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  الدورة الرابعة والستون
  * من القائمة األولية٥٨البند 

      القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخرى
  التمكني القانوين للفقراء والقضاء على الفقر    

  
  تقرير األمني العام    

    

  موجز  
للفقـراء   بشأن التمكني القانوين     ٦٣/١٤٢اجلمعية العامة   أُعد هذا التقرير عمال بقرار        

ــر  ــى الفق ــانوين     . والقــضاء عل ــتمكني الق ــذي يهــدف إىل ال ــهج الناشــئ ال ــر الن ويلخــص التقري
 ويلخـص    ويلقي الضوء على نطاقه التنفيذي ويركـز علـى الـتمكني القـانوين للفقـراء؛               للفقراء؛

املختلفــة يف تعزيــز متكــني األمــم املتحــدة التجــارب الوطنيــة واإلقليميــة ودور هيئــات منظومــة  
  .ء؛ كما يتناول التحديات والدروس املستفادةالفقرا
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  مقدمة    
 بــالتقرير النــهائي للجنــة الــتمكني ٦٣/١٤٢علمــا يف قرارهــا اجلمعيــة العامــة أحاطــت   - ١

ــادل أفــضل  و )١(“تــسخري القــانون لــصاحل اجلميــع ”القــانوين للفقــراء املعنــون   ــة تب أكــدت أمهي
 وطلبـت إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل            .ارسات الوطنية يف جمـال الـتمكني القـانوين للفقـراء          املم

ــة يف هــذا       ــتمكني القــانوين للفقــراء مــع مراعــاة التجــارب الوطني ــرا عــن ال ــة العامــة تقري اجلمعي
  .الصدد

ال تــوفر القــوانني واملؤســسات والــسياسات الــيت حتكــم  يف العديــد مــن البلــدان الناميــة   - ٢
ــة تكــافؤ  الت ــة لقطــاع كــبري مــن الــسكان،   احلفــرص وال الفــاعالت االقتــصادية واالجتماعي ماي

تـرتع بعـض    بـل   . معظمهم من الفقراء، واألقليات، والنساء، وغريهـم مـن اجلماعـات املهمـشة            
واجز والتحيـز ضـد     احلـ القوانني واملؤسسات، بدال من تعزيز النمـو الـشامل العـادل، إىل فـرض               

 م توجـد قـوانني حلمايـة حقـوق الفقـراء واحملافظـة عليهـا، يكـون حـصوهل         وحىت حيثمـا  . الفقراء
ــا  ــا غامـــضا ومعليهـ ــارغالبـ ــا ومكلفـ ــد   . هقـ ــة، حتكـــم القواعـ ــدان الناميـ ــد مـــن البلـ ويف العديـ

ويكون علـى الفقـري أن يقلـق علـى          . واملمارسات واملؤسسات غري الرمسية احلياة اليومية للفقراء      
أو الرشاوى اليت يتعني عليه أن يدفعها مقابـل خـدمات عامـة      حالة احلي الفقري الذي يعيش فيه       

، يواصل الفقري حياتـه عـن   ال ُيقم وزنا لهنظام ظل ويف . احلصول عليها جماناق له   غري كافية حي  
 واالبتكار وخلق هياكل غري رمسية ميكـن أن تـصبح يف            التقليديةمارسات  امل بني   اوجةطريق املز 

سـات التقليديـة تنطـوي    رنني واملما ابيـد أن القـو    . يلتـها الرمسيـة   بعض األحيان أكثر فعالية من مث     
 الذين يواجهـون مـربرات عديـدة      نساء والشبان    على متييز ضد ال    ، يف العديد من األماكن    ،أيضا

  .ومتداخلة الستبعادهم
 امـن خالهلـ  جتـري   عمليـة للتغـيري املنـهجي    بأنـه وميكـن فهـم الـتمكني القـانوين للفقـراء        - ٣

 ومتكينــهم مــن اســتخدام القــوانني للــدفاع عــن حقــوقهم ومــصاحلهم بوصــفهم    محايــة الفقــراء
. هــو وســيلة لتحقيــق غايــة لكنــه أيــضا غايــة يف حــد ذاتــه ف. مــواطنني وعناصــر اقتــصادية فاعلــة

أنه ليس بديال عـن أنـشطة   مع و. تعزيز سيادة القانون إسهام مهم يف التمكني القانوين للفقراء   و
ن مــن تــوفري ســبل ن أن يــصبح شــرطا ضــروريا خللــق منــاخ ميكِّــميكــفهــو ،  أخــرىإمنائيــة هامــة

  .مستدامة للمعيشة والقضاء على الفقر
 قـر حقـوق اإلنـسان، وي    راعـي    ي إمنـائي يف إطار هنـج     جبذوره  التمكني القانوين   يضرب  و  - ٤

ومـن مث فـإن الـتمكني القـانوين يعـزز           .  والتمييـز  واالسـتبعاد بأن الفقـر ينـتج عـن عـدم الـتمكني            

__________ 
  )١(  http://www.undp.org/legalempowerment/report/Making-the-Law-Work-for-Everyone.pdf.  
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القواعـد الـشعبية وينبـع مــن    بيبـدأ  وهـو  ،  وتعزيـز أصـواهتم  تمكني األفـراد واجلماعـات  بـ  التنميـة 
اإلجـراءات القانونيـة   مبـا يف ذلـك    أيضا بأن كل فرد جيـب أن يـصل إىل العدالـة،          قروي. داخلها

ــصاف، و  ــة، وســبل اإلن ــز  بوجــوب اختــاذ  الواجب ــى التميي ــتمكني  و. إجــراء للقــضاء عل ــزز ال يع
بأمهيـة إشـراك اجملتمـع املـدين ومنظمـات          يقوم علـى املـشاركة ويقـر أيـضا          ية  للتنمالقانوين هنجا   

وميكـن ملثـل هـذا النـهج أن يعـزز      .  للفقـراء واملهمـشني  صوتالـ وية واهلاجملتمعات احمللية لكفالة  
دورا حيويا يف حتقيق األهـداف      ؤدي من جهتها    احلوكمة الدميقراطية واملساءلة، اليت ميكن أن ت      

  .  األهداف اإلمنائية لأللفيةهامبا فيدوليا  عليها منائية املتفقاإل
علـى حنـو    الحتكام  ويسعى التمكني القانوين للفقراء إىل إرساء سيادة القانون وكفالة ا           - ٥

 ن شـأن  مو. فقر والتهميش وال  لالستبعاديعاجل األسباب اجلذرية    هو  لعدالة و  ا ىلإمتساو وعادل   
عـل يف اسـتطاعتهم الـدفاع       جين الفقـراء و   ميكِّـ العقـود أن    ل املعيشة واملـأوى واحليـازة و      ُبتأمني سُ 

عـد   بُ ،لتمكني القـانوين، يف هـذا الـصدد       لو. أي انتهاكات حلقوقهم  يف حال وقوع    عن أنفسهم   
ــائي وعالجــي  ــو . وق ــى  فه ــصر عل ــوفري ُســ ال يقت ــصل اُبت ــرص   النت ــؤدي إىل ف ــة وي اف القانوني

  .اقتصادية أفضل للفقراء
التحـرر  ”فعاليـة  ب قـق التمكني القانوين أن حي   بوسع   ،بل املعيشة التركيز على تأمني س   بو  - ٦

عات واجملتمعـات القـانون والتقاليـد،       اوعندما حتترم اجلم  . “التحرر من اخلوف  ”  و “من الفاقة 
 احلمايـة  دون إساءة استخدام السلطة والتحيز والتمييز و       احليلولة و ، احلماية للجميع  ةلاميكن كف 

عنـف    غالبا األسباب اجلذريـة وراء أي قالقـل اجتماعيـة أو           شكل أمور ت  وكلهامن كل ذلك،    
لدميقراطيـة تعمـل بكفـاءة    أيـضا  النظـام القـانوين العـادل والفعـال شـرطا مـسبقا             ميثل  و. أو نزاع 

  . سلميالرتاعاتا التدابري القانونية لتسوية ةتاحإ يتم فيها متكني الفقراء و،وتقوم على املشاركة
  

  قوق اإلنسان والتمكني القانوين للفقراءاإلطار الدويل حل  -والً أ  
فهـو يتجـسد يف   . يعد الفقر من أخطر التحديات اليت تواجه حقوق اإلنـسان يف العـامل             - ٧

ويـرتبط بالوصـمة والتمييـز وعـدم         صورة أشكال متداخلـة مـن احلرمـان يعـضد بعـضها بعـضا،             
صاً يف الــسلع املاديــة وال يقتــصر الفقــر ببــساطة علــى كونــه نقــ.  االجتمــاعياألمــان واالســتبعاد

