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  مقدمة  - أوالً  
. يقل عن الثلـث   ال وميثل الفقراء من بينهم مااً،دن حالييعيش نصف سكان العامل يف امل   -١

وُيتوقع أن يزداد عدد فقراء املدن زيـادة حـادة      . )١(وميثل هؤالء الفقراء بدورهم ربع فقراء العامل      
واحلق أن التوقعـات    . بزيادة التوسع احلضري، األمر الذي جيعل الفقر ظاهرة حضرية أكثر فأكثر          

، )٢(٢٠٢٥لعامل سوف يعيشون يف املناطق احلـضرية حبلـول عـام            تشري إىل أن ثلثي سكان ا     
  .)٣(٢٠٣٠  مليارات حبلول عام٥يصل عدد سكان املدن يف العامل إىل  وسوف

ويطرح الفقر يف املناطق احلضرية حتديات صعبة أمام احلقوق األساسـية للـسكان               -٢
ي لتحقيـق أهـداف     ويزداد االعتراف بأن التصدي هلذه التحديات ضرور      . املتضررين منه 

لذا، فإن قضية الفقر يف املناطق احلضرية تتعاظم أولويتها لدى اجلهات الفاعلة املشتغلة . التنمية
جيـوب  "بالتنمية، ومنها املنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة، اليت اعترفت بأن            

  .اً والبلدات أيضتقتصر على املناطق الريفية املعزولة وإمنا تتكاثر يف املدن  ال"الفقر
 إجـراء    إىل اللجنـة االستـشارية     ١٦/٢٧وطلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٣
يف الغـذاء،   ومتتعهم باحلق   فقراء املناطق احلضرية     سات شاملة، حبسب االقتضاء، تتناول    درا
تشينسونغ  وأعد. املمارسات يف هذا الصدد   أفضل   و تعزيز محايتهم يف ذلك استراتيجيات     مبا

ورقة مفاهيم للدورة السابعة للجنة باسم فريق الصياغة املعين باحلق يف الغذاء الـذي               تشونغ
 التحديات السياساتية اليت    تتناولوُتوسع هذه الدراسة، اليت     . أنشأته اللجنة يف دورهتا األوىل    

  .اًيطرحها إخراج فقراء املدن من حمنتهم، نطاق األفكار األساسية لورقة املفاهيم املذكورة آنف

  نظرة عامة على فقراء املدن  - ثانياً  

  التركيبة  - ألف  
اليت يتسم هبا الفقر يف املناطق احلضرية أن البلدان املنخفضة          املعاصرة  من اخلصائص     -٤

الدخل ومتوسطة الدخل تتحمل العبء األكرب من سكان املدن الفقراء، حسب األرقام احلالية 
__________ 

)١ ( Judy L. Baker, “Urban poverty: a global view”, The World Bank, Washington, D.C., January 2008. 
 ٣ ١٦٦ ٧١١ ٤٠٠، من بينـهم     ٢٠٠٥ نسمة يف عام     ٦ ٥٠٦ ٦٤٩ ١٧٥كان عدد سكان العامل يبلغ       )٢(

 يعيـشون يف البلـدان املتقدمـة،        ٨٩٨ ٩٢٦ ٠٠٠يعيشون يف املناطق احلضرية؛ ومن بني هؤالء، كان         
متوسـط معـدل الـتغري      ، كـان    ٢٠٠٥-٢٠٠٠ويف الفترة   .  يف البلدان النامية   ٢ ٢٦٧ ٧٨٦ ٠٠٠و

إدارة الـشؤون   .  يف البلدان األقل منـواً     ٠,٦٧ و  يف البلدان األكثر تقدماً    ٢,٢لسكان املدن يبلغ     السنوي
 .٢٠٠٩االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان، 

)٣( Baker, “Urban poverty” ) ١انظر احلاشية.( 
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 يف  ٨٠عامل الذين يعيشون يف البلدان النامية يبلـغ         فمتوسط عدد فقراء املدن يف ال     . واملتوقعة
وسوف يستمر العامل النامي، حسب توقعات األمم املتحدة، يف تسجيل أعلى نسبة            . )٤(املائة

 يف املائة من سكان املدن يف العـامل يف          ٩٣، سوف يعيش    ٢٠٣٠وحبلول عام   . منو حضري 
وقد ترى بلدان عدة أن هذا النمو . )٥(ا فقط يف املائة منهم يف أفريقيا وآسي ٨٠البلدان النامية،   

نعمة، لكن قدرة العديد من املدن على توفري اخلدمات والبىن التحتية األساسية مل ُتجارِ معدل               
 أن  ٢٠٠١ وجاء يف تقرير لصندوق األمم املتحدة للسكان صدر يف عام         . )٦(التوسع احلضري 

كانوا يعيشون يف أحياء فقرية، مقارنة      اً  منو يف املائة من سكان املدن يف البلدان األقل          ٧٨حنو  
إىل عدم وجود أي مؤشر على أن معـدل التوسـع           اً  ونظر. )٧( يف املائة يف العامل املتقدم     ٦  ب

احلضري يف البلدان النامية سينخفض، فإن تركّز الفقر يف املناطق احلضرية اليوم يف البلـدان               
  .اً مشكالت للعامل النامي أساساملنخفضة الدخل يشري إىل أنه سوف يستمر يف طرح

وتتفاوت البلدان النامية من حيث معدل الفقر يف املناطق احلـضرية ألن التوسـع                -٥
العـامل  املدن يف بلـدان     احلضري اآلن خمتلف السرعة واملدى، مقارنة بالقوى اليت شكلت          

حالة "ان املعنون   احلايل، الذي يصفه تقرير صندوق األمم املتحدة للسك        فاالجتاه. اليوم املتقدم
،  مـدى  أوسـع للتوسع احلضري، أسرع، و   " نيةاملوجة الثا " بأنه   ٢٠٠٧لعام  " سكان العامل 

وقد كانـت املوجـة األوىل      . مقارنة بالنمو احلضري الذي شهدته أوروبا وأمريكا الشمالية       
فعلى مدى قرنني   . ١٩٥٠ حىت عام    ١٧٥٠ عام، من حنو عام      ٢٠٠ ودامت   اً،تدرجيية نسبي 

 يف املائة من الـسكان،  ١٠ مليون نسمة، ونسبتهم ١٥من، زاد عدد سكان املدن من من الز 
ويف املقابل، تتسم املوجة احلالية     .  يف املائة من جمموع السكان     ٥٢ مليون نسمة، أو     ٤٢٣إىل  

 فنمو سكان احلضر يف العامل النامي، الذي بدأ         .اًللتوسع احلضري بالسرعة وكرب احلجم نسبي     
 يف املائـة مـن      ١٨حنو  ( ماليني نسمة    ٣٠٩سوف يستمر يف االزدياد من      ،  ١٩٥٠يف عام   

 يف  ٥٦حنو  ( حسب التوقعات    ٢٠٣٠ مليارات نسمة حبلول عام      ٣,٩ إىل) جمموع السكان 
  .)٨(، وهي نسبة شبيهة بنسبة املوجة األوىل، لكنها أسرع وأعلى بالقيمة املطلقة)املائة

__________ 

 .٣املرجع نفسه، ص  )٤(
. ٢٠٠٧إطالق إمكانات النمـو احلـضري،       : ٢٠٠٧حالة سكان العامل    ،  صندوق األمم املتحدة للسكان    )٥(

 .www.unfpa.org/public/home/publications/pid/408: متاح على الرابط التايل
)٦( United Nations Millennium Project, “A Home in the City”, Task Force on Improving the Lives of 

Slum Dwellers”, Earthscan, 2005. 
يعّرف برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية األسرة اليت تعيش يف حي فقري بأهنا تواجه أحد أشـكال                  )٧(

 الصحية؛  قلة فرص احلصول على املاء؛ وقلة فرص الوصول إىل املرافق         : احلرمان من املأوى األربعة أو كلها     
 ).٥انظر احلاشية (انظر صندوق األمم املتحدة للسكان . واالكتظاظ؛ وسوء تشييد املساكن

 .املرجع نفسه )٨(
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. ية توجه املوجة الثانية من التوسع احلضرياقتصاد - وهناك قوى سكانية واجتماعية  -٦
ـ       اً  ففي أوروبا وأمريكا الشمالية، جلب التصنيع أعداد       اً كبرية من سكان الريف إىل املدن حبث

لكن اهلجرة إىل املناطق احلضرية متثل أقل من نصف معدل النمو احلايل يف البلدان              . العملعن  
، )عندما يفوق عدد الوالدات عـدد الوفيـات  أي (بأن النمو الطبيعي للسكان اً النامية، علم 

فإذا كانـت املـدن     . )٩(وإدماج الضواحي يف املدن، ميثالن اجلزء األكرب من النمو احلضري         
أكرب عادةً، فإن البحوث تظهر أن نسبة عالية من النمو احلـضري            اً  الضخمة تسترعي اهتمام  

  .)١٠( النامييف مجيع بقاع العاملاً تتركز يف املدن والبلدات األصغر حجم
شك فيه أن انتقال      ال فمما. تسهم يف التوسع احلضري     ال يعين أن اهلجرة    ال إن هذا   -٧

 لذا، فقد كان لفعل     .اًمهماً  عن العمل يؤدي دور   اً  للعلم وحبث اً  سكان األرياف إىل املدن طلب    
ج ويزعم بعض العلماء أن تزايـد انـدما       . العوملة يف تنقل السكان أثر على التوسع احلضري       

من املدن الكبرية والصغرية أهم مستفيد مـن النمـو والفـرص              اقتصادات العامل جعل كالً   
؛ وملا كانت فرص العمل تزداد حيث النشاط االقتصادي، فإن الناس يسريون وراء             )١١(املتاحة

مث إن حتويل املزارع الصغرية إىل بساتني إلنتـاج         . حتمله فرص العمل يف املدن من بشائر      ما  
. )١٢(ة للربح اقتلع العديد من السكان احملليني من مناطق ريفية إىل أخرى حضرية            حماصيل مدر 

ما زادت الفـوارق حـدة،      اً  ويف الوقت نفسه، عرضت العوملة فقراء املدن للصعاب، وغالب        
وحتدت احلوكمة، وقوضت سيادة القانون، خاصة أن تدفق املخدرات والسلع غري املشروع            

وعلى هذا، فإن القوى الـيت توجـه   . )١٣(العسري التحكم فيهعلى املستوى الدويل أصبح من   
  .الظروف اليت يواجهها فقراء املدناً الشكل احلايل من التوسع احلضري تشكل أيض

  الظروف  - باء  
تتسم حياة العديد من فقراء املدن بالالمساواة والتهميش اللـذين حيرمـاهنم مـن                -٨

انظـر  (لعمل، وغري ذلك من اخلدمات االجتماعية حقوقهم يف الغذاء الكايف واملأوى واملاء وا     
وإضافة إىل أوجه احلرمان تلك، يشمل هتميش فقراء املدن حياهتم          ).  أدناه ٥٣-٢٨الفقرات  

وهكذا، فإن الفقر يف املناطق احلضرية يدفع الفقـراء املتـضررين إىل      . االجتماعية والسياسية 
  .حافة احلياة احلضرية

__________ 

)٩( Deniz Baharoglu and Christine Kessides, “Urban poverty” in A Sourcebook for Poverty Reduction 

Strategies, chap. 16, World Bank, Washington, D.C., 2002. 
 ).٥انظر احلاشية (ندوق األمم املتحدة للسكان ص )١٠(
 .٨املرجع نفسه، ص  )١١(
)١٢( Department of Economic and Social Affairs, “State of the World’s Indigenous Peoples”, 2009. 
 .٢٥، ص )٥انظر احلاشية (صندوق األمم املتحدة للسكان  )١٣(
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  يز والتميالوصم االجتماعي  -١  
 - يواجه فقراء املدن الوصم والتهميش االجتماعي بسبب وضـعهم االجتمـاعي            -٩

مسات وتبني التقارير الواردة من سكان األحياء الفقرية أن التمييز مسة بارزة من             . االقتصادي
وأظهرت البحوث اليت أجريت يف بلدان عدة أن األطفال أكثـر النـاس             . )١٤(احلياة اليومية 

قاسي، واملتداعي يف الغالب، ويشعرون بأنه انعكاس ُمخـز لنظـرهتم إىل            حمليطهم ال اً  إدراك
 العملأن هذا الوصم يتجلى يف مقابالت التوظيف وفرص         اً  وتبني البحوث أيض  . )١٥(أنفسهم

فقد بينت دراسة أجريـت يف  . اليت يعاين الفقراء التمييز فيها بسبب املكان الذي يعيشون فيه        
ار مقدمي طلبات العمل الذين يسكنون يف مناطق منخفـضة           أن احتمال اختي   ،فرنسا، مثالً 

