منابع برای پوشش فزاینده مناسب باشند. 

1- Nepal’s Safe Delivery Incentive Programme 
2- Nicola Jones, Fiona Samuels, Laura Gisby and elizabeth Presler-Marshall, 

“Rethinking cash transfers to promote maternal health: goodpractice from 
developing countries,” ODI Background Note, November 2011, p. 6.

همان  -3
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توصیه 16
روش های هدف گذاری باید معقول، عینی، شـفاف و دارای حساسـیت جنسیتی 

بوده و تا باالترین حد ممکن از خطاهای طرد اجتناب کنند. 

توصیه 17
می شـود،  گرفتـه  بـه کار  فقـر  هدف گـذاری  روش هـای  کـه  جایـی  در 
نتیجـه  در  افـراد  فقیرتریـن  کـه  باشـند  مطمئـن  بایـد  سیاسـت گذاران 
هدفمنـدی غیردقیـق طـرد نمی شـوند. در مـورد آزمـون تقریب ُوسـع، باید 
اقدامـات الزم جهت اطمینان از درک بیشـتر از روش شناسـی و سـنجه های 
مـورد اسـتفاده به کارگرفتـه شـود. در مـورد هدف گـذاری اعضـای جامعـه، 
ارائـه  جامعـه  اعضـای  بـه  را  کافـی  آموزش هـای  بایـد  سیاسـت گذاران 
دهنـد تـا اطمینـان حاصل کننـد که معیارهـای اسـتحقاق به طور مسـاوی و 
بـدون تبعیـض و/ یا برچسـب زنی اعمـال می شـود. در صـورت به کارگیری 
هدف گـذاری جغرافیایـی، معیارهـای انتخـاب مناطـق بایـد شـفاف و عینی 
باشـد؛ انتخـاب بایـد بر اسـاس نیازهای محلی باشـد و نه بر اسـاس منافع 

سیاسی/ انتخاباتی. 

توصیه 18
از طریـق  بایـد  بـرای جبـران خطاهـای طـرد، فرایندهـای هدف گـذاری 

برنامه های حمایتی و سازوکارهای قابل دسترس حمایت شوند.  

ث( تطابق با استانداردهای قابلیت دسترسی، سازگاری، مقبولیت و کفایت
بـر اسـاس اصـل برابـری و عدم تبعیـض، دولت هـا ملـزم بـه کسـب اطمینـان از اینکـه 
برنامه های حمایت اجتماعی اسـتانداردهای دسـترس پذیری، سـازگاری، مقبولیت و کفایت 
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مندرج در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برآورده می سازند،1 هستند. 
حقـوق بشـر ایجاب می کنـد که برنامه های حمایت اجتماعی دسـترس پذیر 2باشـند، به این 
معنـا کـه بر موانعـی - اجرایـی و فیزیکی- غلبه کنند کـه موجب عدم بهره منـدی افراد فقیر 
و در حاشـیه از مزایـای آن هـا می شـود. افـراد فقیـر وقتی بـا موانعی همچون سـن، معلولیت، 
قومیـت، محـل جغرافیایی یـا عوامل دیگر مواجه می شـوند، اغلب محرومیت های نامتناسـبی 
در دسترسـی بـه برنامه هـای حمایت اجتماعـی تجربه می کننـد. در حالی  که الزامـات اجرایی 
بـرای سیاسـت گذار در طراحـی برنامه ها یک تشـریفات ضـروری و بی ضرر به نظر می رسـد، 
موانـع اجرایـی بـرای کسـانی کـه در فقـر به سـر می برنـد می توانـد منجر بـه بهره منـدی یا 
عـدم بهره منـدی از برنامـه حمایت اجتماعی شـود. برای مثـال، در برخی برنامه هـا ذی نفعان 
بـرای ثبت نـام بایـد اسـناد هویتـی ارائـه دهند؛ تهیـه چنین اسـنادی اغلـب هزینه بر بـوده و 
تنهـا در مراکـز شـهری قابل دسترسـی اسـت، یـا حتی در کشـورهایی کـه در آن تولـد افراد، 
بـه ویـژه زنـان، ثبـت نمی شـوند امکان پذیر نیسـت. برخـی برنامه ها نیازمنـد ارائـه اطالعات 
بیومتریک3مثـل اثرانگشـت اسـت. این قضیـه مانع جـدی به ویژه بـرای ذی نفعان روسـتایی 
اسـت که ممکن اسـت اثر انگشـت آن ها در نتیجه کار سـخت از بین رفته و به وسـیله اسکنر 
قابل شناسـایی نباشـد.4 گاهـی ثبت نـام در یک برنامه نیازمند نوشـتن یا پرکـردن فرم هایی با 

زبان رسمی و پیچیده است که امکان دارد مانع دسترسی افراد فقیر به آن شود. 
برنامه هـای حمایـت اجتماعی بایـد از نظر فیزیکی برای افراد مسـتحق دریافـت، در یک 
فضای مناسـب و بدون هرگونه هزینه یا خطر در دسـترس باشـند5. به دلیل حذف جمعیت 

1- CeSCR, General Comments No. 13, 14 and 19.
2- CeSCR, General Comment No. 19, para. 4.
3- Biometric 
4- Valentina Barca, Alex Hurrell, ian MacAuslan, Aly Vishram and Jack Willis, 

“Paying Attention to Detail: How toTransfer Cash in CashTransfers,” Oxford 
Policy Management Working Paper 4 (2010): 9

5- physically accessible
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نیازمنـد حمایـت اجتماعـی از مراکز شـهری، ذی نفعـان هنگام دسترسـی به مزایـا اغلب با 
موانـع فیزیکی و عملی همچون عدم دسترسـی، ناحیه جغرافیایـی صعب العبور و هزینه های 
حمـل ونقـل مواجه می شـوند. بـرای مثـال، نظرسـنجی از ذی نفعـان برنامه شـبکه امنیت 
گرسـنگان کنیـا1 نشـان داد کـه 3 . 8 درصـد از خانواده هـا بـرای دریافت مزایا باید بیشـتر از 
سـاعت پیـاده روی کنند و میانگین مدت زمـان پیاده روی در صف دریافـت مزایا 92 دقیقه   4
اسـت کـه در طـی ایـن زمان بیش از نیمی از شـرکت کنندگان احسـاس امنیـت نمی کنند.2 
همچنیـن در کنیـا، بسـیاری از خانواده هایـی کـه از مزایـای برنامه های کمک نقـدی برای 
یتیمـان و کـودکان آسـیب پذیر بهـره می برنـد، هزینه هـای مالـی معـادل50 درصـد ارزش 
پرداخـت هنـگام دریافـت آموزش و اقامـت گـزارش داده اند.3 تحرک کم و قدرت جسـمانی 
پاییـن بـه  همراه زیرسـاخت نامناسـب و مشـکالت حمل و نقل موانـع بزرگی، به ویـژه برای 

سالمندان، بیماران و معلولین جهت دسترسی به برنامه های حمایت اجتماعی هستند. 

موانع دستیابی
برخـی از عوامـل که مانع دسـتیابی افراد فقیر مسـتحق دریافت مزایای 

حمایت اجتماعی می شود عبارت است از: 
الزامات اجرایی مثل تهیه اسناد هویتی یا اطالعات بیومتریک؛  -
فرآیند ثبت نام که نیازمند سواد یا زبان پیچیده و رسمی است؛  -

مسافت جغرافیایی و فاصله و یا هزینه های حمل و نقل؛  -
تحـرک جسـمانی محـدود، نگرانی هـای مربـوط بـه امنیـت و   -

تسهیالت زیرساختی و مشکالت حمل ونقل. 

1- Kenya’s Hunger Safety Net Programme
همان،9.  -2

همان،12.  -3
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بنابرایـن، سیاسـت گذاران بایـد تدابیـری برای غلبـه بر ایـن موانع بیاندیشـند. یکی از 
ابزارهـای رایـج بـرای غلبه بر موانع فیزیکِی دسـتیابی بـه برنامه های حمایـت اجتماعی، 
اسـتفاده از روش هـای الکترونیـک پرداخت مثـل کارت اعتباری، کارت هوشـمند و تلفن 
همـراه و توزیـع پـول از طریـق دسـتگاه های پایانـه فـروش موجـود در دفاتـر محلی در 
جوامـع کوچـک اسـت. تکنولوژی هایـی از ایـن قبیـل موجب کاهـش هزینـه و افزایش 
کارایـی و انعطـاف در دسترسـی به برنامه می شـوند. با ایـن  حال، دولت ها بایـد از کفایت 
آن بـرای جوامـع مطمئـن باشـند تا سـالمندان، معلولیـن و اشـخاص کم سـواد که فاقد 

مهارت های الزم برای استفاده از تکنولوژی هستند، طرد نشوند. 
بـه منظـور دسترسـی مناطـق دور از دسـترس بـه برنامه هـای حمایـت اجتماعـی 
ممکـن اسـت مشـوق های خاصـی در محل الزم باشـد. برای مثـال، با این کـه برنامه 
»مامـا در روسـتا در اندونـزی1« بـا هـدف کاهـش مـرگ و میر مـادران در یـک دوره 
7 سـاله، 54000 مامـا را آمـوزش داد و بـه کار گرفـت، ارزیابی هـا نشـان می دهـد به 
دلیـل ترجیـح ماماهـا برای زندگـی در مناطـق شـهری، 29 درصد روسـتاها تنها یک 
مامـای سـاکن دارنـد. در چنیـن مـواردی، الزم اسـت کـه مشـوق ها در محـل حاضر 
باشـند تـا اجتماعات روسـتایی کـه اغلب نیازمنـد حمایت بیشـتری هسـتند، بتوانند از 

برنامه بهره مند شوند.2 
برنامه هـای حمایـت اجتماعـی بایـد منطبق بـا نیازهـای جمعیت و زمینه هـای محلی 
و محرومیت هـا باشـند. اغلـب، برنامه هـای پرداخت نقدی مشـروط که در کشـورهای با 
درآمـد متوسـط آمریـکای التین اجرای موفقی داشـتند، بـدون درک درسـتی از چالش ها 
و محدودیت های خاص محلی و شـناخت افراد آسـیب پذیر و فقیر در کشـورهای آسـیای 

1- Indonesia’s Midwife in the Village programme
2- Nicola Jones, Fiona Samuels, Laura Gisby and elizabeth Presler-Marshall, 

