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  جملس حقوق اإلنسان
  الثانية والعشرونالدورة 
   من جدول األعمال٥ و٣البندان 

تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        
  ية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقاف

  هيئات وآليات حقوق اإلنسان

بشأن تعزيـز حقـوق     النهائية اليت أعدهتا اللجنة االستشارية      دراسة  ال    
  االستراتيجيات وأفضل املمارسات: يةاحلضراملناطق اإلنسان لفقراء 

  موجز    
لس حقوق   بقرار جم  تبحث اللجنة االستشارية، يف هذه الدراسة اليت أجريت عمالً          
، وضع فقراء املناطق احلضرية ومدى متتعهم باحلق يف الغذاء، مبا يف ذلك             ١٦/٢٧اإلنسان  

  .يف هذا الصددملمارسات أفضل ايجيات الكفيلة بتحسني محايتهم وراتالتطرق لالست
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  مقدمة  -أوالً  
ثلث جممـوع سـكان     يعيش نصف سكان العامل حالياً يف املدن، وُيشكِّل الفقراء            -١

، وُيتوقَّع أن يرتفع هذا العدد ارتفاعاً شـديداً         )١(ربع فقراء العامل  حلضر  اوميثل فقراء   . احلضر
وظلـت  . )٢(باستمرار التوسع احلضري، األمر الذي جيعل الفقر ظاهرة حضرية أكثر فأكثر          

يف املناطق الريفية، مما يشري إىل      من مثيلتها   أبطأ  أيضاً  وترية احلد من الفقر يف املناطق احلضرية        
ازداد أثر ذلك على    وكلما ارتفع مستوى التوسع احلضري،      . بوجه عام  احلََضر   يفالفقر  تركّز  

يطرح الفقر يف املناطق احلـضرية      ومن مث   . )٣(نسبة الفقراء الذين يعيشون يف املناطق احلضرية      
  . املتأثرين بهاألساسية للسكاناإلنسان  حقوق خبصوصحتديات صعبة 

، ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥املؤرخ   ١٦/٢٧  يف قراره  ،طلب جملس حقوق اإلنسان   قد  و  -٢
عهم بـاحلق   متَُّت مدى فقراء املناطق احلضرية و    عن ة االستشارية إجراء دراسات شاملة    إىل اللجن 

وأفضل املمارسات يف   محايتهم   تحسنيالكفيلة ب ستراتيجيات  التطرق لال يف الغذاء، مبا يف ذلك      
،  فريق الصياغة املعين باحلق يف الغـذاء     قاميف الدورة الثامنة للجنة االستشارية،      و. هذا الصدد 

 ومىن  ، وجان زيغلر  ، ولطيف حسينوف  ، وتشينسونغ تشونغ  ،بّيوانغوا ك املكون من خوسيه بِ   
  ).A/HRC/AC/8/5(دراسة أولية بإعداد ، )٤(ذو الفقار

، ٢٠١٢فربايـر   /واعتمدت اللجنة االستشارية، يف دورهتا الثامنة املعقودة يف شباط          -٣
تعزيز حقـوق اإلنـسان     "موضوع   عنبتوافق اآلراء، ُمرحِّبة بالدراسة األولية       ٨/٢التوصية  

وأسندت إىل فريق الصياغة املعين باحلق يف       " االستراتيجيات وأفضل املمارسات  : لفقراء املدن 
الغذاء مهمة إجناز الدراسة املذكورة أعاله، على أن ُتقدَّم إىل اللجنة االستشارية يف دورهتـا               

الدراسة النهائية اليت وضعها فريـق       الدورة التاسعة، ناقشت اللجنة االستشارية       ويف. التاسعة
وطلبت من فريق الصياغة وضع اللمسات األخرية عليها يف ضوء           )A/HRC/AC/9/3(الصياغة  

  . جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية والعشرينيتسىن تقدميها إىلكي هذه املناقشات، 

__________ 

)١( Judy L. Baker, “Urban poverty: a global view”, Urban Papers, UP-5 (Washington, D.C., The 
World Bank, 2008), p. 1. 

ـ    . ، سيعيش ثلثا سكان العامل يف املناطق احلضرية       ٢٠٢٥حبلول عام    )٢( ة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعي
 .٢٠٠٩شعبة السكان، 

)٣( Martin Ravallion, “On the Urbanization of Poverty”, Policy Research Working Paper, No. 2586 
(Washington, D.C., World Bank, 2001), p. 8. 

يود فريق الصياغة املعين باحلق يف الغذاء أن يشكر تشامني كيم وسونكيو إمي على مسامهتهما اهلامة خـالل                   )٤(
املنظمة الدولية لرفعة شـأن     /عداد هذه الدراسة، وأن يشكر أيضاً احلركة العاملية للمنظمة الدولية لألمهات          إ

 .األمهات على إرسال تعليقاهتا القيمة
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   املناطق احلضريةأسباب الفقر يف  -ثانياً  

  التوسع احلضري وضعف البىن التحتية  -ألف  
أن البلدان  هي  اليت يتسم هبا الفقر يف املناطق احلضرية        املعاصرة   اخلصائص   إحدىإن    -٤

توسطة الدخل تتحمل العبء األكرب من سكان املدن الفقـراء،          املالبلدان  املنخفضة الدخل و  
 يف العـامل يعيـشون يف   احلـضر فقراء  يف املائة من ثمانون ف:حسب األرقام احلالية واملتوقعة   

ـ نمـو   معـدل لل   وسيستمر العامل النامي يف تـسجيل أعلـى          ،)٥(النامية البلدان . ضرياحل
 ٨٠يف العامل يف البلدان النامية،       احلَضر يف املائة من سكان      ٩٣، سيعيش   ٢٠٣٠ عام وحبلول

درة املدن على تـوفري الـبىن التحتيـة         قغري أن    .)٦(اوحدمهيف املائة منهم يف أفريقيا وآسيا       
 ٧٨ حنـو    كـان  ،٢٠٠١في عام   ف. )٧( التوسع احلضري  وتريةُتجارِ   األساسية مل واخلدمات  

 يف املائـة  ٦  قارنة بباملالبلدان منواً يعيشون يف أحياء فقرية،    أقل   يف   احلضراملائة من سكان     يف
  .)٨(يف العامل املتقدم

حيث معدل الفقر يف املناطق احلـضرية ألن التوسـع          وتتفاوت البلدان النامية من       -٥
لت املدن يف بلدان     بالقوى اليت شكَّ    مقارنةً  متباينني دىمبسرعة و ميتد يف أيامنا هذه ب    احلضري  

فاالجتاه احلايل، الذي يصفه تقرير صندوق األمم املتحدة للسكان بأنـه           . حالياًالعامل املتقدم   
 بالنمو احلـضري الـذي       أسرع وأوسع مدى مقارنةً    لتوسع احلضري، من ا " املوجة الثانية "

 عام، ٢٠٠قد كانت املوجة األوىل تدرجيية نسبياً، ودامت ف. شهدته أوروبا وأمريكا الشمالية
فعلى مدى قرنني من الزمن، زاد عدد سكان املدن         . ١٩٥٠ حىت عام    ١٧٥٠ عام   حوايلمن  
 يف  ٥٢ بنسبة مليون نسمة،    ٤٢٣ يف املائة من السكان، إىل       ١٠ ةنسبب مليون نسمة،    ١٥من  

لتوسع احلـضري بالـسرعة     من ا ويف املقابل، تتسم املوجة احلالية      . املائة من جمموع السكان   
 ٣٠٩من   لريتفعفنمو سكان احلضر يف العامل النامي سيستمر يف االزدياد          . ر احلجم نسبياً  َبوِك

 نسمة  مليارات ٣,٩إىل  )  يف املائة من جمموع السكان     ١٨حنو  ( ١٩٥٠يف عام   ماليني نسمة   

__________ 

)٥( Baker, “Urban poverty”, p. 2. 
 United Nations Population Fund (UNFPA), State of World:صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان     )٦(

Population 2007: Unleashing the Potential of Urban Growth (2007), p. 8. 
 Pietro Garau and others, A Home in the City: Task Force on Improving the Lives of Slumانظـر  )٧(

Dwellers (London, Earthscan, 2005). 
اليت تعيش يف حي فقـري بأهنـا        يشية  املعاألسرة  ) املوئل(يعّرف برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية        )٨(

إمكانية احلصول على إمـدادات      عدم: ، وهي احلرمان من املأوى  اخلمسة من   شكال  أو مجيع األ  تواجه أحد   
ثالثة أشـخاص    (؛ واالكتظاظ إمكانية احلصول على خدمات الصرف الصحي احملسَّنة       وعدم؛  املياه احملسَّنة 

االفتقار إىل وثائق تثبت    (شيدة مبواد غري متينة؛ وانعدام أمن احليازة        املساكن امل ؛ و )أكثر يف الغرفة الواحدة    أو
 ). وضع احليازة اآلمن أو احلماية من اإلخالء محاية فعلية أو متصورة
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وتذكر البحوث أن قدراً كبرياً من       .) يف املائة  ٥٦حنو  ( حسب التوقعات    ٢٠٣٠حبلول عام   
  .)٩(النمو احلضري يتركز يف املدن والبلدات األصغر حجماً يف مجيع بقاع العامل النامي

  العوملة وتشتت اجملتمعات الريفية  -باء  
علـى  ات العامل من املدن الكبرية واملدن الصغرية  قد جعل االندماج املتزايد القتصاد    ل  -٦

وملا كانت فـرص العمـل      ؛  )١٠(ستفيدة من النمو والفرص املتاحة    اجلهات الرئيسية امل  السواء  
لعمـل يف  ل  إجياد فرصتزداد حيث يوجد نشاط اقتصادي، فإن الناس يسريون وراء األمل يف  

 وكثرياً ما زادت الفـوارق اجلليـة        ، مجة العوملة عّرضت فقراء احلضر لصعاب    بيد أن   . املدن
مع ازدياد صـعوبة    حدة، وفرضت حتديات أمام احلوكمة، وقوَّضت سيادة القانون، خاصة          

  .)١١(تدفق املخدرات والسلع غري املشروعة على املستوى الدويلالتحكم يف 
مث إن حتويل املزارع الصغرية إىل مزارع كبرية إلنتاج حماصيل نقدية قد اقتلع كذلك                -٧

 الريفيـة  واجملتمعات .)١٢(كثرياً من أفراد اجملتمعات احمللية من مناطق ريفية إىل مناطق حضرية          
مبا يف ذلك الفيضانات والعواصـف االسـتوائية        (شديدة التعرض أيضاً ألخطار تغري املناخ       

 مليار شخص   ١,٣، اليت هتدد باستمرار مصادر رزق       )واجلفاف والكوارث الطبيعية األخرى   
وميكن أن يؤدي هذا الضعف يف هناية املطـاف إىل          . )١٣(لياً على زراعة الكفاف   يعتمدون حا 

  . عن الفرص املتاحة فيهاتفكك اجملتمعات الريفية واضطرارها للهجرة إىل املدن حبثاً

  سوء التخطيط احلضري، واالفتقار إىل اإلدارة السليمة  -جيم  
 يف  ٥٧ و ب الصحراء الكربى  يف أفريقيا جنو  من سكان احلضر    يف املائة    ٧٢إن حنو     -٨

كما أن منو سـكان      الفقرية،   األحياءاملائة من سكان احلضر يف جنويب آسيا هم من سكان           
ورغم هـذا التمثيـل املفـرط    . احلضر يف البلدان النامية هم يف غالبيتهم العظمى من الفقراء  

عتبـار احتياجـات     الفقرية، قلما يأخذ ختطيط املدن يف البلدان الفقرية يف اال          األحياءلسكان  
لتـأثريات الـسياسية لألمـالك     مبا يتوافق مع ا    إىل حد كبري     مصممة"هؤالء السكان، وهي    

، مع تشكيل جانب ضخم من البنية        هلذه التأثريات باألساس    ويعاد حتديد معاملها وفقاً    العقارية
__________ 

 Deniz Baharoglu and انظر أيضاً. ٧، الصفحة     ٢٠٠٧                حالة سكان العامل ،                         صندوق األمم املتحدة للسكان )٩(

Christine Kessides, “Urban poverty” in A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies, vol. 2, 

chap. 16 (Washington, D.C., World Bank, 2002), p. 127. 
 .٨، الصفحة     ٢٠٠٧                حالة سكان العامل ،                         صندوق األمم املتحدة للسكان )١٠(
 .James Holston and Arjun Appadurai, “Cities and Citizenship”, Public Culture, vol. 8 (Winter 1996)انظر ) ١١(
 .٢٣٠-٢٢٩، الصفحتان )VI.13.09منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (حالة الشعوب األصلية يف العامل  )١٢(
 :Economics of Climate Adaptation Working Group, Shaping Climate-Resilient Developmentانظر  )١٣(

A Framework for Decision-Making (2009). 
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ات ت الفئـات ذ   تفضيالالتحتية حبيث تالئم احتياجات النشاط االقتصادي، ولتليب طلبات و        
 يف زيادة حدة هـذه املخـاطر        وتتسبب حكومات املدن أيضاً   . )١٤("الدخل املتوسط والعايل  

وكـثرياً   . استثمارات أجنبيـة   تضخ فيها كثرياً ما   إنفاذها سياسات التنمية احلضرية اليت       عند
تزيد سياسات التنمية احلضرية من خطر الفيضانات املفاجئة نظراً إىل أن هذه الـسياسات              ما

ُيخطَّط هلا وُتنفَّذ دون مشاركة فقراء املناطق احلضرية، األمر الذي يفـضي أيـضاً               اعادةً م 
  .)١٥(تشريدهم إىل
 االسـتجابة فعليـاً   " ما تفشل سلطات الدولة يف االضطالع مبسؤولياهتا عن          اًوكثري  -٩

كانت  وإذا. )١٦(" وقائم على املساءلة   الحتياجات السكان احملليني على حنو تشاركي وشفاف      
دن تتيح من الناحية النظرية إمكانية أكرب للوصول إىل مراكز السلطة السياسية، فهي ال تدير امل

فـوق ذلـك    و. خدمات لألسر املعيـشية   بتقدمي   بالتكفلمسألة النمو باتباع إدارة سليمة و     
ُتنقَّح السياسات أو ال ُتنفَّذ سياسات جديدة ملواجهة ضغط النمو السكاين على قـدرات               ال