. )١٦(الدخل إلجراء مقابالت أقل من احتمال اختيار مرشحني من مناطق مرتفعـة الـدخل             
أمـام  أكرب  وباملثل، كشفت دراسة أجريت يف ريو دي جانريو أن العيش يف حي فقري عائق               

  .)١٧(التوظيف من نوع اجلنس أو االنتماء اإلثين

   العوملةأضرار  -٢  
أدت آثار العوملة يف املدن إىل جعل الفوارق اجللية بني فقراء املدن وسـكان املـدن               -١٠

 يف املدن الكبرية يف البلـدان       ،ففي األحياء الفقرية، مثالً   . )١٨(ذوي الدخل املرتفع أكثر حدة    
ـ           دن املتقدمة والنامية على السواء، مثل نيويورك، ولوس أجنلوس، ونريويب، أو غريها مـن امل

، يعيش الفقراء مبحاذاة البنايات الشاهقة الباهظة       )١٩("تفاقم الالمساواة "حيث أدت العوملة إىل     
ويف البلدان املتقدمة، يوجد يف العديد من املدن الصناعية جاليات من العمال            . الثمن أو بينها  

فاقية الدولية  وملا كانت معظم البلدان املتقدمة مل تصدق على االت        . املهاجرين األجانب الفقراء  
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، فإن للعديد من العمال األجانب الذين             
يعيشون يف تلك البلدان وضع غري قانوين، ويواجهون صعوبات عدة يف التمتـع حبقـوقهم               

  .اإلنسانية األساسية

__________ 

 Janice Perlman, “The Metamorphosis of Marginality: Four Generations in the Favelas of Rioانظر  )١٤(

de Janeiro”, and Douglas S. Massey et al., “Chronicle of a Myth Foretold: The Washington 

Consensus in Latin America” in Annals of the American Academy of Political and Social Science , 

vol. 606, July 2006. 
)١٥ ( Louise Chawla, Growing up in an Urbanizing World, Earthscan Publications and UNESCO, 2002. 
)١٦( UN-Habitat, State of the World’s Cities, 2006/7, 2006. 
 .املرجع نفسه )١٧(
)١٨( James Holston and Arjun Appadurai, Cities and Citizenship, Public Culture, University of 

Chicago 1996. 
 .٢٦املرجع نفسه، ص  )١٩(
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  رشيدةالوكمة انعدام احل  -٣  
فـراغ  "ما يعيشون يف    اً   وغالب اً، السياسية أيض  إن فقراء املدن مهمشون من الناحية       -١١

 لالحتياجـات احملليـة   تتحمل السلطات مسؤوليتها عن التلبية الفعليـة   ال ، حيث "حوكمي
وإذا كانت املدن تقع على مقربـة    . )٢٠( يقوم على املشاركة والشفافية واملساءلة     اًمنتهجةً هنج 

أكرب للوصول إليها، فإن الفقـر يف       اً  ص فر اً،من مراكز السلطة السياسية، وتوفر من مث، نظري       
وال يعين انعدام احلوكمة الرشيدة هذا عدم . املناطق احلضرية يستثين أغلبية كبرية من املشاركة 

تلبية االحتياجات األساسية لفقراء املدن كما جيب فحسب، وإمنا استبعادهم من املسامهة يف             
  .اًاحللول اليت قد يستفيدون منها مباشرة أيض

  انعدام األمنالعنف و  -٤  
ما يواجهون املزيد من انعـدام األمـن        اً  أن الفقراء غالب  اً  يعين التهميش السياسي أيض     -١٢

ما تشمل املستوطنات حيث يتركـز      اً  والعنف، ذلك أن خدمات الشرطة وسيادة القانون غالب       
. ادة ما تكون أعلى   ؛ ومن مث، فإن نسبة العنف واجلرمية يف اجملتمعات احمللية الفقرية ع           )٢١(الفقراء

تتناسب آثار العوملة على فقراء املدن، ذلك أنه ُيعتقـد أن الـشبكات الدوليـة                 ال اً،وهنا أيض 
  .)٢٢(للمخدرات وغريها من االقتصادات غري املشروعة تزدهر حيثما كانت احلوكمة ضعيفة

  انعدام األمن الغذائي  -٥  
من أجـل   اً   فقراء املدن أيض   بغض النظر عن التهميش االجتماعي والسياسي، يكدح        -١٣

ويتضررون خاصة بتقلب أسعار املواد الغذائية ألهنا تعتمد        . تلبية احتياجاهتم الغذائية والصحية   
على املعامالت النقدية للحصول على الغذاء بسبب قدرهتم احملدودة على زراعـة            اً  تقريباً  كلي

أما فقراء  . ملرتفعة لنقل املواد الغذائية   احملاصيل اليت تدخل يف صناعة املواد الغذائية، والتكاليف ا        
املدن العاجزون يف الغالب عن شراء كميات كبرية من الغذاء وختزينـها، فيـؤثر اسـتقرار                

وتتسبب عوامل شىت يف ارتفـاع أسـعار املـواد          . )٢٣(يف أمنهم الغذائي  اً  بالغاً  األسعار تأثري 
اً ود األحيائي؛ وقد تؤثر تلك العوامل تأثريالغذائية، منها أنشطة املضاربة الرأمسالية، وإنتاج الوق

  .)٢٤(يف الصعوبات اليت يواجهها فقراء املدناً بالغ
__________ 

 .٦٧، ص )٥انظر احلاشية (صندوق األمم املتحدة للسكان  )٢٠(
 .املرجع نفسه )٢١(
)٢٢( UN-Habitat (see footnote 16), p. 144. 
)٢٣( International Food Policy Research Institute, Living in the City: Challenges and Options for the 

Poor, IFPRI, 2002 .ايلمتاح على الرابط الت :www.ifpri.org/publication/living-city?print. 
)٢٤( Armando Mendoza and Roberto Machado, “The escalation in world food prices and its 

implications for the Caribbean”, ECLAC-Project Documents collection-Caribbean Development 

Report, vol.2, 2009. 
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  احلرمان من املأوى ومن اخلدمات الصحية  -٦  
يرغـب فيهـا      ال ترتب على أمناط منو سكان احلضر تركّز الفقراء يف املناطق اليت            -١٤

إلصابة باألمراض ومواجهة الكـوارث     اآلخرون، األمر الذي يعرضهم إىل املزيد من خماطر ا        
ويسعى كثري من سكان املدن الفقراء إىل إجياد مساكن ميسورة قريبـة مـن              . وانعدام األمن 

. ما تتصف املستوطنات بثالثة أمناط مشتركة   اً  وغالب. األماكن اليت تتيح فرص العمل يف املدينة      
دن، األمر الذي ُيحّمل السكان     فأما األول، فتقام املستوطنات يف أكثر األحيان يف أطراف امل         
وأما الثاين، فتقام املستوطنات    . تكاليف مرتفعة من ناحية التنقل والوقت للذهاب إىل أعماهلم        

من الناحية البيئية، مثل مدافن القمامـة أو      غري سليمة   مناطق  يف مراكز املدن القريبة من      اً  أيض
اقب صحية وخيمة بسبب انعدام البنية لعواً شديداً ، حيث يتعرضون تعرض  )٢٥(املواقع الصناعية 

ما يستوطن فقراء املـدن يف      اً  وأما النمط الثالث، فغالب   . )٢٦(التحتية للمرافق الصحية املالئمة   
يؤدي شـح   املناطق األشد عرضة للفيضانات واهنيارات التربة وغريمها من الكوارث، حيث           

  . إىل صعوبة إعادة تأهيلهااملوارد وقصور احلماية االجتماعية
لدى إنفاذها سياسات التنمية    اً   أحيان اًهذه املخاطر سوء  وقد زادت حكومات املدن       -١٥

االستراتيجية الدولية للحد مـن      وقد جاء يف     .اًاحلضرية اليت تتضمن استثمارات أجنبية غالب     
إىل اً  ما تضخم خطر الفيضانات السريعة نظر     اً   سياسات التنمية احلضرية كثري     أن )٢٧(الكوارث
اسات عادة ما خيطط هلا وتنفذ دون مشاركة فقراء املدن، األمر الـذي يفـضي إىل                أن السي 

  .اًتشريدهم أيض

  وضع أشد الفئات ضعفاً  - جيم  
من بني فقراء املدن فئات أشد عرضة لعواقب الفقر يف املناطق احلضرية، منها النساء                -١٦

وقد ساء  . ريها من األقليات  والفتيات، واألطفال، واملسنون، واملعاقون، والطبقات الدنيا وغ      
وضع فقراء املدن باخلصوص يف األماكن اليت شهدت نزاعات واملناطق اليت تتعاىف من كوارث 

  .طبيعية، مثل التسونامي أو الزالزل

__________ 

)٢٥( Baker, “Urban poverty”)  ١انظر احلاشية( ،p. 9. 
 مرات ما عليه احلال يف كل نـريويب         ٢,٥  مثالً، تتجاوز نسبة وفيات الرضع يف األحياء الفقرية يف نريويب ب           )٢٦(

 ,African Population and Health Research Center، ) يف باقي املدينة٦٢   مقارنة ب١ ٠٠٠   يف ال١٥١(

“Population and Health Dynamics in Nairobi’s Informal Settlements”, report of the Nairobi Cross-

Sectional Slums Survey, African Population and Health Research Center, 2002. 
 .٥٤/٢١٩انظر قرار اجلمعية العامة  )٢٧(
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  النساء والفتيات  -١  
فهـن يقعـن   . تواجه النساء والفتيات بني سكان املدن الفقراء حتديات صعبة للغاية         -١٧

 الفجوة اجلنسانية يف التعلـيم والتوظيـف واملـشاركة          سيما  ال  التهميش، ضحايا املزيد من  
مساواة يف جمال الصحة، ويتعرضن للتهديدات األمنية أكثر من        من ال اً  ويعانني أيض . السياسية

  .غريهن، وكثري من هذه التهديدات يتعلق باحلياة يف األحياء الفقرية
.  احمللية احلضرية الفقرية للعنف اجلنـساين ويشتد احتمال تعرض النساء يف اجملتمعات    -١٨

وتشري األحباث إىل أن فقريات املدن، يف بعض البلدان، أشد عرضة للعنف اآليت من شـريك                
اً وقد ارتبط هذا الواقـع أيـض      . )٢٨(احلياة مقارنة بالريفيات أو النساء ذوات الدخل املرتفع       

صابة بأمراض نفسية؛ فقد أظهرت دراسة      يف بعض احلاالت بالنسبة املرتفعة لإل     اً  وثيقاً  ارتباط
 أن النساء اللوايت تعرضن لعنف شريك احلياة أدعى إىل أن ،أعدهتا منظمة الصحة العاملية، مثالً 

وينسجم ذلك مع بعض املؤشرات اليت تبني أن نسبة اإلصـابة           . )٢٩(حيدثن أنفسهن باالنتحار  
  .بأمراض نفسية أعلى بني فقريات املدن

للمخاطر املرتبطـة   اً  ئي عانني الفقر يف املناطق احلضرية أشد عرضة أيض        والنساء الال   -١٩
فقد تبّين على الدوام أن الفرص املتاحة للنساء اللوايت يعشن يف األحياء الفقـرية              . برعاية األم 

للحصول على الرعاية قبل الوالدة أقل بكثري مقارنة مبن يعشن يف املناطق احلضرية وبـذوات               
عادة بني النساء   وعالوة على ذلك، يتفشى اإليدز والعدوى بفريوسه أكثر .)٣٠(الدخل املرتفع 

والفتيات يف املناطق احلضرية الفقرية مقارنة بالنساء اللوايت يعشن يف املنـاطق الريفيـة ويف               
مبا خلصت إليه بعض األحباث، ومؤداه أن       اً  املناطق احلضرية األخرى، ورمبا كان ذلك مرتبط      

اه أو مبقابل أكثر استشراء يف الغالب بني النساء يف املنـاطق احلـضرية              ممارسة اجلنس باإلكر  
  .)٣١(الفقرية منه بني نظرياهتن ذوات الدخل املرتفع أو املقيمات يف األرياف

__________ 

)٢٨( Mark R. Montgomery, “Urban Poverty and Health in Developing Countries”, Population 

Reference Bureau 64.2, 2009, p. 13. 
)٢٩( World Health Organization (WHO), Multi-country Study on Women’s Health and Domestic 

Violence Against Women: Summary Report of Initial Results on Prevalence, Health Outcomes 

and Women’s Responses, 2005متاح على الرابط التايل ،:  
www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/en/index.html. 