“Rethinking cash transfers to promote maternal health: goodpractice from 
developing countries,” ODi Background Note(2011): 9).
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غربـی و کشـورهای جنـوب صحرای آفریقا پیاده می شـوند. برای مثال، طرح بولسـا داما1 
در تیمـور شـرقی2، برگرفتـه از تجربـه طـرح بولسـا فامیـال3 در برزیل اسـت کـه بخاطر 
دسترسـی محـدود به خدمات اجتماعی در مناطق روسـتایی تیمور شـرقی )کـه در برزیل 
اجـرای موفقیت آمیـزی داشـت( شـرایطی را ایجاد کرد کـه اجرا غیرممکـن و نظارت آن 

نیز پرهزینه است. 
برنامه هـا بـرای اطمینان از سـازگاری با زمینۀ محلی باید مبتنی بر شـواهد و متناسـب 
بـا زمینه هـای محلـی طراحـی شـوند. هچنیـن باید فرهنـگ سیاسـِی پیرامـون حمایت 
اجتماعـی در کشـورهای مختلـف، زمینـۀ تاریـخ خـاص هـر کشـور راجـع بـه انسـجام 
اجتماعـی، مفهوم سـازی از حقـوق و برابـری و نگـرش بـه حقـوق و مسـئولیت ها مـورد 
مالحظـه قـرار گیـرد. اغلـب، افـرادی کـه در فقـر بـه سـر می برنـد بـه دلیـل زندگی در 
مناطـق دورافتـاده قادر به بهره منـدی از برنامه های حمایت اجتماعی نیسـتند و در نتیجه 
از کمپین هـای اطالعاتـی دربـاره وجـود برنامه هـا و اجـرای آن هـا دور می شـوند. ایـن 
شـرایط بایـد در فرآینـد اطالع رسـانی در نظر گرفته شـود تا بـر موانع زبانی و بی سـوادی 
از طریـق اطالعیه هـای رادیویی، مصاحبه هـای تلویزیونی و نمایش هـای اجتماعی غلبه 

کنند. اطالعات باید به زبان اقلیت ها، بومیان و جمعیت مهاجر، ارائه شود. 
نظام هـای تحویـل باید با شـرایط خاص محلی هماهنگ باشـد. برای مثـال، برنامه ها 
بایـد هزینـه فرصت4 پیـاده روی بـرای دریافت پـول یا میـزان هزینه مالی را در مقایسـه 
بـا ارزش مزایـای دریافتی درنظـر بگیرند. همچنیـن عوامل خاص جغرافیایـی، مثل نبود 

جاده یا دسترسِی سخت در فصول بارانی باید درنظر گرفته شود. 
از دیگر الزامات مهم رویکرد حقوق بشـری این اسـت کـه برنامه های حمایت اجتماعی 

1- Bolsa da Mae
2- Timor Leste
3- Bolsa Familia
4- Opportunity cost
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بایـد بـه  لحاظ فرهنگی در زمینه اَشـکال چندگانـه تبعیض در ارتباط با نـژاد، جنس، طبقه 
و معلولیـت و غیـره مـورد قبول باشـند. هنـگام طراحی و اجـرای نظام حمایـت اجتماعی، 
ارزش هـای فرهنگـی بومیـان و اقلیت هـای قومـی بایـد هم انـدازه بـا خطرات جنسـیتی 
خـاص درنظـر گرفته شـود. اگـر آموزش در مـدارس با زبـان مادری بومیان نباشـد ممکن 
اسـت افـراد از رفتـن به مدرسـه امتناع کنند، یـا در صورت مغایرت فعالیت مراکز سـالمت 
بـا سـنت های فرهنگـی آنـان می توانـد عـدم مراجعـه بومیان بـه ایـن مراکـز را به دنبال 
داشـته باشـد. برای حصول اطمینان از سـازگاری فرهنگی، در طراحی برنامه های حمایت 
اجتماعـی مشـاوره های گسـترده ای بـا جوامع هدف بایسـتی انجام شـود تـا از این طریق 
اطالعـات موثـر گـردآوری شـده و شـیوه های حسـاس به لحـاظ فرهنگی بـه کار گرفته 

شوند تا در صورت لزوم مداخالتی در زمینه ی حمایت اجتماعی صورت پذیرد.  
در کلیـه مراحـل برنامه هـا، از امداد و اطالعات تا شـیوه های شـکایت، سیاسـت گذاران 
بایـد اطمینـان داشـته باشـند کـه هیـچ فـردی به خاطـر سـن، جنسـیت، نـژاد، قومیت، 
وضعیـت سـالمت، معلولیـت یـا دیگـر زمینه هـا مـورد تبعیـض قـرار نگرفتـه اسـت. به 
منظـور اطمینـان از عـدم وجود تأثیـرات تبعیض آمیز بر افـراد یا جلوگیـری از اثر مطلوب 
بـر یـک گـروه خاص، آثـار متفـاوت برنامه بـر ذی نفعان مختلـف باید مورد بررسـی قرار 
گرفتـه و همچنیـن توجـه خاصـی نسـبت بـه گروه هایی کـه از تبعیـض سـاختاری رنج 
می برنـد؛ صـورت گیـرد. بـرای مثـال، در اکـوادور1 برخـی زنان بومـی نتوانسـتند مزایای 
خـود را از برنامـه پرداخـت نقدی جایزه توسـعه انسـانی2 دریافت کنند، زیـرا برخی مواقع 
در حالی کـه سـاعت ها بـرای دریافـت مزایـا در صـف بودند، توسـط نگهبانـان خصوصی 

موسسه مالی مورد بدرفتاری قرار می گرفتند.3 
یـک رویکـرد حقوق بشـری نیازمنـد تمرکز بر قدرت نابرابر در سـطح اجتمـاع و حذف 
1- Ecuador
2- Bono de Desarrollo Humano
3- A/HRC/11/9/Add.1.
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موانـع سیاسـی، فرهنگـی، قانونـی، اقتصادی، فیزیکی اسـت کـه از دسترسـی گروه های 
حاشـیه ای بـه برنامـه جلوگیری می کنـد. برنامه نه تنها بایـد از تداوم عدم تقـارن قدرت در 
جوامـع جلوگیـری کنـد بلکه باید به  عنـوان یک اولویـت، فعاالنه به دنبـال توانمندکردن 

اعضای مطرود و محروم اجتماع و بهره مندی آنان از برنامه باشد. 
در نهایـت، سـطح مزایـای ارائه شـده از طریـق نظـام حمایـت اجتماعـی بایـد از نظـر 
مقـدار و تـداوم تـا رسـیدن ذی نفعـان به یک اسـتاندارد مناسـب زندگی کافی باشـد.1 در 
حالی کـه دولت هـا بایـد گسـترش پوشـش حمایـت اجتماعـی موجـود را در نظر داشـته  
باشـند، مزایـا هـم باید بـه اندازه کافی بـرای تأمین کاالهـا و خدمات مورد نیاز در سـطح 
حداقـل ضـروری در زمینه های حقـوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فراهم باشـد. برای 
مثـال، تحقیقـات نشـان می دهـد برنامه هـای پرداخـت نقـدی مشـروط با هـدف بهبود 
خروجـی سـالمت مـادران موفقیـت آمیـز اسـت. مقـدار پولـی که توسـط زنـان دریافت 
می شـود بایـد حـدود 30 درصـد کل درآمـد خانـواده باشـد تـا ضمـن ایجـاد انگیزه های 
مثبـت کافـی، وابسـتگی مفـرط را کاهش دهـد.2 بنابراین محاسـبه میـزان مزایـا باید با 

توجه به زمینه های مختلف مناطق کشور صورت بگیرد. 
ایـن الـزام حقـوق بشـری حاکـی از مسـئولیت بیشـتر بـرای تضمین کفایـت خدمات 
عمومـی از نظـر کّمیـت و کیفیت بـرای رفع نیازهـای جامعه مورد توجه اسـت. اثر مثبت 
مزایـای حمایـت اجتماعـی بـر اسـتانداردهای زندگـی ممکن اسـت با دیگـر هزینه های 
مربـوط بـه مراقبـت سـالمت و آموزش خنثی شـود. هزینه های مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
خدمـات عمومـی بایـد بـرای بخش های فقیـر جامعه مقرون بـه صرفه بـوده و از کیفیت 
خوبـی برخـوردار باشـد. دولت هـا ملـزم بـه تأمیـن آمـوزش ابتدایی مقـرون بـه صرفه و 

1- CeSCR, General Comment No. 19, para. 22.
2- Nicola Jones, Fiona Samuels, Laura Gisby and elizabeth Presler-Marshall, 

“Rethinking cash transfers to promote maternal health: goodpractice from 
developing countries,” ODI Background Note (2011): 2).
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بـدون هزینـۀ اضافی با قابلیت دسـترس برای همـه بدون هرگونه تبعیض هسـتند1. این 
مالحظـات بایـد در محاسـبات دولت هـا بـا توجـه بـه کفایت مزایـا، همچنـان به صورت 

محوری به قوت خود باقی بماند. 
از ایـن رو، دولـت بـرای ایـن که نظام های حمایـت اجتماعی با تعهدات حقوق بشـری 

بین المللـی هماهنگ شـوند بایـد از توصیه های ذیل اطمینـان حاصل کند:

توصیه 19
طراحـی و اجـرای برنامه های حمایـت اجتماعی باید موانع اقتصـادی، قانونی، 
مدیریتـی و فیزیکـی را که مانع دسترسـی افـراد به آن ها می شـود مورد توجه 
قـرار دهـد؛ همچنیـن بـه گروه هایی کـه موانـع بیشـتری در مواجهه بـا این 
مشـکالت دارنـد توجـه ویـژه ای اعمال شـود . شـامل: زنـان، افـراد معلول یا 

ازکارافتاده، سالمندان، اقلیت ها و مبتالیان به ایدز/ اچ. آی. وی. 

توصیه 20
کلیـۀ مراحـل برنامه هـای حمایـت اجتماعـی از ارائـه خدمـات تـا اقدامات 
حمایتـی بایـد طـوری طراحـی شـوند کـه بر موانـع فرهنگـی غلبه کـرده و 

گروه های آسیب پذیر و طردشده به آن ها دسترسی پیدا کنند. 

توصیه 21
بـرای بهبود سـطح زندگـی ذی نفعان باید سـطح مزایـا کافی باشـد و مزایا 
بایـد از طریـق خدمـات عمومـی بـا کیفیـت، رایـگان یـا مقرون به صرفـه 

تکمیل شود. 