مث إن الفساد والـشروط التنظيميـة      . مات وملعاجلة حاالت فشل اإلدارة احلضرية     قطاع اخلد 
أوجه خمتلفة من احلرمـان، مثـل عـدم مالءمـة الـبىن             " إىل   املرهقة يف املدن تؤدي أيضاً    

واخلدمات البيئية، وقلة فرص االلتحاق باملدارس واحلصول على الرعايـة الـصحية،             التحتية
  .)١٧("واالستبعاد االجتماعي

  األخطار الطبيعية وتغري املناخ  -دال  
كثرياً ما يستوطن فقراء احلضر يف مناطق أشد عرضـة للفيـضانات واالهنيـارات                -١٠

إعـادة  جعل  األرضية وكوارث أخرى حيث يؤدي عدم كفاية املوارد وشبكات األمان إىل            
نتيجـة تعـرض    يزداد الفقر يف املناطق احلضرية      ": وبالفعل. هذه املناطق أصعب مناالً    تأهيل

وعندما تقترن هـذه    . سكاهنا ملخاطر كاألعاصري واالهنيارات الطينية والفيضانات والزالزل      
وبينما ُتصنَّف احلوادث كبرية احلجم     . املخاطر باالستضعاف احلاد، فهي تتحول إىل كوارث      

سـر  األ على األطفـال و  صغرية أخرى أكرب عددا وأكثر تأثرياً    فإن حوادث على أهنا كارثة،    
 ولكن هذه األحداث هي مع ذلك كبرية مبـا فيـه   .‘للكارثة‘تنطبق عليها املعايري الرمسية      ال

، مثل هطول األمطار الغزيرة اليت تغـرق املنـازل    على عقبالكفاية لقلب حياة الناس رأساً   

__________ 

)١٤( George Martine, “Preparing for Sustainable Urban Growth in Developing Areas”, in United 

Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Distribution, Urbanization, 

Internal Migration and Development: An International Perspective” (2011). 
 .الكوارث من للحد الدولية جيةاالستراتي )١٥(
 .٦٧، الصفحة     ٢٠٠٧                حالة سكان العامل ،                         صندوق األمم املتحدة للسكان )١٦(
)١٧( Baharoglu and Kessides, “Urban Poverty”, p. 109. 
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، وتدمر املمتلكات، وموجات اجلفاف الطويلة اليت تستنفد إمدادات املياه الشحيحة أصـالً           
  .)١٨("حلرارة اليت حتول األكواخ عدمية التهوية إىل ما يشبه األفرانموجات ا أو
 يف األمن الغذائي والتغذوي من خالل التـأثريات التغذويـة           يؤثر تغري املناخ أيضاً   و  -١١

التغيريات يف الكميات املستهلكة ويف االستهالك، ومن خالل تـأثريات سـبل   املباشرة، مثل   
وميكن أن يؤثر تغري    . عمل وتكلفة اقتناء ما يكفي من الغذاء      العيش، مثل التغيريات يف فرص ال     

تعرض املناطق املتضررة من الناحيتني     املناخ يف كل واحد من هذه األبعاد، ال سيما بالنظر إىل            
 إذ يـؤدي إىل   ويؤثر املناخ يف األمن الغذائي والتغذوي       . )١٩(لفيزيائية األحيائية واالجتماعية  ا

احملصول النقـدي، وتنـاقص     وحليواين، وتراجع املردود الغذائي     نتاج ا اإلص الدخل من    تقلّ
، وزيادة حاالت اإلصـابة بـاألمراض       جمموعة األحياء املائية  إنتاجية الغابات، وتغريات يف     

الطلب علـى   "ن  أ،  عن حالة التغذية يف العامل    التقرير   آخر تقرير من سلسلة      وجاء يف  .املعدية
عن زراعة احملاصيل الغذائية ويزيد من خطر املمارسـات         الوقود األحيائي قد حيّول األراضي      

 ويشكل تقليص أوجه عدم املساواة بني اجلنسني عنـصراً        . اإلنتاجية الضارة والتدهور البيئي   
  .)٢٠(" من احلل املنشود ملشكلة اجلوع يف العاملهاماً

   وحقوقهم اإلنسانية الفقراءاحلضرسكان سوء أحوال   -ثالثاً  

  ذاءاحلق يف الغ  -ألف  
يتعرض األمن الغذائي والتغذوي للتهديد بفعل اخنفاض املداخيل والبطالة وتقلـب             -١٢

ية من  أسعار املواد الغذائية وما يتبع ذلك من عدم القدرة على احلصول على اإلمدادات الكاف             
 يف املائة من األسر املعيشية اليت تعيش يف املنـاطق           ٩٧ويعتمد  . )٢١(األغذية املأمونة واملغذية  

 يف املنـاطق احلـضرية      ني املقيم احلال أن  على الغذاء الذي يشترى، و      صافياً حلضرية اعتماداً ا
لفة النقل عرب سالسـل توزيـع       تشمل تك على األغذية ألهنا     عالية   اً أسعار ون باألحرى فعيد

ويزداد اعتماد فقراء املدن على املداخيل النقدية بالتوازي مع تراجع االعتماد على            . )٢٢(معقدة
ولذلك فمن احليوي هلؤالء السكان من حيـث        .  القريب ماملتأتية من حميطه  ارد الطبيعية   املو

__________ 

 .٤٥، الصفحة )٢٠١٢(األطفال يف عامل حضري : ٢٠١٢اليونيسيف، وضع األطفال يف العامل  )١٨(
 High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition, Food Security and Climateانظـر   ) ١٩(

Change: A Report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (Rome, 2012). 
)٢٠( Standing Committee on Nutrition (SCN), 6th Report on the World Nutrition Situation: Progress in 

Nutrition (2010), p. 77. 
 .انظر املرجع السابق )٢١(
 Alberto Zezza and Luca Tasciotti, “Urban agriculture, poverty, and food security: Empiricalانظـر   ) ٢٢(

evidence from a sample of developing countries” in Food Policy, vol. 35, No. 4 (2010). 
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جة للغذاء وعلى سبل سليمة فرص كافية للحصول على املوارد املنِتهلم  أمنهم الغذائي أن تتاح     
 غري متناسب بشكلفأزمة الغذاء األخرية مل يكن هلا فقط وقع . القتناء املواد الغذائية األساسية   

ء املـدن علـى     تقليص اعتماد فقـرا    مدى احلاجة املاسة إىل      ل بّينت أيضاً  ى فقراء املدن ب   عل
 يف أسعار الغذاء    ة احلاد ات االرتفاع قد أدت و. )٢٣(أثرهم بأسعار األغذية  األغذية املستوردة وت  

األثر سعار الغذاء   ألو .)٢٥( شخص مليارإىل زيادة عدد اجلوعى ليتجاوز       )٢٤(٢٠٠٦ منذ عام 
تعتمد على الدخل الزراعـي     الفقرية  املعيشية   من األسر    العديدالفقر ألن   على  ألكرب  املباشر ا 

 قد  ٢٠١٠ورمبا يكون ارتفاع أسعار الغذاء يف عام        . للغذاء من إنفاقها    مبالغ كبرية وختصص  
 مليون شخص على الصعيد العاملي وأثر تـأثرياً غـري           ٤٣,٧ ليصل إىل عدد الفقراء   من  زاد  

وقد ترتب عن توافر الوقود األحيائي وتقلب أسعار         .)٢٦( فقراء أصالً  واكانمتناسب على من    
األساسية النفط وعدم مالءمة االستجابات على مستوى السياسات ضغوط على أسعار السلع     

  .)٢٧(وزيادة يف تلقب األسعار
املعامالت النقدية للحـصول   على  تقريباً  كلياً ملا كان فقراء املدن يعتمدون اعتماداً     و  -١٣
ذات قيمـة   ، فإهنم يضطرون بفعل ارتفاع أسعار األغذية على التحّول إىل بدائل            لى الغذاء ع

ويشمل احلق يف الغذاء على النحو املبّين أعـاله لـيس فقـط      . )٢٨(غذائية بسيطة أو منعدمة   
 على الغذاء املناسب مـن      احلصول على كمية كافية من السعرات احلرارية بل احلصول أيضاً         

                                  ً      ً                                  فاحملرومون من املغذيات األساسية حرماناً مزمناً يعـانون سـوء التغذيـة             .ةالناحية التغذوي 
  .                         م أكثر عرضـة لألمـراض       له                 ، األمر الذي جيع     ")          اجلوع اخلفي  "             ب                   ما يشار إىل ذلك           ً وكثرياً (

ويعاين الذين يعيشون يف املناطق احلضرية الفقرية من عدم مالءمة التغذية ذلـك أن األمنـاط               
ملناطق احلضرية جتنح أكثر فأكثر إىل األغذية احملضرة أو املعاجلة املتميـزة            الغذائية السائدة يف ا   

__________ 

)٢٣( Preliminary study of the Human Rights Council on discrimination in the context of the right to 
food, A/HRC/13/32, para. 30. 

، على سبيل املثال، أدت سلسلة من الصدمات املناخية، مبا حلقها من تـوترات يف الـسوق                 ٢٠١٠يف عام    )٢٤(
يف الفترة املمتدة بـني     وقيود على الصادرات، إىل تقليص اإلمدادات الغذائية ومضاعفة أسعار القمح العاملية            

 يف املائـة يف     ٧٣وارتفعت أيضاً أسعار الذرة على الصعيد العاملي بنسبة         .  وهناية العام  ٢٠١٠يونيه  /حزيران
 ,Armando Mendoza and Roberto Machado انظر أيـضاً . ٢٠١٠يونيه /األشهر الستة اليت تلت حزيران

“The escalation in world food prices and its implications for the Caribbean”, Caribbean 

Development Report, vol. 2 (Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2009). 
، واملعهد الدويل لبحوث سياسـات      )٢٠١٢واشنطن العاصمة،   " (مراقبة أسعار الغذاء  "انظر البنك الدويل،     )٢٥(

 .Living in the City: Challenges and Options for the Urban Poor” (2002)“: األغذية
)٢٦( Maros Ivanic, Will Martin and Hassan Zaman, “Estimating the Short-Run Poverty Impacts of the 

2010–11 Surge in Food Prices”, Policy Research Working Paper, No. 5633 (Washington, D.C., 
World Bank, 2011), p. 11. 

 World Bank and others, “Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policyانظــر  )٢٧(

Responses” (Washington, D.C., 2011). 
 .”Living in the City“انظر املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية،  )٢٨(
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وتتفـاقم شـىت    . )٢٩( فقرية باملغذيات الدقيقـة    هابارتفاع نسبة السعرات احلرارية فيها ولكن     
وعـالوة علـى ذلـك،      . )٣٠(ية يف السياقات احلضرية بوجه خاص     املخاطر املرتبطة بالتغذ  

تأثرة استراتيجيات التكيف للتخفيف من تدهور أمنها الغـذائي         تطبق األسر املعيشية امل    قلما
  .)٣١(                               ً وما زالت شبكات األمان ضعيفة أيضاً .ومن إنفاقها على الغذاء ومن تغذيتها

، ...يتاح ماديا واقتصاديا لكل رجل وامرأة وطفل        "يتحقق احلق يف الغذاء عندما      و  -١٤
  يشمل وهذا احلق . )٣٢(" أو وسائل شرائه   سبيل احلصول على الغذاء الكايف    يف كافة األوقات،    

احلق يف احلصول بشكل منتظم ودائم ودومنا عائق، إما بصورة مباشرة أو بواسطة مشتريات              "
نقدية، على غذاء واٍف وكاٍف من الناحيتني الكمية والنوعية، يتفق مـع التقاليـد الثقافيـة            

ة، فردية ومجاعية، مرضـية     للشعب الذي ينتمي إليه املستهلك ويكفل له حياة بدنية ونفسي         
وبالنسبة لسكان املناطق احلضرية، فإن هذا احلق مهدد بفعل         . )٣٣("وكرمية يف مأمن من القلق    

  .هشاشة األمن الغذائي وسوء نوعية الغذاء

  احلق يف العمل  -باء  
، يةاحلـضر املنـاطق   تكون معدالت البطالة والعمالة الناقصة أعلى عادةً لدى فقراء            -١٥

ولذلك يعاين كثري منهم من البطالة والعمالة الناقصة        . يتهم يف القطاع غري الرمسي    وتعمل أغلب 
وتدين األجور واالفتقار إىل الضمان االجتماعي ويعملون يف أوضاع غري آمنة وال يتمتعـون              

 إىل أن البطالة لـدى      ٢٠٠٧قد خلصت دراسة أجراها البنك الدويل يف عام         و. حبماية تذكر 
وهذه األرقـام أعلـى     . داكا تبلغ ضعف مثيلتها لدى الرجال غري الفقراء       الرجال الفقراء يف    

 يف املائة من النساء الفقريات من البطالة يف حني تبلغ هـذه             ٢٥بكثري عند النساء، إذ تعاين      
مث إن مستويات املهارات اليت يتمتـع هبـا        . )٣٤(ئة عند النساء غري الفقريات     يف املا  ١٢النسبة  

 يف املائة من البالغني من هـؤالء        ٧٠ فثمة   ة أقل على حنو غري متناسب؛      احلضري فقراء املناطق 
يف حني أن نسبة املصنفني على أهنم من ذوي املهارات املتدنية           السكان يف كتلة اليد العاملة،      

__________ 

 اختالفات كبرية يف أمناط استهالك      ون ويف مجهورية ترتانيا املتحدة وجود     ريبّينت دراسات أجريت يف الكام     )٢٩(
األغذية بني سكان احلضر وسكان األرياف، ال سيما من حيث تناول سكان احلضر كميات أكرب من النشا                 
والسكر والدهن وامللح، ويف املقابل يتميز النظام الغذائي لسكان األرياف بأنه غين باألليـاف واملغـذات                

 Gina Kennedy, “Food security in the context of urban sub-Saharan Africa”, submittedانظر . الدقيقة

for the Food Africa Internet Forum (2003). 
 .Standing Committee on Nutrition (SCN), 6th Reportانظر  )٣٠(
 ".مراقبة أسعار الغذاء"انظر البنك الدويل،  )٣١(
بشأن احلق يف الغذاء  ) ١٩٩٩(١٢ة، التعليق العام رقم     اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي      )٣٢(

 .٦الكايف، الفقرة 
 .١٧، الفقرة A/HRC/7/5تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان،  )٣٣(
)٣٤ ( World Bank, “Dhaka: Improving Living Conditions for the Urban Poor”, Bangladesh Development 