)٣٠ ( Monica Akinyi Magadi, Eliya Msiyaphazi Zulu and Martin Brockerhoff, “The inequality of maternal 

health care in urban sub-Saharan Africa in the 1990s” in Population Studies, vol. 57, No. 3, 2003. 
)٣١( Montgomery “Urban Poverty” (see footnote 29), p. 11; Kelly Hallman, “Socioeconomic 

Disadvantage and Unsafe Sexual Behaviors among Young Women and Men in South Africa” in 

Policy Research Division Working Papers No. 190, New York, Population Council, 2004. 
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لكون النساء، يف سـياقات     اً  وتتفاقم آثار الفقر يف املناطق احلضرية على النساء غالب          -٢٠
 فعلى سبيل املثال، إذا كان عدم األمان        .سي أصالً عدة، يواجهن التهميش االجتماعي والسيا    

من الرجال والنـساء الـذين        على حيازة األراضي واملأوى غري الالئق حتديان يواجهان كالً        
ـ نأشد ألهناً يعيشون الفقر يف املناطق احلضرية، فإن النساء يعانني حرمان       مـا ُيمـنعن   اً  غالب

  .)٣٢(ليات التمييز القانونيةحقوقهن يف امللكية بسبب األعراف الثقافية وآ
يف عدم التكافؤ بني الفتيات والفتيان يف معدالت التحـصيل         اً  ويتجلى التهميش أيض    -٢١

 يف إمجايل معـدل  زيادةًشهدت العقود املاضية وتبني األحباث أن . ناطق احلضريةالعلمي يف امل  
 احلـضرية الفقـرية قـد       املعدالت يف املناطق  غري أن    يف املناطق الريفية،     باملدارسااللتحاق  

. )٣٣(اخنفضت، وهو منط تضررت منه الفتيات الفقريات يف املناطق احلضرية أكثر من غريهن            
وتشري الدراسات إىل أن األعراف االجتماعية اليت تضر مبصلحة الفتيات، مثـل التوقعـات              

لتنقل، كلها  املتعلقة بدورهن يف البيت، والزواج املبكر، والقيود املفروضة على استقالهلن يف ا           
  .)٣٤() أدناه٥٠انظر الفقرة (اً  عندما يكون الدخل حمدودسيما  التعيق تعليمهن،

  األطفال  -٢  
 بيئات حمفوفـة     الفقرية ستوطناتفامل. األطفال فئة مستضعفة للغاية بني فقراء املدن        -٢٢

 ما يتفشى اإلسـهال واألمـراض     اً  فغالب. باملخاطر تعرض األطفال لعوامل قد تضر بصحتهم      
التنفسية بنسبة أكرب بني أطفال املدن الفقراء منها بني األطفال الذين يعيـشون يف املنـاطق                

ـ  املتعلقةفقد كشف مسح للدراسات     . الريفية أو يف املناطق احلضرية املرتفعة الدخل       صحة ب
األطفال يف املناطق احلضرية يف آسيا والشرق األدىن أجرته الوكالة األمريكية للتنمية الدوليـة         

يف األحياء الفقرية مقارنة مبناطق أخرى مـن          مهوالًاً  أن معدل وفيات األطفال مرتفع ارتفاع     
. )٣٥(ويصل يف بعض األحيان إىل ثالثة أضعاف، كما هي احلـال يف مـانيال              -نفس املدينة   

ويضاف إىل  . )٣٦(ما يفتقر سكان املدن الفقراء إىل املرافق أو أماكن االستجمام اآلمنة          اً  وغالب
فقلـة  . ن التفاوت بني املناطق احلضرية الفقرية واملرتفعة الدخل تضر باألطفال ابتـداءً  ذلك أ 

__________ 

، "أة تعاين بنسب غري متكافئة من السكن غري الالئق        األسر اليت تعيلها املر   : دراسة حالة "موئل األمم املتحدة،     )٣٢(
 .٢٠٠٨، ٢٠٠٨/٢٠٠٩حالة مدن العامل 

)٣٣( UN-Habitat)  ١٦انظر احلاشية( ،pp. 122-123. 
 .املرجع نفسه )٣٤(
)٣٥( Sarah Fry, Bill Cousins and Ken Olivola, “Health of Children Living in Urban Slums in Asia and 

the Near East: Review of Existing Literature and Data”, prepared for the Asia and Near East 

Bureau of USAID under EHP Project 26568/OTHER.ANE.STARTUP, 2002. 
ملخـص  "، يف   "الفقر واالستثناء بني أطفال املناطق احلـضرية      "،  )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة      )٣٦(

 .٢٠٠٢، ١٠، رقم "إنوشنيت
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فرص تلقي التعليم اجليد ميكن أن ترّسخ انتقال الفقر بني األجيال باحلد من قدرة األطفـال                
  .)٣٧(على اكتساب املهارات واحلصول على وظائف مرتفعة األجر عند البلوغ

لقاصرين يف املدن غري املـصحوبني،       يطرحها الفقر بالنسبة ل    وتتفاقم التحديات اليت    -٢٣
ـ       . "أطفال الشوارع " أو اهلاربني أو     مثل اليتامى  إىل اً  فكثري من هؤالء األطفال ُيـدفعون دفع

ـ               مـن  اً  الشوارع بسبب حاجة األسر إىل دخل إضايف، يف حني يغادر آخرون بيـوهتم هرب
وبصرف النظر عن األسباب اليت أدت هبـم        . )٣٨(يف إجياد فرص دخل أفضل      االعتداء أو أمالً  

 اًماعية، األمر الذي يعّرضهم تعريـض     إىل ذلك، حترمهم احلياة يف الشوارع من احلماية االجت        
لالعتداءات البدنية واجلنسية على يد الشرطة، واالستغالل على يد عصابات التسول املنظم أو    

  .)٣٩(ون إليهالتقاط القمامة، ولظروف شاقة دون مأوى موثوق به يأو

  املعاقون  -٣  
إن خماطر الفقر يف املناطق احلضرية تطرح حتديات بالغة لعدد من الفئات األخـرى،                -٢٤

 اً،فمن املهم مالحظة أن البيانات املتعلقة حبركية الفقر واإلعاقة حمدودة نـسبي           . مثل املعاقني 
معاقني أشد عرضة للفقر    غري أن من الواضح أن األسر اليت تضم         . )٤٠(خاصة يف البلدان النامية   

 اليت قـد حيـدثها      ،أصالًاً  بسبب عوامل عدة، منها اآلثار على األسر، غري املستقرة اقتصادي         
العبء املايل اإلضايف لتلبية االحتياجات اخلاصة لألفراد املعاقني فيها، والعالقة بـني معـديل              

 مل العاملي املتعلق باملعوقني   برنامج الع وقد كان   . )٤١(التوظيف والتعليم املنخفضني بني املعاقني    
 باإلعاقة،  ؛ ويترتب على الوصم، مقترناً    عملعلى املعاقني إجياد    اً  أشار إىل أن من الصعب جد     

 وعلى هذا، فإنه إذا كانت البيانات نادرة والعالقة تستلزم املزيد من            .)٤٢(هتميشهم يف اجملتمع  
  .)٤٣(لفقر املدقعبني اإلعاقة وااً كبرياً البحث، فإنه يبدو أن مثة تالزم

__________ 

)٣٧( Department for International Development, “Ending Child Poverty: the Challenge”, DFID, 2002. 
 .١٤، ص )٣٧انظر احلاشية (اليونيسيف  )٣٨(
 Human Rights Watch, “Easy Targets: Violence against Childrenاً انظـر أيـض  . املرجـع نفـسه   )٣٩(

Worldwide”, HRW, 2001)  متاح على الرابط التـايل: www.hrw.org/reports/2001/children/(؛ و“Off 

the Backs of Children: Forced Begging and Other Abuses against Talibés in Senegal” ،٢٠١٠ 
 ).www.hrw.org/sites/default/files/reports/senegal0410webwcover.pdf: متاح على الرابط التايل(

انظر . قد يعزى ذلك إىل صعوبة مجع بيانات مصنفة وتفسري الطريقة اليت تؤثر هبا اإلعاقة يف الفقر داخل األسر                  ) ٤٠(
Jeanine Braithwaite and Daniel Mont, “Disability and Poverty: A Survey of World Bank Poverty 

Assessments and Implications”, ALTER, European Journal of Disability Research 3, 2009. 
 .املرجع نفسه )٤١(
)٤٢( United Nations Enable, “World Programme of Action Concerning Disabled Persons”, 1982 . متاح

 .www.un.org/disabilities/default.asp?id=23: التايلعلى الرابط 
)٤٣( Braithwaite and Mont, “Disability and Poverty”. 
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  املسنون  -٤  
 فتهميشهم يف .اًإن املسنني الذين يعايشون الفقر يف املناطق احلضرية مستضعفون أيض        -٢٥

ففي بلـدان أفريقيـة     . اجملتمع مرتبط بالسياق الثقايف، وهو من مث خيتلف من سياق إىل آخر           
م من الفئات املهمـشة     وأمريكية التينية وآسيوية عدة، يعامل املسنون بإجالل واحترام، لكنه        

وإذا كانـت  . )٤٤(يف مناطق أخرى، مثل أوروبا الشرقية حيث الدولة مسؤولة عن رفـاههم       
ينعمـون    ال البيانات نادرة مرة أخرى، فإن مثة مؤشرات على أن املسنني الفقراء، خاصة من            

  .)٤٥(باحلماية االجتماعية اليت توفرها األسرة، فئة من السكان مستضعفة للغاية

  ألقلياتا  -٥  
يف اجملتمعات احمللية احلضرية الفقرية، تتعرض الفئات اليت هي ضحية املزيد من الوصم         -٢٦

ملخاطر الفقر اخلاص باملناطق احلضرية، وتشمل األقليات اإلثنيـة أو          اً  بالغاً  أو التهميش تعرض  
تلقـي  عوبة ص إىل اًمث إن هتميش هذه الفئات، مضاف. ةالدينية، واملهاجرين، والطبقات احملروم   

التعليم، واحلصول على وظائف، وتلقي الرعاية الصحية، قد يعقّد استراتيجيات البقاء علـى             
  .)٤٦(قيد احلياة، بسبب صفة األقلية

  الكوارث الطبيعية وضحايا الرتاعات  -٦  
 ، بعد الرتاعات والكوارث   اًضعفأكثر   اجملتمعات احمللية احلضرية الفقرية ككل       تصبح  -٢٧

 تتكون اجملتمعات احمللية احلضرية الفقرية يف املناطق    ،أوالً. على ثالث جبهات  بسبب التهميش   
بنية حتتية مناسبة    ختطيط وال   ال املهمشة اليت تتعرض أكثر للكوارث يف الغالب، وليس لديها        

ـ . للحد من تعرضها للظواهر الطبيعية، مثل الفيضانات والزالزل واحلرائق والعواصف           اً،ثاني
تعافيها مـن  عات احمللية احلضرية الفقرية سوى عدد قليل من اخلدمات لتعزيز        يتاح للمجتم  ال

مث إن احلماية االجتماعية، املتاحة عادة لألسر ذات الدخل املرتفع، مثل           . )٤٧(تلك الصدمات 
__________ 

)٤٤( Deepa Narayan et al., “Can Anyone Hear us? Voices from 47 Countries”, The World Bank, New 

York, 1999, p. 200. 
 .املرجع نفسه )٤٥(
 Loren B. Landau, “Shaping Urban Futures: Reflections on Human Mobility and Poverty inانظـر   )٤٦(

Africa’s Globalizing Cities”, from Allison M. Garland, Mejgan Massoumi, and Blair A. Ruble, 

eds. Global Urban Poverty: Setting the Agenda, Washington, D.C.: Woodrow Wilson International 

Center for Scholars, 2007 for the treatment of undocumented immigrants in informal settlements .
 Christian Bodewick and Akshayوللوقوف على دراسة حالة عن استمرار هتميش أقلية الرومـا، انظـر   

Sethi, “Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro: The Case of the 

Roma”, The World Bank, New York, 2005. 
)٤٧( M. Fay, F. Ghesquière and T. Solo, “Natural disasters and the urban poor” in En Breve, No. 32, 

LAC Region, The World Bank, New York, 2003. 
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 حىت عندما ُتبذل جهود اإلنعـاش،    اً،ثالث. لفقراء املدن اً  التأمني أو االدخار، غري متاحة عموم     
ز املوارد ويركز االنتباه على مناطق أخرى من املدن وحتّول عن تلك اجملتمعـات        ما تركَّ اً  غالب

  .)٤٨(احمللية اليت قد حتتاج إليهما أكثر من غريها

  حقوق اإلنسان لفقراء املدن  - ثالثاً  
ُعّد الفقر يف املناطق احلضرية أحد أخطر املشاكل اليت تواجههـا البلـدان الناميـة                 -٢٨