1- See Articles 13 and 14 iCeSCR, Article 29 CRC, Articles 10 and 14 CeDAW, 
Article 5 CeRD and Article 20 CMW.
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4. حصول اطمینان از این که به کارگیری شـرایط )مسـئولیت مشترک(، 
موجب تضعیف حقوق انسانی ذی نفعان نمی شود 

در برخـی برنامه هـای حمایـت اجتماعـی، دریافـت مزایا وابسـته بـه تعهد انجام یک شـرط 
یـا بیشـتر اسـت. بـرای مثـال، برنامه هـای پرداخت نقـدی مشـروط، اغلب نیازمنـد ثبت نام 
فرزندان در مدرسـه یا انجام منظم چکاپ سـالمت فرزندان اسـت. در برنامه پرداخت نقدی 
مشـروط، مزایـا اغلـب بـه زن سرپرسـت خانـوار تعلـق می گیرد کـه موظف اسـت دامنه ای 
از شـرایط را رعایـت کنـد.1 همچنیـن برنامه هـای مقـرری مدرسـه مانند برنامه مسـتمری 
آمـوزش ابتدایـی بنـگالدش2 و طرح حمایـت از دانش آموزان زن در مقطع متوسـطه3 عموما 

نیازمند داشتن شرایط خاصی چون میزان حضور و سطح حداقل عملکرد هستند. 
تحمیـل شـرایط به ویـژه برای زنان سرپرسـت خانـوار در برخی موارد مانـع بهره مندی 

آن ها از حقوق بشری می شود؛ بنابراین باید این منظر مورد توجه قرار گیرد. 
بـر مبنـای تجربـۀ موفـق برخی کشـورهای آمریـکای التین و جنـوب آسـیا در بهبود 
خروجـی آمـوزش و سـالمت از طریـق اجـرای طـرح پرداخـت نقـدی مشـروط، برخـی 
نهادهـای بین المللـی توسـعه و مؤسسـات مالـی مثـل بانـک جهانـی بـه دنبال تشـویق 
کشـورهای بیشـتری برای تعیین شـرایط در برنامه هـای حمایتی هسـتند. بانک جهانی، 
سـرمایه گذاری در آمـوزش و سـالمت را بـه مثابه سـرمایه گذاری برای سـرمایه  انسـانی 

فرزندان توصیف می کند.4 
سـه بحـث غالـب در خصـوص دفـاع از شـرایط ) مشـروط بودن( مطـرح اسـت. اول 

در برنامه کمک نقدی مشـروط )CCTs( به تدریج اصطالح »مسـئولیت مشـترک« جایگزین کلمه »مشـروط«   -1
شـد. ایـن جایگزینـی نشـانه افزایـش تأکیـد بر مسـئولیت دولـت در تأمیـن خدمـات عمومی مثـل آموزش و 

سالمت است. صرف نظر از اینکه کدام واژه استفاده شود، دراصل سازوکارها یکسان هستند. 
2- Bangladesh’s Primary Education Stipend Programme
3- Female Secondary SchoolAssistance Project 
4- Ariel Fiszbein and Norber Schady, Conditional Cash Transfers: reducing present 

and future poverty (overview) (Washington, D.C: The WorldBank, 2009).
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این کـه شـرایط بـرای تأثیر بر رفتـار و نگرش ذی نفعـان و بهبود سـالمت و آموزش آنان 
و تقویـت سـرمایه انسـانی ضـروری هسـتند و در درازمـدت منجـر به شکسـتن بازتولید 
بین نسـلی محرومیـت1 می شـود. ایـن بحـث بـر ایـن فرض اسـتوار اسـت که مشـروط 
نبـودن طرح هـا، موجب عدم سـرمایه گذاری ذی نفعان بر سـرمایه  انسـانی می شـود. دوم، 
طرفـداران برنامه هـای مشـروط چنیـن اسـتدالل می کننـد کـه مشروط سـازی، احتمال 
این کـه برنامـه در نهایـت بـه نفـع »فقیر مسـتحق«2 باشـد را افزایـش می دهـد و از این 
رو بـه مشـروعیت اجتماعـی و سیاسـی برنامه کمک می کند. در نهایت، شـیوه مشـروط 
ضمـن تقویـت حـس اسـتقالل و عزت نفس، قـدرت چانه زنـی و وضعیـت ذی نفعان زن 

را ارتقاء می دهد. 
از منظـر حقـوق بشـری، مباحث جـدی در نقد شـرایط )مشـروط  بودن ها( وجـود دارد. 
تحمیـل شـرایط )مشـروط  بودن هـا( می توانـد بی جهـت منجـر بـه تضعیـف اسـتقالل 
فـردی و تقویـت این پیش فرض کـه فقرا برای بهبـود زندگی شـان انتخاب های عقالنی 
ندارنـد، شـود. ایـن شـرایط فقیرترین هـا را از آزادی تصمیم گیـری دربـاره رفـاه خـود و 
خانـواده و تعییـن زندگـی خـود محـروم می کنـد.3 شـرایط موجـب تحمیـل هزینه هـای 
اضافـی اجـرا و نظـارت و هزینه هـای شـخصی بـه ذی نفعـان می شـود. بـرای مثـال در 
مکزیـک، هزینه هـای اجـرای شـرایط 24 درصـِد هزینه هـای شـرایط4 در سـال 2000 و 
هزینه هـای خصوصـی ذی نفعـان نزدیک به 50 درصد بیشـتر از هزینه های شـخصی در 

1- Inter-generational reproduction of poverty
2- deserving poor
3- Rolf Künnemann and Ralf Leonhard, A Human Rights View of Social Cash 

Transfers for Achieving the Millennium Development Goals (Stuttgart: Brot 
für die Welt and evangelischer entwicklungsdienst, 2008). Accessed April 26, 
2012,	 http://www.fian.org/resources/	 documents/others/a-human-rights-view-
of-social-cash-transfers-for-achieving-the-mdgs/pdf.

4-  Oportunidades                                          .یک طرح حمایت اجتماعی دولتی در مکزیک است
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برنامـه غیرمشـروط بوده اسـت.1 شـواهد نشـان می دهد در کشـورهای کـم درآمد، بهتر 
اسـت منابـع بیشـتر از این کـه صـرف هزینه هـای نظارت بر شـرایط شـود، به گسـترش 

خدمات اجتماعی اختصاص یابد.2 
از دیـدگاه منتقـدان هیچ شـواهد اقتصـادی و اجتماعی درسـتی وجود ندارد که نشـان 
دهنـد شـرایط )مشـروط بودن ها( در برنامـه پرداخـت نقدی مشـروط موجب دسـتیابی به 
سـرمایه انسـانی مطلوب خواهد شـد و ممکن اسـت بهبودهای مشـابهی در سـالمت و 
آمـوزش بـدون تحمیـل شـرایط به دسـت آینـد.3 تجـارب کشـورهای کـم درآمد نشـان 
می دهـد کـه پرداخت هـای نقـدی غیرمشـروط حتـی در کاهـش فقـر و بهبـود خروجی 
آمـوزش نسـبت بـه برنامـه پرداخت نقدی مشـروط کـه اغلب سـطح پایین تـری از مزایا 
را ارائـه می دهنـد و تمایـل بـه ذی نفعـان غیرفقیـر دارد، موفق تر بوده اسـت. بـرای مثال 
در نپـال، پرداخـت نقدی مشـروط برنامه بورسـیه تحصیلی نسـبت به کمـک هزینه های 
حمایتـی غیرمشـروط کشـور تأثیـر کمتـری بـر آمـوزش کـودکان فقیـر داشـته اسـت.4 
بنابرایـن، شـواهد تجربـی بیشـتر و داده هـای جداگانـه قبـل از تصمیـم قطعـی دربـاره 
تأثیرگـذاری شـرایط در بهبـود خروجی هـای سـالمت و آموزش مـورد نیاز اسـت. عالوه 
برایـن، درحال حاضـر شـواهد قـوی بین المللـی وجـود دارد کـه نشـان می دهـد پرداخت 
نقدی به  تنهایی و بدون شـرایط تأثیر مطلوبی بر توسـعه انسـانی به ویژه بهبود سـالمت 

و آموزش کودکان داشته است. 
براسـاس قوانیـن حقـوق بین المللـی بشـر، دولت ها متعهد بـه تأمین حداقـل حق غذا، 

1- Stephen Kidd and Rebecca Calder, Conditional Cash Transfer Programmes: 
their relevance for Nepal, (London: DFiD, 2011), 15, 23.

2- Simone Cecchini, “Do CCT Programmes Work in Low-income Countries?” 
International Policy Centre for Inclusive Growth One Pager 90 (2009)

3- Armando Barrientos, “Conditions in antipoverty programmes,” 19 Journal of 
Poverty and Social Justice 1 (2011),19.

4- Stephen Kidd and Rebecca Calder, Conditional Cash Transfer Programmes: 
their relevance for Nepal, (London: DFiD, 2011), 8.
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سـالمت، مسـکن، آمـوزش و تأمیـن اجتماعـی هسـتند. بهره منـدی از این حقـوق برای 
همـه افـراد، مشـروط به انجام عمل یـا الزاماتی خاص نیسـت. اینها حقوق ذاتی هسـتند 

که برای حفظ کرامت انسانی ضروری است. 
در ایـن زمینـه، عـدم پذیـرش شـرایط مربوط بـه برنامه هـای حمایت اجتماعـی نباید 
موجـب طـرد ذی نفعـان از برنامه هـا و خدماتـی شـود کـه بـرای بهره منـدی از حداقـل 
سـطوح حقوق انسـانی پایه الزم اسـت. بنابراین، تحمیل شـرایط )مشـروط بودن ها( باید 
بـا توجـه به تعهدات دولـت و الزام به تأمین سـطوح ضروری حقوق اقتصـادی، اجتماعی 

و فرهنگی باشد. 
در برخـی مـوارد، تحمیل شـرایط ممکن اسـت منجـر به وخامت وضعیـت فقیرترین و 
آسـیب پذیرترین افـراد شـود. تحمیل شـرایط اغلب موجـب افزایش عدم تـوازن قدرت و 
فرصـت در جامعـه و ایجـاد فرصت سوءاسـتفاده از قدرت توسـط دسـت اندرکاران برنامه 
)مثـل معلمـان، پرسـنل مراقبـت سـالمت5 و مجریـان برنامـه( می شـود. بـرای مثـال، 
شـرایطی کـه بچه هـا ملـزم بـه مدرسـه رفتن و یا کسـب درجـه خاصی هسـتند کیفیت 
آمـوزش معلمـان را در نظـر نگرفتـه و اثـر منفی بر محیط مدرسـه گذاشـته و به معلمان 
ابزارهـای اضافـی برای اعمـال قدرت بر والدیـن و دانش آموزان می دهد.6 قدرتمندسـازی 
معلمـان بـا اقتـداری کـه تأثیـر مسـتقیم بـر خانواده هـای فقیر می گـذارد، ممکن اسـت 