Series, Paper No. 17 (Dhaka, World Bank, 2007), p. 22. 
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ويتحتم على الكثريين مـن     . )٣٥( يف املائة من جمموع اليد العاملة يف املناطق احلضرية         ٥٠ تبلغ
 ذوي مهارات متدنية، العمل يف مناصب شـغل غـري           رية، لكوهنم عماالً  فقراء املناطق احلض  

 وميكن أن تتفاوت مناصب العمل املؤقتة وغري الرمسية هذه مـن      .مستقرة مقابل أجور متدنية   
  .ومتيل األجور إىل التأرجح تبعا لذلكموسم إىل آخر، 

يف العمل، ويف   وينص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن لكل فرد حق أساسي              -١٦
 وينص أيـضاً  . حرية اختيار عمله، ويف ظروف عمل عادلة ومواتية، ويف احلماية من البطالة           

أن و،  "جلميع األفراد، دون أي متييز، احلق يف أجر متساو على العمـل املتـساوي             "على أن   
 بالكرامـة   تليـق لكل فرد يعمل احلق يف مكافأة عادلة وُمرضية تكفل لـه وألسرته عيشة             "
 تكـون نادراً ما و. "بشرية، وُتستكمل، عند االقتضاء، بوسائل أخرى للحماية االجتماعيةال

  . هذهاحلياة نوعيةحقيق لت كافية يةاحلضراملناطق  فقراء أوضاع

  احلق يف التعليم  -جيم  
 باحلق يف التعليم، ومع ذلـك يـستمر معـدل            وثيقاً احلق يف العمل مرتبط ارتباطاً      -١٧

 بني سكان املناطق احلـضرية الفقـراء يف التراجـع يف العديـد مـن                التسجيل يف املدارس  
 ال يعين فقط أن      حمدودة، فإن ذلك    فرص احلصول على تعليم نوعي     فإذا كانت . )٣٦(ماكناأل

لتـأمني حـصوهلم علـى      فقراء املناطق احلضرية لن يتمكنوا من امتالك املهارات الضرورية          
. )٣٧( ما يفسر أيضاً الفوارق يف األجـور        ذلك ، بل  وأعلى أجراً  مناصب شغل أكثر استقراراً   

 مهارات متدنيـة    ي ذو فاآلباء الذين يكونون  ؛  مرتبطة باألجيال   تكون هذه األمناط أيضاً    وقد
 هلم حيـاة  تكفلا ألطفاهلم فرصاً مناسبة ور قدرة على أن يوفّ    لُّقَأَهم   هزيلومستوى تعليمي   

  .)٣٨(الفقر عند البلوغيكونون فيها يف منأى عن 
تعزى حمدودية الفرص املتاحة لألسر الفقرية يف املناطق احلضرية للحـصول علـى             و  -١٨

 األسـر  تعجـز أوالً، رغم أن التعليم جماين، كثرياً ما   ف. تعليم نوعي إىل عدة عوامل مشتركة     
حتمل التكاليف غري املباشرة مثل الزي املدرسـي والكتـب   ن عاملعيشية ذات الدخل احملدود   

ثانياً، نسبة االنتقال من االبتدائي إىل الثانوي ضعيفة للغايـة ألن الكـثري              .واللوازم املدرسية 
األطفال يغادرون املدرسة إلجياد عمل جللب بعض املال تكملةً لدخل األسرة، األمر الذي     من

__________ 

)٣٥( 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”, paper presented at the 

Fifth Urban Research Symposium 2009, Marseille, France, June 2009, p. 8.. 
 Eduardo López انظـر أيـضاً  . ٢٨، الصفحة ٢٠٠٧حالة سكان العامل ، صندوق األمم املتحدة للسكان )٣٦(

Moreno and others, State of the World’s Cities 2006/7 (UN-Habitat, 2006), p. 128. 
 Omar Arias, Gustavo Yamada and Luis Tejerina, “Education, Family Background and Racialانظر  )٣٧(

Earnings Inequality in Brazil” (Inter-American Development Bank, 2003). 
)٣٨( Department for International Development (DFID), “Ending Child Poverty” (London, 2002). 
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. )٣٩(ُيبّين صعوبة القرارات االقتصادية اليت يتعني على األسر الفقرية يف املناطق احلضرية اختاذها
 يف جملموعات السكان الفقـرية  عدد كاف من املدارس متاح هناك ببساطةيكون ، قد ال   ثالثاً

ـ  ة، أجريت يف حي كريييب الفقري يف نريويب،       دراسأظهرت  فقد  . احلضرية املناطق بينمـا   ه أن
 فـإن  سرياً على األقدام،     ميكن قطعها  مسافة   على بعد  جمانية   عامة مدرسة ابتدائية    ١٤توجد  
 طفل يف سن    ١٠٠ ٠٠٠ طفل من أصل     ٢٠ ٠٠٠ستطيع استيعاب أكثر من     املرافق ال ت  هذه  

الذهاب إليها يكون  ما كثرياًرابعاً، حىت عندما تكون املدارس متاحة،       . )٤٠(الدراسة يف املنطقة  
 ؛ال سيما يف املناطق احلضرية الفقرية أو يف املدارس نفسها         و،   حمفوفني باملخاطر  والعودة منها 

 التعلـيم   عادة ما يكون   ،وأخرياً. )٤١( املعاملة وإساءةالعتداء اجلنسي    تلك املخاطر ا   ومن بني 
؛ ففي بعـض احلـاالت،      رديء النوعية املتاح جملموعات السكان الفقراء يف املناطق احلضرية        

بإخراج أطفاهلا مـن    تشكل رداءة نوعية املدارس والتدريس عامال رئيسيا يف قرارات األسر           
  . ر على البنات على حنو غري متناسبتؤثوهذه التحديات . )٤٢(املدرسة

اإلنـسان  حق من حقوق اإلنسان ووسيلة ال بد منها إلعمـال حقـوق             والتعليم    -١٩
األداة الرئيسية اليت ميكن هبا للكبـار واألطفـال املهمَّـشني           "و" حق متكيين  "وهو. األخرى

نهم من  مكّل اليت تُ  اقتصادياً واجتماعياً أن ينتشلوا أنفسهم من الفقر وأن حيصلوا على الوسائ          
حصول كثري من فقـراء     بيد أن عدم املساواة يف      . )٤٣("املشاركة الكاملة يف جمتمعاهتم احمللية    

من قدرهتم على أن    بالتايل  ، و  املكفول هلم   من هذا احلق   ّدُحي على تعليم جيد     ةاحلضرياملناطق  
  .الفقرن ع يكونون فيها يف منأى هبم حياة ة الالحقواألجيالوا هم حيَي

  احلق يف السكن الالئق  -دال  
غـري  يف املنـاطق   يتركّزون  الفقراء  أن   ةاحلضرييف املناطق   السكاين  نمو  ال أمناط   تبّين  -٢٠

من خماطر اإلصابة باألمراض ومواجهـة      لدرجة مرتفعة   ضهم  عّر، األمر الذي يُ   املرغوب فيها 
ن التحديات نفسها الـيت  يواجهون كثرياً م "يةاحلضراملناطق ففقراء . الكوارث وانعدام األمن 

وأوضاع معيشية  يواجهها فقراء الريف يف احلياة اليومية، مع عبء إضايف يتمثل يف االكتظاظ             
  مليـار  ١ -حنو ثلث سكان احلضر يف البلدان النامية        مثة  و. )٤٤("صحيةتكون غري    كثرياً ما 
__________ 

 .١٨، الصفحة ٢٠٠٧العامل حالة سكان ، صندوق األمم املتحدة للسكان )٣٩(
)٤٠( López Moreno and other, State of the World’s Cities 2006/7, p. 127. 
 Poverty and exclusion among urban children”, Innocenti Digest, No. 10“:انظـر اليونيـسيف   )٤١(

(November 2002), p. 13  ؛ وصندوق األمم املتحـدة للـسكان: UNFPA, State of World Population 

 Human Rights Watch (HRW), “Failing Our Children Barriers: ؛ ومنظمة رصد حقوق اإلنسان2007

to the Right to Education” (2005). 
 .UNICEF, “Poverty and exclusion”, p. 13: اليونيسيف )٤٢(
 .بشأن احلق يف التعليم) ١٩٩٩(١٣ اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم ) ٤٣(
)٤٤( Baker, “Urban poverty”, p. 5. 
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يشون يف أحيـاء     الذين يع  احلضروتبلغ نسبة سكان    . يف أحياء فقرية   يعيشون - نسمة تقريباً 
سريتفع عدد سكان و. )٤٥( يف املائة٥٩ويف جنوب آسيا حنو  يف املائة    ٧١حنو  يف أفريقيا   فقرية  

األحياء الفقرية يف خمتلف أحناء العامل ليصل إىل ملياري نسمة يف األعوام الـثالثني القادمـة                
  .)٤٦(تتخذ إجراءات حامسة وملموسة لضبط الوضع مل إذا
 أراضيهم أو مساكنهم، فإهنم كـثرياً     احلضر  فقراء  ندر جداً أن ميتلك     ي هونظراً إىل أن    -٢١
 لسوء املعاملة بسبب الطابع غري الرمسي       قعون عرضة ديداً مستمراً باإلخالء، وي   يواجهون هت  ما

، وال ميكنـهم اسـتعمال      قروض اإلجيار، ويواجهون صعوبات أكرب يف احلصول على         لعقود
إىل العدد القليل للغاية     املأزق اهذومرّد جزء كبري من      .)٤٧( أنشطة مدرة للدخل   يفمساكنهم  

 يلزممن السياسات اليت تصب يف مصلحة الفقراء يف جمال التوسع احلضري بوصفه منطاً دائماً               
إدماج الـسكان احمللـيني     إحجام عن   فثمة  .  استراتيجيات تنمية املدن   ه ضمن ه وإدراج قبول

توفري البىن التحتية   ب وأ،   إىل مستوطنات رمسية   ئيات العشوا تحويلبال سيما   ون،  املدالفقراء يف   
  .يضاتحسني قوانني حيازة األرب أو ،األساسية

ص احلـق يف مـستوى      لكل شخ "نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن        يو  -٢٢
 وامللـبس   خاصة على صعيد املأكـل     الصحة والرفاهة له وألسرته، و     يكفي لضمان  يمعيش

 احلق يف الـسكن     ويشمل". لضروريةاخلدمات االجتماعية ا  صعيد  ة و واملسكن والعناية الطبي  
احلصول على اخلدمات واالستفادة من البىن التحتية، والصالحية        إمكانية  أمن احليازة، و   الالئق

غري أن حتقيـق    . )٤٨(للسكن، والقدرة على حتمل التكاليف، واملوقع الشامل، والتناغم الثقايف        
املعـايري  هـذه   تأمني سكن الئق هلم يستويف       عن طريق    ضراحلفقراء  ل هذا   يمستوى املعيش 
  .)٤٩(صعب املنال

  احلق يف الصحة  -هاء  
نظراؤهم يعانيها   تلك اليت     من أسوأ أحياناً خماطر صحية   املناطق احلضرية   فقراء  يعاين    -٢٣

 من  بالقربيف مراكز املدن    احلضرية الفقرية   املستوطنات  شكل  تت ما   كثرياًو. )٥٠(يف األرياف 
عرضة   السكان يكون، حيث   )٥١(، مثل مدافن القمامة أو املواقع الصناعية      بيئياً آمنةاطق غري   من

__________ 

 .٣٩، الصفحة ٢٠٠٧حالة سكان العامل : صندوق األمم املتحدة للسكان )٤٥(
)٤٦( UN-HABITAT, The Human Settlements Statistical Database (2001). 
)٤٧( Baker, “Urban poverty”, p. 6. 
بـشأن احلـق يف     ) ١٩٩١(٤تماعية والثقافية، التعليق العام رقـم       اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالج     )٤٨(

 .الالئق السكن
 .موئل األمم املتحدة )٤٩(
 Mark R. Montgomery, “Urban Poverty and Health in Developing Countries”, Populationانظـر   )٥٠(

Bulletin, vol. 64, No. 2 (June 2009). 
)٥١( Baker, “Urban poverty”, p. 9. 
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األمراض املعدية وأمراض اجلهاز التنفـسي      مبا يف ذلك     (وخيمة لعواقب صحية    بوجه خاص 
 عـن  فـضالً رافق املياه والصرف الصحي البنية التحتية مل  عدم كفاية بسبب  ) وأمراض اإلسهال 
العوز فريوس  انتشار  معدالت  يف املناطق احلضرية، فإن     و. ه األماكن بالسكان  شدة اكتظاظ هذ  

 يف  ٥٠، إذ تتجاوز    مرتفعة جداً أيضاً   )اإليدز( املكتسب   العوز املناعي متالزمة  / البشري املناعي
فإن  احلضرية،   ورغم حتسُّن فرص احلصول على الرعاية الصحية يف املناطق        . املائة يف بعض املدن   

ميكن أن تكون أعلى لدى األشخاص الـذين يعيـشون يف          صابة باملرض والوفاة    معدالت اإل 
   .)٥٢(سكان األرياف لدى مبا هب عليهأحياء فقرية باملقارنة 

، حيـث رداءة  يتدهور البيئالع مشكلة  م الفقر يف املناطق احلضرية      تتداخل مشكلة و  -٢٤
.  منتـشرة للغايـة    ، تـشكل ظـاهرة     بـشكل كـبري    املضرة بالصحة  ، املاء ونوعيةاهلواء  
ـ   ل ةاحلضرياملناطق  يتعرض فقراء    ما وكثرياً ـ واء درجة عالية من تلوث اهل  بـسبب  يارجاخل
فقد ُوجدت عالقة بني اجلسيمات وامللوثات العالقة باهلواء وأمراض         . املرور والصناعة  حركة
ـ وُيعتقد أن تلوث اهلـواء      . )٥٣(آسياوسيما يف مدن أمريكا الالتينية،       الو،  التنفس ، داخليال

بسبب االستعمال الكثيف للوقود الصلب ومواقد الطهي، والنريان املكشوفة مـن جانـب             
 يزيد  ما، باالقتران مع التهوية غري الكافية يف مآوٍ مبنية بناًء رديئاً، هو             يةاحلضراملناطق   فقراء

نـة  ات االنسداد الرئـوي املزم  التنفسية احلادة واضطراب   االلتهابات   حاالتبدرجة كبرية من    
على هـذه األشـكال     تعتمد    يف املدن  أن األسر الفقرية  املرجح  ومن  . )٥٤(هؤالء الفقراء  بني
 على   األعلى دخالً  األسرمن اعتماد    أكثروالطهي  الوقود يف تلبية احتياجاهتا من اإلضاءة        من

