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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  احلضر  وميثل فقراء   . احلضر
وظلـت  . )٢(باستمرار التوسع احلضري، األمر الذي جيعل الفقر ظاهرة حضرية أكثر فأكثر          

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

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

 ،٢٠١١مارس  / آذار ٢٥املؤرخ   ١٦/٢٧ يف قراره    ،طلب جملس حقوق اإلنسان   قد  و  -٢
إىل اللجنة االستشارية إجراء دراسات شاملة، حبسب االقتضاء، تتناول فقراء املناطق احلضرية            

وأفضل املمارسـات يف   محايتهم   لتحسنيتيجيات  سترااعهم باحلق يف الغذاء، مبا يف ذلك        متُّوَت
،  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   
  .)٤()A/HRC/AC/8/5(دراسة أولية بإعداد ذو الفقار، 

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

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

  .التاسعة لكي تعرضها على جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية والعشرين

__________ 

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

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

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

هلامة خـالل   يود فريق الصياغة املعين باحلق يف الغذاء أن يشكر تشامني كيم وسونكيو إمي على مسامهتهما ا                )٤(
املنظمة الدوليـة   /ويشكر فريق الصياغة أيضاً احلركة العاملية للمنظمة الدولية لألمهات        . إعداد هذه الدراسة  

 .لرفعة شأن األمهات على إرسال تعليقاهتا القيمة
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  أسباب الفقر يف املناطق احلضرية  -ثانياً  

  التوسع احلضري وضعف البىن التحتية  -ألف  
 يتسم هبا الفقر يف املنـاطق احلـضرية أن البلـدان            اليتاملعاصرة   اخلصائص   إحدى  -٤

توسطة الدخل تتحمل العبء األكرب من سكان املدن الفقـراء،          املالبلدان  املنخفضة الدخل و  
 يف العامل يعيشون يف البلدان احلضرفقراء ثمانون يف املائة من  ف:حسب األرقام احلالية واملتوقعة

، ٢٠٣٠ عام وحبلول. ضرياحلنمو معدل للتسجيل أعلى  وسيستمر العامل النامي يف ،)٥(النامية
 يف املائة منهم يف     ٨٠يف العامل يف البلدان النامية،      احلَضريني  سكان  ال يف املائة من     ٩٣سيعيش  

األساسـية  واخلـدمات   قدرة املدن على توفري البىن التحتية       غري أن   .)٦(اوحدمهأفريقيا وآسيا   
ـ  يف املائة مـن      ٧٨ حنو   كان ،٢٠٠١في عام   ف. )٧( التوسع احلضري  وتريةُتجارِ   مل سكان ال

  .)٨( يف املائة يف العامل املتقدم٦  قارنة بباملالبلدان منواً يعيشون يف أحياء فقرية، أقل  يف احلضريني
وتتفاوت البلدان النامية من حيث معدل الفقر يف املناطق احلـضرية ألن التوسـع                -٥

لت املدن يف بلدان العامل املتقدم  بالقوى اليت شكَّ   نةًاحلضري اآلن خمتلف السرعة واملدى، مقار     
حالة سكان  فاالجتاه احلايل، الذي يصفه تقرير صندوق األمم املتحدة للسكان املعنون           . اليوم

 بـالنمو   لتوسع احلضري، أسرع وأوسع مدى مقارنةً     من ا " املوجة الثانية " بأنه   ٢٠٠٧العامل  
وقد كانت املوجة األوىل تدرجيية نـسبياً،       . ماليةاحلضري الذي شهدته أوروبا وأمريكا الش     

فعلى مدى قرنني من الزمن، زاد      . ١٩٥٠ حىت عام    ١٧٥٠ عام، من حنو عام      ٢٠٠ودامت  
 مليون  ٤٢٣ يف املائة من السكان، إىل       ١٠ مليون نسمة، ونسبتهم     ١٥عدد سكان املدن من     

لتوسـع  مـن ا  املوجة احلالية   ويف املقابل، تتسم    .  يف املائة من جمموع السكان     ٥٢نسمة، أو   
فنمو سكان احلضر يف العـامل النـامي سيـستمر يف           . ر احلجم نسبياً  َباحلضري بالسرعة وكِ  

)  يف املائة من جمموع السكان١٨حنو ( ١٩٥٠يف عام  ماليني نسمة ٣٠٩من لينتقل االزدياد 
  .)٩() يف املائة٥٦حنو ( حسب التوقعات ٢٠٣٠ نسمة حبلول عام مليارات ٣,٩إىل 

__________ 

)٥( Baker, “Urban poverty”, p. 2. 
 United Nations Population Fund (UNFPA), State of World Population:صندوق األمم املتحدة للسكان ) ٦(

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        املعيشية  األسرة  ) املوئل(ة  يعّرف برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشري      )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    (املساكن املشيدة مبواد غري متينة؛ وانعدام أمن احليازة         ؛ و ) الواحدة أكثر يف الغرفة   أو
: انظر صندوق األمم املتحدة للـسكان     ). وضع احليازة اآلمن أو احلماية من اإلخالء محاية فعلية أو متصورة          

UNFPA, State of World Population 2007. 
 .٧املرجع نفسه، الصفحة  )٩(
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 املوجة الثانية من التوسـع      دفعتخمتلفة   اقتصادية   - واجتماعية   دميغرافيةوهناك قوى     -٦
ففي أوروبا وأمريكا الشمالية، جلب التصنيع أعداداً كبرية من سكان الريـف إىل             . احلضري

 من نـصف معـدل   قلَّل أَمثِّلكن اهلجرة إىل املناطق احلضرية ُتو. العملفرص  املدن حبثاً عن    
حلايل يف البلدان النامية، علماً بأن النمو الطبيعي للسكان وإدماج الضواحي يف املدن،             النمو ا 
حتظـى  فإذا كانت املدن الضخمة     ويف الواقع،   . )١٠( اجلزء األكرب من النمو احلضري     ُيشكّالن
تركـز يف املـدن     يمن النمو احلضري    قدراً كبرياً    تظهر أن    البحوثأكرب عادةً، فإن    باهتمام  

  .)١١(األصغر حجماً يف مجيع بقاع العامل الناميوالبلدات 

   العوملة وتشتت اجملتمعات الريفيةاآلثار الضارة املترتبة على  -باء  
فقـراء  البني  بدرجة مرتفعة   أدت آثار العوملة يف املدن إىل جعل الفوارق اجللية            - ٧

، مثالً،  ففي األحياء الفقرية  . )١٢( أكثر حدة  األعلىوسكان املدن ذوي الدخل     احلضريني  
لوس أجنلوس مبا يف ذلك النامية على السواء، البلدان يف املدن الكبرية يف البلدان املتقدمة و 

، يعيش  "تفاقم الالمساواة " أو غريها من املدن حيث أدت العوملة إىل           ونيويورك ونريويب
وجـد  ت،  ويف البلدان املتقدمة  .  البنايات الشاهقة الباهظة الثمن أو بينها      قريباً من الفقراء  

 يعيـشون يف  نالـذي من املدن الصناعية جاليات من العمال املهاجرين األجانب كثري    يف
  .أوضاع فقر

 وحبثاً عن العمل يـؤدي  للتعليمال شك أن انتقال سكان األرياف إىل املدن طلباً       و  - ٨
  كالًالعامل قد جعلويذهب بعض الباحثني إىل أن االندماج املتزايد القتصادات . دوراً مهماً

مـن النمـو والفـرص      من املدن الكبرية واملدن الصغرية هي اجلهات الرئيسية املستفيدة          
نشاط اقتصادي، فإن الناس يسريون     يوجد  ؛ وملا كانت فرص العمل تزداد حيث        )١٣(املتاحة
 ما زادت كثرياًللصعاب، واحلضر ضت العوملة فقراء عّروقد . العمل يف املدناألمل يف  وراء  

ضت سيادة القـانون، خاصـة      احلوكمة، وقوَّ  وفرضت حتديات أمام  ،   حدة اجلليةالفوارق  
األصـعب  أصبح مـن    قد   على املستوى الدويل     ةتدفق املخدرات والسلع غري املشروع      أن

  .)١٤(التحكم فيه

__________ 

)١٠( Deniz Baharoglu and Christine Kessides, “Urban poverty” in A Sourcebook for Poverty Reduction 
Strategies, vol. 2, chap. 16 (Washington, D.C., World Bank, 2002), p. 127. 

 .UNFPA, State of World Population 2007, p. 3: صندوق األمم املتحدة للسكان )١١(
 James Holston and Arjun Appadurai, “Cities and Citizenship”, Public Culture, vol. 8انظـر  )١٢(

(Winter 1996). 
 .UNFPA, State of World Population 2007, p. 8: صندوق األمم املتحدة للسكان )١٣(
 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة  )١٤(
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اقتلـع  نقدية قـد    إلنتاج حماصيل   مزارع كبرية   حتويل املزارع الصغرية إىل     مث إن     - ٩
. )١٥( حـضرية منـاطق  مـن منـاطق ريفيـة إىل    يةاحملل اجملتمعات أفرادمن كثرياً  كذلك  

الفيـضانات  يف ذلـك    مبـا   (ألخطار تغري املناخ    شديدة التعرض أيضاً    واجملتمعات الريفية   
، اليت هتدد باستمرار مصادر     )والعواصف االستوائية واجلفاف والكوارث الطبيعية األخرى     

 وميكن يف هناية املطـاف  .)١٦( شخص يعتمدون حالياً على زراعة الكفاف مليار ١,٣  رزق
اهلجرة القسرية إىل املـدن     إىل  إىل تشتت اجملتمعات الريفية و    أن تؤدي شدة التعّرض هذه      

  . عن الفرص املتاحةحبثاً

  السليمة واالفتقار إىل اإلدارة ، التخطيط احلضريسوء  -جيم  
يـة   إنفاذها سياسـات التنم    عندزادت حكومات املدن هذه املخاطر سوءاً أحياناً          -١٠

وقد جاء يف االستراتيجية الدولية للحد من       . تتضمن استثمارات أجنبية  كثرياً ما   احلضرية اليت   
 خطر الفيضانات السريعة نظـراً إىل     تزيد من الكوارث أن سياسات التنمية احلضرية كثرياً ما        

 يفضي، األمر الذي    احلضرينيفقراء  الذ دون مشاركة    نفَّط هلا وتُ  خطَّ ما يُ  أن السياسات عادةً  
  . إىل تشريدهمأيضاً
بطريقـة  التلبية الفعلية لالحتياجات احمللية     "مسؤوليتها عن   يف  الدولة   سلطات   وختفق  -١١

كـز  من مرا وبينما تكون املدن أقرب جغرافياً      . )١٧("على املشاركة والشفافية واملساءلة   تقوم  
لفقر يف املناطق احلضرية  نظرياً فرصاً أكرب للوصول إليها، فإن ا   السلطة السياسية، وتوفر من مث    

عـن  ويف كثري من األحيان، ال تدير املدن والبلدان النمو          . يستثين أغلبية كبرية من املشاركة    
.  وشركات القطاع اخلـاص     املعيشية  وتقدمي اخلدمات إىل األسر    السليمة اإلدارة   طريق اتباع 

 على قدرات   و السكاين نمالضغط  ملواجهة  وال ُتنقَّح السياسات أو ال ُتنفَّذ سياسات جديدة         
وإضافة إىل السياسات غري املالئمـة      .  احلضرية دارةاإلعاجلة حاالت فشل    ملقطاع اخلدمات و  

 الفساد والشروط التنظيمية املرهقة يف املدن إىل         أيضاً على الصعيدين املركزي واحمللي، يؤدي    
لة فرص االلتحـاق    أوجه خمتلفة من احلرمان، مثل نقص البىن التحتية واخلدمات البيئية، وق          "

ولذلك فتحـسني اإلدارة    . باملدارس واحلصول على الرعاية الصحية، واالستبعاد االجتماعي      
  .)١٨("الفقراء احلضريني وحتسني فرصهم وأمنهماحلضرية شرط ضروري لتمكني 

__________ 

)١٥( State of the World’s Indigenous Peoples (United Nations publication, sales No. 09.VI.13), pp. 
229-230. 

 :Economics of Climate Adaptation Working Group, Shaping Climate-Resilient Developmentانظر  )١٦(
A Framework for Decision-Making (2009). 