موجب تضعیف توسعهَ اشکال مشارکتی و دموکراتیک مدیریت مدرسه شود. 
برنامه هـای کمک هزینه تحصیلی مدرسـه مثـل برنامه حمایتی دختران دبیرسـتانی در 
بنـگالدش کـه نیازمنـد اثبات میزانی از حضور قطعی در مدرسـه و حداقل عملکرد اسـت 
در افزایـش نـرخ ثبت نـام دختـران موثـر بوده اسـت. بـا این حـال، در چنیـن برنامه هایی 

5- health care personnel
6- Fernando Reimers, Carol DeShano da Silva and ernesto Trevino, Where Is The 

“Education” In Conditional Cash Transfers In Education? (Paris:	UNeSCO,	
2006), 51.
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احتمـال آزار و سوءاسـتفاده جنسـی از دختـران قابـل توجـه اسـت. دختران ممکن اسـت 
در صورت ترس از آزار جنسـی در مدرسـه یا در راه مدرسـه یا فقدان امکانات بهداشـتی 
تفکیک شـده، یـا آزار از سـوی معلـم یا دیگـر دانش آمـوزان از تبعیت از شـرایط منصرف 
شـوند. ایـن وضـع نـه  تنهـا امـکان دریافـت مزایـا را کـم می کند بلکـه می توانـد ضمن 
کاهـش امنیـت شـخصی، موجـب بدتـر شـدن سـالمت جسـمی و روانـی آن هـا شـود. 
مطالعـه بانـک جهانـی روی پرداخـت نقـدی مشـروط در مـاالوی نشـان می دهـد کـه 
دختـران نوجوانـی که شـرایط )مشـروط بودن( را داشـتند پریشـانی های روانـی را تجربه 

کرده بودند.1 
شـرایط ممکـن اسـت انگیزه هایـی بـرای کـودکان یـا معلمـان پدیـد بیـاورد کـه در 
امتیـاز شـرکت در کالس و برگـزاری امتحانـات تقلـب کننـد بـه نحـوی کـه خانواده ها 
بتواننـد مزایـای خـود را دریافـت کننـد. در مـواردی از ایـن دسـت، ایـن شـرایط ممکن 
اسـت آموزه هـای غلطـی به کودکان تحمیل کننـد؛ تقلب مقامات محلی برای دسترسـی 
بـه منابـع عمومـی امکان پذیـر و قابـل پذیـرش اسـت. عـالوه بـر آن، در برنامه هـای 
کمک هزینـه تحصیلی مدرسـه، شـرایط عملکرد و حضـور در مدرسـه می تواند فقیرترین 
کـودکان را طـرد کند؛ شـواهد نشـان می دهد که کـودکان فقیر در معیارهـای موفقیت و 

حضور در مدرسه با چالش های بزرگ تری مواجه هستند. 
 تحمیـل شـرایط تقاضـا بـرای خدمـات عمومـی را افزایـش می دهـد کـه ایـن اتفاق 
اغلـب بـا افزایـش عرضـه همـراه نیسـت. ایـن قضیه کیفیـت ارائـه خدمـات را تضعیف 
و موانعـی بـرای دسترسـی ذی نفعـان ایجـاد می کنـد. اغلـب بـه دلیـل منابـع انسـانی و 
مالـی محـدود، تأمین کننـدگان خدمـات عمومـی مهارت هـای الزم و ظرفیـت توجـه به 
نیازهـای افـراد فقیـر را کـه با موانعی برای دسترسـی به خدمـات روبرو هسـتند ندارند. از 
1- S. Baird, C. Mcintosh and B. Ozler, “impact evaluation Series No. 45 – Cash 

or conditions: evidence from a randomized cash transferprogramme,” Policy 
Research Working Paper 5259 (2010): 26
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نگرانی هـای مهـم در این خصوص فقدان خدمات اجتماعی حسـاس به جنسـیت شـامل 
مراقبت سالمت جنسی و زادوولد است. 

ممکـن اسـت زنـان و دختـران به دلیـل دوری مراکز درمانـی و یا پایین بـودن کیفیت 
خدمـات یـا وجود نگرش تبعیض آمیز و مشـکالت ارتباطـی از همراهی با شـرایط برنامه 
بـاز ماننـد. غلبه بر این مشـکالت نیازمنـد سـرمایه گذاری در خدمات عمومـی و آموزش 
فراهم کننـدگان خدمـات عمومـی در زمینۀ فعالیت مناسـب فرهنگی و توجـه به نیازهای 
خـاص زنـان به ویـژه زنان بومـی و معلول کـه از اشـکال چندگانه تبعیض رنـج می برند ، 
اسـت. بـرای اطمینال از این که ارائه خدمات حسـاس به جنسـیت اسـت، بایـد معیارهای 
افزایـش مشـارکت زنـان در نیـروی کار بخـش عمومـی در نظـر گرفتـه شـوند. اگر این 
اقدامـات صـورت نگیرد، ممکن اسـت ذی نفعـان برنامه اجتماعـی، تمایلی به اسـتفاده از 
آن نداشـته و بنابرایـن بـه  خاطـر دالیلـی کـه خـارج از کنتـرل آن هاسـت در همراهی با 
شـرایط ناموفـق باشـند. عـالوه براین، زنـان از هـدف برنامه توسـعه که قدرتمندسـازی 
آنـان اسـت، بی بهـره خواهند ماند. بـرای مثال، ارزیابـی برنامه جانتوس پرو 1که بخشـی 
از شـرایط آن، بررسـی های پیـش از تولـد و بعـد از آن بـود، نشـان می دهد کـه به خاطر 
دسترسـی ناکافـی، کیفیـت و کمیت خدمات سـالمت، حداقل بهبود در سـالمت و تغذیه 

مادران رخ داده  است.2 
هنگامـی کـه شـرایط یـا مسـئولیت مشـترک اجـرا می شـود، سیاسـت گذاران باید از 
کفایـت سـرمایه گذاری انجام شـده در خدمـات اجتماعـی ماننـد آمـوزش و سـالمت و 
پاسـخگویی خدمـات بـه افزایش تقاضـا، مطمئن باشـند. تأمین خدمـات اجتماعی نباید 
تنهـا بـه گسـترش پوشـش اکتفا کنـد بلکـه باید کیفیـت خدمـات ارائه شـده و مفاهیم 

1- Peru’s Juntos 
2- Nicola Jones, Fiona Samuels, Laura Gisby and elizabeth Presler-Marshall, 

“Rethinking cash transfers to promote maternal health: goodpractice from 
developing countries,” ODI Background Note (2011) 6.
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جنسیتی نیز مورد توجه قرارگیرد. 
ضـروری اسـت دولت هـا پیش از اجـرای برنامه حمایـت اجتماعـی ارزیابی های الزم 
را بـه منظـور ایجـاد تصویـر روشـنی از وضعیـت دسترسـی بـه خدمـات اجتماعـی و 
ظرفیت هـای نهـادی اجـرای برنامـه انجـام دهنـد. ارزیابـی نیازها به شناسـایی نگرش 
اجتمـاع بـه خدمـات اجتماعی، سـاختار اجتمـاع محلی و عقایـد قالبـی و تضمین توجه 
بـه آن در برنامـه کمـک می کنـد. 1عـالوه برایـن، می تواننـد بـه ارزیابـی و نظـارت 
اثـرات خارجـی برنامه هـای حمایـت اجتماعـی بـر غیرذی نفعـان و تغییـرات قیمت هـا 
و انتظـارات در اقتصـاد و تغییـرات در پویایی هـای اجتمـاع بپردازنـد.2 ارزیابـی نیازها به 
دولت هـا در شناسـایی تأثیـرات برنامه های مشـروط بـر افزایش خروجی های سـالمت 
و آمـوزش یـا دیگـر موضوعاتی ماننـد هزینه های ذی نفـع، کیفیت و موجـودی خدمات 
و کمبـود یـک رویکـرد جنسـیتی، بـه منظـور بهبـود دسترسـی و اسـتفاده از خدمـات 

اجتماعی کمک  می کنند. 
وقتـی ناکامـی در تبعیـت از شـرایط تحمیلـی موجـب طـرد یـک فرد یـا خانـواده از 
یـک برنامـه شـود نگرانی های جـدی حقوق بشـری به وجود می آیـد. طـرد ذی نفعان از 
یـک برنامـه حمایـت اجتماعی بـه خاطر ناکامـی در تبعیت از شـرایط، شـاخص تنبیهی 
شـدیدی اسـت کـه توانایـی ذی نفعـان را از بهره منـدی حـق تأمین اجتماعـی تضعیف 
و آسـیب جـدی در اسـتاندارد زندگـی آنـان ایجـاد می کنـد. بـرای مثـال در برنامه هایی 
همچـون آپرچیونیدیتـس مکزیـک اگـر یـک کـودک به مدرسـه نـرود همه خانـواده با 

1- Karla Parra Correa and Rafael Perez Ribas, “Needs Assessments: Why They 
Are important for CCT Programmes,” in Poverty in Focus:Cash Transfers, 
Lessons from Africa and Latin America (Brazil: international Poverty Centre for 
inclusive Growth, 2008), 26

2- Rafael Perez Ribas, Fabio Veras Soares, and Guilherme issamu Hirata, “The 
impact of CCTs – What We Know and What We Are Not SureAbout,” Poverty 
in Focus: Cash Transfers, Lessons from Africa and Latin America (Brazil: 
international Poverty Centre for inclusive Growth, 2008), 12
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قطع مزایا مجازات می شوند.1 
اگـر دولت هـا، در برنامه هـای حمایـت اجتماعـی، شـرایط یـا مسـئولیت مشـترکی 
تحمیـل کنند، مسـئول و ضامن حفظ حقوق حداقلی افراد در سـطوح ضـروری اقتصادی 
اجتماعـی و فرهنگـی هسـتند. اِعمـال شـرایط بایـد به گونـه ای باشـد که مشـوقی برای 
دسترسـی ذی نفعـان بـه خدمـات فراهم کند، نـه این که یک ابزار تنبیهی باشـد. شـرایط 
بایـد ابـزاری تسـهیل گر بـرای شناسـایی خانواده های آسـیب پذیر باشـد. برای مثـال، در 
برنامـه بولسـا فامیـالی برزیـل2 اگر شـرط حضـور کـودک در مدرسـه اجرا نشـود منابع 
بیشـتری بـه خانـواده تعلق می گیـرد و خانـواده به یک مددکار دسترسـی پیـدا می کند و 
عـالوه بـر ایـن در صورت عـدم پیروی خانـواده از شـرایط، همچنـان حمایت هایی برای 

کسب استانداردهای حداقلی زندگی به خانواده تعلق می گیرد.3 
مـوارد عدم همراهـی بـا شـرایط باید توسـط مجریان برنامه بررسـی شـود تا مشـکل 
شناسـایی و مسـائلی کـه خانواده هـا بـا آن روبـه رو هسـتند بـا توزیـع مزایـا رفع شـود. 
روش هـای غیرتنبیهـی بـرای کمک بـه خانواده هایی که با شـرایط همـکاری نمی کنند 
بایـد موجـود باشـد و موجب رفـع و اصالح مشـکل در طراحی برنامه یـا تحویل خدمات 
اجتماعـی شـود. از منظر حقوق بشـری، این مزایـا نباید از ذی نفعان گرفته شـود چرا که 
دولـت در بهبـود خدمـات عمومی یا اتخـاذ رویکرد مناسـب جنسـیتی در طراحی برنامه 

ناموفق بوده اند. 
از ایـن رو، دولـت بـرای ایـن که نظام های حمایـت اجتماعی با تعهدات حقوق بشـری 

بین المللی هماهنگ شوند باید از توصیه های ذیل اطمینان حاصل کند: 

1- Stephen Kidd and Rebecca Calder, Conditional Cash Transfer Programmes: 
their relevance for Nepal (London:DFiD, 2011), 11. 