لكنه يتمثل أيـضاً يف نقـص   . مثل التوظيف وملكية األصول املنتجة واملدخراتاملتاحة والفرص  
 ، والــصحة اجليــدة،اهلويــة القانونيــةالــيت مــن قبيــل  ، االجتماعيــةرياتواخلــاديــة األصــول غــري امل

 والقــدرة علــى ، والقــدرة التنظيميــة،العنــفمــن  و، والتحــرر مــن اخلــوف،والــسالمة اجلــسدية
والفقـراء  .  والعـيش بـاحترام وكرامـة      ،سياسي، والقـدرة علـى املطالبـة بـاحلقوق        التأثري  الممارسة  

عىن النـهج   وُي. همليسوا مجاعة متجانسة؛ حيث تتفاوت أوجه التهميش والتحديات اليت تواجه         
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ج عـن عـدم     بأن الفقر ينت  عن قناعة   اإلمنائي الذي يراعي حقوق اإلنسان يف األساس بالتمكني،         
  .  متعددةاستبعادالتمكني وأشكال 

أهنا ال تستطيع الوصول، على قـدم      كلها تقريبا ب  اليت تعاين من الفقر     تتسم اجلماعات   و  - ٨
 وذلــك يف -وتعززهــا املــساواة، إىل مؤســسات الدولــة وخــدماهتا الــيت حتمــي حقــوق اإلنــسان 

 غري قادرة على التعـبري بالقـدر     يف الغالب أيضاً   تكون و .حالة وجود مثل هذه املؤسسات أصالً     
 أي مظـامل، واملـشاركة يف احليـاة العامـة، والتـأثري      مـن الكايف عن احتياجاهتا، وطلب اإلنـصاف      

األشـخاص الـذين يتعرضـون      ال يقتـصر    و. حيـاة أفرادهـا    اليت تشكل يف النهايـة       على السياسات 
 أي  إنلفحــسب، بــنون علــى هــذا النحــو إىل احلمايــة واحلقــوق الــيت يكفلــها القــا  الســتبعاد ل

ــد مــوارد  ــوق ــدعم  فر هلــم ال حتاتت ــة وال ــة    ظــى باحلماي ــار التراكمي ــسبب اآلث ــى حنــو ســليم ب عل
االحتكـام إىل القـانون تـؤدي       العوائـق الـيت حتـول دون        مما ال شك فيـه أن       و. والتمييزلالستبعاد  

 مـن   السـتبعاد يجـة ل   ميكن النظر إىل الفقر بوصفه سـبباً ونت        ،ومن مث . الستبعادإىل تفاقم الفقر وا   
  . سيادة القانون

األدوات القانونيــة ميكــن أن يــوفِّر والــتمكني القــانوين لألشــخاص واجلماعــات الفقــرية   - ٩
موجـات اجلفـاف، وإزالـة الغابـات،        اليت من قبيل     من آثار تغري املناخ،      املسبقةلحماية  لالالزمة  

لــتمكني تــيح ات نفــسه ييف الوقــو .والتــصحر، وارتفــاع مــستوى ســطح البحــر، والفيــضانات  
ــاخ مثــل أســو    نيــل لفقــراء لالقــانوين  ــل مــشاريع تتعلــق باملن ــدة لتموي ــوناقفــرص جدي  . الكرب

اجلماعـات  قيـام   أمراً حيوياً لكفالة   ، على سبيل املثال   ،تأمني احلقوق املتعلقة باألراضي    لكشوي
واألراضـي  فـرص متويـل الكربـون مـن أجـل إصـالح الغابـات واملـروج           جبـذب   الزراعية الفقـرية    

ــة ــنحو. الزراعي ــق باألراضــي وت   م ــاً تتعل ــراء حقوق ــافؤ  الفق ــرص ك ــى األراضــي   ف حــصوهلم عل
املعيــشة، وحتفيــز التنميــة   زيــادة تــأمني ُســُبل    : أال وهــي،إىل نتيجــة ثالثيــة األبعــاد  ســيؤديان 

 ميكــن أن يــسهم الــتمكني القــانوين  ،ومــن مث. االقتــصادية، واحلــد مــن تركيــز غــازات الدفيئــة  
  .تنمية تتسم باملرونة فيما يتعلق باملناخيف  يف احلد من الفقر على حنو مستدام وللفقراء
 سـواء كهـدف أو   ا حيويـ  االـتمكني القـانوين أمـر     ، يـشكل    ومن ناحية حقـوق اإلنـسان       - ١٠

 بالقـدرة علـى املطالبـة    - بوصفهم أصحاب حق     -، يتمتع األفراد مجيعاً مبوجبه       للتنمية كنتيجة
وألن التمتـــع حبقـــوق اإلنـــسان يـــشمل أيـــضاً تفـــاعالً بـــني املطالبـــة        . حبقـــوقهم وممارســـتها 

واجبـات، يهـدف البعـد املتعلـق حبقـوق اإلنـسان يف التنميـة               ما يتـصل هبـا مـن        باالستحقاقات و 
ــة    ــدرة األطــراف الفاعل ــة ق ــضاً إىل تنمي  بوصــفها جهــات  ، ســواء كــانوا دوالً أو غــري دول  ،أي

  .ليها يف العقد االجتماعي الوفاء بااللتزامات املنصوص عنمسؤولة ع
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وهذه الرابطة األساسية بني حقـوق اإلنـسان والتنميـة، الـواردة يف ميثـاق األمـم املتحـدة                     - ١١
نتائج مـؤمتر القمـة     يف   و ٢٠٠٠واليت أعادت الدول األعضاء التأكيد عليها يف إعالن األلفية لعام           

م النـهج املـؤدي إىل الـتمكني        صـمي مـن    ونتـائج املـؤمترات الدوليـة األخـرى،          ٢٠٠٥العاملي لعـام    
  . القانوين للفقراء الذي بدأ يف الظهور داخل اجملتمع الدويل

 اعترافـاً كـامالً بـأن مفهـوم         )١(ي للجنـة الـتمكني القـانوين للفقـراء        ويعترف التقرير النـهائ     - ١٢
ن الــتمكني القــانوين ميتــد جبــذوره إىل املبــادئ األساســية حلقــوق اإلنــسان الــيت وردت يف اإلعــال   

 ومـا تـاله مـن اتفاقيـات عامليـة وإقليميـة حلقـوق اإلنـسان               - ١٩٤٨العاملي حلقوق اإلنسان لعـام      
يولــد مجيــع النــاس ” ، الــيت تقــول يف اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان١املــادة با ء بــد-الدوليــة 

تكون وتتطلب هذه املعايري الدولية حلقوق اإلنسان أن    . “أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقوق    
. مصونة وحممية علـى حنـو فعَّـال بالقـانون         احلقوق األساسية لكل شخص وأصوله وسبل معيشته        

 وأنـه ينبغـي   ،ويوضح اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أن حقوق اإلنسان كلٌ ال يتجزأ ومترابطـة           
  .ةإيالء األمهية نفسها لكل حق على حد

  
  آليات حقوق اإلنسان لدعم متكني الفقراء    

 ريوجيـ . كل اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان أساساً شـامالً للـتمكني القـانوين للفقـراء             يش  - ١٣
ــراء          ــانوين للفق ــتمكني الق ــدعم ال ــيت ت ــصلة ال ــة ذات ال ــايري الدولي ــد واملع ــز القواع باســتمرار تعزي

وسواء يف سياق اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان أو اإلجراءات اخلاصة الـيت   . وتطويرها
ذل جهـد   فضالً عن احملفل االجتماعي جمللس حقـوق اإلنـسان، بُـ   ، جملس حقوق اإلنسان  خذهايت

 املسائل املتعلقة بالتمكني القانوين للفقراء والقضاء على الفقر، مبا يف ذلـك املـساواة يف                بشأنهام  
  .إىل القضاءالحتكام حق ا
 املقـدم إىل    ٢٠٠٨يره لعـام    وأكد املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، يف تقر          - ١٤

 علـى أمهيــة بــرامج املعونـة القانونيــة اجملانيــة، الـيت تكــون عــادة املــساعدة    ،جملـس حقــوق اإلنــسان 
علـى احلاجـة إىل دعـم عمـل     ، كمـا شـدد    القانونية الوحيدة املتاحة لقطاعات كبرية مـن الـسكان        

قامـة العـدل يف منـاطق وفئـات         إ الراميـة إىل  هتم  ااملنظمات غري احلكومية ونقابات احملامني، ومبادر     
وأشار املقرر اخلاص إىل وجود عوائق خطرية حتول دون         . اجتماعية كانت مهمشة طوال الوقت    