 .UNFPA, State of World Population 2007, p. 67: صندوق األمم املتحدة للسكان )١٧(
)١٨( Baharoglu and Kessides, “Urban Poverty”, p. 109. 
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   وحقوقهم اإلنسانيةاحلضر،سوء أحوال فقراء   -ثالثاً  

  ء، واحلق يف الغذاء الغذاجودةانعدام األمن الغذائي وتدين   -ألف  
 إىل بدائل ذات قيمة تغذوية ضـئيلة      على اللجوء   الفقراء  املرتفعة   أسعار الغذاء    ُتجرب  -١٢
 يف أسـعار الغـذاء منـذ    ة احلـاد ات االرتفاعفقد أدت . )١٩(قيمة تغذوية أي  ليست هلا    أو
أسـعار  ويف الواقع متيـل     .)٢١( شخص مليارإىل زيادة عدد اجلوعى ليتجاوز       )٢٠(٢٠٠٦ عام
الفقـرية  املعيـشية   الفقر ألن كثرياً من األسر      هلا على   أكرب تأثري مباشر    إىل أن ينصب    لغذاء  ا

ورمبا يكـون ارتفـاع     . للغذاءأجزاء أكرب من إنفاقها     تعتمد على الدخل الزراعي وختصص      
 مليون شخص على الـصعيد      ٤٣,٧    بعدد الفقراء   من   قد زاد    ٢٠١٠أسعار الغذاء يف عام     

  .)٢٢(رياً غري متناسب على من هم فقراء أصالًالعاملي وأثر تأث
 كلياً تقريباً على املعامالت  ونعتمدي م ألهن غذاء خاصة بتقلب أسعار ال    ر هؤالء ويتضر  -١٣

ارتفـاع  ، وإنتاج حماصيلهم الغذائيةالنقدية للحصول على الغذاء بسبب قدرهتم احملدودة على      
عن شراء كميات   ن، الذين كثرياً ما يعجزون      احلضريوقراء  فالأما  . تكاليف نقل املواد الغذائية   
  .)٢٣(يف أمنهم الغذائيأثر كبري األسعار الستقرار  فيكونكبرية من الغذاء وختزينها، 

قارنة باملنـاطق   وكماً بامل املتاحة يف املناطق احلضرية أكثر تنوعاً       فاألغذية  وعموماً،    -١٤
سبياً، عادة ما يـدفعون أسـعاراً       بيد أن سكان احلضر، رغم وفرة العرض هذه ن        . )٢٤(الريفية

فقـراء  الوهذا يعين أيـضاً أن      . أعلى تشمل تكلفة النقل على طول سالسل التوزيع املعقدة        
  .)٢٥(أسعار املواد الغذائية أكثر من غريهماحلضريني يتأثرون بالتغيريات يف 

__________ 

 .”IFPRI, “Living in the Cityانظر املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية،  )١٩(
، على سبيل املثال، أدت سلسلة من الصدمات املناخية، مبا حلقها من تـوترات يف الـسوق                 ٢٠١٠يف عام    )٢٠(

العاملية يف الفترة املمتدة بـني      وقيود على الصادرات، إىل تقليص اإلمدادات الغذائية ومضاعفة أسعار القمح           
 يف املائـة يف     ٧٣وارتفعت أيضاً أسعار الذرة على الصعيد العاملي بنسبة         .  وهناية العام  ٢٠١٠يونيه  /حزيران

 .٢٠١٠يونيه /األشهر الستة اليت تلت حزيران
 ).٢٠١٢واشنطن العاصمة، " (مراقبة أسعار الغذاء"انظر البنك الدويل،  )٢١(
)٢٢( 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. 

 Armando Mendoza and Roberto Machado, “The escalation in world food prices and itsانظـر   )٢٣(
implications for the Caribbean”, Project Documents collection, Caribbean Development Report, 

vol. 2 (Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2009). 
 .”IFPRI, “Living in the City: انظر املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية )٢٤(
 Alberto Zezza and Luca Tasciotti, “Urban agriculture, poverty, and food security: Empiricalانظر  )٢٥(

evidence from a sample of developing countries” in Food Policy, vol. 35, No. 4 (2010). 
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 احللولويؤدي توافر أنواع الوقود األحيائي وتقلب أسعار النفط وعدم مالءمة             - ١٥
وعـالوة  . )٢٦(السياساتية إىل الضغط على أسعار السلع األساسية وزيادة تقلب األسعار         

لتخفيـف مـن    لاملتأثرة استراتيجيات تأقلم    املعيشية   ال تتبع األسر      فكثرياً ما  على ذلك، 
 شبكات ما زالتو.  تغذيتهايفإنفاقها على املواد الغذائية و  يف  أمنها الغذائي و  التدهور يف   

  .)٢٧(اًأيضاألمان ضعيفة 
. احلـضر  حيصل عليه فقـراء      ذي ال غذاءالهو مدى جودة     الشواغل األخرى    أحدو  -١٦

على قدر كـاف    فاحلق يف الغذاء، على النحو الذي ُعّرف به أعاله، ال يقتصر على احلصول              
. تغذويـة أيـضاً   العلى الغذاء املناسب من الناحية      يشمل احلصول    بل   من السعرات احلرارية  

يـشار إىل  كثرياً مـا  و( يعانون سوء التغذية     حرماناً مزمناً األساسية  املغذيات   فاحملرومون من 
وقد يكون عدم حصول    . لألمراضعرضة  أكثر  جيعهلم  ، األمر الذي    ")اجلوع اخلفي   "  ذلك ب 
 مشكلة نظراً إىل أن أمناط التغذية يف املناطق احلضرية          التغذية على ما يكفي من      احلضرفقراء  

اليت تتضمن قدراً أكـرب      االعتماد على املواد الغذائية اجلاهزة أو املصنعة         ترتع أكثر فأكثر إىل   
  .)٢٨(من املغذيات الدقيقةولكن قدراً أقل  احلرارية من السعرات

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف تعليقها العـام        املعنية ب لجنة  التعّرف  و  -١٧
 ، يتاح مادياً واقتصادياً لكل رجل وامرأة وطفل       عندما"، احلق يف الغذاء بأنه يتحقق       ١٢رقم  

 األوقات، سبيل احلصول على الغذاء الكـايف أو         كافةمبفرده أو مع غريه من األشخاص، يف        
 مماثالً إذ يقولتعريفاً هلذا احلق احلق يف الغذاء معين ب مقرر خاص سابق ويقّدم". وسائل شرائه

مباشـرة أو بواسـطة   بـصورة  ا عائق، إما   ودومن دائم و شكل منتظم احلق يف احلصول ب   "إنه  
، على غذاء واٍف وكاٍف من الناحيتني الكمية والنوعية، يتفق مع التقاليـد             مشتريات نقدية 

الثقافية للشعب الذي ينتمي إليه املستهلك ويكفل له حياة بدنية ونفسية، فردية ومجاعيـة،              
عف األمـن الغـذائي     وُض). ١٧، الفقرة   A/HRC/7/5"(رضية وكرمية يف مأمن من اخلوف     ُم

  .الغذاء املتاح هلم يهددان هذا احلقجودة وتدين  احلضرلفقراء 

__________ 

 World Bank and others, “Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policyانظــر  )٢٦(
Responses” (Washington, D.C., 2011). 

 ".مراقبة أسعار الغذاء"البنك الدويل،  )٢٧(
زانيا املتحدة وجود اختالفـات ملحوظـة  يف      مثالً، تبني الدراسات اليت أُجريت يف الكامريون ومجهورية تن         )٢٨(

لقدر األكـرب مـن النـشويات    أمناط استهالك املواد الغذائية بني سكان احلضر وسكان الريف، وال سيما ا     
والسكر والدهون وامللح لدى سكان احلضر باملقارنة بالنظام الغذائي لـسكان الريـف الغـين باألليـاف                 

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

submitted for the Food Africa Internet Forum (2003) .متاح على الرابط التايل: 
  http://foodafrica.nri.org/urbanisation/urbanisationpapers.html. 
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   فرص العمل، واحلق يف العملحمدودية  -باء  
عمـل  ، وت احلـضر فقراء  أعلى عادةً لدى     معدالت البطالة والعمالة الناقصة      تكون  -١٨

ة والعمالة الناقصة وتدين    ولذلك يعاين كثري منهم من البطال     . يف القطاع غري الرمسي   أغلبيتهم  
  . غري آمنةأوضاعاألجور واالفتقار إىل الضمان االجتماعي ويعملون يف 

، لـيس   احلضريةقارنة بباقي اليد العاملة     احلضر بامل  فقراء   لدىبيد أن معدل البطالة       -١٩
احلماية مـن  بقدر ضئيل جداً من بكثري فحسب، بل إن أولئك الفقراء ال ينعمون   عادة  أعلى  

 الرجال  لدى إىل أن البطالة     ٢٠٠٧فقد خلصت دراسة أجراها البنك الدويل يف عام         . طالةالب
 بل إن هذه األرقام أعلى بالنسبة       .الرجال غري الفقراء  لتها لدى   يمثتبلغ ضعف   يف داكا   الفقراء  

ة  يف املائة بالنسب١٢   ب يف املائة من الفقريات عاطالت عن العمل مقارنةً      ٢٥إىل النساء، إذ إن     
 من أمريكا الالتينية إىل أن مهـارات فقـراء           املستقاة وتشري البيانات . )٢٩(إىل غري الفقريات  

 يف املائة من    ٧٠فإن املهارات املنخفضة توجد لدى       -غريهم  ن مهارات   مبكثري  احلضر أقل   
 يف املائة مـن القـوة العاملـة         ٥٠بينما توجد لدى    البالغني يف القوة العاملة،     احلضر  فقراء  
 هم يضطرون إىل  ، ف منخفضة ذوي مهارات    االًّم عُ احلضروملا كان كثري من فقراء      . )٣٠(يةالكل

اليت كثرياً مـا تكـون يف       وهذه األعمال املؤقتة،    . مباشرة أعمال غري مستقرة مقابل أجور متدنية      
  .تبعاً لذلك، قد تتغري من موسم إىل آخر، ومن املعتاد أن تتقلب األجور الرمسيغري القطاع 

نصاً حمدداً علـى    من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان       ٢٣املادة   من   ١الفقرة   وتنص  -٢٠
 شروط عمـل عادلـة       حرية اختيار عمله، ويف    احلق األساسي لكل شخص يف العمل، ويف      

، ميع األفرادجل"أن أيضاً على  ٢٣املادة  من ٢الفقرة   وتنص.  احلماية من البطالة   ومواتية، ويف 
 ٢٣ املادة    من ٣، بينما تنص الفقرة     "يف أجر متساو على العمل املتساوي     دون أي متييز، احلق     

كفل لـه وألسرته عيـشة الئقـة       ت يةرضُمو ة عادل مكافأةلكل فرد يعمل احلق يف      "على أن   
  ونـادراً  ".وسائل أخرى للحماية االجتماعية   عند االقتضاء، ب  ،   وُتستكمل ،الكرامة البشرية ب
  . يف اإلعالناملبينةية لتحقيق نوعية احلياة  كافاحلضرتكون أوضاع فقراء  ما

  عدم تكافؤ فرص التعليم، واحلق يف التعليم  -جيم  
 حمدوديـة ظهـر أن  يرتبط احلق يف العمل ارتباطاً وثيقاً باحلق يف التعليم؛ فاألحباث تُ           -٢١

مة لتعليم اجليد تعين أهنم ال يستطيعون اكتساب املهارات الالز        احلضريني ل فقراء  الفرص تلقي   
وتشري دراسات من الربازيـل مـثالً إىل أن         . دخالًأكثر ثباتاً وأعلى    للحصول على وظائف    

__________ 

)٢٩( World Bank, “Dhaka: Improving Living Conditions for the Urban Poor”, Bangladesh 
Development Series, Paper No. 17 (Dhaka, The World Bank, 2007), p. 22. 

)٣٠( 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. 
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فئـات  الاألجـور بـني     فوارق   يف   ميكن أن تفسر السبب   اجليد   فرص تلقي التعليم     حمدودية
وقد ترتبط هـذه األمنـاط      . )٣١(ي بدرجات خمتلفة  االجتماع اليت تعاين من التهميش   ختلفة  امل

 لُّقَ أَزيليف بعض األحيان؛ فالوالدان ذوا املهارات املتدنية واملستوى التعليمي اهلباألجيال أيضاً 
  .)٣٢(الفقر عند البلوغختلو من  هلم حياة تضمنرا ألطفاهلما فرصاً مناسبة قدرة على أن يوفّ

ومعدل االلتحاق بالتعليم يف املناطق     املتعلقة باإلجناز التعليمي    رقام  األ ما ختفي    وكثرياً  -٢٢
، فـإن التعلـيم     وعلى وجه اإلمجال  .  الفقراء ايتضرر منه أوجه انعدام املساواة اليت      احلضرية

أقرب إىل   تكون   ، ألن املدارس  ثنائية احلضري والريفي   يف مصلحة اجلانب احلضري من       بُّيُص
 اختالفات شديدة بني قدرة الفقراء بيد أنه توجد يف الواقع. )٣٣(األماكن اليت يعيش فيها الناس    

معدل التحاق فقراء   أن  وهذا صحيح إىل حد     . املوسرين يف االلتحاق باملدارس اجليدة    درة  قو
، مقابل ارتفاع ذلك املعدل يف املناطق الريفية واملناطق    كثريةيف أماكن   يتناقص   بالتعليم   احلضر

  .)٣٤(احلضرية األخرى
حمدودة بـسبب   ص حصول األسر الفقرية يف املناطق احلضرية على التعليم اجليد           َرفُو  -٢٣

ذات املعيـشية  ال تستطيع األسـر  كثرياً ما رغم أن التعليم جماين،   فأوالً،  .  عدة شائعةعوامل  
واللـوازم  تحمل التكاليف غري املباشرة مثل الزي املدرسـي والكتـب           ت أنالدخل احملدود   

 من األطفال   الكثريثانياً، نسبة االنتقال من االبتدائي إىل الثانوي ضعيفة للغاية، ألن           . املدرسية
ن صعوبة القرارات   بّي، األمر الذي يُ   املعيشية يغادرون املدرسة إلجياد عمل لزيادة دخل األسرة      

 عدد كـاف  يوجدثالثاً، قد ال . )٣٥( الفقرية اختاذها احلضريةاالقتصادية اليت يتعني على األسر   
يف كيبريا، وهو   احلضرية، كما هي احلال     جملموعات السكان الفقرية    من املدارس متاح أصالً     

 ١٤بينمـا توجـد      ه أن إحدى الدراسات أظهرت  فقد  . أحد أكرب األحياء الفقرية يف نريويب     
 املرافق ال تستطيع    فإن جمانية ميكن قطع املسافة إليها سرياً على األقدام،          عامةمدرسة ابتدائية   

. )٣٦( طفل يف سن الدراسة يف املنطقة١٠٠ ٠٠٠ طفل من أصل ٢٠ ٠٠٠استيعاب أكثر من 
 حمفوفني  الذهاب إليها والعودة منها   يكون   ما   كثرياًرابعاً، حىت عندما تكون املدارس متاحة،       

 تلك املخاطر   بنيمن  و ؛ال سيما يف املناطق احلضرية الفقرية أو يف املدارس نفسها         و،  باملخاطر
لـسكان   فإن جودة التعليم املتاح جملموعـات ا       ،وأخرياً. )٣٧( املعاملة وإساءةاالعتداء اجلنسي   

__________ 

 Omar Arias, Gustavo Yamada and Luis Tejerina, “Education, Family Background and Racialانظر  )٣١(
Earnings Inequality in Brazil” (Inter-American Development Bank, 2003). 