حيصلون على ما يكفي من الغذاء ويعانون من          ال مااً  ففقراء املدن غالب  . اءواملتقدمة على السو  
هبذا الـشأن   املوجودة  تناولت املنشورات   وقد  ).  أعاله ١٦انظر الفقرة   (السكن غري الالئق    

؛ احلصول على الدخل والتوظيف   فرص  حمدودية  ) أ: (القضايا التالية اليت يواجهها فقراء املدن     
البنيـة التحتيـة واخلـدمات الرديئـة؛        ) ج( الالئقة وغري اآلمنة؛     ظروف املعيشة غري  ) ب(
التعرض ملخاطر الكوارث الطبيعية، واملخاطر البيئية والصحية املرتبطة بالعيش يف األحياء            )د(

الالمساواة اليت تـرتبط    ) و(قضايا احليز اليت تعيق احلركة والنقل؛       ) ه(؛  وثيقاًاً  الفقرية ارتباط 
  .)٤٩(مبشاكل التهميشاً وثيقاً ارتباط

  احلق يف الغذاء  - ألف  
، ١٢تعّرف جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف تعليقها العام رقـم              -٢٩

عندما يتاح مادياً واقتصادياً لكل رجل وامرأة وطفل مبفرده أو مع "احلق يف الغذاء بأنه يتحقق 
".  على الغذاء الكايف أو وسائل شرائه      غريه من األشخاص، يف كافة األوقات، سبيل احلصول       

احلق يف احلـصول    "إنه    يشبه ما تقّدم قائالً   اً  وعّرف مقرر خاص سابق احلق يف الغذاء تعريف       
بانتظام وعلى الدوام ودومنا عائق، إما مباشرة أو بواسطة املال، على غذاء واٍف وكاٍف مـن    

 للشعب الذي ينتمي إليه املستهلك ويكفل الناحيتني الكمية والنوعية، يتفق مع التقاليد الثقافية     
وضـعف  . )٥٠("اخلوفله حياة بدنية ونفسية، فردية ومجاعية، مرضية وكرمية يف مأمن من             

  .االعتماد على اقتصاد نقديلفقراء املدن ناجم عن من الغذائي األ
إن سكان احلضر يشترون كل السلع الغذائية اليت حيتاجوهنا، أي إهنم يعتمدون على               -٣٠
عن زراعة معظـم    اً  درهتم على شراء سلع غذائية مرت عرب شبكات التوزيع إىل املدن عوض           ق
أجـود وأكثـر    ، فإن السلع الغذائية املتاحة يف املناطق احلضرية         موماًوع. يستهلكون منها  ما

__________ 

 .املرجع نفسه )٤٨(
)٤٩( Baker, “Urban poverty” ) ١انظر احلاشية.( 
)٥٠( A/HRC/7/5 ، ١٧الفقرة. 
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 عادة  اً،بيد أن سكان احلضر، رغم وفرة العرض هذه نسبي        . )٥١(مقارنة باملناطق الريفية  تنوعاً  
عالوة على  و. أعلى تشمل تكلفة النقل على طول سالسل التوزيع املعقدة        اً  ن أسعار ما يدفعو 
وليس ألغلبهم مصدر دخل قار أو      . مشكلة زيادهتا فقراء املدن   يواجه  هذه األسعار،   ارتفاع  

وجلّهـم  . أو غري رمسية أو مؤقتة    هامشية  ثابت ألهنم يعتمدون على أجور متدنية من أعمال         
ت نقدية، ويشترون من جتار اجلملة وخيزنون كميات كبرية من املـواد            يفتقرون إىل احتياطا  

على فترات، األمر الذي     ويدفع كثريون منهم مثن كميات صغرية من املواد الغذائية        . الغذائية
أن فقراء املدن يتضررون من تقلبات      اً  وهذا يعين أيض  . جيعل األمثان أغلى عادة من مثن اجلملة      

  .)٥٢(أكثر من غريهمأسعار املواد الغذائية 
فـاحلق يف  . ومن الشواغل األخرى نوعية املواد الغذائية اليت حيصل عليها فقراء املدن       -٣١

قـدر كـاف مـن      يقتصر على احلصول على       ال الغذاء، على النحو الذي ُعّرف به أعاله،      
صر ينح  الفالنظام الغذائي الصحي. السعرات احلرارية، بل جيب أن يسد االحتياجات الغذائية    
وإمنا ينبغي أن يشتمل على املغذيات      يف احلصول على كميات كافية من السعرات احلرارية،         

ويشار إىل ذلـك يف      (فاحملرومون من هذه املغذيات باستمرار يعانون سوء التغذية       . الضرورية
وقد يكـون عـدم     . ، األمر الذي يعرضهم أكثر لألمراض     )"اجلوع اخلفي "  أغلب األحيان ب  
إىل أن أمناط التغذيـة يف املنـاطق        اً  ملدن على ما يكفي من غذاء مشكلة نظر       حصول فقراء ا  

احلضرية ترتع أكثر فأكثر إىل االعتماد على املواد الغذائية اجلاهزة أو املصنعة الغنية بالسعرات              
  .)٥٣(احلرارية والفقرية من املغذيات الدقيقة

  احلق يف السكن الالئق  - باء  
ق احللكل شخص   "إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن       من ا ) ١(٢٥تنص املادة     -٣٢

 لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، وخاصة على صعيد املأكـل           ييف مستوى معيشة يكف   
وتتنـاول جلنـة    ". وامللبس واملسكن والعناية الطبية وصعيد اخلدمات االجتماعية الضرورية       

 باملزيد من التوضيح احلق يف ٤ا العام رقم احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف تعليقه

__________ 

)٥١( IFPRI, Living in the City ،Living in the City)  ٢٣انظر احلاشية.( 
)٥٢( Alberto Zezza and Luca Tasciotti, “Urban agriculture, poverty, and food security: Empirical 

evidence from a sample of developing countries” in Food Policy, vol. 35, No. 4, 2010. 
زانيا املتحدة وجـود اختالفـات ملحوظـة          ني الدراسات اليت أجريت يف الكامريون ومجهورية تن       مثالً، تب  )٥٣(

سـيما الكميـات الكـبرية مـن         استهالك املواد الغذائية بني سكان احلضر وسكان الريف، ال         أمناط يف
غـين  والسكر والدهنيات وامللح لدى سكان احلضر مقارنة بالنظام الغذائي لـسكان الريـف ال              النشويات

 Gina Kennedy, “Food security in the context of urban sub-Saharanانظر . باأللياف واملغذيات الدقيقة

Africa”, submitted for the FoodAfrica Internet Forum (2003)) متــاح علــى الــرابط التــايل :
http://foodafrica.nri.org/urbanisation/urbanisationpapers.html.( 
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 الـذي   ٧وإذا ما قُرن هذا التعليق باستنتاجات اللجنة يف التعليق العام رقـم             . السكن الالئق 
يتحدث عن اإلخالء، َتبّين أهنما يصفان السكن الالئق بأنه يشتمل علـى أمـن احليـازة،                

صالحية للسكن، والقـدرة علـى      واحلصول على اخلدمات واالستفادة من البىن التحتية، وال       
غري أن حتقيق مستوى املعيـشة هـذا        . )٥٤(وقع الشامل، والتناغم الثقايف   حتمل التكاليف، وامل  

  .اًلفقراء املدن بتأمني سكن الئق هلم يستويف تلك املعايري يعد حتدي
ض، ما يستوطنون مناطق تعرضهم للكوارث واألمرااً مث إن فقراء املدن، كما َتقّدم، غالب  -٣٣

ويعّرف موئل األمم املتحدة األسرة     . على أطراف املدن أو يف أماكن غري مرغوب فيها وخطرة         
يعوزها احلصول على نوعية أفضل مـن امليـاه ومـن    اليت تعيش يف حي فقري بأهنا األسرة اليت         
؛ أو اليت ُبـين     ) أشخاص أو أكثر يف الغرفة الواحدة      ٣(الصرف الصحي؛ أو تتسم باالكتظاظ      

وحسب هذا التعريف، يعيش حنو ثلث سكان املـدن يف األحيـاء            . واد غري مستدامة  سكنها مب 
وهذه النسبة أعلى يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى حيث يعـيش           . الفقرية يف البلدان النامية   

  .)٥٥( يف املائة٥٩ يف املائة يف أحياء فقرية، ويف جنوب آسيا حيث تصل هذه النسبة إىل ٧١زهاء 
مـا  اً  ىل أن فقراء املدن قلما ميلكون أراضيهم أو مساكنهم، فـإهنم كـثري            إاً  ونظر  -٣٤

باإلخالء، ويتعرضون لسوء املعاملة بسبب الطابع غري الرمسي لعقود         اً  مستمراً  يواجهون هتديد 
اإلجيار، ويواجهون صعوبات أكرب يف احلصول على قروض، وال ميكنهم استعمال مساكنهم            

  .)٥٦(ملزاولة أنشطة مدرة للدخل
إىل العدد القليل للغاية من السياسات اليت       اً  ومرّد جزء كبري من األزمة املذكورة آنف        -٣٥

ـ           ـ اً  تصب يف مصلحة الفقراء يف جمال التوسع احلضري بوصفه منط يقتـضي قبـول    اً  دائم
فثمة تردد يف إدماج السكان احمللـيني الفقـراء يف          . وإدماجها استراتيجيات التنمية يف املدينة   

 إضفاء طابع رمسي على العشوائيات، وتوفري البىن التحتية األساسية أو           سيما  ال كل،املدينة ك 
  .حتسني قوانني حيازة األرض

  احلق يف املياه الصاحلة للشرب  - جيم  
 إمداد فقراء املدن، الذين يتزايد عددهم بسرعة يف البلدان النامية، مبياه الـشرب              إن  -٣٦

وأكـد  . أكرب حتديات التنمية املستدامة يف العقود األخرية      أحد  هو  املأمونة وامليسورة التكلفة    
ـ ، احلق يف املاء واحلق يف الصرف الص    ١٥/٩جملس حقوق اإلنسان، يف قراره        يف اًحي، متابع

يؤكد أن حق اإلنـسان يف      وجاء يف قرار اجمللس ذلك أنه       . ٦٤/٢٩٢ذلك قرار اجلمعية العامة     
 لصحي مستمد من احلق يف مستوى معيشي الئق،       احلصول على مياه الشرب املأمونة والصرف ا      

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/Documents.aspxاً انظر أيض )٥٤(
 ).١٦انظر احلاشية (موئل األمم املتحدة  )٥٥(
)٥٦( Baker, “Urban poverty”)  ١انظر احلاشية.( 
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انفصام له باحلق يف أعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية،              ال ويرتبط ارتباطاً 
  .إضافة إىل احلق يف احلياة ويف الكرامة اإلنسانية

لقيـود  اً  إن حق فقراء املدن يف مستوى معيشي الئق هو أحد أكثر احلقوق خضوع              -٣٧
. فمستوطناهتم تفتقر يف أكثر األحيان إىل البىن التحتية للمياه والـصرف الـصحي            . صارمة

فهؤالء السكان احملليون خارج نطاق الشبكات ويعتمدون على موّزعات املاء الصغرية مـن             
ويترتب على ذلك أن معظم سـكان  . القطاع اخلاص، مثل آالت البيع أو احلنفيات العمومية   

يدفعون أضعاف ما يدفعه نظراؤهم من ذوي الدخل املرتفع، ليس من األحياء الفقرية يف املدن   
 ففي نـريويب،    .اًحيث القيمة املطلقة فحسب، بل من حيث النصيب يف نفقات األسرة أيض           

 يدفع املقيمون يف العشوائيات من مخسة إىل سبعة أضعاف تكلفـة الوحـدة مقارنـة                ،مثالً
ويف األرجنتني، تنفق   . )٥٧(لة مساكنها بشبكة املياه   بالتعريفة الرمسية املفروضة على األسر املتص     

 يف املائة   ١١   يف املائة من جممل نفقاهتا على املرافق العامة، مقارنة ب          ١٦األسر الفقرية يف املدن     
أما سكان كيبريا يف كينيا، وهو أحد أشهر األحياء الفقرية          . )٥٨(فقط بالنسبة إىل األسر األغىن    

انتظارهم استعمال احلنفيات العمومية ساعة يف املتوسط، وأكثـر         يف القارة، فتتجاوز أوقات     
أن هذا اً  موقع٩٣واً  بلد٤٧وجاء يف دراسة أجريت يف . )٥٩(من ذلك بكثري يف املواسم اجلافة