2- Brazil’s Bolsa Familia
همان  -3
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توصیه 22
دولت هـا بایـد تـا حـد ممکـن از شـرایط تحمیل کننـده بـر دریافت کننـده 
حمایـت اجتماعـی خـودداری کننـد و منابـع مالی و انسـانی را بـرای بهبود 
سـطح مزایـای ارائه شـده و کیفیت و دسترسـی به خدمـات اجتماعی فراهم 
آورنـد. شـرایط تحمیل کننـده بایـد بـا تمهیداتـی در برابـر سوءاسـتفاده 
کسـانی همـراه باشـد کـه اجـرای شـرایط را رصـد می کنند. همچنیـن این 
شـرایط بایـد همـراه بـا تمهیداتی باشـند که ظرفیـت خدمات بهداشـتی و 

آموزشی برای رفع تقاضاهای فزاینده را تضمین کنند. 

توصیه 23
ناکامـی در تبعیـت از شـرایط تحمیلـی هرگـز نبایـد منجـر بـه محرومیـت 
خـودکار یـک فـرد یـا خانـواده از برنامه هـای حمایـت اجتماعـی شـود، 
بلکـه بایـد از آن به عنـوان ابـزاری تسـهیل کننده بـرای کمـک بـه دولـت 
در شناسـایی آسـیب پذیرترین خانواده هـا به کارگرفتـه شـود تـا مـددکاری 
اجتماعـی حمایتـی و/ یـا توسـعه اجتماع محور شـرایط رفع نارسـایی ها در 

خدمات عمومی را فراهم کند. 

توصیه 24
شـرایط  شـود  حاصـل  اطمینـان  کـه  باشـد  به گونـه ای  بایـد  حمایت هـا 
تحمیلـی باعـث ایجاد فشـارهای غیرضـروری بر زنان نشـده و آن هـا را در 
معـرض سوءاسـتفاده قـرار نمی دهـد یا کلیشـه های جنسـیتی سـنتی را در 

خانواده های دریافت کننده تداوم نمی بخشد. 
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5- تضمین شفافیت و دسترسی به اطالعات
رویکـرد حقـوق بشـری تأکیـد دارد کـه شـفافیت و دسترسـی بـه اطالعات اقـدام حفاظتی 
مهمـی بـر علیه فسـاد، حامی پـروری1 و اتـالف و همچنین ابـزاری ضروری بـرای افزایش 
دسترسـی ذی نفعـان و مشـارکت در برنامه هـای حمایت اجتماعی اسـت. دسترسـی محدود 
ذی نفعـان بـه اطالعـات، توانایـی مطالبـه حـق را کاهـش داده و احتمـال سـوءمدیریت یا 
انحـراف منابـع اختصـاص یافتـه بـه برنامه هـای حمایـت اجتماعـی را افزایـش می دهـد. 
بنابرایـن، بـرای مطابقت با اسـتانداردهای حقوق بشـری، برنامه های حمایـت اجتماعی باید 
شـفاف بـوده و به لحاظ فرهنگی دسترسـی مناسـب و کامل بـه اطالعات را فراهم سـازند.
شـفافیت نبایـد محـدود بـه مدیریت مالـی و اجرایـی نظام حمایـت اجتماعی باشـد. بلکه 
همـه مداخـالت حمایت اجتماعی باید راهکارهایی ویژه برای تضمین شـفافیت و دسترسـی 
بـه اطالعـات، توجـه به همـه اجـزای اصلـی برنامه شـامل روش هـای هدف گـذاری، معیار 
مقبولیـت، سـطوح مزایـا، شـکایت و جبران خسـارت داشـته  باشـند. بـدون این سـازوکارها 

احتمال خطر تقویت روابط نابرابر قدرت و طرد نیازمندترین افراد از حمایت وجود دارد. 
احتمـال شـکل گیری فسـاد، سوء اسـتفاده و سـوءمدیریت در برنامه هایـی کـه بـرای 
بررسـی دقیق عمومـی محدودیت دارند، باالسـت. عالوه   بر  این، کمبود شـفافیت ممکن 
اسـت موجـب کاهش سـرمایه گذاری حمایـت عمومـی در برنامه های حمایـت اجتماعی 
شـود. نظام هایـی کـه بـه ذی نفعـان واقعـی سـود نمی رسـانند اعتمـاد افـراد را از دسـت 

می دهند که کاهش سرمایه گذاری در آن نظام را به دنبال دارد. 
از منظـر حقـوق بشـری، حق آزادی بیان شـامل حق جسـتجو و دریافـت اطالعات از 
دولـت می شـود.2 ایـن بـه معنـای این اسـت که بـرای مثـال دولت ها مکلّف به تسـهیل 

1- Clientelism
2- See, for example, iCCPR, Article 19; African Charter on Human and Peoples’ 

Rights, Article 9; American Convention on Human Rights,Article 13; and 
european Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, Article 10.

Engare.Net کتابخانه علوم اجتماعی



85چهارچوب حقوق بشری برای حمایت اجتماعی

پاسـخ بـه اطالعـات مربوط بـه یک برنامـه از طریق سـازوکارهایی چون 1- درخواسـت 
تشـکیل پرونـده، 2- اطمینـان از آمـوزش عوامـل اجرایـی درخصوص چگونگـی فرآیند 

پاسخ دهی و 3- پاسخ دهی فوری و جامع به درخواست ها هستند. 

حق پرسش و دریافت اطالعات
پیـش از ایـن، حـق آزادی بیـان بـه معنـای این  بودکـه دولت هـا نباید مانـع جریان 
اطالعـات بشـوند. اخیـراً، حـق آزادی بیـان به عنـوان حـق جسـتجو و دریافـت 
اطالعـات تعبیـر می شـود. کمیسـیون آفریقایی حقوق بشـر این تفسـیر را در سـال 
2002 و 2006 در دیـوان حقـوق بشـری کشـورهای امریکایی1 صراحتـاً به نفع حق 

دسترسـی بـه اطالعـات عمومی مصـوب کرد:
در مـاده 13 کنوانسـیون حمایـت از حـق همـه افـراد بـرای درخواسـت دسترسـی به 
اطالعـات دولتـی صراحتـاً حق »جسـتجو« و »دریافـت« اطالعات به جز مـوارد قید 
شـده در کنوانسـیون آمـده  اسـت. ایـن مـاده از حق همـه افـراد بـرای دریافت چنین 
اطالعاتـی و تعهـد مثبت دولت برای فراهم سـازی آن حمایت می کنـد. بنابراین، افراد 
می توانند به چنین اطالعاتی دسترسـی داشـته باشـند و در موارد خاصی کنوانسـیون 
بـه دولت ها اجازه دسترسـی محدود را می دهد. دسترسـی به اطالعـات باید بدون نیاز 
بـه اثبـات انگیزه مسـتقیم و یا درگیری شـخصی - بـه جز در مـواردی که محدودیت 
قانونی درخواسـت شـده - ممکن باشـد. اگر افراد به اطالعات دسترسـی داشته باشند 
می تواننـد آن  را ارزیابـی کننـد. بدین طریق، حـق آزادی فکر و بیان شـامل حمایت از 
حـق دسترسـی بـه اطالعات دولتـی شـامل دو بعد فـردی و اجتماعی می شـود. حق 

آزادی فکر و بیان باید به طور همزمان توسط دولت تضمین شود.2 

1- IACtHR
2- [Inter-American Court of HumanRights, Claude Reyes et al. v. Chile, Judgment 

of 19 September2006, paragraph 77.]
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مبانی مرتبط با این تصمیم
حـق درخواسـت اطالعـات از کسـی گرفتـه و یا رد نشـود؛ مگـر در مـواردی که   -
طـرف درخواسـت کننده تمایـل آن چنانی از خـود در خصوص دانسـتن اطالعات 

ندهد؛ نشـان 
حق برابری برای دریافت اطالعات وجود دارد )مشروط به معافیت های محدود(؛  -

دولت متعهد به پاسـخگویی به هر سـوالی در خصوص اطالعات درخواست شده   -
است و )در موارد محدود( می تواند از انجام آن سرباز زند؛ 

حـق آزادی بیـان تـا وقتـی کـه حـق کسـب اطالعـات از دولت به رسـمیت   -
شناخته نشده باشد، به طور کامل محقق نمی شود؛ 

دولت هـا متعهـد بـه برداشـتن گام های مثبـت بـرای تضمین حق دسترسـی   -
بـه اطالعـات هسـتند کـه شـامل )در یـک بخـش دیگـر از حکـم( تعهـد به 
ایجـاد سـازوکارهایی بـرای تشـکیل پرونـده )بـه بیان دیگـر، بـرای پذیرفتن 
قانونی دسترسـی بـه اطالعات( و آمـوزش به مجریـان در خصوص چگونگی 

فرآیندهای درخواست و حق پاسخ دهی است. 
Source, Integrating Human Rights in the Anti-Corruption Agenda, Challenges, 
Possibilities	and	Opportunities,	Magdalena	Sepْlveda,	ICHRP,	2010.	