)٣٢( Department for International Development (DFID), “Ending Child Poverty” (London, 2002). 
 .UNFPA, State of World Population 2007, p. 28: صندوق األمم املتحدة للسكان )٣٣(
)٣٤ ( Eduardo López Moreno and others, State of the World’s Cities 2006/7 (UN-HABITAT, 2006), p. 128. 
 .UNFPA, State of World Population 2007, p. 18،  للسكانصندوق األمم املتحدة )٣٥(
)٣٦( 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   )٣٧(

(November 2002), p. 13سكان؛ وصندوق األمم املتحدة لل: UNFPA, State of World Population 2007 ؛
 Human Rights Watch (HRW), “Failing Our Children Barriers to the Right to: ومنظمة رصد حقوق اإلنسان

Education” (2005). 
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فمثالً، أشارت استقصاءات أُجريت من مرتل إىل آخر        . احلضرية الفقرية عادة ما تكون أدىن     
يف حيدرأباد وسكندرأباد يف اهلند إىل أن رداءة نوعية املدارس والتدريس هي عامل رئيـسي               

 أن هذه التحديات اليت     جتدر اإلشارة إىل  و. )٣٨(بإخراج أطفاهلا من املدرسة    يف قرارات األسر  
  .تؤثر على البنات أكثر من تأثريها على األوالدواجه احلق يف التعليم ت

 يف تعليقهـا    ،احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التعليم    املعنية ب لجنة  الف  عرُِّتو  -٢٤
 بأنه حق من حقوق اإلنسان يف حد ذاته ووسيلة ال بد منها إلعمال احلقوق               ،١٣العام رقم   
األداة الرئيسية اليت ميكـن هبـا     " هوو" حق متكيين "أن التعليم   بجنة أيضاً    الل سلِّموُت. األخرى

للكبار واألطفال املهمَّشني اقتصادياً واجتماعياً أن ينتشلوا أنفسهم من الفقر وأن حيصلوا على             
بيد أن عـدم املـساواة يف       . "نهم من املشاركة الكاملة يف جمتمعاهتم احمللية      مكّالوسائل اليت تُ  
من قـدرهتم   بالتايل   من هذا احلق، و    ّدُحي من الفقراء احلضريني على تعليم جيد        حصول كثري 

  .الفقرختلو من على أن حييوا هم واجليل الالحق هبم حياة 

   السكن، واحلق يف السكن الالئقأوضاعسوء   -دال  
هـا  ز الفقراء يف املناطق اليت ال يرغب في        تركُّ السكاين احلضري نمو  الب على أمناط    رتََّت  -٢٥

من خماطر اإلصابة باألمراض ومواجهة الكوارث      لدرجة مرتفعة   ضهم  عّراآلخرون، األمر الذي يُ   
يواجهون كثرياً من التحديات نفسها اليت يواجهها فقراء الريف          "احلضرففقراء  . وانعدام األمن 

 تكـون غـري   وأوضاع معيشية كثرياً ما  يف احلياة اليومية، مع عبء إضايف يتمثل يف االكتظاظ          
يف يعيـشون    -  نسمة تقريباً   مليار ١ -حنو ثلث سكان احلضر يف البلدان النامية        و. )٣٩("صحية

 يف املائة يف أفريقيا     ٧١ الذين يعيشون يف أحياء فقرية حنو        احلضروتبلغ نسبة سكان    . أحياء فقرية 
سـوء   املعيشية من جراء     األوضاع إىل هذه    احلضروُيدفع فقراء   .  يف املائة يف جنوب آسيا     ٥٩و

  .)٤٠( عن عدم التخطيط للتنمية والنمو احلضرينيأداء أسواق األراضي والسكن، فضالً
)  مليون نسمة  ٩٢٤ حنو( يف العامل    احلضرينيسكان  ال يف املائة من     ٣٢وبينما يعيش     -٢٦

 من جمموع سكان األحياء الفقرية يف العامل)  مليون نسمة٥٤( يف املائة ٦فإن يف أحياء فقرية، 
عدد سكان هذه األحياء يف مجيع منـاطق        وسيزداد  . وروبا وبلدان متقدمة أخرى   تعيش يف أ  
 نسمة يف السنوات الثالثني املقبلة ما مل ُتتَّخذ إجراءات حازمة أو ملموسـة              ملياريالعامل إىل   

  .)٤١(لوقف هذا االجتاه

__________ 

 .UNICEF, “Poverty and exclusion”, p. 13: اليونيسيف )٣٨(
)٣٩( Baker, “Urban poverty”, p. 5. 
 .UNFPA, State of World Population 2007, p. 39: ملتحدة للسكانصندوق األمم ا )٤٠(
)٤١( UN-HABITAT, The Human Settlements Statistical Database (2001) متاح على العنوان الـشبكي ،  :

http://ww2.unhabitat.org/mdg/. 
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ـ     احلضر  فقراء  يندر جداً أن ميتلك      هونظراً إىل أن    -٢٧  ثرياًأراضيهم أو مساكنهم، فإهنم ك
يواجهون هتديداً مستمراً باإلخالء، ويتعرضون لسوء املعاملة بسبب الطابع غـري الرمسـي      ما
، وال ميكنهم اسـتعمال     ائتمان اإلجيار، ويواجهون صعوبات أكرب يف احلصول على         تفاقاتال

إىل العدد القليل للغاية     املأزق اهذومرّد جزء كبري من      .)٤٢( أنشطة مدرة للدخل   يفمساكنهم  
 يلزم السياسات اليت تصب يف مصلحة الفقراء يف جمال التوسع احلضري بوصفه منطاً دائماً               من
إدماج الـسكان احمللـيني     إحجام عن   فثمة  .  استراتيجيات تنمية املدن   ه ضمن ه وإدراج قبول

توفري الـبىن    وأإضفاء طابع رمسي على العشوائيات،       دعنال سيما   و،  األكربالفقراء يف املدينة    
  . أو حتسني قوانني حيازة األرض،األساسيةالتحتية 

لكـل  " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان علـى أن          ٢٥املادة   من   ١الفقرة  تنص  و  -٢٨
خاصـة علـى     الصحة والرفاهة له وألسرته، و     يكفي لضمان شخص احلق يف مستوى معيشة      

وتتناول ". لضروريةااخلدمات االجتماعية   صعيد   وامللبس واملسكن والعناية الطبية و     صعيد املأكل 
يف تعليقها العـام    باملزيد من التوضيح،    احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،     املعنية ب لجنة  ال

 السكن الالئق بأنه يشتمل على أمن احليازة، واحلصول         ، وتصف  احلق يف السكن الالئق    ،٤رقم  
لقدرة على حتمل التكاليف،    على اخلدمات واالستفادة من البىن التحتية، والصالحية للسكن، وا        

احلضريني عـن   لفقراء  لغري أن حتقيق مستوى املعيشة هذا       . )٤٣(واملوقع الشامل، والتناغم الثقايف   
  .)٤٤(هو ضرب من التحدياملعايري هذه تأمني سكن الئق هلم يستويف طريق 

   واحلق يف مياه الشرب،سوء مرافق الصرف الصحي، واحلق يف الصحةحالة   -هاء  
ن أفهو  فأما األول،   . عامةبثالثة أمناط   احلضرية الفقرية    ما تتصف املستوطنات     اًكثري  -٢٩
 مرتفعة من ناحيـة     املدن، األمر الذي ُيحّمل السكان تكاليف     تشكل حافة    املستوطنات   هذه

أيضاً تتشكل  املستوطنات  فهو أن   وأما الثاين،   . لذهاب إىل أعماهلم  من أجل ا  التنقل والوقت   
، )٤٥(، مثل مدافن القمامة أو املواقع الصناعية      بيئياً آمنة من مناطق غري     القرببيف مراكز املدن    

األمـراض املعديـة   مبا يف ذلـك  (سلبية  لعواقب صحية  بوجه خاص   السكان حيث يتعرض 
رافـق امليـاه    البنية التحتية مل   عدم كفاية بسبب  ) وأمراض اجلهاز التنفسي وأمراض اإلسهال    

أيـضاً  جداً  وترتفع  . ضاع معيشية تتسم بالتركيز الشديد    باالقتران مع أو  والصرف الصحي   
 ارتفاعاً  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /فريوس نقص املناعة البشري   انتشار  معدالت  

ورغـم حتـسُّن فـرص    .  يف املائة يف بعض املدن٥٠شديداً يف املناطق احلضرية، إذ تتجاوز    
ميكن معدالت اإلصابة باملرض والوفاة     فإن  ضرية،  احلصول على الرعاية الصحية يف املناطق احل      

أن تكون أعلى حىت من ذلك لدى األشخاص الذين يعيشون يف أحياء فقرية باملقارنة مبثيلتها               
__________ 

)٤٢( Baker, “Urban poverty”, p. 6. 
 .www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/Documents.aspx: انظر أيضاً )٤٣(
 .موئل األمم املتحدة )٤٤(
)٤٥( Baker, “Urban poverty”, p. 9. 
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 يف مناطق   احلضريونفقراء  الما يستوطن    فكثرياً وأما النمط الثالث،     .)٤٦(سكان األرياف لدى  
ث أخرى حيث يؤدي عدم كفاية املوارد       األرضية وكوار هنيارات  الأشد عرضة للفيضانات وا   

  .ان إىل أن يكون من األصعب إعادة تأهيلهاموشبكات األ
تشري إىل أن املناطق احلضرية لديها يف املتوسط مؤشرات صـحية       وتوجد أدلة كثرية      -٣٠

يتضح أن مثة فـوارق     النظر إىل تفاصيل املؤشرات،     بولكن  . أفضل منها لدى املناطق الريفية    
احلضريني يعانون فقراء ال االقتصادية املوجودة يف املدن، وأن   -لفئات االجتماعية   شاسعة بني ا  

  .)٤٧(نظراؤهم يف األرياف، وأحياناً تكون أسوأيعانيها خماطر صحية تشبه تلك اليت 
، مثة أدلة متزايـدة أيـضاً علـى أن          هذه مؤشرات الصحة البدنية     ضافة إىل باإلو  - ٣١

لـدى   منها   احلضرفقراء   لدىاب والقلق، أكثر انتشاراً     خاصة االكتئ واألمراض النفسية،   
، فإن االفتراضات   حباثومع أنه ال بد من إجراء مزيد من األ        .  األعلى ذوي الدخل نظرائهم  

أوضـاع كـثرياً   احلالية تربط بني األمراض النفسية والتوتر الناجم عن شظف العـيش يف     
  .)٤٨(تتسم بالعنف والتهميش  ما
اء الصحية املذكورة آنفاً أن الفقر يف املناطق احلضرية يتشابك مع           ضاف إىل األعب  وُي  -٣٢

.  للغايةتانومنتشربأهنما ضارتان ونوعيِة املاء اهلواء  رداءة  تتسم  ، حيث   يتدهور البيئ المشكلة  
شديد التلوث بسبب حركة املـرور      املرتل   هلواء خارج احلضريون  فقراء  الما يتعرض   وكثرياً  
، التـنفس قة بني اجلسيمات وامللوثات العالقة باهلواء وأمـراض         فقد ُوجدت عال  . والصناعة

اهلنـد  األدلة على وجود أمناط مماثلـة يف  مع تزايد لكن وسيما يف مدن أمريكا الالتينية،      الو
داخل املرتل، بسبب االستعمال الكثيف للوقود الصلب       وُيعتقد أن تلوث اهلواء     . )٤٩(والصني