 ١٢ و ١,٥النمط سائد يف مجيع البلدان؛ فهو يكشف عن أن متوسط أسعار املاء يتراوح بني               
  .)٦٠(مقارنة بالشبكة الرمسيةاً ضعف
 .اًويعد حصول فقراء املدن على املياه الصاحلة للشرب ذات النوعية املعقولة حتـدي              -٣٨
ـ    اً،كان عدد األسر املتصلة منازهلا بالشبكة الرمسية قليل جد  وملا اً  فـإن فقـراء املـدن غالب
وعند ربط ذلـك    .  يصعب مراقبة نوعيتها أكثر من غريها      مصادرحيصلون على املياه من      ما

لتفادي اً  ية للصرف الصحي الرديئة، اليت يتفق اخلرباء على أنه جيب تطويرمها مع           بالبنية التحت 
للغاية من األسر الفقـرية يف     قليالًاً  التلوث، فإن التأثري اخلالص املترتب على ذلك هو أن عدد         

  .املدن يستطيع احلصول على ماء الشرب املأمون

__________ 

ر ـوة والفقـالق: ما هو أبعد من الندرة: ٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية للعام "برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  )٥٧(
: متاح على الرابط التايل (٢٠٠٦، "وأزمة املياه العاملية

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2006_AR_Complete.pdf.( 
)٥٨( Baker, “Urban poverty” ) ١انظر احلاشية( ،p. 18. 
 .املرجع نفسه )٥٩(
)٦٠( Mukami Kariuki and Jordan Schwartz, “Small-Scale Private Service Providers of Water and 

Electricity Supply: A Review of Incidence, Structure, Pricing and Operating Characteristics”, 

Policy Research Paper No. 3727, The World Bank, 2005. 
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  احلق يف الصحة  - دال  
حالة "عاملية على احلق يف الصحة، ويعّرف الصحة بأهنا         ينص دستور منظمة الصحة ال      -٣٩

، ويعلـن أن    "جمرد انعدام املرض أو العجـز       ال اً،واجتماعياً  وعقلياً  من اكتمال السالمة بدني   
التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه هو أحد احلقوق األساسية لكل إنسان، دون              "

وإضافة ". ياسية أو احلالة االقتصادية أو االجتماعيةمتييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة الس
إىل التحديات اليت يطرحها على الصحة قلةُ فرص احلصول على املاء واالستفادة من الصرف              

 من العهد الدويل ١٢الصحي، حيّد حقَّ فقراء املدن يف ذلك احلق، الذي تؤكده بدورها املادة       
لثقافية، تعرضهم للمخاطر البيئية وقلـة فـرص        اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا    

  .تلقيهم اخلدمات الصحية
وتوجد أدلة كثرية تثبت أن املؤشرات الصحية هي أفضل يف املنـاطق احلـضرية يف               -٤٠

لكن، عند التصنيف، يتضح أن مثة فوارق شاسعة بني الفئات   . املتوسط منها يف املناطق الريفية    
ة يف املدن، وأن فقراء املدن يتعرضون ملخاطر صحية تـشبه   االقتصادية املوجود  -االجتماعية  

  .)٦١(تلك اليت يتعرض هلا نظراؤهم يف األرياف، وأحياناً تكون أسوأ
ومن املفارقات املؤملة أن فرص تلقي اخلدمات الصحية هي يف املناطق احلضرية أفضل               -٤١

تلك اخلـدمات، بالنـسبة إىل   لكن . منها يف املناطق الريفية، على األقل من الناحية اجلغرافية       
فاخلدمات الصحية يف املناطق احلضرية يف كثري من        . فقراء املدن، غالباً ما تكون باهظة الثمن      

البلدان النامية تقدم مبقابل يف الغالب، األمر الذي جيعل اعتماد فقراء املدن على تلقي تلـك                
 يكون  الة حاجز التكلفة، غالباً ما    غري أنه حىت عندما تقدَّم إعانات إلز      . اخلدمات باهظ التكلفة  

مث إن . النظام بعيد املنال من فقراء املدن الذين يواجهون صعوبات يف التعامل معـه بفاعليـة             
هتميشهم مكانياً واجتماعياً يؤثر يف سلوكهم املتعلق بالسعي إىل تلقي الرعاية الصحية حبيث             

ن العـالج إال عنـدما تـشتّد        أصبح مقدمو الرعاية الصحية يتوقعون عدم طلب فقراء املد        
الظروف، وعدم تقيدهم مبا يف وصفات الدواء كي يوفروا مثن الدواء، وإبداءهم رغبة حمدودة             

  .)٦٢(أحياناً يف السعي جبدية إىل تلقي الرعاية الصحية
وقد ذُكر آنفاً أن قلة فرص احلصول على الغذاء واملاء واالستفادة مـن الـصرف                 -٤٢

كتظة بالسكان تتسبب يف كثري من املخاطر الصحية اليت يواجهها          الصحي يف املستوطنات امل   
فهم معرضون لألمراض مثل السل وغريه من األمراض التنفسية، واألمراض املعوية           . فقراء املدن 
ومن املعتاد باخلصوص أن تكون اإلصابة باإليدز والعدوى بفريوسه أشد بني سـكان             . واملعدية

لعالقة بني الفقر وانتشار فريوس نقص املناعة البشرية ما تزال          وا. احلضر منها بني سكان الريف    

__________ 

)٦١( Montgomery, “Urban Poverty” ) ٢٩انظر احلاشية.( 
 .املرجع نفسه )٦٢(
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 -بيد أن مثة مؤشرات تدل على أن الفقر، بالنسبة إىل بعـض الفئـات االجتماعيـة              . غامضة
االقتصادية، مثل املراهقني والنساء، قد يرتبط بانتشار الفريوس بسبب شيوع اخلربة اجلنـسية             

  .)٦٣(ه أو مبقابل بني تلك الفئاتاملبكرة واملمارسة اجلنسية باإلكرا
ويضاف إىل األعباء الصحية املذكورة آنفاً أن الفقر يف املناطق احلضرية يتشابك مع               -٤٣

وغالباً ما يتعرض   . مشكلة تدهور البيئة، حيث رداءة اجلو ونوعيِة املاء مضرة ومنتشرة للغاية          
فقد ُوجدت عالقـة    . صناعةفقراء املدن هلواء خارجي شديد التلوث بسبب حركة املرور وال         
سيما يف مدن أمريكا الالتينية،  بني اجلسيمات وامللوثات العالقة باهلواء واألمراض التنفسية، ال      

وُيعتقـد أن تلـوث اهلـواء    . )٦٤(لكن األدلة تتكاثر على وجود أمناط مماثلة يف اهلند والصني   
قـد الطـبخ، والـنريان    الداخلي، بسبب استعمال فقراء املدن الكثيف للوقود الصلب، وموا   

املكشوفة، كل ذلك مقترناً بتهوية غري كافية يف مآوى مبنية بنـاًء رديئـاً، يعـزز تفـشي                  
ومن املـرجح أن    . )٦٥(االلتهابات التنفسية احلادة واضطرابات االنسداد الرئوي املزمنة بينهم       

ضاءة والطـبخ   تعتمد األسر الفقرية على هذه األشكال من الوقود يف تلبية احتياجاهتا من اإل            
  .مقارنة باألسر املرتفعة الدخل

وفوق مؤشرات الصحة البدنية تلك، مثة أدلة متزايدة أيـضاً علـى أن األمـراض                 -٤٤
. النفسية، خاصة االكتئاب والقلق، أكثر انتشاراً بني فقراء املدن منها بني ذوي الدخل املرتفع             

ضات احلالية تربط بـني األمـراض       ومع أنه ال بد من إجراء املزيد من البحوث، فإن االفترا          
  .)٦٦(النفسية والتوتر الناجم عن شظف العيش يف ظروف غالباً ما تتسم بالعنف والتهميش

  احلق يف التعليم  - هاء  
 ١٣تعرف جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التعليم يف تعليقها العام رقم   -٤٥

وتعترب . لة ال بد منها إلعمال احلقوق األخرى      بأنه حق من حقوق اإلنسان يف حد ذاته ووسي        
األداة الرئيسية اليت ميكن هبا للكبار واألطفال       وتعرفه بأنه   " حق متكيين "اللجنة أيضاً أن التعليم     

الوسائل الـيت    من الفقر وأن حيصلوا على       ينتشلوا أنفسهم املهمَّشني اقتصادياً واجتماعياً أن     
وعليه، فإن الدول ملزمة بتيـسري التعلـيم        .  احمللية تمعاهتميف جم  الكاملة املشاركة   متكنهم من 

  .٣وتوفريه، وهذا ما أكدته اللجنة يف تعليقها العام رقم 

__________ 

 .١٣املرجع نفسه، ص  )٦٣(
 .املرجع نفسه )٦٤(
)٦٥( UN-Habitat)  ١٦انظر احلاشية( ،p. 114. 
 :Naomar Almeida-Filho et al., “Social inequality and depressive disorders in Bahia, Brazilانظـر   )٦٦(

interactions of gender, ethnicity, and social class” in Social Science and Medicine, 59, no. 7, 2004. 



A/HRC/AC/8/5 

19 GE.11-17327 

بيد أن عدم املساواة يف تلقي العديد من فقراء املدن تعليماً جيداً حيد من هذا احلق،                  -٤٦
 مـا ختفـي     وغالباً. ا الفقر ومن مث قدرهتم على أن حييوا هم واجليل الالحق هبم حياة ينعدم فيه            

يكون أرقام اإلجنازات التعليمية ومعدل االلتحاق بالتعليم يف املناطق احلضرية التفاوت الذي ال             
وعموماً، فإن التعليم يصب يف مصلحة اجلانب احلضري من الفجـوة           . على حساب الفقراء  

واحلال . )٦٧(فيها الناسالقائمة بني احلضر والريف، ألن املدارس أقرب إىل األماكن اليت يعيش        
وهـذا  . أن مثة اختالفات شديدة بني قدرة الفقراء واملوسرين يف االلتحاق باملدارس اجليـدة            

صحيح إىل حد أصبح معه معدل التحاق فقراء املدن بالتعليم يف اخنفاض يف أمـاكن عـدة،                 
  .)٦٨(مقابل ارتفاع ذلك املعدل يف املناطق الريفية واملناطق احلضرية األخرى

إن فرص حصول األسر الفقرية يف املناطق احلضرية على التعليم اجليد حمدودة بـسبب                -٤٧
أوالً، رغم أن التعليم جماين، ال تستطيع األسر ذات الـدخل احملـدود يف   . عوامل مشتركة عدة 

ثانياً، نسبة  . الغالب حتمل التكاليف غري املباشرة مثل الزي املدرسي والكتب املدرسية واللوازم          
قال من االبتدائي إىل الثانوي ضعيفة للغاية، ألن العديد من األطفال يغـادرون املدرسـة               االنت

إلجياد عمل لزيادة دخل األسرة، األمر الذي يبني صعوبة القرارات االقتصادية اليت يتعني علـى               
ثالثاً، قد ال يكون عدد كاف من املدارس متاحـاً أصـالً            . )٦٩(األسر الفقرية يف املدن اختاذها    

سكان احملليني الفقراء يف املناطق احلضرية، كما هي احلال يف كيبريا، وهو أحد أكرب األحيـاء              لل
 مدرسة ابتدائية عمومية جمانية ميكـن قطـع         ١٤وأظهرت دراسة أن هناك     . الفقرية يف نريويب  
 طفـل   ٢٠ ٠٠٠ على األقدام، غري أن املرافق ال تستطيع استيعاب أكثر من            املسافة إليها سرياً  

رابعاً، حىت عندما تكون املدارس     . )٧٠( طفل يف سن الدراسة يف املنطقة      ١٠٠ ٠٠٠أصل  من  
سيما يف املنـاطق احلـضرية       متاحة، غالباً ما توجد خماطر يف الذهاب إليها والعودة منها، ال          

ويف . )٧١(ومن تلك املخاطر االعتداء اجلنسي وسـوء املعاملـة       . الفقرية أو يف املدارس نفسها    
فمثالً، .  ما تكون جودة التعليم املتاح لفقراء السكان احملليني يف املدن أدىن بكثري            اخلتام، عادة 

جاء يف استقصاءات مرتلية أجريت يف حيدراباد وسكندراباد يف اهلند أن رداءة نوعية التعليم              
ومن . )٧٢(يف املدارس والتدريس عامل رئيس حيدد قرارات األسر بإخراج أطفاهلا من املدرسة           

  .حظة أن هذه التحديات اليت تواجه احلق يف التعليم تضر بالفتيات أكثر من الفتياناملهم مال

__________ 

 .٢٨، ص )٥انظر احلاشية (صندوق األمم املتحدة للسكان  )٦٧(
)٦٨( UN-Habitat)  ١٦انظر احلاشية( ،p. 128. 
 ).٥انظر احلاشية (صندوق األمم املتحدة للسكان  )٦٩(
)٧٠( UN-Habitat) ١٦اشية انظر احل( ،p. 127. 
؛ ٢٨، ص   )٥انظـر احلاشـية     (؛ صندوق األمم املتحدة للسكان      ١٣، ص   )٣٦انظر احلاشية   (اليونيسيف   )٧١(