اعترف بأن ال شيء يعّبر عـن  احتكام األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع إىل القضاء، كما           
دقع، ألن أي شـخص يعـاين   ترابطها أفضل من الفقر امل    عن   ال يتجزأ و   كون حقوق اإلنسان كالًً   

  .“)٢(من الفقر املدقع تتأثر حياته سلباً يف مجيع مناحيها
__________ 

  )٢(  A/HRC/8/4, para. 26 -قرر اخلاص يف هذه املسألة بصفته السابقة كمقرر خاص للجنـة الفرعيـة ملنـع     نظر امل
  .(E/CN.4/Sub.2/1996/13)التمييز ومحاية األقليات 
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  التمكني القانوين للفقراء مع إيالء اهتمام خاص للنساء واألطفال    
علــى الــرغم مــن االعتــراف العــاملي مببــدأ املــساواة، وتقــدمي الــدعم لــه، ال تــزال املــرأة      - ١٥

وال يــزال . تعهمــا التــام حبقــوق اإلنــسان اخلاصــة هبمــاوالطفلــة تواجهــان حتــديات حتــول دون مت
ــة، وســوق العمــل،       ــرأة علــى األراضــي، وامللكي ــز وأوجــه التفــاوت يف حــصول امل قائمــا التميي

  . واملرياث، اليت تنشأ غالبا، عن نظم امللكية القانونية والعرفية اليت حترم املرأة من املرياث
: لـى الفقـر تـشمل، بـصفة خاصـة، اجلوانـب التاليـة             والصلة بني متكني املرأة والقضاء ع       - ١٦

مساواة املرأة حبكم القانون، والقـضاء علـى التمييـز ضـدها، الـذي يـشمل اسـتمرار وجـود                    ) أ(
ــا يف كــل مــن النظــام القــانوين الوضــعي والنظــام القــانوين العــريف؛        ــة علن ــة متييزي أحكــام قانوني

ا، مبــا يف ذلــك حمــو األميــة القانونيــة؛     معرفــة املــرأة حبقوقهــا وقــدرهتا علــى املطالبــة هبــ       )ب(
وسـائل االنتـصاف واللجـوء إىل العدالــة وسـبل االنتـصاف، مبــا يف ذلـك سـبل االنتــصاف         )ج(

وهذه اجلوانب مفصلة يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، ويف                     . الدولية
  . أعمال اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

بأن تنتهج الدول األطراف، بكل الوسائل املناسـبة ودومنـا          ) ٢املادة  (وتقضي االتفاقية     - ١٧
إبطــاء، سياســة تــستهدف القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، وبــأن تــضمن الــدول، مــن خــالل   
القانون والوسائل املناسـبة األخـرى، كفالـة التحقيـق الفعلـي ملبـدأ املـساواة بـني الرجـل واملـرأة                      

، واحليـاة  )١١املـادة  (وتتصل بالتمكني القانوين للفقراء املواد اليت تتناول العمل   ). )أ (٢املادة  (
ــصرفية والرهــون        ــروض امل ــة والق ــك االســتحقاقات العائلي ــا يف ذل ــة، مب ــصادية واالجتماعي االقت

، وحالــة املــرأة الريفيــة مبــا يف ذلــك  )١٣املــادة (العقاريــة وغريهــا مــن أشــكال االئتمــان املــايل   
لـــى االئتمانـــات والقـــروض الزراعيـــة، واملـــساواة يف املعاملـــة يف مـــشاريع إصـــالح احلـــصول ع

؛ واملـساواة مـع     )١٤املادة  (األراضي واإلصالح الزراعي، وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي         
الرجل أمام القانون، ومتتع املرأة بأهلية قانونية مماثلة لألهلية اليت يتمتع هبا الرجـل، مبـا يف ذلـك                   

ــرام ا ــات  إبـ ــود وإدارة املمتلكـ ــادة (لعقـ ــرية    )١٥املـ ــات األسـ ــزواج والعالقـ ــساواة يف الـ ، واملـ
  ) . ١٦ املادة(

ــأن احلــق يف التملــك وإدارة          - ١٨ ــرأة ب ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــة بالق ــة املعني ــر اللجن وتق
املمتلكات والتمتع هبا والتصرف فيهـا، هـو يف صـلب حـق املـرأة يف التمتـع باالسـتقالل املـايل،               

وتـرى  . لذي يشكل يف كثري من البلدان، أمرا حامسا بالنسبة لقدرة املرأة علـى كـسب العـيش                ا
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اللجنة نفسها أن أيـة قـوانني متـنح للرجـال نـصيبا مـن املمتلكـات أو املـرياث أكـرب مـن نـصيب                          
  . )٣(املرأة حتد بشدة من قدرهتا على اإلنفاق على نفسها أو على من تعول

والوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية ) ٥١الفقــرة (يجني كمــا الحــظ منــهاج عمــل بــ  - ١٩
ــة العامــة املعقــودة يف عــام    ــة والعــشرين للجمعي أن فقــر املــرأة يتــصل  ) ٨الفقــرة  (٢٠٠٠الثالث

مباشرة بعـدم تـوافر إمكانيـة احلـصول علـى املـوارد االقتـصادية، مبـا يف ذلـك االئتمـان وملكيـة                        
 املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل، وضرورة إعـادة          ويركز املنهاج على  . األراضي واملرياث 

النظر يف القوانني واملمارسات اإلدارية لضمان مساواة املرأة يف احلقوق وحصوهلا علـى املـوارد               
ــصادية ــهاج   . االقتـ ــدعو املنـ ــة، يـ ــذه الغايـ ــق هـ ــان (ولتحقيـ ــدمي ) ٦١و ) ع (٥٨الفقرتـ إىل تقـ

ــا أو بتكلفــة منخفــ   ــة جمان ــة، وال ســيما   اخلــدمات القانوني ــة القانوني ضة، مبــا يف ذلــك حمــو األمي
  . اخلدمات املعدة هبدف الوصول إىل النساء اللوايت يعشن يف فقر

أما شـعبة النـهوض بـاملرأة يف األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة، فتـربز بانتظـام، يف عملـها                         - ٢٠
ات، دور الــتمكني التحليلــي ودعمهــا لعمــل الــدول األعــضاء املعيــاري واملتعلــق بــصنع الــسياس 

القــانوين للمــرأة يف اجلهــود الراميــة إىل التــصدي للفقــر، مبــا يف ذلــك إلغــاء القــوانني التمييزيــة،   
وقـد أبـرزت    . وتعزيز حمو األمية القانونية للمرأة، وإمكانية حصول املرأة على سـبل االنتـصاف            

ريـر عـن دور املـرأة يف        الشعبة الروابط بني الـتمكني القـانوين للمـرأة والقـضاء علـى الفقـر يف تق                
ويــشري التقريــر إىل أن املــرأة عرضــة للوقــوع يف بــراثن الفقــر    ). ٥، الفقــرة A/62/187(التنميــة 

ــها     ــل، من ــن العوام ــدد م ــسبب ع ــوارد املنتجــة؛      : ب ــى امل ــرص احلــصول عل ــساواة يف ف ــدم امل ع
املـساواة يف   والتفاوت يف توزيع املوارد داخل األسرة؛ وشدد التقرير علـى ضـرورة متتـع املـرأة ب                

وسـتتناول الدراسـة االستقـصائية      . سوق العمل واحلصول على املوارد االقتصادية والتحكم هبـا        
، املتعلقة بدور املـرأة يف التنميـة، حتكـم املـرأة بـاملوارد االقتـصادية وإمكانيـة         ٢٠٠٩العاملية لعام   

طـار العـام لـتمكني    حصوهلا علـى املـوارد املاليـة، مبـا يف ذلـك التمويـل البـالغ الـصغر، ضـمن اإل             
  . املرأة اقتصاديا

وسلطت الشعبة أيضا الـضوء علـى مـا ميكـن أن خيلفـه عـدم املـساواة بـني اجلنـسني يف                         - ٢١
القــانون العــريف والتــشريعات العرفيــة، علــى ســبيل املثــال، مــن تــأثري علــى التفــاوت يف توزيــع     

والرجـل احلقـوق نفـسها يف الـزواج         فالقوانني اليت ال متنح املرأة      . املسؤوليات بني املرأة والرجل   
والعالقات األسرية، والطالق، واحلـصول علـى امللكيـة تـسهم يف تبعيـة املـرأة اقتـصاديا للرجـل                    

ــوارد    ــى امل ــساء، نظــرا     . واحلــد مــن فــرص حــصوهلا عل ــضا أن الكــثري مــن الن ــبني للــشعبة أي وت
__________ 