ة من جانب فقراء احلضر، باالقتران مع التهوية غري الكافيـة  ومواقد الطهي، والنريان املكشوف 
التنفسية احلـادة   يف مآوٍ مبنية بناًء رديئاً، هو أمر يزيد بدرجة كبرية من حدوث االلتهابات              

أن تعتمـد األسـر   احملتمل بدرجة أكرب ومن . )٥٠(واضطرابات االنسداد الرئوي املزمنة بينهم   
والطهـي  ل من الوقود يف تلبية احتياجاهتا مـن اإلضـاءة            على هذه األشكا    يف املدن  الفقرية

  . األعلى دخالًقارنة باألسربامل
__________ 

بأكملـها   يف نريويب    مثيلتها مرتني ونصف   مثالً، تتجاوز نسبة وفيات الرضع يف األحياء الفقرية يف نريويب ب           )٤٦(
 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). 
 Mark R. Montgomery, “Urban Poverty and Health in Developing Countries”, Populationانظـر   )٤٧(

Bulletin, vol. 64, No. 2 (June 2009). 
 ,Naomar Almeida-Filho and others, “Social inequality and depressive disorders in Bahiaانظـر   )٤٨(

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

 .املرجع نفسه )٤٩(
 .مم املتحدةموئل األ )٥٠(
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 األحيان إىل البىن التحتية للميـاه       كثري من يف   احلضرينيفقراء  المستوطنات  تفتقر  و  -٣٣
خارج نطاق الشبكات ويعتمدون على     يعيشون  فهؤالء السكان احملليون    . والصرف الصحي 

 من القطاع اخلاص، مثل آالت البيـع أو احلنفيـات            على نطاق صغري   خدمات لتوزيع املياه  
الفقرية يـدفعون أضـعاف     احلضرية  ويترتب على ذلك أن معظم سكان األحياء        . العمومية

من حيث  أيضاً  املطلقة فحسب، بل    األرقام  ، ليس من حيث     األعلى دخالً يدفعه نظراؤهم    ما
من تكلفة تبلغ    يدفع املقيمون يف العشوائيات      ففي نريويب، مثالً،  . النصيب يف نفقات األسرة   

املعيشية قارنة بالتعريفة الرمسية املفروضة على األسر       الواحدة بامل لوحدة  ل مثالمخسة إىل سبعة أ   
على الفقرية  املعيشية احلضرية   ويف األرجنتني، تنفق األسر     . )٥١( مساكنها بشبكة املياه   وصولةامل

األسـر   يف املائة فقط تنفقهـا      ١١مل إنفاقها مقارنةً بنسبة      يف املائة من كا    ١٦املرافق العامة   
أما سكان كيبريا يف كينيا، وهو أحد أشـهر األحيـاء           . )٥٢( يف املائة  ٢٥ اليت تشكل    األغىن

ستعمال احلنفيات العمومية ساعة يف املتوسط،      الالفقرية يف القارة، فتتجاوز أوقات انتظارهم       
 ٩٣وخمتلفاً   بلداً   ٤٧جريت يف   وجاء يف دراسة أُ   . )٥٣(فةوأكثر من ذلك بكثري يف املواسم اجلا      

يتجاوز  املياهموقعاً أن هذا النمط سائد يف مجيع البلدان؛ فهو يكشف عن أن متوسط أسعار               
 وعـالوة علـى   .)٥٤( مرة١٢السعر املتداول يف الشبكة الرمسية مبا يتراوح بني مرة ونصف و      

  .يف كثري من األحيانبة للمراقهذه املصادر جودة مياه ذلك، ال ختضع 
أن فرص تلقي اخلدمات الصحية يف املناطق احلضرية أفضل منها          هي   املؤملة   ةاملفارقو  -٣٤

فقـراء  ال اخلدمات، بالنسبة إىل     هذهلكن  . يف املناطق الريفية، على األقل من الناحية اجلغرافية       
ق احلضرية يف كثري من     فاخلدمات الصحية يف املناط   . ما تكون باهظة الثمن   كثرياً  ،  احلضريني

 على خدمات   احلضر فقراء   حصول، األمر الذي جيعل     إىل حد كبري   م مبقابلٍ قدَّالبلدان النامية تُ  
 فكـثرياً غري أنه حىت عندما تقدَّم إعانات إلزالة حاجز التكلفـة،   . باهظ التكلفة   أمراً موثوقة

مـع  وبات يف التعامـل     الذين يواجهون صع  الشبكة بعيدة عن متناول فقراء احلضر       كون  ت ما
 مكانياً واجتماعياً يؤثر يف سلوكهم املتعلق بالسعي إىل تلقي           هؤالء مث إن هتميش  . اإلجراءات

 الرعاية الصحية يتوقعون عدم طلـب فقـراء         يمقدمكثري من   الرعاية الصحية حبيث أصبح     
ـ  وصفات الدواء كي يـوفروا    بدهم  ، وعدم تقيُّ  حالتهم العالج إال عندما تشتّد      احلضر ، ه مثن

  .)٥٥(احلرص على سلوك جدي حيقق هلم الصحةوإبداءهم رغبة حمدودة أحياناً يف 
__________ 

 United Nations Development Programme (UNDP), Human Development: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ) ٥١(

Report 2006: Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis (Basingstoke and New 

York, Palgrave Macmillan, 2006), pp. 7, 52 and 83. 
)٥٢( Baker, “Urban poverty”, p. 8. 
 .UNDP, Human Development Report, p. 38: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )٥٣(
)٥٤( 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. 

 .”Montgomery, “Urban Povertyانظر  )٥٥(
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هذا الدسـتور  ينص دستور منظمة الصحة العاملية على احلق يف الصحة، ويعّرف           و  - ٣٥
 حالة من اكتمال السالمة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، ال جمرد انعـدام املـرض            "الصحة بأهنا   

التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه هو أحـد احلقـوق            "، ويعلن أن    "العجز  أو
األساسية لكل إنسان، دون متييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة الـسياسية أو احلالـة                

 إىل التحديات اليت يطرحها على الصحة قلةُ فـرص          وباإلضافة". االجتماعية  االقتصادية أو 
 هبذاالتمتع   على احلضر فقراء   ض قدرة ُتقوَّ الصرف الصحي،    وخدماتاحلصول على املاء    
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية         ١٢املادة  من جديد   احلق، الذي تؤكده    

 حـصوهلم علـى   ضهم للمخاطر البيئية وقلة فـرص       تعرُّمن جراء   واالجتماعية والثقافية،   
  .اخلدمات الصحية

 اإلنسان يف احلصول على     أن حق ،  ١٥/٩حقوق اإلنسان، يف قراره     أكد جملس   قد  و  -٣٦
مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي مستمد من احلق يف مستوى معيشي الئـق              
ويرتبط ارتباطاً وثيقاً باحلق يف أعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية، فضالً              

  .عن احلق يف احلياة ويف الكرامة اإلنسانية

  والتمييُز، واحلق يف املشاركة السياسية واالستبعاُد ،انعدام األمن  -واو  
ويصبح الوصـم   . االستبعاد االقتصادي واالجتماعي والسياسي    احلضر فقراء   عايني  -٣٧

. )٥٦( لكثري من سكان األحياء الفقـرية      مسة من مسات احلياة اليومية    والتمييز الناجتان عن ذلك     
، ويشعرون  كثري من األحيان  هم القاسي، واملتداعي يف      حميطَ من غريهم أكثر  يدرك األطفال   و

الت  أن هذا الوصم يتجلـى يف مقـابَ        حباثن األ بيِّوُت. )٥٧(لقيمتهم الذاتية بأنه انعكاس ُمخز    
فقـد  . التوظيف وفرص العمل اليت يعاين الفقراء التمييز فيها بسبب املكان الذي يعيشون فيه            

ات العمـل الـذين     جريت يف فرنسا، مثالً، أن احتمال اختيار مقدمي طلب         دراسة أُ  أظهرت
 من احتمال اختيار مرشحني مـن       لُّقَالت أَ يسكنون يف مناطق منخفضة الدخل إلجراء مقابَ      

جريت يف ريو دي جانريو أن العيش يف        وباملثل، كشفت دراسة أُ   . )٥٨(مناطق مرتفعة الدخل  
تؤدي وميكن أن . )٥٩( أكرب أمام التوظيف من نوع اجلنس أو االنتماء اإلثين         عائقٌ  هو  فقري حيٍّ
  .اجتماعيةحدوث اضطرابات  إىل أيضاًاألوضاع  هذه

__________ 

 Janice Perlman, “The Metamorphosis of Marginality: Four Generations in the Favelas of Rioانظر  )٥٦(
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 andانظـر  )٥٧(

UNESCO, 2002). 
)٥٨( López Moreno and others, State of the World’s Cities 2006/7, p. 5. 
 .املرجع نفسه )٥٩(
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احلـائزين  املهاجرين والعمال غري ويكون هذا االستبعاد أكرب حىت من ذلك يف حالة           -٣٨
. الذين ال يستفيدون، مثالً، إال من عدد قليل جداً من احلقوق القانونية واخلـدمات             للوثائق  
. خذ بواسطتها القرارات اليت تؤثر فيهم     تَّت اليت تُ  عموماً من العمليا   احلضربعد فقراء   فقد استُ 

التعلـيم والعمـل   فـرص   يف جماالت الـصحة و     بالغاً يعانون حرماناً  احلضروملا كان فقراء    
ن حسِّواملشاركة السياسية، فإن استبعادهم يعرقل قدرهتم على التأثري يف السياسات اليت قد تُ            

  .)٦٠(عارفهم القيمة يف جهود التنميةمب واإلسهاممساءلة املسؤولني احلكوميني، على حياهتم، و
 تتضافر لتهميش الصوت السياسي واملشاركة املدنيـة لفقـراء           عديدة عواملمثة  و  -٣٩

يف الفجوات  ذلك   يتجلى   كمااحتياجاهتم،  مع   احلكومات   جتاوبعدم  يؤدي  أوالً،  ف. احلضر
مة ويعزز فكرة مؤداهـا أن       العقد مع احلكو   تقويضإىل  اخلدمات األساسية،   جمال  القائمة يف   

يوجـد  ثانيـاً،   . )٦١( يف املدن اليت يعيشون فيها     املواطنةليسوا مواطنني كاملي     احلضرفقراء  
الفقراء يف سياسات املدينة ككـل،      احلضريني   عن إدراج احتياجات املواطنني      عزوف جلي 

سوء فهـم   بسبب  أحياناً أخرى   ، و احلضريبسبب الفهم احملدود لنطاق الفقر      أحياناً  وذلك  
إلمساع صناع القـرارات    قد اعتمدت طرقاً    مع أن بعض املدن     ف،  وأخرياً. )٦٢(عالجهكيفية  

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

من انعـدام   قدراً أكرب    ما يواجهون    كثرياًيعين التهميش السياسي أيضاً أن الفقراء       و  -٤٠
 النتـشم ال  مـا   كـثرياً    أن خدمات الشرطة وسيادة القانون       نظراً إىل العنف،  من  األمن و 

 يف اجملتمعات احمللية    جرام؛ ومن مث، فإن نسبة العنف واإل      )٦٤(ز الفقراء املستوطنات حيث يتركَّ  
 احلـضر  آثار العوملة على فقراء      تنعكسوهنا أيضاً، ال    .  ما تكون أعلى   رية عادةً الفقاحلضرية  

 أنه ُيعتقد أن الشبكات الدولية للمخدرات وغريها من االقتصادات          نظراً إىل ،  انعكاساً متناسباً 
  .)٦٥(ة احلوكمة ضعيفتكونغري املشروعة تزدهر حيثما 

__________ 

 .UNFPA, State of World Population 2007, pp. 30-31: صندوق األمم املتحدة للسكان )٦٠(
 Loren B. Landau, “Shaping Urban Futures: Reflections on Human Mobility and Poverty inانظـر   )٦١(

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). 
 . الرامية إىل وقف تدفق اهلجرة من األرياف إىل املدنمثالً، عمليات اإلخالء القسري أو غريها من السياسات ) ٦٢(
تظهر األحباث اليت أجريت يف أوساط اجملتمعات احمللية احلضرية الفقرية وجود معدل مرتفع من املـشاركة                 )٦٣(

 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
 .املرجع نفسه )٦٤(
 . املتحدةمؤئل األمم )٦٥(
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 فقد جاء يف    :ق يف املشاركة السياسية   ينص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على احل      و  -٤١
ون العامة لبلده، إمـا مباشـرة أو        ؤ يف إدارة الش   املشاركة حق   شخصلكل  " أن   ٢١املادة  

وبالنـسبة إىل  ".  سلطة احلكم أساسإرادة الشعب هي    " وأن   ،"حبريةختارون  بواسطة ممثلني يُ  
ثيقـاً مبمارسـات احلوكمـة    سكان املدن الفقراء، يتعلق احلق يف املشاركة السياسية تعلقاً و 

آليات وعمليات ومؤسسات يستطيع    "ف احلوكمة بأهنا    عّرفجدول أعمال املوئل يُ   . احلضرية
 التعبري عن مصاحلهم وممارسة حقوقهم القانونيـة، والوفـاء          عن طريقها املواطنون والفئات   