Human Rights Watch, “Failing Our Children”, 2005. 
 .١٣، ص )٣٦انظر احلاشية (اليونيسيف  )٧٢(
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  احلق يف العمل  - واو  
لكل شخص  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان احلق األساسي        ) ١(٢٣حتدد املادة     -٤٨
. ةة، وىف احلماية من البطال    واتيالعمل، وىف حرية اختيار عمله، وىف شروط عمل عادلة وم         يف  

جلميع األفراد، دون أي متييز، احلق يف أجر متساو على العمـل            "أن  ) ٢(٢٣وتضيف املادة   
ق يف مكافأة عادلة ومرضية     احللكل فرد يعمل    "فتنص على أن    ) ٣(٢٣أما املادة   ". املتساوي

ستكمل، عند االقتضاء، بوسائل أخرى     تكفل لـه وألسرته عيشة الئقة بالكرامة البشرية، وتُ       
  ".الجتماعيةللحماية ا

بيد أن معدل البطالة بني فقراء املدن مقارنة بباقي اليد العاملة يف املدن، ليس أعلـى                  -٤٩
فقـد  . بكثري فحسب، بل إن أولئك الفقراء ال ينعمون باحلماية من البطالة إال قليالً جـداً              

  يف داكا إىل أن البطالة بـني الرجـال         ٢٠٠٧خلصت دراسة أجراها البنك الدويل يف عام        
).  يف املائة  ٥  ب يف املائة مقارنة     ١٠(الفقراء تبلغ ضعف ما عليه احلال بني الرجال غري الفقراء           

 يف املائة من الفقريات عاطالت عـن        ٢٥بل إن هذه األرقام أعلى بالنسبة إىل النساء، إذ إن           
وتشري البيانات من أمريكا الالتينية     . )٧٣( يف املائة بالنسبة إىل غري الفقريات      ١٢  بالعمل مقارنة   

 يف املائة من فقراء املدن البالغني يف القوة ٧٠ -إىل أن مهارات فقراء املدن أقل مقارنة بغريهم 
ويؤثر . )٧٤( يف املائة من القوة العاملة الكلية املصنفة ذات مهارات متدنية          ٥٠  بالعاملة، مقارنة   

فهي قلما تكفي السـتيفاء     . اء املدن احلصول عليها   ذلك يف مقدار األجور اليت يستطيع فقر      
فلما كـان   . من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    ) ٣(٢٣الشروط املنصوص عليها يف املادة      

كثري من فقراء املدن عماال ذوي مهارات حمدودة، فإنه يتعني عليهم مباشرة أعمـال غـري                
 الرمسية يف الغالب، قد تـتغري مـن   وهذه األعمال املؤقتة، وغري . مستقرة مقابل أجور متدنية   

  .موسم إىل آخر، ومن املعتاد أن تتقلب األجور بتقلبها
ويرتبط احلق يف العمل ارتباطاً وثيقاً باحلق يف التعليم؛ فاألحباث تظهر أن قلة فـرص        -٥٠

تلقي فقراء املدن التعليم اجليد تعين أهنم ال يستطيعون اكتساب املهارات الالزمة للحـصول              
وتشري دراسات من الربازيل مثالً إىل أن قلـة فـرص   . وظائف ثابتة وتدر دخالً مرتفعاًعلى  

تلقي التعليم قد تكون سبباً يف تفاوت األجور بني فئات خمتلفـة مـن حيـث التـهميش                  
وقد ترتبط هذه األمناط أيضاً باجليل يف بعـض األحيـان؛ فالوالـدان ذوا              . )٧٥(االجتماعي

__________ 

)٧٣( World Bank, “Dhaka: Improving Living Conditions for the Urban Poor”, Bangladesh 

Development Series, Paper No. 17, The World Bank, New York, 2007. 
)٧٤( Lucy Winchester and Racquel Szalachman, “The Urban Poor’s Vulnerability to the Impacts of 

Climate Change in Latin America and the Caribbean: A Policy Agenda”, Economic Commission 

for Latin American and the Caribbean, United Nations, 2006. 
)٧٥( Omar Arias, Gustavo Yamada and Luis Tejerina, “Education, Family Background and Racial 

Earnings Inequality in Brazil”, Inter-American Development Bank, 2003. 
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ى التعليمي املتدين أقل قدرة على أن يوفرا ألطفاهلما فرصاً مناسـبة            املهارات املتدنية واملستو  
  .)٧٦(توفر هلم حياة بعيدة عن الفقر عند البلوغ

  احلق يف املشاركة السياسية  - زاي  
فقد جاء يف   . ينص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على احلق يف املشاركة السياسية           -٥١

و أ إدارة الشئون العامة لبلـده، إمـا مباشـرة      لكل شخص حق املشاركة يف    " أن   ٢١املادة  
".  سلطة احلكم  أساسإرادة الشعب هي    "وجاء فيها أيضاً أن     ". ريةحببواسطة ممثلني خيتارون    

وبالنسبة إىل سكان املدن الفقراء، يتعلق احلق يف املشاركة السياسية تعلقاً وثيقاً مبمارسـات              
آليات وعمليات ومؤسـسات    "حلوكمة بأهنا   فجدول أعمال املوئل يعرف ا    . احلوكمة احلضرية 

يستطيع املواطنون والفئات من خالهلا التعبري عن مصاحلهم وممارسة حقوقهم القانونية، والوفاء            
االستدامة "، ويعّرف احلوكمة احلضرية الرشيدة بأهنا جتّسد مبادئ         "بالتزاماهتم وتسوية خالفاهتم  

  .)٧٧(" واألمنملساءلة واملشاركة املدنية واملواطنةوالالمركزية واإلنصاف والكفاءة والشفافية وا
وال تنطبق هذه اخلصائص على الواقع السياسي ألغلب السكان احملليني الفقـراء يف               -٥٢

املدن، الذين ال يزال عليهم أن ُيعملوا حقوقهم بالكامل أو أن تكون لديهم عالقـات مـع                 
فالعديد من العوامل تتضافر لتـهميش      . صناع القرار تتسم باملساءلة أو الشفافية أو الشمول       

أوالً، عدم تلبية احلكومات الحتياجـاهتم،      . الصوت السياسي واملشاركة املدنية لفقراء املدن     
الذي يتجلى يف الفجوات القائمة يف اخلدمات األساسية، ينسف العقد مع احلكومة ويعـزز              

. )٧٨(ملدن اليت يعيشون فيهـا    فكرة مؤداها أن فقراء املدن ليسوا مواطنني كاملي األهلية يف ا          
ثانياً، َتبني وجود عزوف عن إدراج احتياجات املواطنني الفقراء يف املدن يف سياسات املدينة              
ككل، وذلك بسبب الفهم احملدود لنطاق الفقر يف املدن تارةً، وبسبب سوء فهـم طريقـة                

اع القـرارات   وأخريا، مع أن بعض املدن تبنت أساليب إلمساع صـن         . )٧٩(عالجه تارةً أخرى  
 تكفي الصوت السياسي لسكان املدن الفقراء، فإهنا ما تزال االستثناء وليس القاعدة يف سياق ال           

  .)٨٠(فيه األصوات إلحداث تغيري دائم وبنيوي يف حياة فقراء املدن

__________ 

)٧٦( Department for International Development, “Ending Child Poverty”)  ٣٧انظر احلاشية.( 
)٧٧( UN-Habitat, Global campaign on urban governance concept paper, 2002, p. 12. 
 ).٤٧انظر احلاشية  (”B. Landau, “Shaping Urban Futuresانظر  )٧٨(
 .ن األرياف إىل املدن عمليات اإلخالء أو غريها من السياسات الرامية إىل وقف تدفق اهلجرة م،مثالً )٧٩(
 Johnانظر (تظهر األحباث اليت أجريت يف أوساط اجملتمعات احمللية احلضرية الفقرية مشاركة انتخابية واسعة  )٨٠(

Harris, “Political participation, representation, and the urban poor: findings from research in 

Delhi” in Economic and Political Weekly, 12 March 2005 .( غري أن مثة مؤشرات تدل على أن العملية
االنتخابية تأثرت بالعالقات بني العمالء وأرباب العمل والوعود املادية القصرية األجل، اليت مل حتدث تغيريا               

 . يف حياة فقراء املدنبنيوياً
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ويثبِّت التهميش السياسي لفقراء املدن مجيع احلواجز اليت تعيق متـتعهم بـاحلقوق               -٥٣
ل إن هذا التهميش يصيب أكثر ما يصيب املهاجرين والعمال غري النظـاميني             ب. اجململة أعاله 

فقـد  . الذين ال يستفيدون، مثالً، إال من عدد قليل جداً من احلقوق القانونية واخلـدمات              
وملـا  . استبعد فقراء املدن عموماً من العمليات اليت تتخذ بواسطتها القرارات اليت تؤثر فيهم            

ن حرمانا بالغا يف جماالت الصحة والتعليم والعمل واملشاركة السياسية،       كان فقراء املدن يعانو   
فإن استبعادهم يعرقل قدرهتم على التأثري يف السياسات اليت قد حتسن حيـاهتم، ومـساءلة               

  .)٨١(املسؤولني احلكوميني، وتوظيف معارفهم القيمة يف جهود التنمية

  يدةاملمارسات اجل  - رابعاً  
لية واحلكومات الوطنية ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري        بذلت السلطات احمل    -٥٤

احلكومية والقطاع اخلاص جهودا عدة كي يتمتع فقراء املدن حبقوقهم على الصعيد الـوطين              
ويرد يف الباب . واختذت الشراكات بني هذه اجلهات الفاعلة أشكاال شىت. واإلقليمي والدويل

  .من تلك املبادرات والشراكاتالتايل أفضل املمارسات املستمدة 

  السلطات الوطنية والسلطات احمللية  - ألف  

  )الصني(االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر   -١  
إن اجلهود اليت بذلتها حكومة الصني ملكافحة الفقر مثال مفيد على هنـج طويـل                 -٥٥

 ١٩٨٤ فية يف عام  وبدأت احلكومة باستراتيجيتها للتنمية الري    . )٨٢(األجل وتدرجيي ومتكامل  
، ُوضعت يف املرحلـة الثانيـة نظـم الـضمان           ٢٠٠٠ فمنذ عام . فاجتازت ثالث مراحل  

أمـا  . االجتماعي احلضرية والريفية وحسنت، وُشرع يف االستثمار يف رأس املال البـشري           
 اأم.  واتسمت بتكريس االستثمارات املذكورة وزيادهتا     ٢٠٠٦ املرحلة الثالثة فبدأت يف عام    

 فعبارة عن استراتيجية متكاملة جتمع بـني ثالثـة          ٢٠١١ األخرية اليت بدأت يف عام    املرحلة  
االستثمار يف البنية التحتية؛ والتدخل يف جمال الضمان االجتماعي؛ وتـدابري           : مكونات، هي 

  .متكني السكان احملليني الفقراء بواسطة االستثمار يف رأس املال البشري

__________ 

 .٣١، ص )٥انظر احلاشية (انظر صندوق األمم املتحدة للسكان  )٨١(
)٨٢( Lu Mai, “Poverty Eradication in China: A New Phase”, China Development Research Foundation, 

 .)www.un.org/esa/socdev/csocd/2011/Lu.pdf :متاح على الرابط التايل(، 2011
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  )الربازيل(كة امليزنة القائمة على املشار  -٢  
ابتكرت الربازيل مفهوم امليزنة القائمة على املشاركة وطبقته ألول مـرة يف مدينـة                -٥٦

وكانت املبادرة هتدف إىل تعزيـز املـساءلة والـشفافية،    . )٨٣(١٩٨٩م  بورتو أليغري يف عا   
ـ                . ةومتكني املواطنني من أن يكون هلم تأثري أكرب يف الطريقة اليت تصرف هبا ميزانيات البلدي

ويسمح النموذج ملواطنني ميثلون مجعيات األحياء من مجيع أحناء املدنية، مبا فيهـا األحيـاء               
، باملشاركة يف اجتماعات يستطيعون فيها التأثري يف كيفيـة إنفـاق أمـوال              )فافيال(الفقرية  

ـ   و). ة امليزانية عادة   يف املائة من جمموع    ١٥ اليت تبلغ نسبتها  (االستثمار املتاحة    م تـشري معظ
األرقام، منذ استهالل املبادرة، إىل حدوث حتسن مذهل يف املؤشرات املتعلقة باملاء والصرف             