نظام هـای حمایـت اجتماعـی بایـد سـازوکارهای درونـی بـرای افشـای اطالعـات 
دربـاره هـر گام اجرایـی داشـته باشـند. هـم ذی نفعـان و هـم دیگـر اعضـای جامعـه 
بایـد بـه اطالعات دربـاره طرح حمایـت اجتماعی و چگونگـی انجام تعهـدات مقامات 
دسترسـی داشـته باشـند و اطالعات مربـوط به نتایج نظـارت و ارزیابی ها هـم باید در 

دسترس باشد. 
برنامه هـای حمایـت اجتماعـی باید تضمیـن کنند کـه اطالعات برنامـه از طریق 
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کانال هـای در دسـترس و مناسـب فرهنگـی و بـا احتـرام بـه ارزش هـای عرفـی و 
فرهنگی منتشـر می شـود و متناسـب با نیازهای گروه های آسـیب پذیر اسـت. برای 
مثـال، برای دسترسـی بـه اطالعات فراگیر، سیسـتم ها و شـماره تلفن هـای رایگان 
بـرای حـل مسـئله کم سـوادی و عدم دسترسـی بـه اینترنـت و هزینه هـای حمل و 
نقـل الزم اسـت. در مکزیـک، در برنامـه پرداخـت نقـدی مشـروط آپرچیونیدیتس، 
یـک سیسـتم خدمـات شـهروندی در نظـر گرفته شـده اسـت کـه به شـکایاتی که 
از طریـق ایمیـل، نامـه، صنـدوق، تلفـن، فکـس بـه صـورت حضـوری و اینترنتـی 

می شود پاسخ می دهد. 
نابرابـری جنسـیتی و الگوهـای تبعیـض بر فرصت برابـر زنان و مردان برای جسـتجو، 
اشـتراک و دریافـت اطالعـات دربـاره برنامه حمایـت اجتماعی، مشـارکت در فرآیندهای 
تصمیم گیـری و ثبـت شـکایت کـه می تواند منجـر به پاسـخگویی مقامات محلی شـود 

اثر می گذارد. بنابراین، روش های حساس به جنسیت باید در نظر گرفته شود. 
تضمیـن حـق دسترسـی بـه اطالعات عمومـی نباید به منزلـه حق به اشـتراک گذاری 
حریـم خصوصـی و اطالعـات ذی نفعـان بـدون رضایت صریـح آن ها با مقامـات، منظور 
شـود. به عنـوان مثـال، در نیویـورک یـک پایـگاه اطالعاتـی جدیـد از اطالعـات دربـاره 
دریافت کننـدگان حمایـت اجتماعی و خدمـات اجتماعی که وورکر کانکت1نامیده می شـد 
بـرای گروهـی از مسـئوالن غیرمرتبط شـامل کارمنـدان از دادگاه خانواده، پیشـگیری از 
خشـونت خانگـی، خدمـات حقوقی، حمایـت از کـودکان و بیمارسـتان های عمومی قابل 
دسـترس بـود2 کـه ایـن قضیـه به طـور جـدی توانایـی ذی نفعـان در بهره منـدی از حق 
اطالعـات محرمانـه را تضعیـف می کنـد و عالوه بر این ممکن اسـت مانـع مطالبه بدون 

1- WorkerConnect
2- Anemona Hartocollis, “Concern for Vast Social Services Database on the City’s 

Neediest,” The New York Times, June 16, 2011, accessedApril 26, 2012, http://
www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html.
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تـرس حقـوق حمایـت اجتماعـی ذی نفعـان از منابـع اقتـداری مثـل پلیس یا مسـئولین 
مهاجرت که به اطالعات شان دسترسی خواهند داشت شود.  

از ایـن رو، دولـت بـرای ایـن که نظام های حمایـت اجتماعی با تعهدات حقوق بشـری 
بین المللی هماهنگ شوند باید از توصیه های ذیل اطمینان حاصل کند: 

توصیه 25
بایـد قوانینـی بـرای اطمینـان از این کـه افـراد و سـازمان ها حق جسـتجو، 
دریافـت و انتقـال اطالعـات را بـه روشـی سـاده، قابل دسـترس و سـریع 

درباره برنامه های حمایت اجتماعی داشته باشند، وضع شود. 

توصیه 26
دولت هـا هنـگام جمـع آوری و پـردازش اطالعات متعلـِق به ذی نفعـان باید 
اطمینـان حاصـل کننـد کـه آن هـا اسـتانداردهای حفـظ حریـم خصوصـی 
و محرمانـه بین المللـی را رعایـت می کننـد و چنیـن اطالعاتـی را بـه سـایر 
مقامـات منتقـل نکـرده و یـا از آن برای اهـداف دیگر بـدون رضایت ذی نفع 

استفاده نمی کنند. 

6. حصول اطمینان از مشارکت مؤثر و معنادار
مشـارکت عنصـر کلیـدی چارچوب حقوق بشـری اسـت: قانون بین المللی حقوق بشـر 
حـق مشـارکت در زندگـی عمومـی1 را چنیـن بیـان کرده که مشـارکت پیش شـرطی 
بـرای بهره منـدی از دیگـر حقـوق اسـت. مشـارکت در سیاسـت ها و برنامه هایـی کـه 
بـر زندگـی محرومیـن اثـر می گـذارد، بخـش حیاتـی از ضمانتـی ا سـت کـه رعایت و 

1- iCCPR, Article 25, and the Human Rights Committee, General Comment No. 25 
(1996).
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ارتقـاء حقـوق آنـان نشـان می دهـد. در ایـن زمینـه، ذی نفعـان برنامه هـای حمایـت 
اجتماعـی بایـد حـق و توانایـی مشـارکت در طراحـی، اجـرا و ارزیابـی برنامه هـای 

حمایت اجتماعی را داشته باشند. 
کانال هـای مشـارکتی مؤثـر بـه سیاسـت گذاران و مجریـان برنامـه اجازه بررسـی و 
دریافـت بازخـورد از ذی نفعـان می دهـد و در نتیجـه موجـب بهبود کارایـی برنامه های 
حمایـت اجتماعـی می شـود. چندیـن برنامـه وجـود دارد کـه روش های مشـارکتی آن 
بـا درجـات متنوعـی از موفقیت همراه شـده  اسـت. برای مثـال، در طرح بولسـا فامیال 
در برزیـل الزم اسـت نهادهـای نظارتـی متشـکل از دولـت محلـی و جامعـه مدنـی 
شـکل بگیرنـد کـه می تواننـد بـا هـم در مـورد اجـرای بهتـر برنامـه در اجتماع شـان 

تصمیم گیری کنند. 
بـدون سـازوکارهای کافـی بـرای دخالـت ذی نفعـان در طراحـی و اجـرای برنامه های 
حمایـت اجتماعـی، خطـر ناپایـداری و عدم دسـتیابی بـه اهداف مـورد نظـر برنامه وجود 
دارد. پایـداری و اثربخشـی در صـورت عدم وجـود حس مالکیت اجتماع بر برنامه بیشـتر 
مـورد تهدیـد قـرار می گیـرد. مشـاوره گسـترده و همـکاری بـا اجتماعی کـه برنامه های 
حمایـت اجتماعـی در آن اجـرا می شـود هـم بـرای تضمیـن انسـجام اجتماعـی و هـم 

افزایش حمایت سیاسی از برنامه ضروری است. 
در طراحـی روش هـای مشـارکتی بایـد عـدم تـوازن قـدرت در جامعـه، تـداوم خطـر 
بـه جـای از بیـن بـردن آن، سوءاسـتفاده از قـدرت توسـط گروه هـای محلی و اسـتمرار 
طردشـدگی گروه هـای حاشـیه ای در فرآینـد مشـارکت، به ویـژه زنـان مـورد توجـه 
قرارگیـرد. بایـد توجـه خاصی بـه کاهش روابط قدرت مبتنی بر جنسـیت صـورت گرفته 
و نقش هـا و قدرت هـای نابرابـر تصمیم گیری در خانـه و اجتماع مورد توجـه قرار گیرند. 
ممکن اسـت زنان در یک جلسـه اجتماعی حضور داشـته باشـند اما نقش های جنسـیتی 
از ابـراز نگرانی شـان ممانعـت کنـد. بـرای مثـال، در حالـی کـه برنامـه بـرای بیـکاران 
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زن و مـرد سرپرسـت خانـوار آرژانتیـن1 توسـط شـوراهای مشـورتی شـهری، به عنـوان 
سـازوکاری بـرای مشـارکت ذی نفعـان برنامـه ایجـاد شـد، شـوراها بـه وسـیله مردانی 
کـه منافـع حکومت هـای محلـی را نمایندگـی می کردنـد انتخاب می شـدند کـه موجب 
محرومیـت اکثریـت زنانی شـد کـه در برنامـه ثبت نام کـرده بودنـد؛ بنابرایـن برنامه ای 
کـه در اصـل بـه سـود زنان بود بـه صـورت اجتماعی به وسـیله مردان کنترل می شـد.2 
دولت هـا بایـد مشـارکت موثـر زنـان را در سـاختار حکمرانـی برنامه ها تضمیـن کرده و 
از مشـارکت آنـان اسـتقبال کافـی بـه عمـل آورنـد تـا از این طریـق برخـی برنامه های 

مشـارکتی برنامه ریـزی و اجرا شـود.
تدابیـر خاصـی بـه منظـور تشـویق و فراهم سـازی امـکان مشـارکت افـرادی مثـل 
معلولیـن، بومیـان، اقلیت های قومی و سـالمندان کـه از تبعیض سـاختاری رنج می برند، 
بایـد درنظـر گرفتـه شـود. بـرای مثـال، ممکـن اسـت طرح هـای حمایـت اجتماعی بر 
اولویـت نسـل های جـوان تمرکـز کننـد، مگـر این کـه در هنـگام تعییـن اولویت هـای 
بـه نگرانی هـای مربـوط بـه سـالمندان شـود. سـازوکارهای  جمعـی توجـه خاصـی 
مشـارکتی بـرای اطمینـان از امکان مشـارکت گسـترده گروه های آسـیب پذیر و محروم 
بایـد مناسـب و به منظور پیشـگیری از تسـلط نخبـگان و مامـوران دولتی بـر برنامه، با 

حمایت هایی همراه باشد. 
راهبردهـای مشـارکت اگـر تنهـا به مشـاوره ِصرف تقلیـل داده شـوند -که اجـازه ورود 
واقعـی برخـی از مشـارکت کنندگان در برنامـه به فرآیندهـای تصمیم گیـری را نمی دهند- 
معنـادار نخواهنـد بود. بدین منظور ضروری اسـت مجریان برنامه اقدامـات موثری در مورد 
توانایـی گروه هـا بـه مدیریت و ابـراز نظر خود و دسترسـی به اطالعات کامل، به روز شـده 

1- Argentina’s Plan Jefes y Jefas de HogarDesocupados
2- Christian Gruenberg and Victoria Pereyra, Manual de estudios de caso: 

Transparencia, participación, y rendición de cuentas en programas  sociales 
focalizados (Santiago: Fundación Tinker, 2009).
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و درسـت و جامـع انجـام دهنـد )به  عبـارت دیگـر بی جهت صوری نباشـد(. سـازوکارهای 
مشـارکت تنهـا نباید ذی نفعـان را دربر بگیـرد بلکه باید شـامل سـازمان های جامعه مدنی 

)که در احقاق حقوق ذی نفعان و جبران عدم توازن قدرت نقش دارند( شود. 
از ایـن رو، دولـت بـرای ایـن که نظام های حمایـت اجتماعی با تعهدات حقوق بشـری 

بین المللی هماهنگ شوند باید از توصیه های ذیل اطمینان حاصل کند: 

توصیه 27
دولت هـا بایـد سـازوکارهای کافـی را بـرای ذی نفعـان در جهت مشـارکت 
آن هـا در طراحـی، اجرا، نظـارت و ارزیابـی برنامه های حمایـت اجتماعی به 

کار بندند. 