  .هذه األشكال
ـ        كثري من يف   احلضرمستوطنات فقراء   تفتقر  و  -٢٥ اه  األحيان إىل الـبىن التحتيـة للمي

خدمات  الشبكات ويعتمدون على     تغطيةخارج  يعيشون  فهؤالء السكان   . والصرف الصحي 
احلـضرية  ويترتب على ذلك أن معظم سكان األحياء        . ضيقلتوزيع املياه على نطاق     خاصة  

املطلقـة  األرقـام   ، ليس من حيث     األعلى دخالً يدفعه نظراؤهم    الفقرية يدفعون أضعاف ما   
، يـدفع املقيمـون يف      ففي نريويب . صيب يف نفقات األسرة   نمن حيث ال  أيضاً  فحسب، بل   
قارنة بالتعريفة الرمسيـة  الواحدة بامللوحدة  ل مثالمن مخسة إىل سبعة أ    تكلفة تبلغ   العشوائيات  

__________ 

بأكملـها   يف نريويب    مثيلتها مرتني ونصف   جاوز نسبة وفيات الرضع يف األحياء الفقرية يف نريويب ب         مثالً، تت  )٥٢(
 African Population and Health: )يف باقي املدينـة وفاة  ٦٢  قارنة بنسمة بامل ١ ٠٠٠ وفاة لكل ١٥١(

Research Center, “Population and Health Dynamics in Nairobi’s Informal Settlements”, report of 

the Nairobi Cross-Sectional Slums Survey (Nairobi, 2002). 
 .املرجع نفسه )٥٣(
 .موئل األمم املتحدة )٥٤(



A/HRC/22/61 

GE.12-19073 14 

ويف األرجنتني، تنفق األسر    . )٥٥( مساكنها بشبكة املياه   وصولةاملاملعيشية   املفروضة على األسر  
، ساسيةاألاخلدمات  على   إنفاقها   جمموع يف املائة من     ١٦حلضرية  يف املناطق ا  الفقرية  املعيشية  

. )٥٦( يف املائـة فقـط  ١١سبة ن سوى  يف املائة ٢٥ اليت تشكل    األسر األغىن  يف حني ال تنفق   
ستعمال احلنفيات العمومية ساعة يف     السكان كيبريا يف كينيا، فتتجاوز أوقات انتظارهم         أما

 بلـداً   ٤٧جريت يف   وجاء يف دراسة أُ   . )٥٧(ملواسم اجلافة املتوسط، وأكثر من ذلك بكثري يف ا      
يتجاوز السعر املتداول يف الشبكة الرمسية مبا يتراوح بني مـرة            املياهأن متوسط أسعار    خمتلفاً  

يف كثري للمراقبة  هذه املصادر   جودة مياه   وعالوة على ذلك، ال ختضع      . )٥٨( مرة ١٢ونصف و 
  .من األحيان

مبرافق الصرف الصحي الكافية، فإن معظم هـذه        ن احلضر   وحىت عندما يتمتع سكا     -٢٦
. ال انتشار األمراض بـسرعة     مع اآلخرين، األمر الذي يزيد من احتم       املرافق تكون مشاركةً  

 يف املائة من سكان احلضر يف آكرا يشتركون  ٥٢إىل أن    مثالًخلصت دراسة لليونيسيف    فقد  
ـ كون يف مرافق مع مخس أسـر أو أك         يف املائة منهم يشتر    ١٢يف استعمال مرافق عامة،      ر، ث

 يف املائة ١١ويف الواقع، يتمتع . يف املائة يستخدمون مرافق مع ما ال يقل عن مخس أسر   ١١و
  .)٥٩(رف الصحيمبرفق خاص وُمحسَّن للصفقط من السكان 

ويقع األطفال بشكل خاص ُعرضة خلطر متزايد لإلصابة باملرض ونقـص التغذيـة               -٢٧
ب عدم احلصول على ما يكفي من مياه الشرب املأمونة ومن خـدمات             واعتالل الصحة بسب  

 صحية  ويواجه األطفال الذين يعيشون يف األماكن احلضرية الفقرية أخطاراً        . الصرف الصحي 
ويف العديد من البلدان، يواجـه األطفـال الـذين          . كبرية حىت عندما تكون اخلدمات قريبة     

ر صحية مماثلة لتلك اليت يواجهها األطفال الـذين         يعيشون يف األماكن احلضرية الفقرية خماط     
  والوفيـات  يعيشون يف األرياف الفقرية أو أشد منها، من حيث قصور الوزن مقارنة بالطول            

  .)٦٠(بني من هم دون اخلامسة من العمر

__________ 

 United Nations Development Programme (UNDP), Human: برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي     )٥٥(

Development Report 2006: Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis 

(Basingstoke and New York, Palgrave Macmillan, 2006), pp. 7, 52 and 83. 
)٥٦( Baker, “Urban poverty”, p. 8. 
 .٣٨تقرير التنمية البشرية، الصفحة : برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )٥٧(
)٥٨( 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 (World Bank, 2005), p. 26. 

 .Understanding the Specifics of Urban Poverty: A Case Study from Accra, Ghana” (2012)“اليونيسيف،  )٥٩(
 .٤، الصفحة ٢٠١٢اليونيسيف، حالة األطفال يف العامل  )٦٠(
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اخلدمات الصحية يف املناطق احلضرية أفضل منـها  ه إذا كانت    أنهي   املؤملة   ةاملفارقو  -٢٨
فاخلدمات الصحية . احلضرفقراء لبالنسبة التكلفة  باهظة  اخلدماتهذه فإنلريفية، يف املناطق ا

، األمـر   تقّدم مقابل رسوم يف معظم احلاالت     يف املناطق احلضرية يف كثري من البلدان النامية         
غري أنه حىت عندما    . باهظ التكلفة   أمراً موثوقة على خدمات    احلضر فقراء   حصولجيعل   الذي

الـذين  فقراء احلضر   ل غري متاحة الشبكة  كون  ت  ما فكثرياًت إلزالة حاجز التكلفة،     تقدَّم إعانا 
 مكانياً واجتماعياً يؤثر يف      هؤالء مث إن هتميش  . مع اإلجراءات يواجهون صعوبات يف التعامل     

 الرعايـة   يمقـدم كثري مـن     باتسلوكهم املتعلق بالسعي إىل تلقي الرعاية الصحية حبيث         
 عـدم ، و حالتهمالعالج إال عندما تشتّد     على   احلضر فقراء   عدم إقدام متعودين على   الصحية  

إجراء عمليات  أحياناً يف   تلكئهم  ، و اإلنفاق على األدوية   للتقليل من  وصفات الدواء ب همدتقّي
  .)٦١(عالجية كبرية

 أدلة متزايدة على أن األمـراض       هناك أيضاً وخبالف هذه املؤشرات الصحية املادية،        -٢٩
 بني فقراء املنـاطق احلـضرية       االهنيار العصيب والقلق، أكثر انتشاراً    حاالت  سيما  العقلية، ال   

لفرضيات احلالية ِصالت بني األمـراض      ل ومثة وفقاً . هي عليه بني نظرائهم األعلى دخالً      مما
ظل سياقات تتسم بشحة املوارد وبالعنف يف كثري مـن          ية واإلجهاد من أجل البقاء يف       العقل

  .)٦٢(شاألحيان وبالتهمي
دستور منظمة الصحة العامليـة     تعرَّف يف   وهي   )٦٣(الصحة حق من حقوق اإلنسان    و  -٣٠

 ."العجز أو حالة من اكتمال السالمة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، ال جمرد انعدام املرض"على أهنا  
التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه هو أحد احلقوق األساسـية لكـل              "أن   كما

 متييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيـدة الـسياسية أو احلالـة االقتـصادية                إنسان، دون 
حق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخـدمات الـصرف            و". االجتماعية أو

الصحي مستمد من احلق يف مستوى معيشي الئق ويرتبط ارتباطاً وثيقـاً بـاحلق يف أعلـى           
النفسية، فضالً عن احلق يف احليـاة ويف الكرامـة          مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية و      

ضهم تعرُّمن جراء   متتع فقراء احلضر هبذه احلقوق املكفولة هلم دونه صعوبات          و. )٦٤(اإلنسانية
  . اخلدمات الصحيةحصوهلم علىللمخاطر البيئية وقلة فرص 

__________ 

 .”Montgomery, “Urban Povertyانظر  )٦١(
 ,Naomar Almeida-Filho and others, “Social inequality and depressive disorders in Bahiaانظـر   )٦٢(

Brazil: interactions of gender, ethnicity, and social class” in Social Science and Medicine, 59, No. 

7 (2004). 
 .انظر العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )٦٣(
 .١٥/٩انظر قرار اجمللس  )٦٤(
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  يف املشاركة السياسيةالتمييز، وعدم  وعدم االستبعاد، و، األمناحلق يف  -واو  
ويـصبح الوصـم    . االستبعاد االقتصادي واالجتماعي والسياسي    احلضر فقراء   عايني  -٣١

. )٦٥( لكثري من سكان األحيـاء الفقـرية       مسة من مسات احلياة اليومية    والتمييز الناجتان عن ذلك     
لقيمتهم ُمخز  ينظرون إليه على أنه انعكاس      ، و مهحميط تردي   حالة بصفة خاصة يدرك األطفال   و

الت التوظيف وفرص العمل الـيت       أن هذا الوصم يتجلى يف مقابَ      حباثن األ بيِّوُت .)٦٦(الشخصية
جريـت يف    دراسـة أُ   أظهرتفقد  . الفقراء التمييز بسبب املكان الذي يعيشون فيه      فيها  يعاين  

إلجـراء  من األحياء الفقرية أقل حظوظا يف أن يستدعوا فرنسا، مثالً، أن مقدمي طلبات العمل  
جريـت يف   وباملثل، كشفت دراسة أُ   . )٦٧(األحياء املرفهة رشحني من   املمن   التوظيفالت  مقاَب

نـوع اجلـنس   عـائق  مـن  أكرب  أمام التوظيف عائٌق  فقري ريو دي جانريو أن العيش يف حيٍّ      
  .اجتماعيةحدوث اضطرابات  إىل أيضاًاألوضاع  هذهوميكن أن تؤدي . )٦٨(االنتماء اإلثين أو
 القـرارات   اختاذمن العمليات   لالستبعاد   بشكل عام  ونيتعرض احلضرفقراء  ما فتئ   و  -٣٢

التعليم فرص   يف جماالت الصحة و     بالغاً يعانون حرماناً  احلضروملا كان فقراء    . اليت تؤثر فيهم  
 قدرهتم على التأثري يف السياسات اليت قد        يعوقوالعمل واملشاركة السياسية، فإن استبعادهم      

عارفهم القيمـة يف جهـود      مب واإلسهاملني احلكوميني،   مساءلة املسؤو على  ن حياهتم، و  حسُِّت
بل إن درجة هذا االستبعاد تكون أكرب يف حالة غري املواطنني واملهاجرين والعمال             . )٦٩(التنمية

  .قانونية واخلدماتالقوق احل دون وثائق قانونية والذين ال يتمتعون سوى بالقيل جداً من
 ية الـسياس   على صعيد املـشاركة    احلضراء   تتضافر لتهميش فقر    عديدة عواملمثة  و  -٣٣
يف الفجوات  ذلك   يتجلى   كمااحتياجاهتم،  مع   احلكومات   جتاوبعدم  يؤدي  أوالً،  ف. املدنيةو

الـيت  فكرة  ال مع احلكومة ويعزز     توتري عالقة هؤالء  إىل  اخلدمات األساسية،   جمال  القائمة يف   
. )٧٠( املدن الـيت يعيـشون فيهـا        يف املواطنةليسوا مواطنني كاملي     احلضرمؤداها أن فقراء    

الفقراء يف سياسات املدينـة      احلضر مواطين عن إدراج احتياجات     يوجد عزوف جلي   ثانياً،
__________ 

 Janice Perlman, “The Metamorphosis of Marginality: Four Generations in the Favelas of Rioانظر  )٦٥(

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

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

vol. 606 (July 2006). 
 ,Louise Chawla, Growing up in an Urbanising World (Earthscan Publications and UNESCOانظر  )٦٦(

2002). 
)٦٧( López Moreno and others, State of the World’s Cities 2006/7, p. 5. 
 .املرجع نفسه )٦٨(
 .٣١ و٣٠، الصفحتان ٢٠٠٧ حالة السكان يف العامل: صندوق األمم املتحدة للسكان )٦٩(
 Loren B. Landau, “Shaping Urban Futures: Reflections on Human Mobility and Poverty inانظـر   )٧٠(

Africa’s Globalizing Cities” in 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). 
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 سوء  إىلأحياناً أخرى   ، و احلضري الفهم احملدود لنطاق الفقر      إىلأحياناً  ذلك  يعزى  ككل، و 
 اع صناع القـرار   إلمسقد اعتمدت طرقاً    مع أن بعض املدن     ف،  وأخرياً. )٧١(عالجهكيفية  فهم  

 يف سياق  القاعدةَتاالستثناء وليسهي  تزال الالفقراء، فإهنا  احلضرالصوت السياسي لسكان 
  .)٧٢(احلضرإحداث تغيري دائم وبنيوي يف حياة فقراء لضمان وحدها ال تكفي فيه األصوات 

نعـدام  من ا قدراً أكرب    ما يواجهون    كثرياًيعين التهميش السياسي أيضاً أن الفقراء       و  -٣٤
يف كـثري مـن      لتشمال   أن خدمات الشرطة وسيادة القانون       نظراً إىل العنف،  من  األمن و 
 يف  جـرام ومن مث، فإن نـسبة العنـف واإل       ؛  )٧٣(ز الفقراء املستوطنات حيث يتركَّ  األحيان  

 آثار العوملة على تنعكسوهنا أيضاً، ال .  ما تكون أعلىالفقرية عادةً احلضرية  اجملتمعات احمللية   
 أن الشبكات الدولية للمخدرات وغريها من       االعتقاد نظراً إىل ،   انعكاساً متناسباً  احلضراء  فقر

  .)٧٤(ة احلوكمة ضعيفتكوناالقتصادات غري املشروعة تزدهر حيثما 
 ه فقد جاء في:ينص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على احلق يف املشاركة السياسيةو  -٣٥
ون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممـثلني  ؤرة الش يف إدااملشاركة حق   شخصلكل  "أن  
وبالنسبة إىل سكان املـدن     ".  سلطة احلكم  أساسإرادة الشعب هي    " وأن   ،"حبريةختارون  ُي