ففي السنوات العشر األوىل من املبادرة، على سبيل االستدالل، زادت نسبة األسر            . الصحي
 ٤٦  يف املائة، وخدمات صرف مياه اجملاري من       ٩٨  يف املائة إىل   ٧٥ املرتبطة بشبكة املياه من   

  .)٨٤( يف املائة٩٨ إىل         املائة يف
وكُرر منوذج بورتو أليغري منذئذ يف أشكال عدة يف مجيع أرجاء الربازيل وبـاقي                -٥٧

ومنذ بدء العمل بامليزنة القائمة على املشاركة على مدى أكثر          . أمريكا الالتينية وبقاع أخرى   
جس املتمثل يف أن النموذج     من عقدين من الزمن، لوحظ بعض القصور يف النموذج، منه اهلا          

قد حيد من املشاركة يف املشاريع القصرية األجل بدال من املشاركة السياسية الطويلة األجـل          
واجلارية؛ وقد يفْرط يف االعتماد على منصب العمدة، األمر الذي قد يفـضي إىل الفـساد؛                

ر احمللـيني   ويشجع على التركيز على التخطيط القصري األجل؛ وقد ال يسمح لسكان احلـض            
بيد أن من الواضح أنه مىت وجد التزام قـوي          . )٨٥(الفقراء مبعاجلة األسباب األساسية لتهميشهم    

بالشفافية وحتسني احلوكمة احلضرية، ومىت اقترن النموذج باالستثمار يف تثقيف املشاركني من            
  . املدنقراء أخرى للتصدي لفاقة ف أدواتفقراء املدن، كان أداة مبتكرة ميكن توظيفها جبانب

  )تايلند(معهد تطوير منظمات اجملتمعات احمللية   -٣  
 علـى الـدور    مفيداً يف تايلند مثاالً  )٨٦(يقدم معهد تطوير منظمات اجملتمعات احمللية       -٥٨

الذي ميكن للحكومة أن تضطلع به إلرساء احلوكمة احلضرية عن طريق إنعاش الشبكات أو              

__________ 

)٨٣( Donald P. Moynihan, “Citizen Participation in Budgeting: Prospects for Developing Countries” in 

Participatory Budgeting, ed Anwar Shah, The World Bank, New York, 2007, p. 66. 
)٨٤( Gianpaolo Baiocchi, “Participation, activism, and politics: the Porto Alegre experiment and 

deliberative democratic theory” in Politics & Society, 2001, vol. 29, No. 1. 
)٨٥( Brian Wampler, “A Guide to Participatory Budgeting” in Participatory Budgeting, ed Anwar 

Shah, Washington D.C., The World Bank, 2007, pp. 45-47. 
)٨٦ ( Celine d’Cruz and David Satterthwaite, “Building homes, changing official approaches”, Poverty 

Reduction in Urban Areas Series, Human Settlements Working Paper No. 16, IIED, London, 2005. 
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 عنـدما أدجمـت     ٢٠٠٠ ان املعهد، الذي أنشئ يف عام     وك. االحتادات احمللية والتعاون معها   
حكومة تايلند مكتب تنمية اجملتمعات احمللية احلضرية ومكتب التنمية الريفية، مبثابة رد علـى              

.  من النمو االقتصادي الذي شهدته العقود املاضية       صاء سكان احلضر احملليني الفقراء    إدراك إق 
حلضرية شرع يف برنامج لتقدمي قروض بأسعار فائدة        وقد كان مكتب تنمية اجملتمعات احمللية ا      

منخفضة لتعاونيات االدخار واإلقراض احمللية اليت أثبتت قدرهتا الكافية على إدارة املبالغ اليت             
ُوظفت يف أنشطة شىت، ابتداء من در الدخل وانتهاء بتحسني السكن واالنتقال إىل سـكن               

ي قدمه للتحدي املتمثـل يف توسـيع نطـاق          وما أبدعه املعهد حقيقةً هو احلل الذ      . جديد
فقد ربط تعاونيات االدخارات الفردية بشبكات أو احتادات أكرب لسكان األحيـاء        . الربنامج

 الـشبكات   وكانت تلك . الفقرية، اليت أدارت أموال املنظمات األعضاء فيها وأقرضتها إياها        
ية، األمر الذي جعلـها أقـرب       جعلت عمليات اختاذ القرارات المركز     )أ(فعالة للغاية ألهنا    

اجـاهتم الـيت حـددوها بأنفـسهم؛         مع السكان احملليني وأكثر تلبية الحتي      وأسرع جتاوباً 
استحدثت وسيلة يتوسل هبا سكان احلضر احملليون الفقراء والسلطات البلدية للحـوار             )ب(

اسات احلضرية، البناء بينهما بفضل قدرة الشبكات على التفاوض أو الدعوة أو التأثري يف السي           
 لسكان احلضر احملليني الفقـراء      وفرت سبالً  )ج( املبادرات على مستوى املدن؛      والتعاون مع 

  .لتبادل اخلربات وحشد املوارد

  منظمات اجملتمع املدين  - باء  

  )باكستان( معهد البحوث والتدريب -مشروع أورانغي النموذجي   -١  
 يف باكستان،   )٨٧( البحوث والتدريب  مشروع أورانغي النموذجي الذي وضعه معهد       -٥٩

 يف  اجملتمعات احمللية الـيت تتـوىل تنفيـذها       الذي ينظم بناء شبكات مياه اجملاري مببادرة من         
. املستوطنات الفقرية يف مدينة كراتشي، منوذج شراكة مفيد بني اجملتمع املـدين واحلكومـة             

شبكات جمـاري   إنشاء  على   لإلشراف   ية تنظم جلان سكان احلضر الفقراء     فاملعهد منظمة حمل  
فعالة من حيث التكلفة ومتويلها وبنائها يف بلدة أورانغي اليت          تكون  حتت األرض   أساسية  مياه  

، يف حـني متـول       اإلمجايل ويقدم توجيهات تقنية وثُمن التمويل    . كافيةالدمات  تنقصها اخل 
ثمارات الكـربى يف    وتدعم الوكاالت احلكومية املبادرة بتوفري التمويل لالست      . اللجان الباقي 

سيما معدالت   وتبني النتائج حتسن املؤشرات الصحية، ال     . البنية التحتية، مثل حمطات املعاجلة    
 وفيات الرضع، وشبكة مياه جماري فعالة ومنخفضة التكلفة، وجمتمع حملي يسجل اخنفاضـاً            

  . يف مظاهر التهميش والوصم االجتماعينيشديداً

__________ 

)٨٧( Arif Hasan, “The Sanitation Program of the Orangi Pilot Project: Research and Training Institute, 

Karachi, Pakistan” in Global Urban Poverty: Setting the Agenda, eds. Allison M. Garland, Mejgan 

Massoumi, and Blair A. Ruble, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2007. 
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  قر املدنمشروع لواندا للقضاء على ف  -٢  
 لدراسة حالـة     مفيداً  يف أنغوال يقدم مثاالً    )٨٨(مشروع لواندا للقضاء على فقر املدن       -٦٠

لنهج متكامل تقوده منظمة غري حكومية للحد من فقر املدن ويقوم على مشاركة الـسكان               
 ١٩٩٩ ويقيم املشروع، الذي بدأ يف عام. احملليني والشراكة معهم لتحسني احلوكمة احلضرية

الدولية، وصندوق إنقاذ الطفولة اململكة     " كري"منظمة  (ف ثالث منظمات غري حكومية      بتحال
، شراكة مع وكاالت احلكومة واملنظمات احمللية يف بلـديات          )املتحدة، وحلقة عمل التنمية   

ومتوله وزارة التنمية الدولية . كازنغا، وسامبيزانغا، وكيالمبا كياكسي، وكاكواكو، يف لواندا      
 وقد حظي املشروع باالعتراف بفضل هنجه الذي يسهل على سكان املدن احملليني             .الربيطانية

الفقراء تدبري بعض اخلدمات بأنفسهم، مثل خدمات املياه والصرف الصحي، والتخلص من            
النفايات، واملشاركة يف التخطيط البلدي، والدعوة إىل رسم سياسات تراعي مصاحل الفقراء            

وقت نفسه، يساعد املشروع احلكومات احمللية على احلوار مـع          ويف ال . على املستوى الوطين  
والعناصـر  . سكان املدن احملليني الفقراء والتجاوب معهم بإدراج االحتياجات اليت حيددوهنا         

 يف املشروع هي تنسيق خدمات املياه واملرافق الصحية وإدارهتا، وإدارة النفايـات؛             يةاألساس
؛ وتيسري املشاركة يف عملية التخطيط      ئل كسب العيش  وساورعاية الطفولة؛ والتدريب على     

  .البلدي؛ واحلصول على القروض وبرامج االدخار

  )جنوب أفريقيا(شردي جنوب أفريقيا تاحتاد م  -٣  
 دراسة حالة مفيدة عن الطريقة اليت ميكن هبا         )٨٩(شردي جنوب أفريقيا  تيقدم احتاد م    -٦١

واالحتاد، الذي أنشئ   . بنية جبهود شخصية  جلمعيات حملية أن تدخل حتسينات على مساكن م       
، يقيم شبكة من تعاونيات االدخار واإلقراض املستقلة من مجيع أحناء جنوب            ١٩٩٦ يف عام 
وقد أنشئ لسد فراغ يف خيارات حتسني مساكن فقراء املدن الـذين َيغلُـب عـدم                . أفريقيا

شترط االحتاد على األعضاء    وي.  إعانات السكن الوطنية    لالستفادة من  استيفائهم شروط التأهيل  
ويساعدهم بتوفري متويل انتقايل حليازة األراضـي وبنـاء         . أن يرتبطوا بتعاونية ادخار وإقراض    

املساكن؛ وتسهيل التبادل بني جوار األعضاء واملدن لتعزيز املعارف واملهـارات واملمارسـات    
ساعدة السكان احملليني علـى     لتلبية االحتياجات املشتركة بني سكان املدن احملليني الفقراء؛ وم        

رسم خرائط ملستوطناهتم ومسحها لتحديد االحتياجات ومجيع البيانات للتفاوض مع السلطات           
  .البلدية؛ وبناء مساكن منوذجية مفيدة لكل من الشركاء احلكوميني وأعضاء االحتاد

__________ 

) قاعــدة بيانــات أفــضل املمارســات (Best Practices Databaseانظــر موئــل األمــم املتحــدة،  )٨٨(
)http://www.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=1121.( 

)٨٩( Ted Baumann, Joel Bolnick and Diana Mitlin, “The age of cities and organizations of the urban 

poor: the work of the South African Homeless People’s Federation and the People’s Dialogue on 

Land and Shelter”, Working Paper No. 2 on Poverty Reduction in Urban Areas, IIED, 2001. 
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  القطاع اخلاص  - جيم  

  )الفلبني(شركة مانيال للماء   -١  
 مثال مفيد على الشراكة بني القطاعني العام واخلاص         )٩٠( املتحدة شركة مانيال للماء    -٦٢

، حـازت   ١٩٩٧ ففي عام .  يف تيسري سبل حصول فقراء مانيال على املاء         كبرياً حقق جناحاً 
  من احلكومة إليصال املاء إىل املنطقة الشرقية من مانيال، حيث ميثل الفقـراء             الشركة امتيازاً 

 إقبال الشركة عليهم بوصفهم قاعدة من الزبـائن ميكـن           وبفضل.  يف املائة من السكان    ٤٠
الركون إليها ومصدرا للدخل، جنحت ثقافتها اليت تركز على الزبون ومنوذجها القائم علـى              
مشاركة السكان احملليني يف توسيع نطاق البنية التحتية لشبكات املياه ليشمل العـشوائيات،             

 على   مفيداً وتقدم مثاالً . شركة مدرة للربح  وتقليص االستغالل غري املشروع، واحلفاظ على       
الطريقة اليت ينبغي هبا تسخري قوى السوق لتيسري سبل حصول فقراء املدن على املـاء عنـد                 

  .املزاوجة بينها وبني النهج الذي يصب يف صاحل الفقراء وربطها بشريك قوي يف القطاع العام

  )الربازيل(مجعية االلتزام بإعادة التدوير   -٢  
توجد تعاونيات تنظم الفقراء واألشخاص الذين يعملون يف القطاع غري الرمسـي يف               -٦٣

. املدن الذين يعيشون على فرز النفايات ومجعها يف مدن أمريكا الالتينية وآسـيا وأفريقيـا              
وتثبت حالة مجعية االلتزام بإعادة التدوير، يف الربازيل، كيف ميكن للتعاونيـات أن تقـيم               

 )٩١(واجلمعية. العمل وإدارة النفايات  اخلاص لزيادة فرص فقراء املدن يف       شراكات مع القطاع    
 شركات من القطاع اخلاص     ، ويدعمها مالياً  ١٩٩٢ ال تستهدف الربح، وقد أنشئت يف عام      

النفايات تعمل يف الربازيل تساعد جامعي النفايات على تكوين تعاونيات من أجل رفع أسعار    
وأثبتـت هـذه    . ة تدوير النفايات وإىل معـاجلي النفايـات       صناعات إعاد اليت يبيعوهنا إىل    

التعاونيات فعاليتها يف توفري ظروف عمل أفضل ودفع أجور أعلى وتوفري عدد من الفـرص               
  .)٩٢(لتعليم، ومجع املدخرات، وسوى ذلكأكرب لألعضاء لالستزادة من ا

__________ 

)٩٠( USAID, “Enabling Water Services Deliver for the Urban Poor in Asia: Best Practices Review and 

Workshop”, 2006. 
)٩١( Martin Medina, “Globalization, Development, and Municipal Solid Waste Management in Third 

World Cities” in Private Sector Involvement in Solid Waste Management, GTZ, 2005. 
 Oscar Fergutz, Sonia Dias and Diana Mitlin, “Developing urban waste management in Brazil withانظر  ) ٩٢(

waste picker organizations” in Environment and Urbanization, vol. 23, No. 2, October 2011, p. 23. 