بـادئ  م مب تتـس يعّرف احلوكمة احلضرية الرشيدة بأهنا      هو  ، و "بالتزاماهتم وتسوية خالفاهتم  
االستدامة والالمركزية واإلنصاف والكفاءة والشفافية واملساءلة واملشاركة املدنية واملواطنة         "

احلضريني  السكان احملليني    ملعظموال تنطبق هذه اخلصائص على الواقع السياسي        . )٦٦("واألمن
قات مـع   ، الذين ال يزال عليهم أن ُيعملوا حقوقهم بالكامل أو أن تكون لديهم عال             الفقراء

  .الشمولوالشفافية وسم باملساءلة اع القرار تتَّّنُص

  األضعفوضع الفئات   -رابعاً  

  البناتالنساء و  -ألف  
 فهن يتعرضن   .الفقراء حتديات صعبة للغاية   احلضر   بني سكان    البناتتواجه النساء و    -٤٢

ة الـسياسية   بشكل خاص، يف فجوة جنسانية يف التعليم واملشارك        ملزيد من التهميش املتمثل،   
ومن هتديدات أمنية، يتعلق كثري     مشاكل الصحة   كما يعانني أكثر من غريهن من       . والتوظيف

  .  باحلياة يف األحياء الفقريةهامن
يف قـوة     يف املائة من الشباب الـذكور      ٥٦,٣نسبة   تاإلمجال، شارك على وجه   و  -٤٣

وكـثرياً مـا تواجـه      . ات يف املائة من الشاب    ٤٠,٨بنسبة  قارنة  بامل،  ٢٠١٠يف عام    العمل،
هـن  الشابات اللوايت يشاركن يف سوق العمل صعوبات أكرب يف احلصول على وظـائف، و           

، تـوظيفهن وحىت عنـد  .  الذكورمنمما يعاين منه نظراؤهن أعلى بطالة معدالت  يعانني من   
  .)٦٧(تكون وظائفهن غري مستقرة وبدوام جزئي وبأجر أقلُيحتمل بدرجة أكرب أن 

اليت يعيشها فقراء احلضر بعداً جنسانياً خاصاً ألهنـا تزيـد           األوضاع   كما تضيف   -٤٤
ومبا أن النساء   . بشكل غري متناسب عبء أعمال الرعاية اليت تؤديها املرأة يف البيت دون أجر            

لرعاية األسرة واإلجناب، فإهنن يتأثرن بشكل خاص مـن         الرئيسي يف أنشطة    يتحملن العبء   
اهلياكل األساسية الرئيسية وخـدمات     خدمات   األساسية و  اتاخلدماحلصول على   حمدودية  

__________ 

 .UN-Habitat, “The Global Campaign on Urban Governance: Concept Paper”, second ed: املوئـل  )٦٦(
(Nairobi, 2002), p. 12. 

 .World Youth Report 2011: Youth and Climate Change (United Nations publication, Sales Noانظر  )٦٧(
10.IV.11). 
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وتسهم هـذه القيـود   . السكن غري املالئم والقيود على احلركةمن املياه والصرف الصحي و   
مجعيها يف زيادة األعباء املتصلة بأعمال الرعاية غري املدفوعة األجر مثل التنظيف، والطـبخ،              

ولألسف، .  الغنب القائم على نوع اجلنس     ايلق بالت ورعاية األطفال واملسنني واملرضى، مما يعم     
  .)٦٨(اًكافيتناوالً  النساء اليت تواجه" الوقتفقر "السياسات بعد مسألة يتناول واضعو مل 
 القائم تعرض النساء يف اجملتمعات احمللية احلضرية الفقرية للعنفت حيتمل بدرجة أكرب أنو  -٤٥

عرضة للعنف  أكثر  ، يف بعض البلدان،     احلضرريات  وتشري األحباث إىل أن فق    . على نوع اجلنس  
قارنة بالريفيات أو النساء احلـضريات ذوات الـدخل   باملشريك  -شخص محيم   من  املرتكب  
 وثيقاً يف بعض احلاالت بارتفاع نسبة       تباطاًأيضاً ار ظلت هذه احلقيقة مرتبطة     وقد  . )٦٩(األعلى

 الصحة العاملية، مثالً، أن النساء اللوايت       اإلصابة بأمراض نفسية؛ وأظهرت دراسة أعدهتا منظمة      
وينـسجم  . )٧٠(عى ألن حتدثهن أنفسهن باالنتحارشريك أْد -من شخص محيم تعرضن لعنف  

  . احلضرفقرياتلدى ذلك مع بعض املؤشرات اليت تبني أن نسبة اإلصابة بأمراض نفسية أعلى 
للمخـاطر  بوجه خـاص    يضاً  عانني الفقر يف املناطق احلضرية عرضة أ      يوالنساء الالئي     -٤٦

أن الفرص املتاحة لنساء األحيـاء الفقـرية        باستمرار  فقد تبّين   . الصحية املرتبطة برعاية األمومة   
قارنة مبن يعـشن يف     باملبكثري  والرعاية السابقة للوالدة أدىن     للحصول على الرعاية قبل الوالدة      

هـو  اإليـدز   ينتشر  لى ذلك،   وعالوة ع . )٧١( الدخل األعلى  بذواتاملناطق احلضرية األخرى و   
النساء والفتيات يف املناطق احلضرية الفقرية مقارنـة        انتشاراً أكرب لدى      بفريوسه عادةً  واإلصابة

بالنساء اللوايت يعشن يف املناطق الريفية ويف املناطق احلضرية األخرى، ورمبا كان ذلك مرتبطـاً               
انتشاراً أكثر  هي كثرياً ما تكون     قابل   ممارسة اجلنس باإلكراه أو مب     أنحبوث من   مبا خلصت إليه    

املقيمات يف   نظرياهتن ذوات الدخل األعلى أو    لدى  النساء يف املناطق احلضرية الفقرية منه       لدى  
 االقتصادية،  -ومثة مؤشرات على أن الفقر، بالنسبة إىل بعض الفئات االجتماعية           . )٧٢(األرياف

وجود معدالت أعلى للممارسة    الفريوس بسبب    قد يرتبط بانتشار هذا      ء،مثل املراهقني والنسا  
   .)٧٣(تلك الفئاتلدى اجلنسية املبكرة واملمارسة اجلنسية باإلكراه أو مبقابل 

__________ 

)٦٨( 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. 
)٦٩( Montgomery, “Urban Poverty”, pp. 10–11. 
)٧٠( World Health Organization, 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 (2005), p. 16. 

)٧١( 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   )٧٢(
Sexual Behaviors Among Young Women and Men in South Africa”, Policy Research Division 

Working Papers, No. 190 (New York, Population Council, 2004). 
 .املرجع نفسه )٧٣(
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يف سـياقات    ،كون النـساء  بفعل   على النساء    احلضريتتفاقم آثار الفقر    كثرياً ما   و  -٤٧
إذا كـان انعـدام     فعلى سبيل املثال،    .  التهميش االجتماعي والسياسي   يواجهن أصالً كثرية،  

األمن يف حيازة األراضي، واملأوى غري الالئق يشكالن حتديني أمام كلٍّ من الرجال والنساء               
كـثرياً  ألهنـن   شـديداً    الفقر يف املناطق احلضرية، فإن النساء يعانني حرماناً          يشونالذين يع 

   .)٧٤( التمييزيةُيحرمن من حقوقهن يف امللكية بسبب األعراف الثقافية واآلليات القانونية ما
يف معـدالت  األوالد والبنـات  بـني  املساواة يتجلى التهميش أيضاً يف عدم    قد  و  - ٤٨

تقّدم العقود املاضية بينما حتقق يف  هوتبني األحباث أن. يف املناطق احلضريةالتعليمي التحصيل 
اخنفضت قد ن هذه املعدالت فإزيادة إمجايل معدل االلتحاق باملدارس يف املناطق الريفية، يف 

 يف  الفقرياتمنط أثر بصورة غري متناسبة على البنات         وهو   ،يف املناطق احلضرية الفقرية   فعالً  
مثـل  ،  البناتوتشري الدراسات إىل أن األعراف االجتماعية اليت تضر مبصلحة          . )٧٥(احلضر

حتـركهن  يف البيت، والزواج املبكر، والقيود املفروضة علـى         التوقعات املتعلقة بدورهن    
 سـرة ال سيما عندما يكـون دخـل األ  وتعيق تعليمهن، صورة مستقلة، هي مجيعاً أمور      ب

   .)٧٦(حمدوداًاملعيشية 

  األطفال والشباب  -باء  
ض األطفال لعوامل قـد تـضر       إن املستوطنات الفقرية بيئات حمفوفة باملخاطر تعرّ        -٤٩

طفـال  لـدى األ  سية  اإلسهال واألمراض التنف  حيدث   فعلى سبيل املثال، كثرياً ما     ؛بصحتهم
األطفال الذين يعيشون يف املنـاطق الريفيـة أو يف          لدى  منها  أعلى  الفقراء بنسبة   احلضريني  

 املتعلقة بصحة األطفال يف املنـاطق       دراساتوكشف مسح لل  . املناطق احلضرية األعلى دخالً   
أن ملتحـدة   التابعة للواليـات ا   لتنمية الدولية   ااحلضرية يف آسيا والشرق األدىن أجرته وكالة        

خرى األناطق املقارنة ببامل يف األحياء الفقرية     مهولبشكل  ارتفاعاً  أكثر  معدل وفيات األطفال    
. )٧٧( يف مـانيال   ال، كما هي احل   أمثالإىل ثالثة   احلاالت   ويصل يف بعض     -من نفس املدينة    

. )٧٨(لألطفـال  الفقراء إىل املرافق أو أماكن الترفيه اآلمنة      احلضريون  سكان  ال ما يفتقر    كثرياًو
احلـضرية  بني املناطق احلضرية الفقـرية واملنـاطق   أوجه عدم املساواة  ويضاف إىل ذلك أن     

__________ 

 UN-Habitat, “Case Study: Women-Headed Households Suffer Disproportionately: موئل األمم املتحدة ) ٧٤(

from Inadequate Housing” (2008)") األسر املعيشية اليت تعليها املرأة تعاين علـى حنـو غـري    : دراسة حالة
 )).٢٠٠٨" (متناسب من السكن غري الالئق

 .موئل األمم املتحدة )٧٥(
 .املرجع نفسه )٧٦(
)٧٧( 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 

)٧٨( UNICEF, “Poverty and exclusion”, p. 13. 
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فقلة فرص تلقي التعلـيم اجليـد       .  منذ حلظة البداية   األطفاليؤثر على    األخرى األعلى دخالً  
قدرة األطفـال علـى اكتـساب       عن طريق إعاقة     ألجيالميكن أن ترّسخ انتقال الفقر بني ا      

  .)٧٩( بعد سن البلوغارات واحلصول على وظائف أعلى أجراًامله
أطفـال  " غري املصحوبني، كاليتـامى أو اهلـاربني أو          يوناحلضريتأثر القاصرون و  و  -٥٠

فكثري من هـؤالء األطفـال      .  التحديات اليت يطرحها الفقر    ، تأثراً أكثر حدة بفعل    "الشوارع
ىل دخل إضايف، يف حني يغادر آخرون بيوهتم إاملعيشية ُيدفعون إىل الشوارع بسبب حاجة األسر 

وبصرف النظر عن األسـباب الـيت       . )٨٠( يف إجياد فرص دخل أفضل     هرباً من االعتداء أو أمالً    
جيعلهم معرضـني   من شبكة محاية اجتماعية، مما      الشارع  ، حترمهم احلياة يف     الشارعإىل  قادهتم  

، ولالستغالل على يـد عـصابات       لالعتداءات البدنية واجلنسية على يد الشرطة     بشكل خاص   
   .)٨١(عيش شاقة دون مأوى مأمونوألوضاع  امة،التسول املنظم أو عصابات التقاط القم

أمثـال  ثالثة  حنو  )  عاماً ٢٤-١٥من الفئة العمرية    (وتبلغ نسب البطالة بني الشباب        -٥١
 ماليني  ٤قدرها   فقد أدت األزمات املالية اليت حدثت مؤخراً إىل زيادة        . البالغنيلدى  البطالة  

، كان عـدد    ٢٠١١يف عام   : ٢٠٠٧عام  ، منذ   يف عدد الشباب العاطل عن العمل     شخص  
الشباب لدى  البطالة  ويف الواقع فإن معدل     .  مليون شاب  ٧٤,٨الشباب العاطلني عن العمل     

 يف فترة ما قبـل األزمـة        املسجلاملستوى  زيد عن   يزال  ي يف املائة ال     ١٢,٧يف العامل والبالغ    
وأفادت منظمة العمل الدوليـة أنـه       ). ٢٠٠٧عام  يف   يف املائة    ١١,٧(ة مئوية كاملة    بنقط

بينهم ومن   - ٢٠١١ عاميف   مليون شاب عاطل عن العمل يف العامل         ٧٤,٧  الباإلضافة إىل   
فقدوا األمـل   قد  شاب  ماليني   ٦,٤ فإن   -عدد متزايد من العاطلني عن العمل لفترة طويلة         

 يف املائة من    ٢٣,٥كما ميثل الشباب    . )٨٢("وا من سوق العمل كلّيةً    عمل وانسحب العثور على   
  . )٨٣(غري الفقراءالعاملني من فقط  يف املائة ١٨,٦، مقابل  العاملنيالفقراءجمموع 

فر املـساكن وخـدمات     االعمالة، وعدم تو  ونقص  لبطالة  ل واملعدل املرتفع واملتزايد    -٥٢
جانيب لـه يف    كأثر  نتيجة الفقر أو     (ةتفكك األسر الدعم، واالكتظاظ يف املناطق احلضرية، و     

، وعدم فعالية نظم التعليم، وحالة عـدم االسـتقرار العامـة يف اجملـال               )كثري من األحيان  
__________ 

)٧٩( DFID, “Ending Child Poverty: the Challenge”. 
 .”UNICEF, “Poverty and exclusionانظر  )٨٠(
 ,Jo Becker, Easy Targets: Violence against Children Worldwide (HRW: انظر أيـضاً . املرجع نفسه )٨١(

2001); and “Off the Backs of Children”: Forced Begging and Other Abuses against Talibés in 
Senegal (HRW, 2010). 