. اً وثيقاً مبمارسـات احلوكمـة احلـضرية       ارتباط احلق يف املشاركة السياسية      يرتبطالفقراء،  
ليات وعمليات ومؤسسات يستطيع املواطنون     آ"ف احلوكمة بأهنا    عّرفجدول أعمال املوئل يُ   

 التعبري عن مصاحلهم وممارسة حقوقهم القانونية، والوفـاء بالتزامـاهتم           عن طريقها والفئات  
االسـتدامة  "بـادئ   تتسم مب يعّرف احلوكمة احلضرية الرشيدة بأهنا      هو  ، و "وتسوية خالفاهتم 

. )٧٥("شاركة املدنية واملواطنة واألمنوالالمركزية واإلنصاف والكفاءة والشفافية واملساءلة وامل   
ون ، الذين ال يزال   الفقراء احلضر سكان   ملعظموال تنطبق هذه اخلصائص على الواقع السياسي        

 املـساءلة   ملعايرياع القرار   ّن مع صُ  م عالقاهت والذين ال ختضع   كامالً متتعاًقوقهم  حب غري متمتعني 
  .الشمولوالشفافية و

__________ 

 . أو غريها من السياسات الرامية إىل وقف تدفق اهلجرة من األرياف إىل املدنمثالً، عمليات اإلخالء القسري ) ٧١(
تظهر األحباث اليت أجريت يف أوساط اجملتمعات احمللية احلضرية الفقرية وجود معدل مرتفع من املـشاركة                 )٧٢(

 John Harriss, “Political Participation, Representation, and the Urban Poor: Findingsانظر (االنتخابية 

from Research in Delhi”, Economic and Political Weekly (March 2005) .( ًغري أن مثة مؤشرات أيضا
تدل على أن عملية التصويت تتأثر بالعالقات بني العمالء وأرباب العمل وبالوعود املادية القصرية األجـل                

 .اليت ال حتدث تغيرياً بنيوياً يف حياة فقراء احلضر
 .رجع نفسهامل )٧٣(
 .موئل األمم املتحدة )٧٤(
 .UN-Habitat, “The Global Campaign on Urban Governance: Concept Paper”, second ed: املوئـل  )٧٥(

(Nairobi, 2002), p. 12. 



A/HRC/22/61 

GE.12-19073 18 

  ستضعافاًاالفئات أكثر وضع   -رابعاً  

  البناتالنساء و  -ألف  
فجوة ال الناجم عن التهميش  مبا يف ذلك     ، حتديات صعبة للغاية   البناتتواجه النساء و    -٣٦
وقد تراجعت املعدالت   . واملشاركة السياسية  واألمن والصحة    والتوظيفنسانية يف التعليم    اجل

ة، وترافق ذلك مع عدم تكافؤ      اإلمجالية للتسجيل يف املدارس بالفعل يف املناطق احلضرية الفقري        
األعـراف االجتماعيـة الـيت تـضر        و. )٧٦(حصيل الدراسي بني البنات والبنني    معدالت الت 

يف البيت، والزواج املبكر، والقيود املفروضة       بأدوارهنمثل التوقعات املتعلقة    ،  البنات مبصلحة
دما يكون دخـل    ال سيما عن  وتعيق تعليمهن،   حتركهن بصورة مستقلة، هي مجيعاً أمور       على  
  .)٧٧( حمدوداًسرةاأل
 قوة   عداد يف  يف املائة من الشباب الذكور     ٥٦,٣نسبة   كانتاإلمجال،  على وجه   و  -٣٧

وكـثرياً مـا تواجـه      .  يف املائة من الشابات    ٤٠,٨بنسبة  قارنة  بامل،  ٢٠١٠يف عام   العمل،  
أعلـى  بطالـة   معدالت  يعانني من   هن  الشابات صعوبات أكرب يف احلصول على وظائف، و       

تكون وظائفهن  ُيحتمل بدرجة أكرب أن     ،  توظيفهنوحىت عند   .  الذكور الشبابيعاين منه    مما
اليت يعيشها فقراء احلـضر     األوضاع  كما تضيف   . )٧٨(غري مستقرة وبدوام جزئي وبأجر أقل     

من جهة  املرأة غري مدفوعة األجر     ء  اعبمن أ  ألهنا تزيد بشكل غري متناسب       مميَّزابعداً جنسانياً   
رعاية األسرة واإلجنـاب،    الرئيسي يف أنشطة    ومبا أن النساء يتحملن العبء      . مال الرعاية أع

اهلياكـل  خدمات   األساسية و  اتاخلدماحلصول على   فإهنن يتأثرن بشكل خاص من حمدودية       
ـ     من  األساسية الرئيسية وخدمات املياه والصرف الصحي و       ى السكن غري املالئم والقيود عل

 يف زيادة األعباء املتصلة بأعمال الرعاية غري املدفوعة األجر          اًعيقيود مج وتسهم هذه ال  . احلركة
 الغنب القائم على    ايلمثل التنظيف، والطبخ، ورعاية األطفال واملسنني واملرضى، مما يعمق بالت         

" الوقـت  نقص"مسألة  ال يراعون مبا فيه الكفاية      السياسات   يواضعفإن  ولألسف،  . النساء
  .)٧٩( النساءتواجه اليت
 تعرض النساء يف اجملتمعات احمللية احلضرية الفقرية للعنـف     ت  أن على األرجح حيتمل  و  -٣٨

فإن تعرض الفقريات الالئي يعـشن يف املنـاطق        يف بعض البلدان،    و. القائم على نوع اجلنس   
__________ 

 .موئل األمم املتحدة )٧٦(
 .املرجع نفسه )٧٧(
 .World Youth Report 2011: Youth and Climate Change (United Nations publication, Sales Noانظر  )٧٨(

10.IV.11). 
)٧٩( Cecilia Tacoli, “Urbanization, gender and urban poverty: paid work and unpaid carework in the 

city”, Urbanization and Emerging Population Issues, Working Paper, No. 7 (London and New 
York, International Institute for Environment and Development (IIED) and UNFPA, 2012), p. 20. 
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قارنـة بالريفيـات    بامل أكثر احتماالً شريك  ال - شخص محيم من  املرتكب  للعنف  احلضرية  
أيضاً ظلت هذه احلقيقة مرتبطة     وقد  . )٨٠( يف املناطق احلضرية    الدخل األعلى  النساء ذوات  أو
عنـف  لعرضن ل تيأن النساء اللوايت    ذلك   ،رتفاع نسبة اإلصابة بأمراض نفسية    با  وثيقاً تباطاًار

وينسجم ذلك مع بعض    . )٨١( ألن حتدثهن أنفسهن باالنتحار    أميلشريك   - من شخص محيم  
  . احلضرفقرياتلدى  اإلصابة بأمراض نفسية أعلى املؤشرات اليت تبني أن نسبة

الفرص املتاحة لنساء األحياء الفقرية للحصول على الرعاية        باإلضافة إىل ذلك، فإن     و  -٣٩
قارنة مبن يعشن يف املنـاطق      باملبكثري  أدىن  هي باستمرار   والرعاية السابقة للوالدة    قبل الوالدة   

النساء والفتيات يف املناطق    فإن  ة على ذلك،    وعالو. )٨٢( دخل أعلى  ذواتاحلضرية األخرى و  
النساء اللوايت يعـشن يف      من بفريوسه   والعدوىاإليدز  ب  أكثر عرضة لإلصابة   احلضرية الفقرية 

حبوث املناطق الريفية ويف املناطق احلضرية األخرى، ورمبا كان ذلك مرتبطاً مبا خلصت إليه              
النساء يف املنـاطق    انتشاراً لدى   أكثر  ما تكون    غالباً ممارسة اجلنس باإلكراه أو مبقابل       أنمن  

ومثـة  . )٨٣(املقيمات يف األرياف   نظرياهتن ذوات الدخل األعلى أو    لدى  احلضرية الفقرية منه    
 االقتـصادية، مثـل     -ؤشرات على أن الفقر، بالنسبة إىل بعض الفئات االجتماعية          بعض امل 

وجود معدالت أعلى للممارسـة     بب   قد يرتبط بانتشار هذا الفريوس بس      ء،املراهقني والنسا 
  .)٨٤(تلك الفئاتلدى اجلنسية املبكرة واملمارسة اجلنسية باإلكراه أو مبقابل 

يف  ، أصـالً   النـساء  تعرضبفعل  تتفاقم آثار الفقر احلضري على النساء       كثرياً ما   و  -٤٠
من يف  ن انعدام األ  فعلى سبيل املثال، إذا كا    . لتهميش االجتماعي والسياسي  لسياقات كثرية،   
 أمام كلٍّ من الرجـال والنـساء الـذين          اًواملأوى غري الالئق يشكالن حتدي     حيازة األراضي 

ُيحرمن  ماكثرياً ألهنن  متضررات بشكل خاص الفقر يف املناطق احلضرية، فإن النساء        يشونيع
  .)٨٥(من حقوقهن يف امللكية بسبب األعراف الثقافية واآلليات القانونية التمييزية

__________ 

)٨٠( Montgomery, “Urban Poverty”, pp. 10–11. 
 Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence againstمنظمة الـصحة العامليـة،    )٨١(

Women: Summary report of initial results on prevalence, health outcomes and women’s responses 

(2005), p. 16. 
)٨٢( Monica Akinyi Magadi and others, “The inequality of maternal health care in urban sub-Saharan 

Africa in the 1990s”, Population Studies, vol. 57, No. 3 (2003), pp. 353 ff. 
 Montgomery, “Urban Poverty”; Kelly Hallman, “Socioeconomic Disadvantage and Unsafeانظـر   )٨٣(

Sexual Behaviors Among Young Women and Men in South Africa”, Policy Research Division 
Working Papers, No. 190 (New York, Population Council, 2004). 

 .املرجع نفسه )٨٤(
ــدة  )٨٥( ــم املتح ــل األم  UN-Habitat, “Case Study: Women-Headed Households Suffer: موئ

Disproportionately from Inadequate Housing” (2008)") األسر املعيشية اليت تعليها املـرأة  : دراسة حالة
 )).٢٠٠٨" (تعاين على حنو غري متناسب من السكن غري الالئق
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  طفال والشباباأل  -باء  
ض األطفال لعوامل قـد تـضر       إن املستوطنات الفقرية بيئات حمفوفة باملخاطر تعرّ        -٤١

لـدى  اإلسهال واألمراض التنفـسية     حاالت  دث  حت فعلى سبيل املثال، كثرياً ما     .بصحتهم
األطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفيـة أو يف         لدى  منها  أعلى  الفقراء بنسبة    احلضرأطفال  

ارتفاعاً  مرتفعة أن معدل وفيات األطفال      دراسات قد بّينت و. ناطق احلضرية األعلى دخالً   امل
 مما هو عليـه يف    مرات   ثالثب احلاالت أعلى يف بعض   كون   ي وقد ،يف األحياء الفقرية   مهوالً

الفقـراء إىل املرافـق      احلضر ما يفتقر سكان     كثرياًو. )٨٦( نفسها دينةاملخرى من   األناطق  امل
بني املنـاطق   أوجه عدم املساواة    ويضاف إىل ذلك أن     . )٨٧( لألطفال  الترفيه اآلمنة  أماكن أو

فقلة .  منذ البداية  األطفاليؤثر على    األخرى األعلى دخالً  احلضرية  احلضرية الفقرية واملناطق    
قـدرة  عن طريق إعاقـة      ألجيالفرص تلقي التعليم اجليد ميكن أن ترّسخ انتقال الفقر بني ا          

  .)٨٨( بعد سن البلوغاكتساب املهارات واحلصول على وظائف أعلى أجراًاألطفال على 
، "أطفال الشوارع "ين أو   دارش غري املصحوبني، كاليتامى أو ال     احلضرو  يتأثر قاصر و  -٤٢

فكثري من هؤالء األطفال ُيـدفعون إىل       .  التحديات اليت يطرحها الفقر    تأثراً أكثر حدة بفعل   
إىل دخل إضايف، يف حني يغادر آخرون بيوهتم هرباً من ية املعيشالشوارع بسبب حاجة األسر    

سهم فجيد هؤالء أنالشارع  احلياة يف وبسبب. )٨٩( يف إجياد فرص دخل أفضل     أمالً االعتداء أو 
لالعتداءات البدنيـة   جيعلهم معرضني بشكل خاص     من شبكة محاية اجتماعية، مما      حمرومني  

 عصابات التسول املنظم أو عصابات التقاط       واجلنسية على يد الشرطة، ولالستغالل على يد      
  .)٩٠(عيش شاقة دون مأوى مأمونوألوضاع  امة،القم
. البالغني  عما هي عليه بنيبثالث مرات تقريباً أيضاً نسب البطالة بني الشباب تزيدو  -٤٣

عـدد الـشباب   ل ماليني شـخص   ٤فقد أدت األزمات املالية اليت حدثت مؤخراً إىل زيادة          
، كـان عـدد الـشباب العـاطلني         ٢٠١١يف عام   و .٢٠٠٧عام   منذ   العمل عن   نيالعاطل
 فقـدوا األمـل يف      كانوا مليون شاب    ٦,٤    ل، باإلضافة إىل ا    مليون شاب  ٧٤,٨العمل   عن
 يف املائـة  ٢٣,٥  أيضاًميثل الشبابو. )٩١(" وانسحبوا من سوق العمل كلّيةً    فرصة عمل  إجياد

__________ 

)٨٦( 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 
)٨٧( UNICEF, “Poverty and exclusion”, p. 13. 
)٨٨( DFID, “Ending Child Poverty: the Challenge”. 
 .”UNICEF, “Poverty and exclusionانظر  )٨٩(
 ,Jo Becker, Easy Targets: Violence against Children Worldwide (HRW: انظر أيـضاً . املرجع نفسه )٩٠(

2001); and “Off the Backs of Children”: Forced Begging and Other Abuses against Talibés in 

Senegal (HRW, 2010). 
 ,Global Employment Trends: Preventing a deeper jobs crisis (Geneva, 2012) الدولية منظمة العمل )٩١(

p. 84. 
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. )٩٢(غـري الفقـراء   العـاملني   من  فقط  يف املائة    ١٨,٦، مقابل    العاملني الفقراءجمموع  من  
 ويؤدي  ،عدد أكرب من فرص العمل    ملا تتمتع به من     إىل املدن   بأعداد متزايدة   الشباب   وينتقل
 فحسب بل جيعلهم أيضاً )٩٣( وشبكات الدعم االجتماعيهتمإىل ابتعادهم عن عائالليس  ذلك  