، املتعلقــة باملــساواة يف الــزواج والعالقــات  ٢١التوصــية العامــة للجنــة القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة رقــم      )٣(  
  .٣٥ و ٢٦األسرية، الفقرتان 
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، وغــري مــؤهالت لتركــزهن يف العمــل يف القطــاع غــري الرمســي، ال يتمــتعن بــاحلقوق األساســية 
للحصول على استحقاقات الـضمان االجتمـاعي، وهـي االسـتحقاقات الـيت تـساعد علـى متييـز            

. فنوعية عمل املرأة تؤثر على مدى ما حتصل عليـه مـن اسـتحقاقات             . )٤(العمل الكرمي من غريه   
وأما حصوهلن على املعاشات التقاعديـة الالئقـة فقـد يعوقـه اخنفـاض األجـور وقـصر املـدد الـيت                 

  . تقضيها النساء يف العمل بسبب االنقطاعات املتصلة بتقدمي الرعاية
، يف إطــار جهودهــا املتواصــلة )اليونيــسيف(وشــرعت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة   - ٢٢

، الراميـة  ‘مبـادرة اإلصـالح التـشريعي   ’لتحقيق واليتها اخلاصة لدعم اتفاقية حقوق الطفـل، يف          
قانونيــة الــيت تعـزز املــساواة بــني اجلنــسني، وتــؤدي إىل تغــيريات  إىل التـأثري علــى إنــشاء األطــر ال 

واإلصـالح القـانوين فيمـا يتعلـق حبقـوق          . حقيقية وإجيابية بالنسبة لألطفال على الصعيد الوطين      
الطفل ضروري ألنه ميكن أن يساعد على ترسيخ احلصول على اسـتحقاقات ميكـن أن تـساهم        

تــصادي ضــد النــساء، وحتــسني الظــروف املعيــشية      يف احلــد مــن فقــر األطفــال والتمييــز االق    
لألطفال، ومحاية األطفال من االستغالل التجاري، وتعزيز توفري شبكات الـضمان االجتمـاعي      

  . واألمان الفعالة للفقراء
  

  اإلطار التنفيذي: التمكني القانوين للفقراء  -ثانيا   
جلــاري للــهيئات املنــشأة تــوفر صــكوك حقــوق اإلنــسان املتفــق عليهــا عامليــا والعمــل ا   - ٢٣

ــاري للــتمكني القــانوين      ــها األســاس املعي مبعاهــدات حقــوق اإلنــسان والتوصــيات الــصادرة عن
للفقراء كما ورد يف الفـرع األول، كمـا تـوفر األسـس الالزمـة إلنـشاء إطـار عملـي وتنفيـذي                       

ية بـالتمكني   وقد سامهت اللجنة املعن   . ملعاجلة أوجه الضعف لدى الفقراء والتمكني القانوين هلم       
القانوين للفقـراء يف وضـع اإلطـار بتحديـد ثالثـة جمـاالت للـتمكني ومـا يتـصل هبـا مـن حقـوق                          

حقـوق امللكيـة وحقـوق العمـل، واحلـق يف مباشـرة العمـل احلـر                 : أساسية ملعيشة الفقراء، وهي   
 وترتكز هذه احلقوق علـى إمكانيـة اللجـوء إىل العدالـة بوصـفها عنـصرا         . )٥(واألعمال التجارية 

من عناصر سيادة القانون، وهتيئة اإلطار األساسي واملؤايت الذي ال ميكن بدونه حتقيق أي حـق                
اهلويـة، واملعلومـات،    : والشروط األساسية األربعة للـتمكني القـانوين للفقـراء هـي          . من احلقوق 

  . والصوت املسموع، والتنظيم
  

__________ 
  )٤(  E/CN.6/2009/2 ٣٦، الفقرة.  
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان علـى احلـق يف العمـل، وكـذلك علـى احلـق يف حريـة          ١-٢٣تنص املادة     )٥(  

ــار نــوع العمــل، الــيت تــشمل بــصفة عامــة احلــق يف العمــل احلــر، مبــا يف ذلــك احلــق يف إدارة األعمــال        اختي
  . التجارية
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  إمكانية اللجوء إىل العدالة    
قــانوين دورا هامــا يف دعــم القــضاء علــى الفقــر مبــنح الفقــراء ميكــن أن يــؤدي النظــام ال  - ٢٤

بيـد أن القـوانني الـيت متيـز         . إمكانية احلصول على املزيج املناسب من احلقوق وسبل االنتـصاف         
ــها، ميكــن أن تــشكل عقبــات كــأداء حتــول دون      ضــد حقــوق الفقــراء ومعيــشتهم، أو تتجاهل

توفر اإلصالحات يف قطاع القـانون والعدالـة        ويف هذه السياقات، ميكن أن      . القضاء على الفقر  
األساس للحماية واحلوافز الالزمة لتمكني الفقراء من حتقيق القيمـة الكاملـة لرأمسـاهلم البـشري                

ومع ذلك، ال يكفي إصالح القانون على الورق، يف كثري مـن األحيـان، لتغـيري واقـع                . واملادي
قـضائي يـسهل الوصـول إليـه وبإمكانـه أن جيعـل       وحيتاج الفقراء أيضا إىل نظام قـانوين و      . احلياة

ومـع االعتـراف باألمهيـة األساسـية        . استحقاقاهتم القانونية حقيقية وقابلة للتطبيق وذات مغـزى       
ــة، يركــز اإلطــار التنفيــذي للــتمكني القــانوين للفقــراء أيــضا علــى هياكــل       للوصــول إىل العدال

رات مؤسسات الدولـة الالزمـة لتفعيـل        احلوافز الكامنة، فضال عن قدرات اجلهاز القضائي وقد       
وينبغي أن تركـز التـدابري املتخـذة لتحـسني إمكانيـة اللجـوء إىل العدالـة                 . القانون لصاحل الفقراء  

على وضع مناذج منخفضة التكلفة إلقامة العدل، مع مراعـاة تكلفـة اخلـدمات القانونيـة وسـبل                 
 اخلــدمات ورغبتــهم يف دفعهــا، االنتــصاف القانونيــة، وقــدرة الفقــراء علــى دفــع تكــاليف هــذه 

واالكتظاظ يف نظام احملاكم، وحوافز اجلهاز القـضائي وأجهـزة إنفـاذ القـانون وفعاليـة اآلليـات                  
  .غري الرمسية واآلليات البديلة املستخدمة لفض املنازعات

  
 احلرة األعمال ومباشرة ،والعمالة ،امللكية

 كحــق امللكيــة حبقــوق عــشرة الــسابعة مادتــه يف اإلنــسان حلقــوق العــاملي اإلعــالن قــري  - ٢٥
 مـن  احموريـ  اسـبب  يظـل  امللكيـة  حقـوق   أو هشاشة  ماعدان أن بيد )٦(اإلنسان حقوق من أساسي
 حقــوق علــى االهتمــام تركيــز مــن واهلــدف .)٧(فقــرا البلــدان أشــد يف ســيما ال الفقــر، أســباب
 إىل ناحيـة  مـن  الـسعي  هو ،للفقراء القانوين التمكني جلنة تقرير يف املتوخى النحو على امللكية،
 إمكانيـة  تعزيـز  علـى  أخـرى  ناحيـة  مـن  والعمـل  الفقراء، ألصول القانونية احلماية نطاق توسيع
  .)٨(لممتلكاتل الفقراء متلك

__________ 
  .ت الالحقة مل يسهب يف تناول هذا احلقجدير باإلشارة أن أيا من املعاهدا  )٦(  
  )٧(  Alden Wily, Liz. 2006, Land Rights Reform and Governance in Africa: How to Make it Work in the 21st 

Century. Discussion Paper ،٢٠٠٦أكتوبر /برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تشرين األول.  
، Making the Law Work for Everyone, Vol. II, Working Group Reportsراء، جلنـة الـتمكني القـانوين للفقـ      )٨(  

  ).من النص اإلنكليزي (٧٣الصفحة 
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 .حيـاهتم  عمـاد  األراضـي  علـى  احلـصول  إمكانيـة  ُتعتـرب  ،الفقـراء  من ينلكثريل بالنسبةو  - ٢٦
 سـببا  يكـون  مـا  كـثريا  الطبيعيـة  املـوارد  مـن  هـا وغري األراضـي  علـى  احلـصول  على القدرة فعدم
 .األخـرى  الـضعيفة  والفئـات  للنـساء  ةببالنـس  سـيما  ال احلقوق، من حلرمانا أسباب من رئيسيا
 حيوزهـا  الـيت  امللكيـة  مـن  بـسيطا  جـزءا  إال ليـست  ،املثال سبيل على ،املرأة حتوزها اليت فامللكية
 إىل بوضـوح  تنحـاز  عرفيـة  وترتيبـات  قوانني ،األحيان من كثري يف ، ترسخ احلالة وهذه .الرجل
 أيـضا  يتهـددها  الـيت  األصـلية  الـشعوب  مـن  العديـد  العـامل  أحنـاء  مجيـع  يف هناكو .الرجل جانب
 يعتـرف  ال مـا  كـثريا  الـيت  امللكيـة  حلقـوق  الفضفاض التعريف بسبب احلقوق من احلرمان خطر
 .الوايف النحو على القانون هبا