)٨٢( International Labour Organization (ILO), Global Employment Trends: Preventing a deeper jobs 
crisis (Geneva, 2012), p. 84. 

يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، متثل انتفاضات الربيع العريب اليت حدثت مؤخراً أحد العوامل اليت                 )٨٣(
 ،٢٠١٠عام  الكلي يف   الة  البطمعدل  إذ بلغ   . الشبابلدى  تسهم يف مستويات البطالة العالية بصورة مقلقلة        

 يف  ٣٩,٤الشابات  لدى  البطالة  معدل   فيما بلغ    ، يف مشال أفريقيا   ٢٣,٨ يف املائة يف الشرق األوسط و      ٢٥,٥
تقرير شباب  ( World Youth Report 2011 انظر.  يف املائة يف مشال أفريقيا     ٣٤,١املائة يف الشرق األوسط و    

 .)٢٠١١العامل لعام 



A/HRC/AC/9/3 

21 GE.12-13675 

يتخـذ  يف جنوح األحداث الذي     هي أمور ميكن أن تسهم مجيعاً       االقتصادي   - اعياالجتم
وتـشري  . ف الـشباب  تزايد اجلرمية والعنف وتعاطي املخدرات والكحول يف صـفو        شكل  

خصوصاً يف صفوف فقراء    وزيادة عاملية يف معدالت جرائم األحداث،       حدوث  األحباث إىل   
لكوهنم قد تعرضوا بالفعل    فأطفال الشوارع قد يتحولون الحقاً إىل أحداث جاحنني،         . احلضر

وعالوة على ذلك، تواجه املدن يف البلـدان املتقدمـة          .  املباشرة للعنف يف بيئتهم االجتماعية   
خـصوصاً يف أوسـاط     ووالبلدان ذات الدخل املتوسط أزمات تتعلق بتعاطي املخـدرات،          

 إىل حفز   الشباب، مما يهدد بتقويض املكاسب اليت حتققت يف مكافحة الفقر واليت أدت سابقاً            
جـري مـؤخراً     املثال، أظهر حتليل أُ    ففي ريو دي جانريو، على سبيل     . لبلدانالنمو يف هذه ا   

.  عاماً ٢٤ يف املائة من متعاطي املخدرات تقل أعمارهم عن          ٥٧لتقارير املتعلقة باجلرائم أن     ل
  .)٨٤()اجلرائم العنيفةكما تؤدي الزيادة يف تعاطي املخدرات إىل زيادة 

جرامي ألن  تورط األحداث يف سلوك إ    يف   الفقر احلضري    تزايد التوسع احلضري و   ُيسهمو  -٥٣
عالوة على ذلـك،  و. )٨٥(السلوكاألشكال من السمات األساسية للبيئة احلضرية تساعد يف منو هذه   

 ويـؤدي ذلـك     ،بسبب العدد األكرب من فرص العمل فيها      على حنو متزايد    الشباب إىل املدن    ينتقل  
 عرضـة    فحسب بل جيعلهم أيـضاً     )٨٦( وشبكات الدعم االجتماعي   هتمإىل ابتعادهم عن عائال   ليس  

  منحـرفني  "املهـاجرين "للتمييز من جانب سكان املدن األصليني الذين مييلون إىل اعتبار هـؤالء             
  . )٨٧(وتصبح هذه النظرة بدورها مصدراً رئيسياً لسلوكيات األحداث اإلجرامية. بوضوح

  فئات األقليات األخرى  -جيم  
د من الفئات األخرى،    حتديات بالغة لعد  تشكل  إن خماطر الفقر يف املناطق احلضرية         -٥٤
الفقـر  ات ميانبـدي اإلشارة إىل أن البيانات املتعلقة      ومن املهم   .  األشخاص ذوي اإلعاقة   مثل

املعيـشية  الواضح أن األسر    من  لكن  و. )٨٨(خاصة يف البلدان النامية   وواإلعاقة حمدودة نسبياً،    
اآلثار الـيت   مل  وهذه تش  . عدة لعرضة للفقر بسبب عوام   هي أكثر   معاقني  أفراداً  اليت تضم   

املعاقني على األسر غري لألفراد ميكن أن حيدثها العبء املايل اإلضايف لتلبية االحتياجات اخلاصة 
لدى األشـخاص   املستقرة اقتصادياً أصالً، والعالقة بني معديل التوظيف والتعليم املنخفضني          

بصورة من الصعب فإن  ، برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقنيكما أوضحو. )٨٩(ذوي اإلعاقة
__________ 

)٨٤( Kristina Rosales and Taylor Barnes, “New Jack Rio”, Foreign Policy (September 2011). 
)٨٥( World Youth Report 2003: The global situation of young people (United Nations Publication, Sales 

No. E.03.IV.7). 
 .World Youth Report 2011انظر  )٨٦(
 .World Youth Report 2003انظر  )٨٧(
بة مجع بيانات مفصَّلة وتفسري الطريقة اليت تؤثر هبا اإلعاقة يف الفقر داخـل األسـر   قد يعزى ذلك إىل صعو   )٨٨(

 Jeanine Braithwaite and Daniel Mont, “Disability and Poverty: A Survey of Worldانظـر  . املعيشية
Bank Poverty Assessments and Implications”, SP Discussion Paper, No. 0805 (World Bank, 2008). 

 .املرجع نفسه )٨٩(
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 أحيانـاً يـرتبط   يسفر الوصم، الذي    كما  إجياد عمل؛   األشخاص ذوي اإلعاقة    على  خاصة  
وعليه، رغم أن البيانات نادرة وأن هـذه العالقـة          . باإلعاقة، عن هتميش املعوقني يف اجملتمع     

   .)٩٠(بني اإلعاقة والفقر املدقعيبدو وجود عالقة كبرية  هتستلزم املزيد من البحث، فإن
واالستبعاد . أيضاًهم  فقر يف املناطق احلضرية مستضعفون      يعيشون حالة   الذين  املسنون    -٥٥

بلـدان  كثري مـن    ففي  .  بسياقات حمددة ختتلف باختالف الثقافات     رتبطاالجتماعي للمسنني ي  
 الفئـات بينما يندرجون ضد    ، ُيعامل املسنون بإجالل واحترام،      االتينية وآسي ال ا وأمريك اأفريقي

 ويف حني   .)٩١( أخرى، مثل أوروبا الشرقية حيث الدولة مسؤولة عن رفاههم         مناطقاملهمشة يف   
خاصة مـن   و، فإن مثة مؤشرات على أن الفقراء املسنني،         البيانات نادرة يف هذا اجملال أيضاً     أن  
   .)٩٢(للغايةضعيفة فئة سكانية يشكلون ينعمون باحلماية االجتماعية اليت توفرها األسرة،  ال

الوصـم أو التـهميش     ضـحايا   الفئات  فإن  ويف اجملتمعات احمللية احلضرية الفقرية،        -٥٦
وهذه الفئات تشمل األقليات اإلثنية     . احلضريخاطر الفقر   اإلضافيني معرضة بوجه خاص مل    

 بسبب وضـع األقليـة      مث إن هتميش هذه الفئات    . أو الدينية واملهاجرين والطبقات احملرومة    
الرعايـة  وخدمات  وظائف  وال عليمالتأكرب يف احلصول على     صعوبة  ران مع   باالقت،  اخلاصة هبا 
   .)٩٣( هلذه الفئات أمراً أكثر تعقيداًاستراتيجيات البقاء على قيد احلياةميكن أن جيعل الصحية، 

ضعيفة بوجه خـاص يف أوضـاع       وتصبح اجملتمعات احمللية احلضرية الفقرية ككل         -٥٧
أوالً، تتكون اجملتمعـات    .  التهميش على ثالث جبهات    بعد الرتاعات والكوارث بسبب    ما

أكثر من غريها للكـوارث، ولـيس       تكون عرضية   احمللية احلضرية الفقرية يف مناطق مهمشة       
 مثـل   ألحـداث تعرضـها   إمكانية   من   دوال بنية حتتية مناسبة للح    مناسب  لديها ال ختطيط    

 للمجتمعات احمللية احلضرية الفقرية     ثانياً، ال يتاح  . الفيضانات والزالزل واحلرائق والعواصف   
مث إن شـبكات    . )٩٤(الـصدمات تكيفها مع هذه    من اخلدمات لتعزيز    جداً  سوى عدد قليل    

 أو االدخـار، غـري      األمان االجتماعي املتاحة عادة لألسر ذات الدخل األعلى، مثل التأمني         
ما تركَّز املـوارد    كثرياً   ثالثاً، حىت عندما ُتبذل جهود إنعاش،     .  احلضريني فقراءعادةً لل متاحة  

عن اجملتمعات  هذه املوارد وهذا االنتباه     وُتحّول  املدينة  ويركز االنتباه على مناطق أخرى من       
   .)٩٥(احمللية اليت حتتاج إليهما أكثر من غريها

__________ 

 .”Braithwaite and Mont, “Disability and Povertyانظر  )٩٠(
)٩١( Deepa Narayan and others, Can Anyone Hear us? Voices from 47 Countries (New York, World 

Bank, 1999), p. 200. 
 .املرجع نفسه )٩٢(
 Landau, “Shaping Urban Futures” for the treatment of undocumented immigrants in informalانظر  )٩٣(

settlements .   ولالطالع على دراسة حالة إفرادية عن استمرار استبعاد أقليـة الرومـا، انظـرChristian 

Bodewick and Akshay Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro: 

The Case of the Roma (New York, World Bank, 2005). 
 .M. Fay, and others, “Natural disasters and the urban poor”, En Breve, No. 32 (2003)انظر  )٩٤(
 .املرجع نفسه )٩٥(
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  املمارسات اجليدة  -خامساً  
ظمـات   اجملتمع املـدين واملن    مجاعاتبذلت السلطات احمللية واحلكومات الوطنية و       -٥٨

كـي  ل ة والدولي ة واإلقليمي ةالوطنيالصُُّعد  على  شىت   احلكومية الدولية والقطاع اخلاص جهوداً    
  . كثرية الشراكات بني هذه اجلهات الفاعلة أشكاالًتتخذو. حبقوقهماحلضر يتمتع فقراء 

  املدنالسلطات الوطنية وسلطات   -ألف  
قر مثال مفيد على هنـج طويـل        إن اجلهود اليت بذلتها حكومة الصني ملكافحة الف         -٥٩

املوجهة حنو الريف   بدأت احلكومة باستراتيجيتها للتنمية     قد  و. )٩٦(ومتكاملومراحلي  األجل  
املرحلـة الثانيـة    إطار   يف   جرى،  ٢٠٠٠منذ عام   و. مراحلأربع   فاجتازت   ١٩٨٤ يف عام 

 رأس املال    وُشرع يف االستثمار يف    ،نظم الضمان االجتماعي احلضرية والريفية    إنشاء وحتسني   
بتـدعيم وحتـسني    اتـسمت   فقد   ،٢٠٠٦بدأت يف عام    اليت   ،أما املرحلة الثالثة  . البشري

 فهي عبارة   ،٢٠١١ اليت بدأت يف عام      ،أما املرحلة األخرية  و.  رأس املال البشري   استثمارات
 يـة؛ االسـتثمار يف البنيـة التحت     : عن استراتيجية متكاملة جتمع بني ثالثة مكونات، هـي        

االستثمار عن طريق   تمكني السكان احملليني الفقراء     ل الضمان االجتماعي؛ وتدابري     توتدخال
  .يف رأس املال البشري

وابتكرت الربازيل مفهوم امليزنة القائمة على املشاركة وطبَّقته يف مدينة بورتو أليغري        -٦٠
 املواطنني من   وكانت املبادرة هتدف إىل تعزيز املساءلة والشفافية، ومتكني       . )٩٧(١٩٨٩يف عام   

 نمـوذج ويـسمح ال  . صرف هبا ميزانيات البلديـة    أن يكون هلم تأثري أكرب يف الطريقة اليت تُ        
، )فـافيال (ملواطنني ميثلون مجعيات األحياء من مجيع أحناء املدنية، مبا فيها األحياء الفقـرية              