توصیه 28
سـازوکارهای مشـارکتی باید تضمین کنند که مشـارکت معتبر بـوده و عدم 
تقـارن قدرت موجود در جامعه را مدنظر داشـته اسـت. همچنیـن به گونه ای 
طراحـی شـده باشـند کـه بیشـترین مشـارکت ممکـن توسـط گروه هـای 

آسیب پذیر و فرودست را تضمین کنند. 

7. حصـول اطمینـان از دسترسـی به سـازوکارهای پاسـخگویی و 
راهکارهای موثر 

بـا توجـه به این که پاسـخگویی یکی از محورهای مرکزی رویکرد حقوق بشـری اسـت، 
یـک نظـام حمایت اجتماعـِی حقوق محور نیازمند پاسـخگویی سیاسـت گذاران، مجریان 
برنامـه و دیگـر افـراد مؤثر بـر طرح های حمایـت اجتماعی بـرای تصمیمـات و اقداماتی 
اسـت کـه تأثیـرات منفی بر حـق تأمین اجتماعی افراد گذاشـته و تصمیمات آنـان باید از 
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منظـر قضایـی قابل پیگیری باشـد. حق جبران مؤثـر حقوق افراد در صـورت مورد غفلت 
واقع شدن، با معیارهای حقوق بشری منطبق است.1 

سـازوکارهای پاسـخگویی موثـر نـه  تنها موجـب افزایـش حمایت ذی نفعان می شـود 
بلکـه بـا افزایـش کارایی برنامه هـای اجتماعی و کاهـش اتالف و سـوءمدیریت، حمایت 
عمومـی از طرح هـای حمایت اجتماعـی را افزایـش می دهـد. هنگامـی کـه نظام هـای 
حمایـت اجتماعـی بـا پاسـخگویی و سـازوکارهای جبران خسـارت همراه نیسـتند، معیار 
اسـتحقاق و حقـوق را کمتر مفروض داشـته و بیشـتر به  عنـوان ابزاری بـرای جلب افراد 

از سوی کنشگران سیاسی یا گروه های محلی مورد استفاده قرار می گیرند. 
شـیوع فسـاد چالشـی جـدی برای تالش هـا در راسـتای کاهـش فقـر و بهره مندی از 
حقوق بشـر و عملکرد مناسـب برنامه های حمایت اجتماعی اسـت. فسـاد و حامی پروری 
بـه احزاب سیاسـی و دولت ها اجازه دسـتکاری همراه با تبعیض تأمیـن خدمات اجتماعی 
می دهنـد. درنتیجـه، الگوهای اسـتثمار را تقویت و موجب تحکیم طـرد اجتماعی و روابط 
حامی-مرجع می شـود و روابط مسـاعد بـا گروه های محلی که با نمایندگان انتخاب شـده 
مرتبـط هسـتند، تبدیـل به عوامـل ضروری در دسترسـی بـه مزایای اجتماعی می شـود. 
فسـاد و حامی پـروری به این معناسـت کـه فقیرترین و آسـیب پذیرترین ها کنار گذاشـته 

می شوند، در حالی که افراد قدرتمند در قدرت و جایگاه شان باقی می مانند. 
بنابرایـن، سـازوکارهای مؤثـر و مسـتقل بـرای نظـارت بـر اجـرای برنامه هـا و ایجـاد 
روش هایی برای جمع آوری و بررسـی شـکایات برای پیشـگیری از سوءاسـتفاده از قدرت 
ضـروری اسـت. چنیـن سـازوکارهای به ویژه برای بازبینی سـه اصل مهم الزم اسـت که 
عبارتنـد از: واجـد شـرایط برنامـه بـودن، حفظ برنامـه )برای گـزارش مطالباتـی در مورد 
کار نامناسـب، حمایـت سیاسـی و یـا مالـی، تهدیـد یـا آزار جنسـی( و نظارت بـر مراحل 

برای مثال ببینید:  -1
UDHR,	Article	8	and	iCCPR,	Article	2.
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پرداخـت؛ راهکارهایـی بـرای شـکایت جهـت نظارت بـر سـطح ارائه خدمـات اجتماعی 
به ویژه هنگام دسترسی به برنامه مشروط ضروری است. 

رویه های شـکایت باید شـامل یک فرآیند روشـن، مسـتقل، در دسترس، سـاده، کارا و 
عادالنـه باشـد. سـازوکارهای تجدیـد نظر به  ویژه وقتـی که از روش های هدفمندسـازی 
اسـتفاده می شـود- وقتـی احتمـال دارد تعـدادی از خانواده های فقیر و مسـتحق دریافت، 
از برنامـه طـرد شـده اند- ضروری اسـت. در ایـن مورد، افراد مسـتحق دریافـت مزایا که 
از برنامه طرد شـده اند باید به بدنه قضایی دسترسـی داشـته باشـند. فرآیندهای شـکایات 

و بازبینی باید بخش جدایی ناپذیر برنامه حمایت اجتماعی باشد. 
دولت هـا بایـد بـرای توانمندسـازی ذی نفعـان نسـبت بـه اسـتفاده از سـازوکارهای 
پاسـخگویی و مطالبـه حقـوق خـود گام هـای مثبتـی بردارنـد. تجربه نشـان می دهد که 
در بسـیاری از مـوارد کمیته هـای ارتقـاء جامعه در تضمین دسترسـی اجتماعـات فقیر به 
سـازوکارهای پاسـخگویی موثر عمل می کنند. مثال هایی از چنین سـاختارهایی در طرح 
بولسـا فامیـالی برزیل وجـود دارد؛ در این طـرح حدود 5500 کمیته کنتـرل اجتماعی در 
سـطوح محلی تشـکیل شـد. این کمیته ها برخـی از موضوعات مربوط بـه برنامه حمایت 
اجتماعـی از اشـتباهات مربـوط بـه شـمول و طـرد تـا وجود خدمـات آموزش و سـالمت 

کافی برای تحقق شرایط مشروط را بررسی می کنند.1 
بـه منظـور کاهـش عدم تـوازن قـدرت و جلوگیـری از قربانی شـدن شـکایت کنندگان 
توسـط مقامات مسـئول، سـازوکارهای بررسـی شـکایت باید ضمانت هایی داشته باشند. 
ضمانت هایـی مثـل: روش هـای چندگانـه ارائه شـکایت، امـکان ارائه شـکایت به صورت 
ناشـناس )یـا امکان ثبت شـکایت به جـز ثبت حضـوری و شـخصی(، حمایت هایی برای 
محرمانـه ماندن شـاکی و اقدامات الزم برای سـطوح پایین سـواد یـا زبان های جایگزین 

1- Simone Cecchini and Aldo Madariaga, Conditional Cash Transfer Programmes: The 
Recent experience in Latin America and the Caribbean(Santiago: eCLAC, 2011), 162.
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شـاکیان. به عنـوان مثـال، تجـارب مربـوط بـه برنامه هـای پرداخـت نقـدی در آرژانتین، 
برزیـل و مکزیـک نشـان می دهـد کـه هم حمایـت از ناشـناس بـودن و هم اسـتفاده از 
خطـوط تلفـن رایگان انگیزه های مثبتی را ایجاد کرده و موجب تسـهیل افشـای اقدامات 

فاسد و حامی پروری می شود.1 
در طراحـی سـازوکارهای پاسـخگویی باید پویایی های جنسـیتی در اجتمـاع و خانواده 
کـه ممکن اسـت مانع شـنیده شـدن یا ابراز شـکایت زنان شـود، مـورد توجـه قرارگیرد. 
چنین سـازوکارهایی باید خشـونت جنسـیت محور و آزار جنسـیتی را در نظر بگیرند، چرا 
کـه ممکـن اسـت زنان نسـبت به دسترسـی بـه برنامه هـا یا مطالبـه حقوقی کـه امکان 
تـرس از خشـونت یا سوءاسـتفاده از جانب مردان جامعه باشـد یا اینکـه از طرف مجریان 

مرد برنامه مورد آزار جنسی قرار بگیرند، تمایلی نداشته باشند.2 
نهادهـای ملی حقوق بشـر نقـش مهمی در قدرتمندسـازی بالقوه ذی نفعـان در ارتباط 
بـا مسـئولین برنامه داشـته و پاسـخگویی و شـفافیت را ارتقـاء می بخشـند. بدین منظور 
مؤسسـات ملـی حقـوق بشـری باید قـادر به نظارت بر شـکل کلـی و اجرای سیاسـت ها 

باشند و گونه دیگری از پاسخگویی را فراهم کنند. 
از ایـن رو، دولـت بـرای ایـن که نظام های حمایـت اجتماعی با تعهدات حقوق بشـری 

بین المللی هماهنگ شوند باید از توصیه های ذیل اطمینان حاصل کند: 

1- Christian Gruenberg and Victoria Pereyra, Manual de estudios de caso: 
Transparencia, participación, y rendición de cuentas en programassociales 
focalizados (Santiago: Fundación Tinker, 2009).

2- Rebecca Holmes and Nicola Jones, Rethinking Social Protection Using a 
Gender Lens: Synthesis Paper (London: Overseas Development institute, 2010). 
Accessed April 26, 2012, http://www.odi.org.uk/resources/docs/6273.pdf.
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توصیه 29
برنامه هـاي حمایـت اجتماعـي بایـد سـازوکارهای شـکایات در دسـترس 
و مؤثـر را بـرای تضمیـن گمنامـی دربرگرفتـه، شـکایات فـردي و جمعي را 
امکان پذیـر کـرده و از نظـر منابـع فرهنگـي کامل باشـد. مراحل شـکایات 
بایـد شـامل یـک فرایند اسـتیناف باشـد که مسـتقل، در دسـترس، سـاده، 

منصفانه و مؤثر صورت گیرد. 