 والواجبــات احلقــوق علـى  تقــوم وطيـدة  صــالت إرسـاء  علــى امللكيـة  حقــوق وتـساعد   - ٢٧
ــا ــني فيم ــضاء ب ــي اجملتمــع أع ــى الواحــد، احملل ــام إنــشاء وعل ــراف نظ ــادل لالعت  بــاحلقوق املتب

 للفـرد  قانونيـة  هويـة  لتحديـد  أساسا ذلك يكون ما وكثريا .احمللي اجملتمع يتجاوز واملسؤوليات
 اخلـدمات  علـى  صولواحلـ  التصويت يف قاحل ممارسةلكي يكتسب صوتا مسموعا، ويتسىن له       

 األحيــان، مــن كــثري ويف .فيــه كعــضو لــياحمل تمــعاجمل إىل واالنــضمام األساســية واالســتحقاقات
 وهــو الكهربــاء، الــيت مــن قبيــل العامــة املرافقلالســتفادة بــ مــسبقا شــرطا امللكيــة حقــوق تكــون

  .الفقر هوة من للخروج هبا ُيستهان ال وسيلة شكلي أن ميكن ما

 ويتـسم  وجـه  أكمل على يعمل امللكية حلقوق نظام إنشاء يكون أن أيضا املمكن ومن  - ٢٨
 الدولـة  سـلطات  اضـطالع  يـستلزم  هـذا  أن بيد .األصول ملكية تداول إلمكانية ضمانا بالعدل
 علـى  املمتلكـات  ملكيـة  يف التـوازن  عدم أوجه ورجت أال لكفالة فعال حنو على والرقابة بالتنظيم
 حبقـوق  لـى الفع االعتـراف  شـأن  مـن و .والتـهميش  لالسـتغالل  الفرص يئهت وأال راءالفق مصاحل
 لبــدء قــرض شــكل يف مــثال ذلــك يكــون وقــد االئتمــان، علــى احلــصول أيــضا ييــسر أن امللكيــة
 احلمايـة ب ذلـك،  مـع  ،الفقـراء  يتمتـع  أن بـد  وال .عقاري رهن لتمويل أو صغري جتاري مشروع
 إمكانيــة أن ُيفتــرض أن دون فيهــا والتــصرف واســتغالهلا كــاتاملمتل تملــكل الواجبــة القانونيــة
 .الفقر مستنقع من تلقائيا ستنتشلهم االئتمان على وحصوهلم كضمان ملمتلكاهتم استغالهلم

 خـالل  مـن  املنشوَد فإن اجملال، هذا يفو .الفقراء أصول أعظم هي العمل على والقدرة  - ٢٩
 أكثـر  به املتعلقة قوقاحلو لالعم ملعايري والوطنية لدوليةا األنظمة جعلُ للفقراء القانوين التمكني
 ومتثـل  .الفقـر  علـى  القـضاء  بغيـة  أكـرب  إنتاجيـة  يـدر  الـذي كـرمي   ال العمـل  إتاحـة  زيـ عزوت مشوال،
ــة ــة اجلمعيــات تكــوين حري ــشاء يف احلــق ومحاي  علــى والقــضاء إليهــا، واالنــضمام النقابــات إن

 والقـضاء  واملواتيـة،  العادلـة  العمـل  شـروط  وتـوفري  أشـكاله،  جبميـع  اإللزامـي السخرة أو العمـل     
 الرجــال وحــصول العمــل، وظــروف والتــدريب العمــل فــرص علــى احلــصول يف التمييــز علــى
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 عناصـر  األطفـال  عمـل  علـى  والقـضاء  القيمـة،  املتـساوي  العمـل  لقـاء  متساو أجر على والنساء
 اخلطـاب  يف بـارزة  مكانـة  لوحتتـ  دوليـا  عليهـا  املتفـق  العمـل  معايري من هاما جزءا كلها تشكل
 هبـذه  طويـل  أمـد  منـذ  البلـدان  مجيـع  التـزام  مـن  وبـالرغم  .للفقراء القانوين التمكني بشأن املتغري

 مــن حمــرومني يزالــون ال املنيالعــ مــن العظمــى غالبيــةال فــإن بالعمــل، املتعلقــة واملعــايري احلقــوق
 والعمـل  .العمـل  حقـوق  رهـا توف أن تـوخى امل احلمايـة  أشـكال  ومـن  الكـرمي  العمل معايري أبسط

 وحتـسني  لألسـر،  االجتماعيـة  واحلمايـة  العمـل  أمـاكن  يف األمن توفري على أيضا ينطويالكرمي   
 شـواغلهم  عـن  التعـبري  يف األفـراد  حريـة  وكفالة االجتماعي، واالندماج الشخصي التطور آفاق
ــاهتم، متــس الــيت القــرارات اختــاذ يف واملــشاركة تنظــيمال ويف  الرجــال بــني صالفــر وتكــافؤ حي

 .املساواة قدم على ومعاملتهم مجيعا والنساء

ــل  - ٣٠ ــب ويعم ــراء أغل ــامل فق ــري االقتــصاد يف الع ــم ،الرمســي غ ــادون ال وه  يكــسبون يك
 وحـسب  .خبـسة  أجور على فيها حيصلون وظائف يف يعملون حيث ةالكرمي ياةاحل هلم يهيئ ما

 الـذين  الفقـراء  املنيالعـ  من مليون ٦٠٠ على يزيد ما هناك ،)٩(الدولية العمل منظمة تقديرات
 غـري  وهـم  ،الرمسـي  غـري  االقتـصاد  يف كـادحني  ويعملـون  يوميـا  دوالر ١,٢٥ من أقل يكسبون
 الـسبب  بـأن  اإلقـرار  املهـم  ومن .الفقر هوة من وأسرهم أنفسهم انتشال على ذلك مع قادرين

 ألنـشطتهم  الرمسـي  غـري  ابعالطـ  يف ال احلـاالت،  مـن  كثري يف يكمن، الفقر من هؤالء معاناة يف
 والفقــر املنخفــضة اإلنتاجيــة بــني الــصلة فــإن العبــارات، وبأبــسط .ة األنــشطة ذاهتــاطبيعــ يف بــل

بينمـا  و .)١٠(عملـهم  مـن  أكـرب  دخل كسب من األشخاص متكن إذا يتراجع الفقر أن يف تتمثل
 إنفـاذ  ثريا مـا يتـسم    ك الرمسي، غري االقتصاد يف العاملني على الدولية العمل معايري معظم تنطبق
 .متاما ينعدم أو بالضعف ذلك عاجزة عن بلدان جانب من املعايري هذه

 البالغــة املــشاريع أصــحاب البلــدان مــن العديــد اقتــصادات يف كــبرية مــسامهةويــساهم   - ٣١
ــ ممـــن وغريهـــم والبـــائعني الـــصغرية التجاريـــة األعمـــال وأصـــحاب رالـــصغ م حلـــساهب ونيعملـ

 نطـاق  وخـارج  الرمسـي  غـري  االقتـصاد  إطار يف متباينة مستويات على يعملون وهم ،الشخصي
 املالئـم  احلـصول  إمكانيـة  إىل ويفتقـرون  الرمسيـة  واحلمايـة  التنظـيم  أشكال من القانون يوفره ما

 الـذي  الرمسـي  غـري  الطـابع  لكـن  .الرمسيـة  املايل الدعم وأنظمة الرمسي األعمال قطاع مزايا على
 مـن  حتـد  أن ميكـن  وسياسـية  قانونيـة  ضـعف  مبـواطن  يـرتبط  مـا  كـثريا  ألنـشطة ا هذه به تصطبغ
 وأشـكال  احلقـوق و .واجملتمعـي  الفـردي  املـستويني  علـى  واالجتماعيـة  االقتـصادية  التنمية فرص

__________ 
عـن منظمـة العمـل       ٢٠٠٩ينـاير   /يف كـانون الثـاين     من تقرير اجتاهـات العمالـة العامليـة الـصادر            ٧-اجلدول ألف   )٩(  