اليت (ار املتاحة   باملشاركة يف اجتماعات يستطيعون فيها التأثري يف كيفية إنفاق أموال االستثم          
 اسـتهالل   منـذ وتشري معظم األرقام،    ).  اإلمجالية  يف املائة من امليزانية    ١٥تبلغ نسبتها عادة    

ففـي  . املبادرة، إىل حدوث حتسن مذهل يف املؤشرات املتعلقة باملاء والـصرف الـصحي            
 األسـر   ، زادت نسبة  املثالاملبادرة التشاركية، على سبيل     األخذ ب السنوات العشر األوىل من     

 يف املائة، وتلك املرتبطة خبدمات صرف ٩٨ يف املائة إىل    ٧٥املرتبطة بشبكة املياه من     املعيشية  
منوذج بورتو أليغـري منذئـذ      اسُتنسخ  و .)٩٨( يف املائة  ٩٨ يف املائة إىل     ٤٦ من   اريمياه اجمل 

__________ 

 Lu Mai, “Poverty Eradication in China: A New Phase” for the China Development Researchانظر  )٩٦(

Foundation, 2011 ،)متاح على الرابط التايل :www.un.org/esa/socdev/csocd/2011/Lu.pdf.( 
)٩٧( 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  )٩٨(

deliberative democratic theory”, Politics & Society, vol. 29, No. 1 (March 2001). 
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 ،)٩٩(ذج حدوده ومع أن هلذا النمو   . مجيع أرجاء الربازيل وباقي أمريكا الالتينية وبقاع أخرى        يف
بالشفافية وحتسني احلوكمة   عند اقترانه بالتزام قوي     فإن مسيت االبتكار والفعالية واضحتان فيه       

  . احلضرباالستثمار يف تثقيف املشاركني من فقراءكذلك  وضريةاحل
الشبكات تدعيم تعزيز احلوكمة احلضرية عن طريق الوطنية باحلكومة قامت ويف تايلند،   -٦١

مكتب تنمية اجملتمعات احمللية    ( احمللية والتعاون معها، بسبل من بينها دمج مكتبني          أو االحتادات 
سـكان  مؤداه تـرك    مع واقع   تتجاوب  ليصبحا هيئة واحدة    ) احلضرية، ومكتب التنمية الريفية   

. من النمو االقتصادي الذي شهدته العقود املاضية      خارج دائرة االستفادة     الفقراء   ينياحلضر احملل 
 بأسعار فائدة منخفضة لتعاونيات     اًقروضيقدم  مكتب تنمية اجملتمعات احمللية احلضرية      ظل  وقد  

اليت ُوظفت يف أنشطة هذه األموال  احمللية اليت أثبتت قدرهتا الكافية على إدارة        االئتماناالدخار و 
. تحسني السكن واالنتقال إىل سكن جديـد      وأنشطة ل لدخل  تتراوح بني أنشطة مدرة ل    شىت،  
توسـيع  الكيفية اليت جرى هبا    حقيقةً هو    )١٠٠(دعه معهد تطوير منظمات اجملتمعات احمللية     أب وما

تعاونيات االدخار الفردية بشبكات أو احتادات أكرب لسكان        الربنامج  فقد ربط   . نطاق الربنامج 
الشبكات فعالـة   هذه  وكانت  . األحياء الفقرية أدارت أموال املنظمات األعضاء فيها وأقرضتها       

جتاوباً مع وأكثر مركزية، األمر الذي جعلها أقرب  القرار الصنع جعلت عمليات ) أ( ألهنا للغاية
ـ يتفاعل  استحدثت وسيلة   ) ب(اليت حددوها بأنفسهم؛    ومع االحتياجات   السكان احملليني     اهب

بفضل قدرة الشبكات علـى     معاً تفاعالً بناًء    سكان احلضر احملليون الفقراء والسلطات البلدية       
علـى  املتخـذة  وض أو الدعوة أو التأثري يف السياسات احلضرية، والتعاون مع املبـادرات     التفا

  . املواردجتميعوفرت سبالً لسكان احلضر احملليني الفقراء لتبادل اخلربات و) ج(مستوى املدن؛ 
. على إمكانية التكامل الناجح بني النقد والغذاء      هو مثال   املكسيكي  الفرص  برنامج  و  -٦٢

من يستحقها من   إىل  مدفوعات نقدية مباشرة    تقدمي  حتويل النقود املشروط هذا يتيح      فربنامج  
كما حتـصل   . إىل املدارس واملستشفيات  اليت ترسل أطفاهلا    الضعيفة  املعيشية الفقرية و  األسر  
االستهالك الغذائي واملكمالت الغذائية لـصغار      تحسني  لح  َناملستحقة على مِ  املعيشية  األسر  

أنه كان للربنامج آثار إجيابيـة علـى منـو          وتشري األدلة إىل    . امل واملرضعات األطفال واحلو 
التغذية احلضرية على السواء، وأن اثر الربنامج يف حتسني         املناطق  األطفال يف املناطق الريفية و    

ماليـني   ٥,٨ حالياً أكثر مـن   الفرصويستفيد من برنامج    . كان نتيجة للمكمالت الغذائية   
سـيما   ري األحباث إىل أن االستهالك، وال     وتش. ئة من جمموع السكان    يف املا  ٢٠شخص أو   

قد  يف املائة، وأن عدد األطفال الذين يعانون سوء التغذية           ٢٢زاد بنسبة   قد  استهالك الغذاء،   
  . )١٠١( يف املائة١٧,٢تراجع بنسبة 

__________ 

 .Brian Wampler, “A Guide to Participatory Budgeting” in Participatory Budgeting, pp. 45–47انظر  )٩٩(
)١٠٠( Celine d’Cruz and David Satterthwaite, “Building homes, changing official approaches”, Poverty 

Reduction in Urban Areas Series, Working Paper, No. 16 (London, IIED, 2005). 
)١٠١( Tuya Altangerel and Fernando Henao, “Mexico: Scaling Up Progresa/Oportunidades – Conditional 

Cash Transfer Programme” (New York, UNDP, 2011). 
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ليـة   العاملي ومنظمات حماألغذيةويف كمبوديا، تعاونت احلكومة الوطنية مع برنامج        -٦٣
اليت األسر املعيشية الفقرية و    الذي يساعد    ،غري حكومية يف تنفيذ برنامج الغذاء مقابل األصول       

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

واألسر الفقرية لألسر ويوفر الربنامج فرص عمل . س احلاجة إليهااحلصول على األغذية اليت متُ
ويعمل الربنامج أيضاً   . حتصل على الغذاء كأجر   أسر  اليت تعاين من انعدام األمن الغذائي وهي        

ـ     وأعلى بناء اهلياكل األساسية      ا إعادة تأهيلها، فضالً عن حتسني الوصول إىل املدارس وغريه
مماثلة بالتعاون مع برنامج    برامج  من احلكومات األخرى    كثري  وتنفذ  . من اخلدمات األساسية  

  .العاملياألغذية 

   والقطاع اخلاصاجملتمع املدين  -باء  
 يف  )١٠٢( الذي وضعه معهـد البحـوث والتـدريب        التجرييبمشروع أورانغي   إن    -٦٤

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

إنـشاء   تنظم جلان سكان احلضر الفقراء لإلشراف علـى          جمتمعيةفاملعهد منظمة   . واحلكومة
تمويلـها  لقيـام ب  ل و ،فعالة من حيث التكلفة   تكون  مجاري حتت األرض    لل  أساسية شبكات

ـ توجيه  املعهد ال ويقدم  . دماتتنقصها اخل وبنائها يف بلدة أورانغي اليت        مـن   ١/١٨وتقين  ال
هـذه  وتدعم الوكاالت احلكوميـة     . الباقيالتمويل  اللجان  تقّدم  ، يف حني     اإلمجايل التمويل

وتـبني  . جلـة يف البنية التحتية، مثل حمطات املعا     األكرب  املبادرة بتوفري التمويل لالستثمارات     
 شـبكة جمـارٍ   ووجود  سيما معدالت وفيات الرضع،      الوالنتائج حتسن املؤشرات الصحية،     

التـهميش  اإلحـساس ب يف ُيعتد بـه    فعالة ومنخفضة التكلفة، وجمتمع حملي يسجل اخنفاضاً      
  .والوصم االجتماعيني

 متكـامالً  هنجاً يف أنغوال    )١٠٣(ا لواند احلضري يف فقر  اللقضاء على    ا مشروعبع  ويتِّ  -٦٥
 امعهإقامة شراكات   واجملتمعات احمللية   مشاركة  احلضري عن طريق    فقر  المن  بشأن التخفيف   

ثـالث  بني  تحالف  ك ،١٩٩٩ عاميف  املشروع، الذي بدأ    وهذا  . لتحسني احلوكمة احلضرية  
اململكة املتحـدة،    -الدولية، وصندوق إنقاذ الطفولة     " كري"منظمة  (منظمات غري حكومية    

يف بلديات  جمتمع حملي   منظمات  ة و يكومح مع وكاالت    اتشراكيقيم  ،  )التنميةوحلقة عمل   
وقد حظي املشروع باالعتراف بفضل هنجـه       . له وزارة التنمية الدولية الربيطانية     ومتوِّ خمتلفة،

، ابأنفـسه األساسية  تدبري بعض اخلدمات    الفقرية   اجملتمعات احمللية احلضرية  ل على   الذي يسهِّ 
__________ 

)١٠٢( 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،  )١٠٣(
www.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx. 
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ه والصرف الصحي، والتخلص من النفايـات، واملـشاركة يف التخطـيط            مثل خدمات امليا  
ويف الوقت  . البلدي، والدعوة إىل رسم سياسات تراعي مصاحل الفقراء على املستوى الوطين          

الفقـرية   اجملتمعات احمللية احلضرية  مع  على التحاور   نفسه، يساعد املشروع احلكومات احمللية      
يف الرئيـسية  والعناصر . حتددهااالحتياجات اليت    تلبية   التجاوب معها عن طريق العمل على     و

وإدارهتا، وخدمات الصرف الصحي    تنسيق خدمات املياه    قيام اجملتمعات احمللية ب   املشروع هي   
؛ وتيسري املشاركة يف    وسائل كسب العيش  وإدارة النفايات؛ ورعاية الطفولة؛ والتدريب على       

  .االدخارمن برامج االئتمان ووإمكانية اإلفادة عملية التخطيط البلدي؛ 
تقود  أن   حملي  جمتمع ميكن جلمعيات كيف   )١٠٤( احتاد مشردي جنوب أفريقيا    ويوّضح  -٦٦

 شبكة من   سيما من خالل إنشاء    الو،  ذاتيةحتسينات على مساكن مبنية جبهود      عملية إدخال   
لـسد  االحتاد  وقد أنشئ   . أفريقيااملستقلة من مجيع أحناء جنوب      واالئتمان  تعاونيات االدخار   

، ميكنهم إىل حد كبري الوفاء مبتطلبـات      ال  الذين  احلضر  فراغ يف خيارات حتسني مساكن فقراء       
ويشترط االحتاد علـى األعـضاء أن يرتبطـوا         .  إعانات السكن الوطنية    لالستفادة من  التأهيل

ملـساكن؛  يساعدهم بتوفري متويل انتقايل حليازة األراضي وبنـاء ا   هو  و. وائتمانبتعاونية ادخار   
املعارف واملهارات واملمارسات   األعضاء بغية زيادة    املدن  األحياء السكنية و  وتسهيل التبادل بني    

ساعدة علـى   امل؛ و ريةالفقداخل اجملتمعات احمللية احلضرية     تلبية االحتياجات املشتركة    من أجل   
فاوض مع  لتمن أجل ا   ومسحها لتحديد االحتياجات ومجيع البيانات    املستوطنات  رسم خرائط   

  .السلطات البلدية؛ وبناء مساكن منوذجية
شراكة بني القطاعني العام واخلـاص      على  مفعم  مثال  هي   )١٠٥(للمياهشركة مانيال   و  -٦٧
. مانيال على املـاء   احلضريني يف   فقراء  الصول  توفري إمكانية حمسَّنة حل    يف    كبرياً  جناحاً تحقق

إىل املنطقة الشرقية مـن     توصيل املياه   ل من احلكومة    امتيازبالشركة  فازت  ،  ١٩٩٧ ففي عام 
هبـؤالء  الـشركة   اتصال  وبفضل  . هم يف املائة من   ٤٠ ميثل الفقراء واليت تضم سكاناً    مانيال،  

اليت ثقافة الشركة   ، جنحت   لإليرادات بوصفهم قاعدة من الزبائن ميكن الركون إليها ومصدراً       
كان احملليني يف توسيع نطـاق      منوذجها القائم على مشاركة الس    كما جنح   تركز على الزبون    

غـري املـشروع،   االسـتهالك  تقليص  يف  البنية التحتية لشبكات املياه ليشمل العشوائيات، و      
هبـا  ميكـن    على الطريقة اليت      مفيداً مثاالًالشركة  وتقدم  . حتقق أرباحاً واحلفاظ على شركة    
زاوجة بينها وبني   املعند  املياه  على  احلضر  حصول فقراء   لتحسني إمكانية   تسخري قوى السوق    