A/HRC/AC/8/5 

27 GE.11-17327 

  اجلهات الفاعلة واملبادرات اإلقليمية  - دال  

  قبرامج العمل الالئ  -١  
 لكل من الدعم يعد تعاون منظمة العمل الدولية مع اهليئات الوطنية واإلقليمية منوذجاً   -٦٤

 تتعاون منظمـة    فعلى الصعيد الوطين،  . الدويل والتنسيق اإلقليمي من أجل القضاء على الفقر       
احلكومات على رسم استراتيجيات شاملة للحد من الفقر بواسطة الربامج          العمل الدولية مع    

 وتتعاون املنظمة مع كل قطر إلدراج العمل الالئق بوصـفه مكونـاً           . ية للعمل الالئق  القطر
 من مكونات استراتيجياهتا للتنمية، وتقدم خـدمات استـشارية، ومـساعدة تقنيـة      رئيساً

  .)٩٣(رات إلعانة كل حكومة على تنفيذهاومساعدة على بناء القد

  املكاتب اإلقليمية  -٢  
 على دعم جهود املؤسسات اإلقليمية، مثل االحتاد        ولية أيضاً تشتغل منظمة العمل الد     -٦٥

مث إن هـذا    . األفريقي والتكتالت االقتصادية اإلقليمية، اليت تعمل على القضاء على الفقـر          
ن، يوفر وسيلة   التعاون اإلقليمي، الذي يسهل التبادل االستراتيجي والنهوج املنسقة عرب البلدا         

  .)٩٤(التنمية الوطنية لكل حكومةتيجية  استراإلدراج التوظيف يف

  اجملتمع الدويل  - هاء  

  نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف أفريقيا  -١  
يقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بالشراكة مع اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا،               -٦٦

ا اخنرط يف إعداد وتنفيذ      أفريقي  بلداً ٣٥  لويل، والبنك الدويل، دعما تقنيا      وصندوق النقد الد  
وتقـدم هـذه   . )٩٥( لأللفيـة  إىل األهداف اإلمنائيةاستراتيجيات وخطط عمل وطنية استناداً   

 للدعم والتنسيق الدوليني يهيئ آحاد احلكومات لوضع استراتيجيات أنـسب           املبادرة منوذجاً 
  .لتحديات الفقر اليت تواجهها

__________ 

 ILO, Decent Work Country Programsانظر  )٩٣(

)www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/index.htm(. 
دولية، املكتب اإلقليمي ألفريقيا انظر منظمة العمل ال )٩٤(

)www.ilo.org/public/english/region/afpro/addisababa/activities/coopau.htm(. 
)٩٥( Economic Commission for Africa, Sustainable Development Report on Africa, 2008 ،)  متاح علـى

 .)www.uneca.org/sdd/documents/SDRA.pdf: الرابط التايل
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  حتالف املدن  -٢  
 ١٩٩٩  عاملي أنشأه البنك الدويل وموئل األمم املتحدة يف عـام    ائتالف )٩٦(حتالف املدن   -٦٧
ويتألف من السلطات البلدية من مجيـع أحنـاء   . نفذ أنشطته املدن األعضاء أنفسها    ت و ديرهتو

العامل، واحلكومات الوطنية، ووكاالت التنمية، واملنظمات غـري احلكوميـة، واملؤسـسات        
ويقدم املساعدة التقنية للمـدن     . ء على فقر املدن   املتعددة األطراف اليت تكرس عملها للقضا     
برامج ترقية األحياء الفقرية، واستراتيجيات تنمية      : واحلكومات يف ثالثة جماالت أساسية، هي     

ويتوقف دعمه للسلطات   . املدن، والسياسات الوطنية املتعلقة بالتنمية احلضرية واإلدارة احمللية       
جيب أن تكون ملتزمة بتحـسني مـدهنا        :  أساسية، هي  البلدية أو الوطنية على أربعة معايري     

واحلوكمة البلدية واحمللية جلميع املقيمني؛ واعتماد هنج طويـل األجـل وشـامل؛ وتنفيـذ               
إصالحات شاملة إلسداء اخلدمات على نطاق واسع؛ ومتكني احلكومات احمللية عن طريـق             

  :ها باخلصوص ما يلي مفيدة شىت، منويضع حتالف املدن هنوجاً. مركَزة املوارد ال
 على اعتبار   يضع على رأس األولويات إدماج فقراء املدن أنفسهم اجتماعياً          )أ(  

  أن ذلك شرط ال بد منه للتنمية املستدامة؛
يضع مبادئ احلوكمة الرشيدة يف العالقة بني األوساط املاحنة الدولية واملدن             )ب(  

  ن نفسها وتديرها؛األعضاء عن طريق ترويج املبادرات اليت تضعها املد
يسهل التبادل بني املدن يف العامل النامي للمساعدة علـى وضـع أفـضل                )ج(  

  .املمارسات والدروس املستفادة موضع التنفيذ من خالل جتارب حقيقية

  التوصيات  - خامساً 
 ينبغي اختاذ التدابري التالية للتغلب على التحديات اليت يطرحها فقر املدن لعـدد         -٦٨

  : السكان على الصعيد العاملي منمتزايد
تعزيز سياسات التنمية القائمة على احلقوق واملشاركة وتعزيز احلوكمـة       )أ(  
ويقع . ينبغي تنفيذ سياسات التنمية اليت تراعي بالكامل حقوق الفقراء اإلنسانية         . الرشيدة

بصرف و. يف صلب هذا املسعى االرتقاء مبستوى املشاركة السياسية لفقراء املدن أنفسهم          
النظر عن إعمال هنج متكامل حلقوق اإلنسان، ثبت أن تعزيز احلوكمة الرشـيدة الـيت               

. تشرك السكان احملليني املتضررين يف عملية رسم السياسات يـدعم جهـود التنميـة             
. وللمعرفة احمللية باالحتياجات والقيود قيمة ال تقدر بثمن يف عملية وضـع الـسياسات             

 اليت تنشأ بني سكان مدن حمليني فقراء مللء الفراغ يف اخلدمات             ما تكون االبتكارات   فغالباً

__________ 

 .www.citiesalliance.org حتالف املدن انظر أيضاً). ٥انظر احلاشية (صندوق األمم املتحدة للسكان  )٩٦(
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 سكان املدن احملليني     وريثما يتم ذلك، قد تعزز مسامهة      .خيارات عملية ميكن توسيع نطاقها    
 أثبتته بعض األمثلة    الفقراء املهمشني عادة استمرار املبادرات على األجل الطويل، وذلك ما         

  .املضروبة يف الباب السابق
 إىل ضعف املقاومـة     نظراً. الترويج إلنشاء شبكات الضمان االجتماعي      )ب(  

االقتصادية للمجتمعات احمللية احلضرية الفقرية حيث فرص العمل متقلبة أو مـضطربة،            
 االجتماعي  للضمانوحيث ُيْصرف معظم الدخل يف ما يقيم األَود، ينبغي إنشاء شبكات            

وينبغي وضع مبادرات تـساعد     . بعد الصدمات  للتعايف أفضل   جلعل األسر جمهزة جتهيزاً   
فقراء املدن على التعامل مع البطالة أو الوظائف الَعَرضية أو غري الرمسية، واألجور اليومية              

  .غري املؤكدة والكوارث
 إىل  نظـراً . متكني فقراء املدن من االستثمار يف رأس املـال البـشري            )ج(  

تعليم اجليد واملهارات احملدودة، ينبغـي اختـاذ   العالقات بني األجور املتدنية وقلة فرص ال   
وقد يكون للتعليم والتـدريب     . تدابري لالرتقاء مبستوى رأس املال البشري لفقراء املدن       

 تأثري كبري على احلد     ثابتةاملهين اجليدين لتعزيز فرص احلصول على أجور أعلى ووظائف          
  .من فقر فقراء املدن على األجل الطويل

مىت سلمنا بأن خماطر فقر املدن ذات أبعاد متعـددة          . متكاملتطبيق هنج     )د(  
وتستلزم تدخالت تشمل التخطيط العمراين، والصحة العامة، والتعليم، واألمن الغذائي،          

فينبغي، بدال من ذلك، تطبيق هنج      . )٩٧(وسوى ذلك، كان من املهم جتنب انتهاج هنج جمّزأ        
لتَّّتايل، مثل االستثمار يف البنية التحتيـة     وقد يتخذ شكل تدابري عدة تطبق على ا       . متكامل

لتيسري سبل احلصول على املياه وتوفري خدمات الصرف الصحي، وتعزيز التدريب املهين،            
  .وبرامج االئتمان البالغ الصغر

يبني مثال االستراتيجية الوطنية للحد من الفقـر        . تعزيز التعاون الدويل    )ه(  
ج بعيد األمد قد يكون أنسب للتأثري على مـستوى          اليت اعتمدت يف الصني أن اعتماد هن      

وعلى هـذا،   . النظام واألبعاد املتعددة القطاعات اليت ال بد منها للقضاء على فقر املدن           
متس احلاجة إىل تنسيق مساعي التنمية الدولية قصد توجيه االستثمار األجنيب القائم على             

وقد يثمر التعاون بـني     . ب التبذير احلقوق إىل حيث ميكن أن يكون له تأثري أكرب وُيتجن         
بلدان اجلنوب مزايا ألن البلدان النامية اليت تواجه حتديات عمرانيـة مـشاهبة تتبـادل               

  .)٩٨(الدروس املستفادة واالستراتيجيات الناجحة

__________ 

 ).٥احلاشية (انظر صندوق األمم املتحدة للسكان  )٩٧(
للوقوف على النقاش الذي دار حول اآلثار اإلجيابية لتشجيع التبادل بني احتادات سكان األحياء الفقـرية،                 )٩٨(

 .انظر مشروع األلفية
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ينبغي لكل هذه التدابري    . النظر باملزيد من العناية إىل الفئات املستضعفة        )و(  
نساين وإيالء اهتمام خاص الحتياجات األطفـال واملـسنني         أن تعمم مراعاة املنظور اجل    

وينبغي التصدي للتمييز املتعدد القائم على الطبقة واالنتماء اإلثين والدين وغري           . واملعاقني
  .ذلك بواسطة الربجمة

 إىل استمرار تزايد سكان احلضر بسرعة على الصعيد العاملي، فإن ضرورة            ونظراً  -٦٩
قيق متتعهم الكامل حبقوق اإلنسان األساسية جيب أن تصبح أولويـة  تركيز االنتباه على حت   

وللتأكد من تلبية احتياجات فقراء املدن، وباخلصوص احتياجات الفئـات          . يف املستقبل 
. املستضعفة، جيب اختاذ إجراءات شىت على املستوى احمللي والوطين واإلقليمي والـدويل           

املدن يشمل تطـوير الـبىن التحتيـة،        ومن الضروري اعتماد هنج للحد من فقر سكان         
. وشبكات الضمان االجتماعي، واالستثمار يف متكني السكان احملليني الفقراء وتعلـيمهم          

وباملثل، من الضروري انتهاج هنج يف التنمية يقوم على حقوق اإلنسان يعـاجل بالفعـل               
ـ             ذاء والتعلـيم   األساليب اليت يهدد هبا فقر املدن احلقوق يف الصحة واملاء واملأوى والغ

وأخريا، فإن زيادة املشاركة السياسية لفقراء املدن املهمشني هي العمود الفقري           . والعمل
  .لالستراتيجيات الرامية إىل التغلب على حتديات فقر املدن املتعاظم

        
  