  ].Global Employment Trends 2009[الدولية 
  .)من النص اإلنكليزي (١٥٧نة التمكني القانوين للفقراء، اجمللد الثاين، تقارير الفريق العامل، الصفحة تقرير جل  )١٠(  
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 البالغــة املــشاريع ومباشــرة التجاريـة  األعمــال وبــدء احلــر العمـل  ممارســة لــدعم الالزمــة احلمايـة 
 واملدنيـــة الـــسياسية احلقـــوق تـــشملالـــيت  ائمـــةالق احلقـــوق مـــن املـــستمدة بـــصيغتها الـــصغر،

 إىل الرئيـسي  والـسبيل  .للفقـراء  الـرزق  أسـباب  لتـوفري  عنـها  غـىن  ال واالجتماعيـة،  واالقتصادية
ــر جمتمــع ــراء متكــني وإىل مشــوال أكث ــو الفق ــانوين النظــام يكــون أن ه ــاال الق  واملؤســسات .فع

 مـع اتـسامه     للمـساءلة  خـضوعا  وأكثـر  منـاال  وأقـرب  انفتاحـا  أكثـر  احملليـة  احلكومية واخلدمات
 .بالشرعية

 احلــرة األعمــال يباشــروا أن إال يريــدون ال الفقــراء أن ُيفتــرض أال ، ينبغــيذلــك ومــع  - ٣٢
 كــثريا احلــر والعمــل الــصغر البالغــة املــشاريع فمباشــرة .اجملازفــة عــن بعــازفني ليــسوا وأهنــم

 .أخرى خيارات إىل االفتقار يفرضها ضرورة بلاختيار مسألة  كونت ال ما
  

 واإلقليمية الوطنية التجارب :للفقراء القانوين والتمكني املتحدة األمم  -ثالثا   
 علـى  التجـارب  وتـشري  .املتحدة لألمم ساسياأل اإلمنائي اهلدف هو الفقر على القضاء  - ٣٣

 نفـذه ت مـا  مـع  يتوافق التنمية حتقيق أجل من القانوين لتمكنيل هنج اتباع أن إىل القطري الصعيد
 ملترسـخة ا ،للفقـراء  القـانوين  فـالتمكني  .التـشغيلي  املـستوى  علـى  بالفعـل  املتحدة األمم منظومة
 الـذي  العمـل  يكمـل  املتحـدة،  األمـم  تعتمـدمها  اللـذين  الِقـَيم  ونظـام  املعياري اإلطار يف دعائمه
 . تكميال فعاالالفقر على القضاء جمال يف املنظومة به تقوم

 علــى األمثلــة بعــض علــى واحلــصول أعمــق فهمــا القــانوين تمكنيبــال املقــصود ولفهــم  - ٣٤
 الـصناديق  شـىت  إىل املتحدة لألمم العامة األمانة طلبت واإلقليمي، الوطين املستويني على جتاربه

 األمانــة وتلقــت .صددالــ هـذا  يف لومــاتمبع توافيهــا أن للمنظومـة  التابعــة والوكــاالت والـربامج 
 العمـل  ومنظمة واالجتماعية، االقتصادية الشؤون بإدارة املرأةب النهوض شعبة من ردودا العامة

ــة،  للتربيــة املتحــدة األمــم ومنظمــة ،)الفــاو (والزراعــة لألغذيــة املتحــدة األمــم ومنظمــة الدولي
 األمــم وبرنــامج ،)اليونيــسيف (للطفولــة املتحــدة األمــم ومنظمــة ،)اليونــسكو (والثقافــة والعلــم
 البـشرية  للمـستوطنات  املتحـدة  األمـم  وبرنـامج  للبيئـة،  املتحدة مماأل وبرنامج اإلمنائي، املتحدة

 باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  ومكتـب  اإلنـسان،  حقـوق  ومفوضية ،)املتحدة األمم موئل(
 وحقـوق  ،الكـرمي  العمـل  منـها  ،املـسائل  مـن  كبرية طائفة الواردة لوماتاملع وتناولت .واجلرمية

ــشعوب ــازة األصــلية، ال ــة ،األراضــي وحي ــى احلــصول وإمكاني ــيم، عل ــوق التعل ــل، وحق  الطف
 واملــأوى، الــسكن وحقــوق البيئيــة، واإلدارة األراضــي، ومتليــك القــضاء، إىل اللجــوء وإمكانيــة
 .الرشيدة واحلوكمة
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 مـن  متنوعـة  جمموعـة  خـالل  مـن  للفقـراء  القانوين التمكني الدولية العمل منظمة تعززو  - ٣٥
 وأنــشطة التــشريعية، الثغــرات حتلــيالت املثــال ســبيل علــى نــهام ،باملعــايري الــصلة ذات األنــشطة
 العماليـة  واملنظمـات  العمل أرباب ومنظمات احلكومات إىل املشورة وإسداء والدعوة، التوعية
 إىل األنـشطة  هـذه  وهتدف .القدرات وبناء التشريعات إصالحب يتعلق فيما والربملانيني والقضاة
  .الفعال وتنفيذها القانوين التمكني على تؤثر اليت االتفاقيات على التصديق تيسري

 اهلـدف  سـيما  وال لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق  يف نـشط  دوربـ  نظمةامل ضطلعوت  - ٣٦
 معـايري  هـي  نظمـة امل هبـا  تـستعني  الـيت  الرئيسية واألدوات .الفقر على بالقضاء املتعلق ١ اإلمنائي
 يف نظمـة امل وتعتمـد  .الـدويل  العمـل  مؤمتر قرهاي ليتا والتوصيات االتفاقيات أي الدولية، العمل
الكـرمي   العمـل  بتـوفري  املتعلـق  برناجمهـا  علـى  واالسـتبعاد،  الفقـر  كافحةمل سعيها يف األول، املقام
 ومحايــة االجتمــاعي الــضمان( وحتــسينها االجتماعيــة باحلمايــة والنــهوض العمالــة، تعزيــز بغيــة

 جمــال يف األساســية واحلقــوق املبــادئ وإعمــال وصــون االجتمــاعي، احلــوار وتيــسري ،)العــاملني
ــروج االجتمــاعي، احلــوار جمــال ويف .العمــل ــة العمــل منظمــة ت  متكامــل هنــج عتمــادال الدولي
 متكـني  أسـاس  علـى  االجتمـاعيني  واالسـتقرار  بالـسالم  قدما واملضي الرشيدة احلوكمة لتشجيع

 اآلراء توافــق بنــاء تعزيــز هــو ياالجتمــاع احلــوار لــب أن واحلــق .الوطنيــة املعنيــة األطــراف
 .العمل أوساط يف الرئيسية املعنية األطراف بني فيما الدميقراطية واملشاركة

ــام ويف  - ٣٧ ــشرت ،٢٠٠٨ ع ــة ن ــل منظم ــة العم ــا الدولي ــوان كتيب ــاج” بعن ــشعوب إدم  ال
 ،كمبوديـا  يف جتـارب  مـن  مـستمد  للممارسـات  دليـل  :الفقر من احلد استراتيجيات يف األصلية
 قـائم  بنـهج  املتعلقـة  التـشغيلية  والتوصـيات  اجليدة املمارسات حيددهو  و .“ونيبال ،امريونوالك
 وتقـوم  .نفـسها  األصـلية  الـشعوب  لرؤية وفقا املتعددة بأبعاده للفقر التصدي إزاء احلقوق على

 حكومـة  إىل املـساعدة  بتقـدمي  بالعمـل،  املتعلقـة  املنازعـات  تـسوية  مـشروع  خـالل  مـن  املنظمة،
 ،وتـسويتها  املنازعـات  نـشوب  منـع  أجل من العمال ونقابات العمل أرباب واحتادات كمبوديا
 والقواعـد  والـسياسات  القـوانني  وتطـوير  املنازعـات،  لتـسوية  جديـدة  مؤسـسات  إنشاء ب وذلك

 التحكـيم  جملـس  إىل موجه واملشروع .اجلماعية واملفاوضة التوفيق على القدرة وبناء التنظيمية،
 املنازعــات ملنــع اجلهتــان هاتــان تقــدمها الــيت اخلــدمات حتــسني إىل ويهــدف العمــل ووزارة

 لتغـيري  العمـل  وأربـاب  العـاملني  إىل أيـضا  موجـه  وهـو  .والتحكـيم  التوفيق خالل من وتسويتها
 هـذا  إجنـازات  أهـم  ومـن  .العمـل  أمـاكن  يف وممارساته العمل وثقافة بينهم فيما العمل عالقات
 املكلفــة كمبوديــا يف الوحيــدة الوطنيــة القانونيــة اهليئــة وهــو التحكــيم، جملــس إنــشاء املــشروع
 .البديلة السبلباستخدام  املنازعات بتسوية
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 التركيـز،  علـى  طويـل  أمـد  منـذ  دأبت فقد والزراعة، لألغذية املتحدة األمم منظمة أما  - ٣٨
ــها يف ــق عمل ــازة املتعل ــات وإدارة األراضــي حبي ــىع ،األمســاك ومــصائد الغاب  هنــج اســتحداث ل
 مــشاركة ،األخــرية اآلونــة يف ،املنظمــة شــاركت وقــد .لتنميــةومتكــيين إزاء ا تــشاركيتمعــي جم