  .القطاع العاممن شريك قوي مبساعدة هنج يصب يف صاحل الفقراء 

__________ 

)١٠٤( 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 Reviewانظر )١٠٥(

and Workshop” (2006) 
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الفقـراء  األشخاص  توجد يف مدن أمريكا الالتينية وآسيا وأفريقيا تعاونيات تنظم          و  -٦٨
حالـة  وتبني  . يعيشون على فرز النفايات ومجعها    و بصفة غري رمسية  الذين يعملون   احلضريني  

، يف الربازيل، كيف ميكن للتعاونيات أن تقيم شراكات مـع           "دة التدوير مجعية االلتزام بإعا  "
. عمل وإدارة النفايـات   احلصول على   يف  احلضر  فرص فقراء   من أجل حتسني    القطاع اخلاص   

 شركات مـن  دعمها مالياًت، و١٩٩٢  ال تستهدف الربح، وقد أنشئت يف عام   )١٠٦(واجلمعية
عي النفايات على تكوين تعاونيات مـن أجـل       القطاع اخلاص تعمل يف الربازيل تساعد جام      

لنفايات اليت يبيعوهنا إىل صناعات إعادة تدوير النفايات وإىل معـاجلي           أفضل ل أسعار  ضمان  
عمل أفضل ودفع أجـور أعلـى       أوضاع  يف توفري   فعالة  التعاونيات  وثبت أن هذه    . النفايات

  .)١٠٧(خرات، وسوى ذلكمدمن التعليم، ومجع بغية نيل مزيد وتوفري فرص أكرب لألعضاء 

  اجملتمعان اإلقليمي والدويل  -جيم  

 لكل مـن     تعاون منظمة العمل الدولية مع اهليئات الوطنية واإلقليمية منوذجاً         يشكل  -٦٩
تعمـل  فعلى الصعيد الـوطين،  . الدعم الدويل والتنسيق اإلقليمي من أجل القضاء على الفقر    

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

، ومساعدة تقنية   خربهتا الفنية  من مكونات استراتيجياهتا للتنمية، وتقدم        رئيساً بوصفه مكوناً 
  .)١٠٨(كل حكومة على تنفيذهاملعاونة ومساعدة على بناء القدرات 

 على دعم املؤسسات اإلقليميـة، مثـل االحتـاد          منظمة العمل الدولية أيضاً    وتعمل  -٧٠
مث إن  . القضاء على الفقـر   يف جهودها الرامية إىل     االقتصادية اإلقليمية،   واجلماعات  األفريقي  

ة ج املنسقة عرب البلدان، يوفر وسـيل ُهلتبادل االستراتيجي والنُّبتسهيله لهذا التعاون اإلقليمي،  
  .)١٠٩(استراتيجية التنمية الوطنية لكل حكومةصلب إلدراج التوظيف يف 

ة مع اللجنة االقتـصادية ألفريقيـا       شراكيف  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     يقدم  و  -٧١
إعـداد  باشر عمليـة     أفريقيا    بلداً ٣٥إىل    تقنياً  دعماً ،لبنك الدويل  وا وصندوق النقد الدويل  

__________ 

)١٠٦( 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 withانظر ) ١٠٧(

waste picker organizations” in Environment and Urbanization, vol. 23, No. 2, (October 2011), p. 23. 
 ILO, Decent Work Country Programsانظر )١٠٨(

www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/index.htm. 
: مي ألفريقيا على الرابط الشبكيب اإلقليانظر منظمة العمل الدولية، املكت )١٠٩(

www.ilo.org/public/english/region/afpro/addisababa/activities/coopau.htm. 
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وتقـدم  . )١١٠( إىل األهداف اإلمنائية لأللفية    مل وطنية استناداً  وتنفيذ استراتيجيات وخطط ع   
احلكومـات لوضـع    كل حكومة مـن      للدعم والتنسيق الدوليني يهيئ      هذه املبادرة منوذجاً  

  .حتديات الفقر اليت تواجههاتتالءم على أفضل حنو مع استراتيجيات 
  األمم املتحـدة يف    ك الدويل وموئل  ائتالف عاملي أنشأه البن   هو   )١١١(حتالف املدن و  -٧٢
مـن  مدن  من سلطات   التحالف  ويتألف  . وتنفذها أنشطته    املدن األعضاء  ديرت و ١٩٩٩ عام

مجيع أحناء العامل، وحكومات وطنية، ووكاالت تنمية، ومنظمات غري حكومية، ومؤسسات           
إىل املساعدة التقنية   التحالف  ويقدم  . احلضريفقر  للتصدي لل متعددة األطراف تكرس عملها     

األحيـاء الفقـرية،    رفع مـستوى    برامج  : دن واحلكومات يف ثالثة جماالت أساسية، هي      ملا
. واستراتيجيات تنمية املدن، والسياسات الوطنية املتعلقة بالتنمية احلـضرية واإلدارة احملليـة           

جيب أهنا  : الوطنية على أربعة معايري أساسية هي     لسلطات  لأو  املدن  ويتوقف دعمه لسلطات    
؛ واعتماد هنـج     فيها مجيع املقيمني من أجل   ة بتحسني مدهنا واحلوكمة احمللية      أن تكون ملتزم  

اخلدمات على  تنفيذاً كامالً من أجل تقدمي      صالحات شاملة   اإل؛ وتنفيذ    وشامل طويل األجل 
  .املواردإضفاء الالمركزية على لحكومات احمللية عن طريق لتمكني النطاق واسع؛ و

  التوصيات  -سادساً  

فقـر  اللتغلب على التحديات اليت يطرحها      من أجل ا  ختاذ التدابري التالية    ينبغي ا   -٧٣
  : من السكان على الصعيد العامليمتزايدعدد احلضري على 

املـشاركة وتعزيـز    على  تعزيز سياسات التنمية القائمة على احلقوق و        )أ(  
. لفقـراء ل لتنمية تراعي بالكامل حقوق اإلنسان   لينبغي تنفيذ سياسات    و. اجليدةاحلوكمة  

. أنفـسهم احلضر  ويقع يف صلب هذا املسعى االرتقاء مبستوى املشاركة السياسية لفقراء           
وباإلضافة إىل أن احلوكمة اجليدة تشكل حقاً ال يتجزأ من حقوق اإلنسان فإنه قد ثبـت                

يف عملية رسم الـسياسات     املتأثرين   اليت تشرك السكان احملليني      أن تعزيز هذه احلوكمة   
قيمة ال تقدر بثمن يف عملية  واملعوقات  وللمعرفة احمللية باالحتياجات    . لتنميةيدعم جهود ا  

فقراء ملـلء   احلضر ال سكان  لدى  ما تكون االبتكارات اليت تنشأ      فكثرياً  . وضع السياسات 
مسامهة تؤدي  وريثما يتم ذلك، قد     . ميكن توسيع نطاقها  قوية  الفراغ يف اخلدمات خيارات     

األجل الطويـل،  يف املبادرات إىل تدعيم مقومات بغاء مشني عادة الفقراء امله احلضر  سكان  
  ؛السابقالفصل  أثبتته بعض األمثلة املضروبة يف وذلك ما

__________ 

 Economic Commission for Africa, Sustainable Development Report on Africa, (Addisانظـر  )١١٠(
Ababa, 2008) . 

 .www.citiesalliance.org: انظر املوقع الشبكي )١١١(
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إمكانية التكيف   إىل ضعف    نظراً.  االجتماعي األمانالترويج إلنشاء شبكات      )ب(  
، ربةمـضط   أوالفقرية حيث فرص العمـل متقلبـة      االقتصادي للمجتمعات احمللية احلضرية     

االجتمـاعي  لألمان   ينبغي إنشاء شبكات     ود،وحيث ُيْصرف معظم الدخل يف ما يقيم األ       
وينبغي وضع مبـادرات    . بعد الصدمات للتعايف   أفضل   جمهزة جتهيزاً املعيشية  جلعل األسر   

على التعامل مع البطالة أو الوظائف الَعَرضية أو غري الرمسية واألجور احلضر تساعد فقراء 
  ؛ املؤكدة والكوارثاليومية غري

 الصلة إىل نظراًف.  من االستثمار يف رأس املال البشرياحلضرمتكني فقراء   )ج(  
، ينبغي اختـاذ تـدابري      املنخفضةبني األجور املتدنية وقلة فرص التعليم اجليد واملهارات         

 نالتعليم والتدريب املهـين اجليـد  وا. احلضرلالرتقاء مبستوى رأس املال البشري لفقراء  
تأثري كبري  قد يكون هلما     ثابتةتعزيز فرص احلصول على أجور أعلى ووظائف        لراميان إىل   ا

  ؛األجل الطويلاحلضر يف فقراء لدى فقر المن التخفيف على 

ذات أبعـاد   احلـضري   فقر  الأن خماطر   فإذا فهمنا   . تطبيق هنج متكامل    )د(  
، والتعليم، واألمن   ، والصحة العامة  احلضريمتعددة وتستلزم تدخالت تشمل التخطيط      

 من ذلك،   ينبغي، بدالً و. )١١٢(هنج جمّزأ اتباع  من املهم جتنب    يكون  ،  وأمور أخرى الغذائي،  
شكل تدابري عدة تطبق على التَّّتايل، مثل االستثمار يف ذلك وقد يتخذ . تطبيق هنج متكامل

زيـز  خدمات الصرف الـصحي، وتع   واحلصول على املياه    لتحسني إمكانية   البنية التحتية   
 وال بد من إيالء أولوية للجهود الراميـة         .التدريب املهين، وبرامج االئتمان البالغ الصغر     

إىل زيادة فرص اإلفادة من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، واختاذ تدابري لـضمان            
  إدماج الفئات الضعيفة أو املهمشة بصفة خاصة، مبا يف ذلك النساء والشباب؛

للتخفيـف  يبني مثال االستراتيجية الوطنية     وكما  . لدويلتعزيز التعاون ا    )ه(  
قد يكون أنسب للتـأثري     طويل األجل   ن اعتماد هنج    فإمن الفقر اليت اعتمدت يف الصني       

. احلضريفقر  للتصدي لل ألبعاد املتعددة القطاعات اليت ال بد منها        لعلى مستوى النظام و   
قصد توجيه االستثمار األجنيب  بلدولية  س احلاجة إىل تنسيق مساعي التنمية ا      وعلى هذا، متُ  

وقـد يثمـر   . القائم على احلقوق إىل حيث ميكن أن يكون له تأثري أكرب وُيتجنب التبذير     
يف بني بلدان اجلنوب مزايا ألن البلدان النامية اليت تواجه حتديات مـشاهبة             فيما  التعاون  

  ؛)١١٣(ت الناجحةتتبادل الدروس املستفادة واالستراتيجياجمال التوّسع احلضري 

__________ 

حالـة سـكان   تقرير صندوق األمم املتحدة للسكان،  (UNFPA, State of World Population 2007انظر  )١١٢(
 ).٢٠٠٧ عامل

لالطالع على مناقشة بشأن اآلثار اإلجيابية لتشجيع التبادل بني احتادات سكان األحيـاء الفقـرية، انظـر                  )١١٣(
 ).Millennium Project( مشروع األلفية
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هذه التدابري  أن ُتدرج مجيع    ينبغي  و. الضعيفةلفئات  ل إيالء اهتمام خاص    )و(  
يف عملية احلوكمة، مبا يف ذلك وضـع الـسياسات، واإلدارة العامـة،       املنظور اجلنساين   

سيما املسائل اجلنسانية، مبا يف ذلك العنف املرتكز علـى نـوع             وإيصال اخلدمات، وال  
ويلزم أيضاً . ل الرعاية اليت تؤديها املرأة يف البيت دون أجر، والتمييز وعبء أعما اجلنس،  

 كما يلزم تعميم هذا االهتمام،      إيالء اهتمام خاص الحتياجات األطفال واملسنني واملعاقني      
التصدي للتمييز املتعدد القائم على الطبقة واالنتماء اإلثين والدين وغري ذلك بواسـطة             و

  .وضع برامج متكاملة

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

احتياجـات الفئـات    وخاصة   -احلضر  وللتأكد من تلبية احتياجات فقراء      . يف املستقبل 
ـ الُصُعد  جيب اختاذ إجراءات شىت على -ر حضري الضعيفة اليت تعيش يف حالة فق     ةاحمللي

سـكان  لـدى   فقر  المن  للتخفيف  اعتماد هنج   وال بد من    . ة والدولي ة واإلقليمي ةوالوطني
االجتماعي، واالسـتثمار يف متكـني   األمان   التحتية، وشبكات    يشمل تطوير البىن  احلضر  

هنج يف التنمية يقوم على     اتباع  ري  وباملثل، من الضرو  . السكان احملليني الفقراء وتعليمهم   
احلقـوق يف   احلـضر   األساليب اليت يهدد هبا فقر      يتناول على حنو فعال     حقوق اإلنسان   

 املشاركة الـسياسية    حتسني، فإن   اًوأخري. واملأوى والغذاء والتعليم والعمل   واملياه  الصحة  
 التغلـب علـى     العمود الفقري لالستراتيجيات الراميـة إىل     هو  املهمشني  احلضر  لفقراء  

  .املتعاظماحلضري فقر اليت يطرحها التحديات ال

        