 "املهـاجرين "لون إىل اعتبار هؤالء     عرضة للتمييز من جانب سكان املدن األصليني الذين ميي        
وتصبح هذه النظرة بدورها مـصدراً رئيـسياً لـسلوكيات األحـداث            .  بوضوح خمالفني

  .)٩٤(اإلجرامية
 ياتتورط األحداث يف سـلوك    يف   الفقر احلضري    تزايد التوسع احلضري و   ُيسهمو  -٤٤

. )٩٥(السلوكل من   األشكا ألن السمات األساسية للبيئة احلضرية تساعد يف منو هذه           ةإجرامي
فر املساكن وخدمات الدعم، واالكتظاظ     ا، وعدم تو  الشباب لبطالة   )واملتزايد(واملعدل املرتفع   

، )جانيب له يف كثري من األحيـان      كأثر  نتيجة الفقر أو     (ةيف املناطق احلضرية، وتفكك األسر    
هي االقتصادي   - ياعوعدم فعالية نظم التعليم، وحالة عدم االستقرار العامة يف اجملال االجتم          

اجلرميـة  مـن     متزايـدة  أشكاالًيتخذ  يف جنوح األحداث الذي     أمور ميكن أن تسهم مجيعاً      
زيادة حدوث  وتشري األحباث إىل    .  الشباب أوساطوالعنف وتعاطي املخدرات والكحول يف      

فأطفال الشوارع قد . خصوصاً يف صفوف فقراء احلضروعاملية يف معدالت جرائم األحداث، 
 للعنف يف بيئتهم االجتماعية   لكوهنم قد تعرضوا بالفعل     ون الحقاً إىل أحداث جاحنني،      يتحول
وعالوة على ذلك، تواجه املدن يف البلدان املتقدمة والبلدان ذات الدخل املتوسـط             . املباشرة

خصوصاً يف أوساط الشباب، مما يهدد بتقويض املكاسب        وأزمات تتعلق بتعاطي املخدرات،     
ي ففي ريو د  . لبلدان إىل حفز النمو يف هذه ا      مكافحة الفقر واليت أدت سابقاً    اليت حتققت يف    

 يف املائة   ٥٧لتقارير املتعلقة باجلرائم أن     لجري مؤخراً   أُ حتليل جانريو، على سبيل املثال، أظهر    
كما تؤدي الزيادة يف تعاطي املخدرات      .  عاماً ٢٤من متعاطي املخدرات تقل أعمارهم عن       

  .)٩٦(م العنفإىل زيادة جرائ

__________ 

يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، متثل انتفاضات الربيع العريب اليت حدثت مؤخراً أحد العوامل اليت                 )٩٢(
 ،٢٠١٠عام  لكلي يف   االبطالة  معدل  إذ بلغ   . الشبابلدى  تسهم يف مستويات البطالة العالية بصورة مقلقلة        

 ٣٩,٤الـشابات   لدى  البطالة  معدل   فيما بلغ    ، يف مشال أفريقيا   ٢٣,٨ يف املائة يف الشرق األوسط و      ٢٥,٥
 World Youth Report 2011 انظـر .  يف املائـة يف مشـال أفريقيـا        ٣٤,١املائة يف الشرق األوسـط و      يف
 .)٢٠١١شباب العامل لعام  تقرير(

 .املرجع نفسه )٩٣(
 ,World Youth Report 2003: The global situation of young people (United Nations publicationانظر  )٩٤(

Sales No. E.03.IV.7). 
 .املرجع نفسه )٩٥(
)٩٦( Kristina Rosales and Taylor Barnes, “New Jack Rio”, Foreign Policy (September 2011). 
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  فئات األقليات األخرى  -جيم  
 لعـدد مـن الفئـات       من نوع خاص   حتدياخماطر الفقر يف املناطق احلضرية      تشكل    -٤٥

هي أكثر  معاقني  أفراداً  اليت تضم   املعيشية  األسر  و. )٩٧( األشخاص ذوي اإلعاقة   األخرى، مثل 
لألفراد حتياجات اخلاصة   العبء املايل اإلضايف لتلبية اال    مثل  ،   عدة لعرضة للفقر بسبب عوام   

لدى األشـخاص ذوي     والعالقة بني معديل التوظيف والتعليم املنخفضني        املعاقني على األسر  
 أنكمـا   إجياد عمل؛   األشخاص ذوي اإلعاقة    على  بصورة خاصة   من الصعب   و. )٩٨(اإلعاقة
أن مثـة   يبدو  ،  بالتايلو.  هتميش املعوقني يف اجملتمع    ينتج عنه  باإلعاقة،   أحياناً املقترن ،الوصم

  .)٩٩(بني اإلعاقة والفقر املدقع ِصالت وثيقة
الستبعاد ل وعرضةفقر يف املناطق احلضرية مستضعفون      يعيشون حالة   الذين  املسنون  و  -٤٦

بالنسبة للمحـرومني    أو )١٠٠( املسنني  الدولة مسؤولة عن رفاه    ويف املناطق حيث   .االجتماعي
تعـاين  فئة سكانية    فإن املسنني الفقراء يشكلون   ة،  من احلماية االجتماعية اليت توفرها األسر     

  .)١٠١(التهميش واالستضعاف بشكل خاص
األقليـات اإلثنيـة    ك ،الوصم أو التـهميش     أكرب من   قدراً هاليت تواج الفئات  مث إن     -٤٧
خاطر الفقـر   معرضة بوجه خاص مل   ،  والطبقات احملرومة وغري املواطنني   الدينية واملهاجرين    أو

 الرعاية الصحية، وخدمات  وظائف  وال عليمالتاحلصول على   صعوبة  وباإلضافة إىل   . احلضري
ـ  دودة أو التمييزية إزاء املهاجرين األجانب والالجئني،       عن السياسات القانونية احمل    فضالً إن ف

استراتيجيات البقاء علـى    ن جيعل    بسبب وضع األقلية اخلاصة هبا ميكن أ       هتميش هذه الفئات  
  .)١٠٢(الفئات أمراً أكثر تعقيداً هلذه قيد احلياة

__________ 

قة اليت تؤثر هبا اإلعاقة يف الفقـر داخـل األسـر            قد يعزى ذلك إىل صعوبة مجع بيانات مفصَّلة وتفسري الطري          ) ٩٧(
 Jeanine Braithwaite and Daniel Mont, “Disability and Poverty: A Survey of Worldانظـر  . املعيـشية 

Bank Poverty Assessments and Implications”, SP Discussion Paper, No. 0805 (World Bank, 2008). 
 .املرجع نفسه )٩٨(
 .سهاملرجع نف )٩٩(
)١٠٠( Deepa Narayan and others, Can Anyone Hear us? Voices from 47 Countries (New York, World 

Bank, 1999), p. 200. 
 .املرجع نفسه )١٠١(
 ثبوتية يف املـستوطنات العـشوائية، انظـر         لالطالع على طبيعة معاملة املهاجرين الذين ال ميلكون أوراقاً         )١٠٢(

Landau, “Shaping Urban Futures”  .   ــر ــر التقري ــواطنني، انظ ــري امل ــوق غ ــسبة حلق وبالن
E/CN.4/Sub.2/2003/23 .              ،ولالطالع على دراسة حالة إفرادية عن اسـتمرار اسـتبعاد أقليـة الرومـا

 Christian Bodewick and Akshay Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia andانظر

Montenegro: The Case of the Roma (New York, World Bank, 2005). 
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ثالث على   بفعل التهميش بوجه خاص   ة  فمستضعوتصبح اجملتمعات احلضرية الفقرية       -٤٨
وهي  تقع على هامش املدن   يف مناطق   تستوطن   اجملتمعات احلضرية الفقرية     أن أوالً،   :جبهات

ية مناسـبة   وال بنية حتت  مناسب   ختطيط   حيث ال وجود ألي   ومن غريها    للكوارثعرضة  أكثر  
قليلة جـداً   ثانياً،  .  مثل الفيضانات والزالزل واحلرائق والعواصف     للكوارث من تعرضها    دللح

ساعدهتا على اكتساب القدرة على الصمود       للمجتمعات احلضرية الفقرية مل    هي اخلدمات املتاحة  
ماعي شبكات األمان االجت  فقراء احلضر ال يتمتعون بوجه عام ب      مث إن   . )١٠٣(الصدماتهذه  أمام  

 جهود  تكونثالثاً، حىت عندما    .  أو االدخار  املتاحة عادة لألسر ذات الدخل األعلى، مثل التأمني       
 االنتباه على مناطق أخرى من      نصبتركَّز املوارد وي  تما  كثرياً  ،   جارية على قدم وساق    نعاشاإل

  .)١٠٤(اجملتمعات اليت حتتاج إليهما أكثر من غريهاال تستفيد منهما واملدينة 

  املمارسات اجليدة  -ساًخام  
جهود كبرية لزيادة متتع فقراء احلضر باحلقوق املكفولة هلم، غـري أن            بذلت  لقدت    -٤٩

فاجلهود املوجهة للمـساعدة    . النتائج اليت أسفرت عنها هذه اجلهود متباينة يف أحيان كثرية         
املتصلة هبـذه   الشحن والتخزين والتوزيع     تتعرض لالنتقاد بسبب ارتفاع تكلفة       الغذائية مثالً 

أما التحويالت النقدية فهي أكثر جناعة، يف حني أن شـحنات األغذيـة عـادةً               . املساعدة
 أما التحويالت النقدية فيشرف    منها األطفال مباشرة؛  تشرف عليها النساء وبالتايل يستفيد       ما

اء عليها الرجال على األرجح وحتّول يف الغالب إىل استعماالت شىت وال يستفيد منها النـس              
 عن ذلك، فإن التحويالت النقدية معرضـة بـشدة لتقلبـات            وفضالً. واألطفال بالضرورة 

سعار أو معدالت تضخم السلع األساسية املقرر شراؤها، بل ميكن يف بعض السياقات أن              األ
املتعددة األطراف واجلهـات    احلكومات واملنظمات    ولذلك سعت . تزيد من حدة التضخم   
ائل بشىت الطرق، كاعتماد نظام التحويالت النقدية لعمليات التدخل         املاحنة للتصدي هلذه املس   

يف إطار احلماية االجتماعية أو انتهاج أسلوب جيمع بني التحـويالت النقديـة واملـساعدة               
ينطوي عليها التحدي   تشكل هذه املعضلة واحدة من املعضالت العديدة اليت         و. )١٠٥(الغذائية

ويقدم هذا الفصل عّينة صغري جداً      . ر من حقوق اإلنسان   املتمثل يف النهوض مبا لفقراء احلض     
  .من اجلهود اليت بذلتها خمتلف األطراف الفاعلة على الُصُعد الوطين واإلقليمي والدويل

__________ 

 .M. Fay, and others, “Natural disasters and the urban poor”, En Breve, No. 32 (2003)انظر  )١٠٣(
 .املرجع نفسه )١٠٤(
 Rachel Sabates-Wheeler and Stephen Devereux, “Cash Transfers and High Food Prices: Explainingانظر  ) ١٠٥(

Outcomes on Ethiopia’s Productive Safety Net Programme”, working paper 4 (DFID (2010). 
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  املدن الوطنية وسلطات احلكومات  -ألف  
 على هنج اً مفيد مثاالً، واليت كانت حكومة الصني ملكافحة الفقرإن اخلطة اليت نفذهتا     -٥٠
 على أربع مراحل، كانت أوالهـا       ١٩٨٤جرت منذ عام    قد  ،  )١٠٦(يل األجل ومتكامل  طو

 يف إطار املرحلة الثانيـة الـيت بـدأت يف         و. يةالريفركزت على املناطق    لتنمية  ل ةاستراتيجي
 وجرى حتـسني    حضرية وريفية يف مناطق   لضمان االجتماعي   استحدثت نظم ل  ،  ٢٠٠٠ عام

بـدأت يف   الـيت    ،أما املرحلة الثالثـة   . املال البشري  وُشرع يف االستثمار يف رأس       ،أخرى
أما املرحلـة   و.  وزيادهتا رأس املال البشري  يف   ستثماراتاال تدعيم تناولتفقد   ،٢٠٠٦ عام

 عبارة عن استراتيجية متكاملة جتمع بني ثالثـة         كانت ف ،٢٠١١ اليت بدأت يف عام      ،األخرية
تمكني ل الضمان االجتماعي؛ وتدابري     تال وتدخ ية؛االستثمار يف البنية التحت   : مكونات، هي 

  .االستثمار يف رأس املال البشريعن طريق السكان الفقراء 
وابتكرت الربازيل مفهوم امليزنة القائمة على املشاركة وطبَّقته يف مدينة بورتو أليغري        -٥١

طنني وكانت املبادرة هتدف إىل تعزيز املساءلة والشفافية، ومتكني املـوا         . )١٠٧(١٩٨٩يف عام   
 نمـوذج ويـسمح ال  . صرف هبا ميزانيات البلدية    يكون هلم تأثري أكرب يف الطريقة اليت تُ        لكي

، باملشاركة  القصديريةنة، مبا فيها األحياء     يملواطنني ميثلون مجعيات األحياء من مجيع أحناء املد       
 تبلغ نسبتها اليت(يف اجتماعات يستطيعون فيها التأثري يف كيفية إنفاق أموال االستثمار املتاحة           

 املبـادرة، إىل    إطـالق  منذوتشري معظم األرقام،    ).  اإلمجالية  يف املائة من امليزانية    ١٥عادة  
ففي الـسنوات العـشر     . حدوث حتسن مذهل يف املؤشرات املتعلقة باملاء والصرف الصحي        

 نـسبة   ، زادت املثـال ، على سبيل     يف هذه املدينة    التشاركية بداية األخذ بامليزانية  األوىل من   
 يف املائة،   ٩٨ يف املائة إىل     ٧٥املياه من   التزويد ب  بشبكة   اليت أوصلت مساكنها  املعيشية  األسر  

اسُتنسخ و. )١٠٨( يف املائة  ٩٨ يف املائة إىل     ٤٦ من   اريخبدمات صرف مياه اجمل   نسبة التغطية   و
ومع .  أخرى مجيع أرجاء الربازيل وباقي أمريكا الالتينية وبقاع       منوذج بورتو أليغري منذئذ يف    

تتجليـان فيـه    ، فإن مسيت االبتكار والفعالية      )١٠٩(ال خيلو من نقاط ضعف    أن هذا النموذج    
ذلك اقتران كل    و ضريةالشفافية وحتسني احلوكمة احل   إعمال  ب التزام قوي    وجودعند  ح  وضبو