 .امللكيـة  حبقـوق  يتعلـق  فيما سيما وال للفقراء، القانوين التمكني جلنة مداوالت يف للغاية نشطة
 مبــادئ وإعــداد ،الــوطين الــصعيد علــى أنــشطة تنفيــذ ٢٠٠٩ لعــام نظمــةامل عمــل خطــة ضموتــ

 والقـوانني  األراضـي،  وحيـازة  الغابـات،  وحيازة األمساك، مصائد عن عاملية ساتودرا إرشادية
 بـني  وثيقـة  صـلة  ومثـة  .ةاالجتماعيـ  حـويالت والت املـزارعني،  ورابطـات  الربيـة،  باألحياء املتعلقة
  .الغذاء يف احلق تعزيز خالله من ُيلتمس الذي للفقراء القانوين والتمكني هذه العمل خطة
يازة األرض، قدمت الفاو الدعم لنهج تشاركي لترسـيم حـدود األراضـي             ويف جمال ح    - ٣٩

كطريقة مبتكرة لتأمني احلقوق املكتسبة من خالل األشكال العرفية وغريها من أشـكال وضـع             
وذلـك يـوفر شـكالً سـريعا وفعـاال لتـسجيل احلقـوق املكتـسبة بـشكل رمسـي، واسـتخدم                 . اليد

او أيــضاً الــدعم لــصياغة وتنفيــذ قــانون تقــدمي النــهج بنجــاح يف موزامبيــق، حيــث قــدمت الفــ
ــات      ــات واملنظمــ ــسؤولني يف املقاطعــ ــضاة واملــ ــدرات القــ ــة قــ ــامهت يف تنميــ ــي وســ لألراضــ

  .احلكومية بشأن تعزيز حصول الفقراء على األراضي غري
أما اليونسكو، فهي ملتزمة مبجموعة من املبادرات علـى الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي               - ٤٠

وهي تعزز وسـائط اإلعـالم اجملتمعيـة مـن أجـل حتفيـز       . فقراء والقضاء على الفقر  لدعم متكني ال  
ــيت حمورهــا     “ صــوت”وتــضخيم  ــة ال ــشجيع مــشاركة اجلمهــور يف التنمي ــة وت اجملتمعــات احمللي

ووسائط اإلعالم اجملتمعية ذات الصلة بـالتمكني القـانوين للفقـراء، ألهنـا ختـدم األقليـات          . الناس
  .والفئات املهّمشة

وتــدرك اليونــسكو أن األطفــال الــذين ينتمــون ألســر معيــشية فقــرية هــم األشــد تــأثراً      - ٤١
ويـــشكل تـــوفري التعلـــيم للفقـــراء واملـــستبعدين واملهمـــشني  . ممارســـة حقهـــم يف التعلـــيم عنـــد

ــيم          ــال احلــق يف التعل ــوق إلعم ــو أكــرب مع ــر ه ــراً ألن الفق ــة، نظ ــاغالً ذا أولوي . واحملــرومني ش
ــا ــني   كم ــساواة ب ــل امل ــرة      متث ــة للفت ــسكو العاملي ــات اليون ــرأة إحــدى أولوي ــسني ومتكــني امل  اجلن
ــساء    . ٢٠١٣ إىل ٢٠٠٨ مــن ــراء وال ســيما الن ــتمكني الفق ــسعى ل ــا  -وهــي ت ــذل جهوده  بب

  .لتعزيز تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على الصعيد القطري
الــوطين، تقــدم اليونيــسيف املــساعدة يف  ولــدعم اإلصــالحات القانونيــة علــى الــصعيد    - ٤٢

وهـي تـسعى    . تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة             
أيـــضاً إىل حتقيـــق املواءمـــة التامـــة بـــني التـــشريعات الوطنيـــة وهـــاتني االتفـــاقيتني وغـــري ذلـــك    

بيل املثـال، اشـتراكاً فعـاالً    وقد اشـتركت، علـى سـ   . الصكوك الدولية ذات الصلة باألطفال   من
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ــا  -يف إصــالح دســاتري تيمــور   ــوب أفريقي ــل، وجن ــراق، والربازي ــشيت، والع ويف كــثري مــن  .  لي
البلــدان، قــدمت اليونيــسيف الــدعم لــصياغة القــوانني املتعلقــة باألطفــال، كمــا يــسرت إجــراء   

ــال      ــصلة باألطف ــة ذات ال ــوانني الوطني ــع الق ــاملة جبمي ــا،  . تنقيحــات ش ــي نيجريي ــتركت فف اش
اليونيسيف مع جلنة شؤون املرأة والطفل التابعة جمللس النواب يف صياغة وإجازة قانون حقـوق               

ويف جنـوب أفريقيـا، اشـتركت       . الطفل، وهو نسخة حملية يف نيجرييا من اتفاقية حقوق الطفل         
وظلت اليونيسيف من خالل جهودها لـتمكني الفقـراء         . يف اعتماد قوانني لتعزيز حقوق الطفل     

ملهمشني، تشارك بنشاط يف تشجيع تـسجيل املواليـد والقـضاء علـى عمـل األطفـال بإدخـال                   وا
  .إصالحات تشريعية يف كثري من البلدان

ويتجسد مفهوم التمكني القانوين للفقراء يف اخلطة االستراتيجية اجلارية لربنامج األمـم          - ٤٣
القـضاء الفعـال علـى الفقـر     ”ن ، اليت جاء فيهـا أ     ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٨املتحدة اإلمنائي للفترة من     

وحتقيــق الــشمول واملــساواة أمــور تتوقــف علــى قــدرة املؤســسات علــى تقــدمي اخلــربات العامــة   
واخلدمات االجتماعية وحتقق التنظيم الفعال لألسواق من أجل املـصلحة العامـة وتـوفري الـسبل                

 وهتدف مبـادرة    .“القانونية للحصول على األصول والفرص االقتصادية بطريقة نزيهة ومنصفة        
إجياد الـدعم الـسياسي القـوي فـضالً         ) أ: (الربنامج اإلمنائي للتمكني القانوين للفقراء إىل ما يلي       

عن االلتزام واملعرفة والفهم خلطة التمكني القـانوين بإصـدار قـرارات ومقـررات عـن املوضـوع                  
يد الــوطين تنميــة قــدرات الكيانــات احلكوميــة علــى كــل مــن الــصع) ب(ونــشر املعرفــة بــشأنه؛ 

والصعيد اإلقليمي والصعيد احمللي إلجراء اإلصالحات القانونيـة واملؤسـسية الـضرورية وحتقيـق              
مـن القاعـدة   ”إشـراك منظمـات القاعـدة الـشعبية يف إجيـاد هنـج       ) ج(التمكني القانوين للفقراء؛    

ــز أ    “ إىل القمــة ــة، وتعزي ــدعم للحركــة االجتماعي ــتمكني القــانوين، وتقــدمي ال وجــه يف جمــال ال
  .املساءلة واالستدامة يف اإلصالحات اليت ختدم الفقراء

وحــددت دراســة استقــصائية جــرت مــؤخراً ملــشاريع نفــذهتا املكاتــب القطريــة التابعــة    - ٤٤
 بطريقـة   - مشروعاً جارياً بشأن مسائل مرتبطة بـالتمكني القـانوين تعـاجل             ٥٥للربنامج اإلمنائي   

حقـوق امللكيـة، وحقـوق العمـل، وحقـوق األعمـال             سـبل اللجـوء إىل العدالـة، و        -أو بأخرى   
ففي إندونيسيا، يعمل الربنامج اإلمنائي لتحقيق مبادرة مـشتركة مـع الوكالـة الوطنيـة        . التجارية

للتخطيط اإلمنائية بشأن تنفيذ مشروع للتمكني القانوين وتقـدمي املـساعدة للمحـرومني يهـدف               
ــراء وامل    ــة للفق ــى العدال ــرص احلــصول عل ــز ف ــوفري اخلــدمات    إىل تعزي ــدعم لت ــدمي ال همــشني بتق

وأثبـت تقيـيم لفـرص      . القانونية والتوعية القانونية وحبقـوق اإلنـسان وتنميـة القـدرات القانونيـة            
احلــصول علــى العدالــة يف أوســاط الــسكان األكثــر حرمانــاً أجــراه الربنــامج اإلمنــائي والوكالــة   