توصیه 30
برنامه هـای حمایـت اجتماعـی بایـد به طـور دوره ای تصمیمات گرفته شـده 
را در حداقـل سـه عنصـر اصلـی بررسـی کننـد: الـف- مراحـل طـی شـده 
بـرای ثبت نـام ذی نفعـان )به ویـژه بـرای شناسـایی طـرد احتمالی اشـتباه 
ذی نفعـان(، ب- اجـرای برنامه )نظارت بر انـواع سوءاسـتفاده های احتمالی 
کـه هنگام کمک در سـطح محلـی ارائه می شـود )به عنوان مثـال آزار و اذیت 
جنسـی( و ج- رویه هـای کلـی پرداخـت )بـرای نظـارت بـر سوء اسـتفاده 

منابع مالی در طی مراحل مختلف اجرا(. 
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امـروزه بیـش از هـر زمـان دیگـری نیـاز بـه رویکـرد مبتنـی بر حقـوق بشـر در حمایت 
اجتماعـی وجـود دارد. از زمانـی کـه بحران هـای مالـی و اقتصـادی در بازارهـای مالـی 
از سـال 2007 بـه وجـود آمـده تأثیـر مخربـی بـر شـیوع و شـدت فقـر داشـته و تهدید 
جـدی بـرای زندگی و معیشـت صدها میلیـون نفر در سراسـر جهان بوده اسـت. تأثیرات 
فاجعه بـار ایـن بحران هـای مالـی و اقتصادی آن چنان گسـترده بوده اسـت کـه تنها 20 
درصـد از جمعیت در سـن کار و خانواده های آنان دسترسـی مؤثـری به حمایت اجتماعی 
در آن زمان داشـتند.1بنابراین، بحران ها با تشـدید محرومیت ها، نه  تنها موجب گسـترش 
نابرابـری و فقـر شـده بلکه آن را عمیق تر کرده اسـت. بر اسـاس برآورد بانـک جهانی، در 
نتیجـه بحران های ]2007[، در سـال 2009، 50 میلیون نفر بیشـتر به فقـر درآمدی دچار 
شـدند )کمتر از 1.25 دالر در روز( و تا پایان سـال 2010، به طور تقریبی 64 میلیون نفر 
در فقـر درآمـدی زندگـی می کردنـد. عـالوه بر این، حـدود 71 میلیون نفر تا سـال 2020 
در فقـر شـدید باقـی خواهند مانـد.2 از آن جایی که تبعیض ذاتی و محرومیت سـاختاری، 

1- W orld Social Security Report 2010–2011 (Geneva: international Labour 
Organisation), 33. 

2- The World Bank Group’s Response to the Global Economic Crisis (Washington, 
D.C: The World Bank, 2010), 11. 
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دسترسـی گروه هـای آسـیب پذیر را بـه خدمـات و حمایـت اجتماعـی محـدود می کنـد، 
آن ها با این دسـت از مشـکالت دسـت و پنجه نرم کرده و بدین ترتیب سـهمگین ترین 

اثرات بحران ها را تحمل خواهند کرد. 
در کشـورهایی کـه برنامه هـای حمایت اجتماعی از قبـل وجود داشـته )برنامه هایی با 
پشـتوانه ابزارهـای حقوقـی و قانونی و در چارچوب حقوق بشـری(، افـراد و خانواده هاِی 
در معـرض ریسـک اقتصـادی از حمایـت اجتماعـی بهره منـد شـده و از ایـن رو، متکی 
بـر سـازوکارهای حمایـت اجتماعـی بـرای تضعیـف اثـرات اجتماعـی و اقتصـادی این 
بحران هـا شـدند. ایـن قضیـه در برخـی از کشـورهای آمریـکای التیـن اتفـاق افتاد که 
دارای نظام هـای حمایـت اجتماعـی توسـعه یافته و حمایـت شـده هسـتند. در جاهایـی 
کـه سـازوکارهای حمایـت اجتماعـِی مبتنـی بـر حقـوق بشـر از پیـش وجـود نداشـته، 
سـرمایه گذاری های دولت هـا در حمایـت اجتماعـی بـرای مواجهـه بـا اثـرات رکـود 
اقتصـادی موفقیـت کمتری داشـت؛ اگرچـه دولت ها همچنـان نوع مهمـی از حمایت را 
بـرای کسـانی فراهـم می کردنـد کـه بیشـترین تاثیـرات را از بحران هـا پذیرفتـه بودند. 
اهمیـت نظام هـای حمایـت اجتماعـی بر کاهـش تأثیرات رکـود اقتصادی بـر فقیرترین 
و آسـیب پذیرترین  افـراد در بسـیاری از مجامـع چندجانبـه در طول بحران آشـکار شـد1 
و توسـط شـورای عالـی هماهنگـی سـازمان ملـل متحـد به  عنـوان یکـی از نُـه ابتکار 

ضروری برای مهار تأثیرات رکود مورد تائید قرار گرفت. 
نقـش حیاتـی نظام هـای حمایـت اجتماعـی در کمـک بـه دولت هـا در مواجهـه بـا 
بحران هـا اهمیـت ایـن ادعـا را باالتر می برد کـه حمایـت اجتماعی یک راهبـرد کلیدی 
1- General Assembly Resolution 65/1, paras. 23(f), 51 and 70(g); the G20 Seoul 

Summit Leaders’ Declaration (2010):para. 5. Accessed April 26, 2012, http://
online.wsj.com/public/resources/documents/G20COMMUN1110.pdf; and the 
G20 Seoul SummitDocument (2010): para. 51(f)c. Accessed April 26, 2012, 
http://www.interaction.org/sites/default/files/Seoul%20Declaration%2011-
12-10.pdf.
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برای تقویت تالش ها در دسـتیابی به اهداف توسـعه هزاره در 2015 و جانشـینی ایده آل 
برای برنامه اهداف توسـعه هزاره اسـت. در سـند خروجی اجالس هزاره در سـال 2010، 
دولت هـا اهمیـت حمایت اجتماعـی را به عنوان یکـی از رویکردهای موفق که توانسـت 
بـه تحکیـم و دسـتیابی بـه دسـتاوردهای بیشـتر به سـوی اهداف توسـعه هـزاره کمک 
کنـد تصدیـق کـرده و پـس از آن تعهدات سیاسـی خود را نسـبت به افزایـش این برنامه  
بیشـتر کردند. امید اسـت با نزدیک شـدن به سـال 2015 حمایت اجتماعی برای کسـب 
شـهرت و حمایـت سیاسـی ادامـه یابد کـه می توانـد چارچوبی بـرای برنامه های توسـعه 
پـس از 2015 فراهـم کنـد .گـزارش باچلـه1 همان طور کـه توصیه کنفرانـس بین المللی 

کار خواهد آمد، گامی مهم در این زمینه است. 
مـا در دوران بی ثباتـی هسـتیم کـه نابرابـری مرتبـاً در حـال افزایـش و بودجه هـای 
رسـمی کمـک بـه توسـعه در حـال کاهش اسـت. در نتیجـه، پذیرش حمایـت اجتماعی 
بـه طـور فزاینـده ای الزامـی اسـت. بـا ایـن حـال، اگر یـک چارچـوب حقوق بشـری در 
طراحـی، اجـرا، نظـارت و ارزیابـی برنامه هـای حمایـت اجتماعی بـه کار نـرود، پیامدها و 
تأثیـرات حمایـت اجتماعی پایـدار و منصفانه نخواهد بـود و فقیرترین و آسـیب پذیرترین 
افـراد طـرد خواهند شـد. بنابراین، هـدف این کتاب آغـاز گفتگویی میان دسـت اندرکاران 
حقوق بشـر و توسـعه اسـت بـرای بررسـی این که چگونـه چارچوب حمایـت اجتماعی با 
ادغـام بـا اصـول حقـوق بشـری، تقویـت، قـدرت و تکامـل می یابـد. این فرصتـی برای 
دسـت اندرکاران بـا طیف متنوعی اسـت تـا بتوانند در تدوین دسـتور کار مفیـد و دوجانبه 
با هم مشـارکت داشـته باشـند- این دسـتور کار همان رویکرد حقوق بشـری به حمایت 

اجتماعی است. 

1- Bachelet Report
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مگدالنا سپالودا کارمونا
خانـم مگدالنـا سـپالودا کارمونـا گزارشـگر ویژه سـازمان ملـل در موضوع حقوق بشـر و 
فقـر مطلق اسـت. ایشـان یـک وکیل اهـل شـیلی، دارای دکتـرای حقـوق بین الملل از 
دانشـگاه اوترخـت هلنـد1 و فـوق لیسـانس حقـوق بشـر از دانشـگاه اسـکس2 بریتانیا و 
فوق دیپلم حقوق تطبیقی از دانشـگاه پادشـاهی کاتولیک شـیلی3 اسـت. خانم سـپالودا 
بـه عنوان محقق در موسسـه هلندی حقوق بشـر و به عنوان وکیل کارمنـدان در دادگاه 
آمریکایـی حقـوق بشـر و همکار در دپارتمان قانون و حقوق بشـر سـازمان ملل زیر نظر 
دانشـگاه صلـح در سـن خوزه کاستاریکاسـت. ایشـان همچنیـن به عنوان مشـاور بخش 
حمایـت بین المللی کمیسـاریای عالی پناهندگان و شـورای پناهندگان نـروژی در کلمبیا 
خدمت کرده  اسـت. اخیراً ایشـان مدیر تحقیقات در کنسـول بین المللی سیاسـت حقوق 

بشر در ژنو و همکار پژوهشی در مرکز نروژی حقوق بشر شده است. 
کارلـی  نایسـت مشـاور حقوقـی سـازمان ملـل و گزارشـگر ویـژه در زمینـه فقـر مطلق و 
متخصـص مدعـو در مؤسسـه حقـوق بشـر مدرسـه حقـوق کلمبیـا اسـت. ایشـان وکیـل 
اسـترالیایی در زمینه حقوق بشـر با کارشناسـی ارشـد روابط بین الملل از مدرسـه اقتصاد لندن 
و لیسـانس حقوق و هنر )روابط بین الملل( از دانشـگاه کوئینزلند استرالیاسـت. خانم نایست در 
زمینـه حقـوق بشـر و وکالت هر دو در سـطوح ملـی و بین المللی به ویـژه در حقوق فرهنگی، 
اجتماعـی و اقتصـادی، دسترسـی بـه عدالت و قوانین حقـوق و موضوعات مربـوط به عدالت 
بین المللی کار کرده  اسـت. به  عنوان مشـاور حقوقی گزارشـگر ویژه، تحقیقات خانم نایسـت 
دربردارنـده رویکـرد حقوق بشـری به حمایـت اجتماعی و رفـاه اجتماعـی؛ بدنامی و تبعیض 

علیه فقرا و دسترسی به عدالت با تمرکز بر بعد جنسیتی فقر است. 

1-	 Utrecht	University	in	the	Netherlands
2- Essex
3-	 The	Pontificia	Universidad Catolica de Chile
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