  .املشاركني  احلضر يف تثقيف فقراءاتباستثمار

__________ 

 Lu Mai, “Poverty Eradication in China: A New Phase” for the China Development Researchانظر  )١٠٦(

Foundation, 2011. 
)١٠٧( Donald P. Moynihan, “Citizen Participation in Budgeting: Prospects for Developing Countries”, in 

Participatory Budgeting, Anwar Shah, ed. (New York, World Bank, 2007), p. 66. 
 Gianpaolo Baiocchi, “Participation, activism, and politics: the Porto Alegre experiment andانظر  )١٠٨(

deliberative democratic theory”, Politics & Society, vol. 29, No. 1 (March 2001). 
 .Brian Wampler, “A Guide to Participatory Budgeting” in Participatory Budgeting, pp. 45–47انظر  )١٠٩(
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تـدعيم   احلوكمة احلضرية عـن طريـق        تعزيزالوطنية ب احلكومة  قامت  ويف تايلند،     -٥٢
مكتب تنميـة   (دمج مكتبني   ب فقد قامت مثالً   .االحتادات احمللية والتعاون معها   الشبكات أو   

 اجملتمعـات  تستهدفليصبحا هيئة واحدة    ) اجملتمعات احمللية احلضرية، ومكتب التنمية الريفية     
تايلند االقتصادي الذي شهدته    من النمو    خارج دائرة االستفادة     تكُتر اليت ريةالفق يةاحلضر
 بأسـعار   اًقروضيقدم  مكتب تنمية اجملتمعات احمللية احلضرية      ظل  وقد  . العقود املاضية خالل  

هـذه   كافية على إدارة     ة احمللية اليت أثبتت قدر    االئتمانفائدة منخفضة لتعاونيات االدخار و    
تحـسني  وأنـشطة ل ل لـدخ تتراوح بني أنشطة مدرة ل اليت ُوظفت يف أنشطة شىت،      األموال  

 )١١٠(األهليةنظمات  املمعهد تطوير   االبتكار احلقيقي الذي حققه     و. إلعادة اإلسكان السكن و 
تعاونيـات االدخـار   بـني  الربنامج  مجعفقد .  القروض نطاق برنامجهتوسيع متثل يف كيفية 

ـ  تولت إدارة    ،لسكان األحياء الفقرية  أكرب  شبكات أو احتادات    يف  الفردية   ات أموال املنظم
جعلـت  ) أ(الشبكات فعالة للغايـة ألهنـا       هذه  وكانت  . اًقدمت هلا قروض  األعضاء فيها و  

جتاوبـاً  وأكثر  السكان احملليني   إىل  مركزية، األمر الذي جعلها أقرب       القرار ال صنع  عمليات  
 سـكان   اهبيتفاعل  استحدثت وسيلة   ) ب(اليت حددوها بأنفسهم؛    ومع االحتياجات    هممع

بفضل قدرة الشبكات على التفاوض معاً تفاعالً بناًء لفقراء والسلطات البلدية   احلضر احملليون ا  
علـى  املتخذة ، والتعاون مع املبادرات ها أو التأثري في   ترويج هلا أو ال   السياسات احلضرية  بشأن

  . املواردجتميعوفرت سبالً لسكان احلضر احملليني الفقراء لتبادل اخلربات و )ج(مستوى املدن؛ 
م مدفوعات نقدية   قّد تُ ،تحويل النقود املشروط  لاملكسيكي  الفرص  برنامج   إطار   يفو  -٥٣

إىل املـدارس  مباشرة إىل من يستحقها من األسر املعيشية الفقرية والضعيفة اليت ترسل أطفاهلا     
كما حتصل األسر املعيشية املستحقة على ِمَنح لتحـسني االسـتهالك الغـذائي             . والعيادات

وتشري األدلة إىل أنه كان للربنامج      .  لصغار األطفال واحلوامل واملرضعات    واملكمالت الغذائية 
ـ            ثـر  ى الـسواء، وأن أ    آثار إجيابية على منو األطفال يف املناطق الريفية واملناطق احلضرية عل

 حالياً  الفرصويستفيد من برنامج    . الربنامج يف حتسني التغذية كان نتيجة للمكمالت الغذائية       
وتشري األحبـاث إىل أن     .  يف املائة من جمموع السكان     ٢٠ني شخص أو     مالي ٥,٨أكثر من   

 يف املائة، وأن عدد األطفال الـذين  ٢٢سيما استهالك الغذاء، قد زاد بنسبة  االستهالك، وال 
  .)١١١( يف املائة١٧,٢يعانون سوء التغذية قد تراجع بنسبة 

 العاملي ومنظمات غـري     ويف كمبوديا، تعاونت احلكومة الوطنية مع برنامج األغذية         -٥٤
، الذي يساعد األسر املعيشية الفقرية الـيت     العمليف تنفيذ برنامج الغذاء مقابل      حملية  حكومية  

تعاين من انعدام األمن الغذائي على مواجهة الكوارث احملتملة من خالل توفري فرص عمـل               
دة تأهيلـها مقابـل     خارج املواسم هتدف إىل زيادة األصول اخلاصة باجملتمعات احمللية أو إعا          

__________ 

)١١٠( Celine d’Cruz and David Satterthwaite, “Building homes, changing official approaches”, Poverty 
Reduction in Urban Areas Series, Working Paper, No. 16 (London, IIED, 2005). 

)١١١( UNDP, “Mexico: Scaling Up Progresa/Oportunidades – Conditional Cash Transfer Programme” 
(2011). 
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ويوفر الربنامج فرص عمل لألسر الفقرية واألسر . احلصول على األغذية اليت متُس احلاجة إليها
ويعمل الربنامج أيضاً   . اليت تعاين من انعدام األمن الغذائي وهي أسر حتصل على الغذاء كأجر           

صول إىل املـدارس    الوفرص  على بناء اهلياكل األساسية أو إعادة تأهيلها، فضالً عن حتسني           
وتنفذ كثري من احلكومات األخرى برامج مماثلة بالتعاون مع         . وغريها من اخلدمات األساسية   

  .برنامج األغذية العاملي

   والقطاع اخلاصاجملتمع املدين  -باء  
 يف  )١١٢( الذي وضعه معهـد البحـوث والتـدريب        التجرييبمشروع أورانغي    ُيعد  -٥٥

اجملتمعات احمللية الـيت تتـوىل      ت مياه اجملاري مببادرة من      الذي ينظم بناء شبكا   وباكستان،  
شراكة بني اجملتمع   لل  مفيداً ياً منوذج مشروعاً  يف املستوطنات الفقرية يف مدينة كراتشي      تنفيذها

إدارة  على للعملسكان احلضر الفقراء من  اً جلانتقيم جمتمعيةفاملعهد منظمة . املدين واحلكومة
تنقـصها  يف بلدة أورانغي اليت      جمدية اقتصادياً و باطنية بسيطةاري  جم شبكاتإنشاء  ومتويل و 

اللجـان  تقّدم  ، يف حني     اإلمجايل التمويل من   ١/١٨وتقين  التوجيه  املعهد ال ويقدم  . دماتاخل
األكرب املبادرة بتوفري التمويل لالستثمارات     هذه  وتدعم الوكاالت احلكومية    . الباقيالتمويل  

سـيما   الووتبني النتائج حتسن املؤشرات الـصحية،       . حمطات املعاجلة يف البنية التحتية، مثل     
تمـع  اجمل ؛ يف حني يعترب    فعالة ومنخفضة التكلفة   شبكة جمارٍ ووجود  معدالت وفيات الرضع،    

  .من ذي قبل بكثري اً ووصماً هتميشأنه أقللي احمل
جاً متكـامالً   هن يف أنغوال    )١١٣(ا لواند احلضري يف فقر  اللقضاء على    ا مشروعويتِّبع    -٥٦
ـ إقامة  بو اجملتمعيةشاركة  باملاحلضري  فقر  المن  لتخفيف  ل لتحـسني احلوكمـة    شراكات  ال

ثـالث  بـني   حتـالف   يف صورة    ١٩٩٩ عاميف  املشروع، الذي بدأ    هذا  يعمل  و. احلضرية
اململكة املتحـدة،    -الدولية، وصندوق إنقاذ الطفولة     " كري"منظمة  (منظمات غري حكومية    

شـىت  يف   أهليةة ومنظمات   يكومح وكاالت   بني اتشراك على إقامة ،  )يةوحلقة عمل التنم  
وقـد حظـي   .  وزارة التنمية الدولية الربيطانية     من لهيمتويتلقى هذا املشروع     و ،البلدبلديات  

تـدبري  الفقـرية   اجملتمعات احمللية احلضرية  ل على   املشروع باالعتراف بفضل هنجه الذي يسهِّ     
، مثل خدمات املياه والصرف الصحي، والـتخلص مـن          ابنفسهاألساسية  بعض اخلدمات   

النفايات، واملشاركة يف التخطيط البلدي، والدعوة إىل رسم سياسات تراعي مصاحل الفقراء            
مع على التحاور   ويف الوقت نفسه، يساعد املشروع احلكومات احمللية        . على املستوى الوطين  

االحتياجات اليت   عن طريق العمل على تلبية       التجاوب معها والفقرية   اجملتمعات احمللية احلضرية  
 املـشروع هـي تنـسيق       اليت يتكـون منـها    الرئيسية  والعناصر  .  هذه اجملتمعات  حتددها
__________ 

)١١٢( Arif Hasan, “The Sanitation Program of the Orangi Pilot Project: Research and Training Institute, 
Karachi, Pakistan” in Global Urban Poverty: Setting the Agenda, Garland and others. 

) قاعدة بيانـات أفـضل املمارسـات    (UN-Habitat Best Practices Databaseانظر موئل األمم املتحدة،  )١١٣(
www.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx. 
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 ورعاية الطفولـة؛    ارة النفايات  وإد والصرف الصحي خدمات املياه   اجملتمعات احمللية    وإدارة
فادة ستوااليط البلدي؛  وتيسري املشاركة يف عملية التخطوسائل كسب العيشوالتدريب على 

  .االدخارمن برامج االئتمان و
 أن  أهليـة  ميكن جلمعيـات  كيف   )١١٤( احتاد مشردي جنوب أفريقيا     حالة وّضحوت  -٥٧

 سيما من خالل إنشاء    ، وال همعلى مساكن بأنفسهم  حتسينات  األشخاص على إدخال     تساعد
وقد أنشئ . حناء جنوب أفريقيامن مجيع أ ذاتياًاملستقلة واالئتمان شبكة من تعاونيات االدخار 

وهم الذين  هم،  حتسني مساكن اليت تتاح للفقراء يف جمال       اإلمكانات لتدارك النقص يف  االحتاد  
. الشروط املطلوبة لالستفادة من املساعدة الوطنية لإلسكان      العظمى   غالبيتهميستوفون يف    ال

عن ويساعدهم  . ئتماناالوار  دخلال ةتعاونيب يكونوا مرتبطني  أن   ئهويشترط االحتاد على أعضا   
تسهيل التبـادل   يعمل على   تمويل انتقايل حليازة األراضي وبناء املساكن؛ و      ب زويدهمبتطريق  

تلبيـة  مـن أجـل     املعارف واملهارات واملمارسات    األعضاء بغية زيادة    املدن  األحياء و بني  
 ضـبط على  السكان  ساعد  ي؛ و ريةالفقداخل اجملتمعات احمللية احلضرية     االحتياجات املشتركة   

 للـتمكن مـن    ع البيانات لتحديد االحتياجات ومج   وترسيم حدود مناطق سكناهم   خرائط  
  .بناء مساكن منوذجيةيتوىل لتفاوض مع السلطات البلدية؛ وا

على شراكة بني القطاعني العـام       ساطعمثال   فهي )١١٥(للمياهشركة مانيال   أما حالة     -٥٨
ففي . ياهعلى امليف احلصول مانيال  يف   احلضرفقراء   فرص مسحت إىل حد كبري بتحسني    واخلاص  

إىل املنطقة الشرقية من مانيال،     لتوصيل املياه    اًالشركة امتياز  هذه منحت احلكومة ،  ١٩٩٧ عام
بوصفهم قاعدة من   هبؤالء  الشركة  اتصال  وب. هم يف املائة من   ٤٠ ميثل الفقراء واليت تضم سكاناً    

منوذجها القـائم   واليت تركز على الزبون      ثقافتها ساعدهتا،  اتلإليراد  ومصدراً احملتملنيالزبائن  
 توسيع نطاق البنية التحتية لشبكات املياه ليشمل العشوائيات،         فتمكنت من  اجملتمعيةشاركة  املعلى  

 علـى    مفيـداً  مثـاالً الشركة  وتقدم  . شركةحتقيق أرباح لل  غري املشروع، و  االستهالك  وتقليص  
، امليـاه علـى   احلضر  حصول فقراء   لتحسني إمكانية    قوى السوق    هبا تسخري ميكن  الطريقة اليت   

  .القطاع العاممن شريك قوي واالعتماد على هنج يصب يف صاحل الفقراء شريطة اعتماد 
فقـراء   عمـاالً م  ضيقيا تعاونيات ت   أمريكا الالتينية وآسيا وأفر    يف خمتلف أحناء  توجد  و  -٥٩

مجعية االلتـزام   "حالة  وتبني  .  النفايات فرز ومجع ب رمسيال غري   يف القطاع عمل  العلى  يعتاشون  
القطاع جهات من    شراكات مع    إقامةن  م تعاونيات   تتمكن، يف الربازيل، كيف     "بإعادة التدوير 

تـستفيد هـذه    و. إدارة النفايـات  حتسني  واحلضر  فقراء   عمل ل  فرصإجياد  من أجل   اخلاص  

__________ 

)١١٤( 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). 
 USAID, “Enabling Water Services Deliver for the Urban Poor in Asia: Best Practices Review انظر )١١٥(

and Workshop” (2006). 
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 شركات من    من ايلن الدعم امل  م،  تسعى للكسب ال   و ١٩٩٢ أنشئت يف عام  اليت  ،  )١١٦(اجلمعية
تساعد جامعي النفايات على تكوين تعاونيـات مـن أجـل           والقطاع اخلاص تعمل يف الربازيل      

ـ      شركاتلنفايات اليت يبيعوهنا إىل     أفضل ل أسعار   احلصول على   ة إعادة تدوير النفايـات ومعاجل
 اًعمل أفضل وأجـور  اع  أوض أن توفر ألعضائها   أهنا قادرة على  التعاونيات  ت هذه   تثبأو. النفايات
  .)١١٧( أخرى وحتصيل مدخرات، وأمور التعليمملواصلة أكرب اًفرصعلى أن تتيح هلم أعلى و

  ة والدولية اإلقليمياملؤسسات  -جيم  

لدعم ل جيداً  تعاون منظمة العمل الدولية مع اهليئات الوطنية واإلقليمية منوذجاً       يشكل  -٦٠
منظمـة  تعمل  فعلى الصعيد الوطين،    .  على الفقر  الدويل والتنسيق اإلقليمي من أجل القضاء     

مـن الفقـر    للتخفيف  احلكومات على رسم استراتيجيات شاملة      فرادى  العمل الدولية مع    
املنظمة مع كل قطر إلدراج العمـل الالئـق         وتعمل  . بواسطة الربامج القطرية للعمل الالئق    

 ومساعدة تقنية   خربهتا الفنية قدم  ، وت اإلمنائية من مكونات استراتيجياهتا      رئيساً بوصفه مكوناً 
  .)١١٨( تلك االستراتيجياتكل حكومة على تنفيذ بغية إعانةومساعدة على بناء القدرات 

 على دعم املؤسسات اإلقليميـة، مثـل االحتـاد          منظمة العمل الدولية أيضاً    وتعمل  -٦١
مث إن  . لى الفقـر  القضاء ع يف جهودها الرامية إىل     االقتصادية اإلقليمية،   واجلماعات  األفريقي  

 وسـيلة  يتيحج املنسقة عرب البلدان، ُهلتبادل االستراتيجي والنُّبتسهيله ل التعاون اإلقليمي،   هذا  
  .)١١٩(استراتيجية التنمية الوطنية لكل حكومةصلب التوظيف يف عنصر إلدراج 

شراكة مع اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا        باليقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،      و  -٦٢
إعـداد  باشر عمليـة     أفريقيا    بلداً ٣٥إىل    تقنياً  دعماً ،وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل    

. )١٢٠( األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      على أسـاس  وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل وطنية      
القطرية سـبل   احلكومات   يتيح لفرادى  للدعم والتنسيق الدوليني     هذه املبادرة منوذجاً   وتقدم
  . الفقر اليت تواجههامشاكل ملعاجلة األكثر مالءمةتيجيات سترااال تنفيذ

__________ 

)١١٦( Martin Medina, “Globalization, Development, and Municipal Solid Waste Management in Third 

World Cities” in Private Sector Involvement in Solid Waste Management (Deutsche Gesellschaft 

für Zusammenarbeit, 2005). 
 Oscar Fergutz, Sonia Dias and Diana Mitlin, “Developing urban waste management in Brazil انظر )١١٧(

with waste picker organizations” in Environment and Urbanization, vol. 23, No. 2, (October 

2011), p. 23. 
 ILO, Decent Work Country Programsانظر )١١٨(

www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/index.htm. 
: انظر منظمة العمل الدولية، املكتب اإلقليمي ألفريقيا على الرابط الشبكي )١١٩(

www.ilo.org/public/english/region/afpro/addisababa/activities/coopau.htm. 
 Economic Commission for Africa, Sustainable Development Report on Africa, (Addisانظـر  )١٢٠(

Ababa, 2008) . 
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ك الدويل وموئل األمم املتحدة     ائتالف عاملي أنشأه البن    عبارة عن  )١٢١(حتالف املدن و  -٦٣
من سلطات  التحالف  ويتألف  . طتهأنشفيه إدارة وتنفيذ      املدن األعضاء  تتوىل،  ١٩٩٩ عام يف

، ومنظمات غري حكوميـة،     إمنائيةة، ووكاالت   من مجيع أحناء العامل، وحكومات وطني     مدن  
ويقـدم  . ةاحلـضري يف املنـاطق    فقر  للتصدي لل ومؤسسات متعددة األطراف تكرس عملها      

 ترقيـة بـرامج   : سية، هي رئييف ثالثة جماالت    مساعدة تقنية   ملدن واحلكومات   التحالف إىل ا  
احلـضرية  ملتعلقة بالتنمية    املدن، والسياسات الوطنية ا    تطويراألحياء الفقرية، واستراتيجيات    

ىل أربعة  إالوطنية  للسلطات  أو  املدن  سلطات  إىل    الذي يقدمه  دعمال ستندوي. واإلدارة احمللية 
مجيع  لفائدةأن تكون ملتزمة بتحسني مدهنا واحلوكمة احمللية        جيب عليها   : معايري أساسية هي  

حبيـث  تنفيذاً كامالً   الحات  تنفذ إص أن   طويل األجل؛     شامالً اًد هنج أن تعتم ؛   فيها املقيمني
لحكومات احمللية عن طريـق     لتعزيز هوامش احلركة املتاحة      على نطاق واسع؛     تعود بالفائدة 
  . ال مركزياً تصرفاًاملوارد التصرف يف

  التوصيات  -سادساً  

 مـن   متزايدعدد  احلضري على   فقر  اليطرحها  لكي يتسىن معاجلة املشاكل اليت        -٦٤
  :ينبغي اختاذ التدابري التالية، مليالسكان على الصعيد العا

حقوق اإلنسان لفقـراء احلـضر      كفالة  اإلقرار بعدم قابلية الفصل بني        )أ(  
ة احلقوق على مجيع املـستويات      ااحلاجة إىل بذل جهود هادفة وشاملة وقائمة على مراع        و

  ؛من أجل تعزيز حقوق اإلنسان لفقراء احلضر
املشاركة وتعزيز  على  احلقوق و مراعاة  ى  تعزيز سياسات التنمية القائمة عل      )ب(  

 لفقراءلاملكفولة   تراعي حقوق اإلنسان  إمنائيةينبغي تنفيذ سياسات    و. أساليب احلكم الرشيد  
يشمل ذلك تلبية احلد األدىن من أبسط االحتياجات،        و. وكرامتهم وحرياهتم مراعاة كاملة   

. كرامة وحرية بضر للعيش   مثل احلصول على خدمات عامة ذات نوعية، حيتاجها فقراء احل         
. أنفـسهم احلـضر   يقع يف صلب هذا املسعى االرتقاء مبستوى املشاركة السياسية لفقراء           و
ليب احلكم الرشيد بإشراك األهايل املعنيني يف احلياة السياسية يف          اتبني التجربة أن تعزيز أس    و

 فإنـه  ،نسانيتجزأ من حقوق اإل  الوضع السياسات، عالوة على أنه يساهم يف إعمال حق    
 الـيت تكتـسب علـى املـستوى احمللـي         ملعرفة  او. التنميةاملوجهة لتحقيق   هود  اجلعزز  ي

مـا تكـون    فكـثرياً   .  يف عملية وضع الـسياسات     مهمة للغاية واملعوقات  باالحتياجات  
 ناجعة مبثابة حلول  يف اخلدمات    لسد النقص فقراء  احلضر ال سكان   يطورهااالبتكارات اليت   

يف األحوال  الفقراء املهمشني   احلضر  سكان  مث إن مشاركة    .  واسع  نطاق تطبيقها على ميكن  
علـى غـرار    األجل الطويل،   يف  املبادرات  اء  مقومات بق قد يعزز    العادية مشاركة حقيقية  

  ؛السابقالفصل  يف اليت سيقتبعض األمثلة تبّين من  ما
__________ 

 .www.citiesalliance.org: انظر املوقع الشبكي )١٢١(
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 ونـة املر إىل ضـعف     نظراًف.  االجتماعي األمانالترويج إلنشاء شبكات      )ج(  
غـري   أو   غري مستقرة  للمجتمعات احمللية احلضرية الفقرية حيث فرص العمل         ةاالقتصادي
ألمـان  ا ينبغي إنشاء شـبكات  ود،، وحيث ُيْصرف معظم الدخل يف ما يقيم األ  مضمونة

 إطالقوينبغي  . بعد الصدمات للتعايف   أفضل   جمهزة جتهيزاً املعيشية  االجتماعي جلعل األسر    
البطالة أو الوظـائف الَعَرضـية      ظروف   مع   التكيفعلى  احلضر  ء  مبادرات تساعد فقرا  

  ؛ والكوارثاملضمونةغري الرمسية واألجور اليومية غري  أو

 إىل  نظـراً ف. االستثمار يف رأس املال البشري    وذلك ب  احلضرمتكني فقراء     )د(  
ذ تـدابري  ، ينبغي اختـا  املهاراتتدين  قلة فرص التعليم اجليد و     بني األجور املتدنية و    الصلة

لتعليم والتـدريب   وميكن أن يكون ل   . احلضرلالرتقاء مبستوى رأس املال البشري لفقراء       
 تـأثري كـبري   مستقرةتعزيز فرص احلصول على أجور أعلى ووظائف  بغية نياملهين اجليد 

  ؛ الطويلعلى املدىاحلضر فقراء لدى فقر المن التخفيف على 

ذات أبعاد متعددة   احلضري  فقر  ال أن خماطر  بإدراك. تطبيق هنج متكامل    )ه(  
، والصحة العامة، والتعليم، واألمن الغذائي،      احلضريوتستلزم تدخالت تشمل التخطيط     

 من ذلك، تطبيـق     ينبغي، بدالً و. )١٢٢(هنج جمّزأ اتباع  من املهم جتنب    يكون  ،  وأمور أخرى 
.  تقـدير  لضمان وصول فقراء احلضر إىل اخلدمات العامة األساسية على أقل         هنج متكامل 

، مثل االسـتثمار يف البنيـة التحتيـة         بشكل متوازي  تدابري   يكون ذلك بتنفيذ عدة   وقد  
خدمات الصرف الصحي، وتعزيز التدريب املهين،      واحلصول على املياه    لتحسني إمكانية   

 للجهود الراميـة إىل زيـادة    أيضاً وال بد من إيالء أولوية.وبرامج االئتمان البالغ الصغر 
ـ   من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت،     فرص اإلفادة    الكفيلـة  دابري  عالوة على الت

  ، مبا يف ذلك النساء والشباب؛شيهمتبإدماج الفئات شديدة الضعيفة أو شديدة ال

قـد يكـون أنـسب      طويل األجل   اعتماد هنج   ف. تعزيز التعاون الدويل    )و(  
. احلـضري فقر  للتصدي لل  ةاملطلوبألبعاد املتعددة القطاعات    ا و إلحداث اآلثار املنهجية  

قصد توجيه االستثمار األجنيب    ب الدولية   اجلهود اإلمنائية إىل تنسيق   ماسة   حاجة   مثة،  ليهوع
. التبذيرتسمح بتفادي    أكرب و  اً تأثري حتدثاحلقوق إىل حيث ميكن أن      مراعاة  القائم على   

ان الناميـة الـيت      البلد إذ بإمكان  أيضاً مثمراًبني بلدان اجلنوب    فيما    التعاون يكونوقد  
تتبـادل الـدروس املـستفادة      أن   احلـضري يف جمال التوّسـع     تواجه حتديات مشاهبة    

  ؛)١٢٣( فيما بينهاواالستراتيجيات الناجحة

__________ 

 .٢٠٠٧ حالة سكان عاملانظر تقرير صندوق األمم املتحدة للسكان،  )١٢٢(
 احتادات سكان األحيـاء الفقـرية، انظـر         لالطالع على مناقشة بشأن اآلثار اإلجيابية لتشجيع التبادل بني         )١٢٣(

 ).Millennium Project (مشروع األلفية
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هذه التدابري   مجيع   تأخذأن  ينبغي  و. الضعيفةلفئات  ل إيالء اهتمام خاص    )ز(  
وضع الـسياسات،   لدى   احلوكمة، مبا يف ذلك      أساليبيف  بعني االعتبار   املنظور اجلنساين   

املسائل اجلنـسانية   ب مع االهتمام بوجه خاص    اخلدمات،   عند تقدمي اإلدارة العامة، و  يف  و
، النساء غري مدفوعة األجر يف جمال تقدمي الرعاية        أعباءو على نوع اجلنس،     القائمالعنف  ك

أن تؤخذ   إيالء اهتمام خاص الحتياجات األطفال واملسنني واملعاقني      ويلزم أيضاً   . والتمييز
لتمييـز  شـكال ا  لتصدي أل أن توضع برامج متكاملة ل    ، و هذه االحتياجات بعني االعتبار   

  ؛االنتماء اإلثين والدين وغري ذلكالطبقة وأساس  على ة القائمة، ال سيما تلكاملتعدد
 سواء كـان    -التشديد على األدوار احلساسة لكل طرف من األطراف           )ح(  
 يف تعزيز كرامة    - أو من اجملتمع املدين أو من القطاع اخلاص           أو حكومياً   أو إقليمياً  دولياً

. ، ال سيما املنتمني إىل الفئـات املهّمـشة واملستـضعفة           حقوقهم اإلنسانية  فقراء احلضر 
ـ             مـوارده   اًفبإمكان اجملتمع اإلمنائي الدويل على سبيل املثال حشد معارفه وجتاربه وأحيان

لدولة تقوم بالدور األهم يف تنفيذ السياسات       داث، غري أن ا    األح حللتصدي ملشاكل جنو  
  .والنظم اليت تتيح األمن للشباب واألطفال يف املناطق احلضرية

تركيـز   سكان احلضر بسرعة على الصعيد العاملي، فـإن          منو إىل استمرار    ونظراً  -٦٩
 متتعهم الكامل حبقوق اإلنسان األساسية جيـب أن تـصبح أولويـة يف              االهتمام لضمان 

 سوف يكون من الـضروري    و.  على الُصُعد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل      لاملستقب
إجيـاد   التحتيـة، و   يشمل تطوير البىن  احلضر  سكان   علىفقر  المن  للتخفيف  اعتماد هنج   

ومـن  .  الفقـراء وتعلـيمهم    األهـايل االجتماعي، واالستثمار يف متكني     األمان  شبكات  
 على  جليعاحقوق اإلنسان   مراعاة  ية يقوم على    هنج يف التنم  اتباع  سواء بسواء   الضروري  
وامليـاه  احلقـوق يف الـصحة   على ممارسة احلضر  فقر يشكلها اليت   التهديداتحنو فعال   

احلـضر   املشاركة السياسية لفقراء     حتسني، فإن   اًوأخري. واملأوى والغذاء والتعليم والعمل   
 تنـشأ عـن   جلة املشاكل اليتمعاالعمود الفقري لالستراتيجيات الرامية إىل    هو  املهمشني  

  .احلضريفقر التعاظم 

        