ون الـــصراع يف غـــرب كاملنتـــان، الوطنيـــة للتخطـــيط اإلمنـــائي يف احملافظـــات اخلارجـــة مـــن أتـــ
ومــالوكو، ومشــال مــالوكو، ووســط سوالويــسي، وجنــوب شــرق سوالويــسي، وكــذلك يف     



A/64/133  
 

09-40205 17 
 

السالم أن البعد االقتصادي للعدالة يشكل اهتمامـاً مـشتركاً للعديـد مـن بـني           نانغرو آتشيه دار  
  . اآلالف الذين أجريت معهم مقابالت

قـاً مـع الوكالـة الوطنيـة للتخطـيط اإلمنـائي، فـضالً             وتعاون الربنامج اإلمنـائي تعاونـاً وثي        - ٤٥
ــدة، والبنـــك الـــدويل، ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين      ــة لألمـــم املتحـ عـــن وكـــاالت أخـــرى تابعـ

وتــسلم االســتراتيجية . صــياغة االســتراتيجية الوطنيــة للبلــد بــشأن احلــصول علــى العدالــة   علــى
ء علـى الفقـر، وهـي تركـز علـى      الوطنية بأن حصول الفقراء على العدالـة وسـيلة حيويـة للقـضا      

أشد فئات اجملتمع حرمانا وتوصي بأن هتدف سياسـات احلكومـة يف مجيـع القطاعـات صـراحة                  
  .إىل الوصول إىل األشخاص واجملتمعات احمللية األشد ضعفاً

ويهدف برنامج االنتقال إىل سيادة القانون وإىل اقتصاد سوقي شامل يف ألبانيا، الـذي                - ٤٦
اإلمنائي ومعهد احلرية والدميقراطية، وحكومة ألبانيـا إىل اإلملـام علـى حنـو شـديد                نفذه الربنامج   

ووجـد تقريـر   . باملعوقات احلائلة دون تنفيذ األعمال التجارية يف ألبانيا وتكاليف تلك األعمال  
ــضمن          ــبالد، الــذي يت ــانوين احلــايل لل ــسية تكمــن يف اإلطــار الق ــصي أن املعوقــات الرئي تشخي

 وقواعد ال ميكن التنبؤ هبا، وقـوانني غـري مالئمـة جتـرب الفقـراء علـى العمـل يف                     معوقات تنظيمية 
ومـن شـأن هـذه املبـادرة أن تـؤدي إىل توصـيات بـشأن الـسياسة هتـدف                    . االقتصاد غري الرمسي  

رســم خطــط إصــالح مؤســسي يــسمح بتــوفري مزيــد مــن احلمايــة القانونيــة للفقــراء وتيــسري  إىل
  .صول األخرىاحلصول على السكن وأنواع األ

ويف ليربيا، وأوغندا، وموزامبيق يـشترك الربنـامج اإلمنـائي مـع املنظمـة الدوليـة لقـانون                    - ٤٧
وسـيكون اهلـدف    . التنمية يف تقدمي الدعم ملبـادرات إصـدار سـندات متليـك األراضـي اجملتمعيـة               

ــة         ــك األراضــي اجملتمعي ــضل املمارســات إلصــدار ســندات متلي ــد أف ــو حتدي ــادرة ه ــام للمب  .الع
وسيجري حتقيـق بـشأن عمليـات إصـدار سـندات متليـك األراضـي اجملتمعيـة الكتـشاف دالئـل                     
التمييــز فيمــا بــني اجملتمعــات احملليــة مــن أجــل حتديــد أفــضل طرائــق محايــة أشــد الــسكان ضــعفاً 

  .خيتص مبطالبات األراضي فيما
. تحـدة للبيئـة   وظل ضمان االستدامة البيئية أحد األهـداف األساسـية لربنـامج األمـم امل               - ٤٨

وقد تعزز وضع وتنفيذ القانون البيئي كوسيلة لتحقيق االستدامة البيئيـة بفـضل جـدول أعمـال                 
 وإعـالن ريـو،     ١٩٩٢ أثناء مؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة املعقـود عـام                  ٢١القرن  

ــست       ــة امل ــاملي املعــين بالتنمي ــؤمتر القمــة الع ــيت اعتمــدها م ــذ ال ــود وكــذلك خطــة التنفي دامة املعق
 -“كفالـة االسـتدامة البيئيـة   ”- مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     ٧وتطلبت الغايـة    . ٢٠٠٢ عام

ولـذلك، يعمـل برنـامج األمــم    . االلتـزام بـسيادة القـانون ووضــع إطـار قـانوين ومؤسـسي قــوي      
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ما للبلـدان   املتحدة للبيئة لتعزيز سيادة القانون نظراً لصلته بالبيئة، وذلك بتقدمي الدعم، وال سـي             
  .النامية، لتعزيز أطرها القانونية واملؤسسية يف جمال اإلدارة البيئية

ويقدم برنامج القـانون البيئـي، التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، املـساعدة للبلـدان                      - ٤٩
الناميــة واالقتــصادات الــيت متــر مبرحلــة انتقــال لتــوفري اخلــدمات االستــشارية واملــساعدة التقنيــة    

كما يقدم برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة الـدعم لعمـل             . ع وتعزيز قوانينها ومؤسساهتا البيئية    لوض
أفرقــة املعونــة القانونيــة، مبــا فيهــا املنظمــات القانونيــة غــري احلكوميــة، وذلــك بنــشر املعلومــات    

ونيـة تقـّيم    وأفرقـة املعونـة القان    . الصلة بالقانون البيئي وبدعوهتا إىل برنامج القـوانني البيئيـة          ذات
ــة         ــع دون تكلف ــراء واملهمــشني يف اجملتم ــن الفق ــة ع ــة بالنياب ــاوى التقاضــي للمــصلحة العام دع
وتساعد من ال يقـدرون علـى الوصـول إىل احملـاكم بـسبب الرسـوم أو عـدم القـدرة علـى دفـع                         

  .تكاليف التمثيل القانوين وعدم القدرة على صياغة القضايا
ــامج األمـــم املتحـــدة ل   - ٥٠ ــرين لتعزيـــز تطبيـــق   وينفـــذ برنـ ــة أنـــشطة مـــن شـــركاء آخـ لبيئـ
مــن إعــالن ريــو بــشأن البيئــة والتنميــة الــذي يــشجع احلكومــات علــى الوصــول إىل    ١٠ املبــدأ

اجلماهري مبن فيهم الفقراء لتعزيز احلصول على املعلومـات بـشأن البيئـة ومـشاركة اجلمهـور يف                  
ويــشمل تعزيــز . ال املــسائل البيئيــةاختــاذ القــرار واحلــصول علــى إمكانيــة اللجــوء للعدالــة يف جمــ

تطبيق مبدأ ريو العاشر تقدمي املشورة للحكومات لتوفري الفرص القانونيـة للجمهـور مبـن فـيهم                 
الفقراء وتيسري احلصول على املعلومات املتعلقة بالبيئة مبا يف ذلك املواد الضارة الـيت تـؤثر علـى                 

لفرص ألفراد اجلمهور لتقـدمي مـدخالت       توفري ا “ مشاركة اجلمهور ”وتشمل  . الفقراء وبيئتهم 
تتعلق باختاذ القرارات اليت يكون هلـا أثـر أو يـرجح أن يكـون هلـا أثـر علـى البيئـة، مبـا يف ذلـك                            

  .وضع القوانني والسياسات واملبادئ التوجيهية
تــسعى األنــشطة املــشتركة بــني برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة وبرنــامج األمــم املتحــدة      - ٥١

ــائي، ا مبــادرة الفقــر والبيئــة إىل اســتحداث أداة لتحديــد     /ملتمثلــة يف مرفــق الفقــر والبيئــة   اإلمن
ويقــدم برنــامج األمــم . املكونــات الرئيــسية يف القــوانني الــيت مــن شــأهنا تعزيــز االســتدامة البيئيــة

املتحدة للبيئة، من خـالل متكينـه للفقـراء، الـدعم ملـشاركة اجلمـاهري يف اختـاذ القـرارات البيئيـة                      
إدارة البيئــة يف جمــاالت تــشمل جهــود احلفــظ الــيت يبــذهلا اجملتمــع احمللــي مــن خــالل هنــج      ويف 

ــاه والغابــات وإدارة     . تــشاركي ــة يف مــا يتعلــق باألراضــي واملي ــرامج احلفــظ اجملتمعي وتــساهم ب
النفايات وما إىل ذلك، عندما توضع يف قالب تشريعي على الصعيد الوطين، يف متكـني الفقـراء                 

  .فرص للمشاركة يف برامج احلفظ واالستفادة منهاوتتيح هلم ال
يسترشد هنج موئل األمم املتحدة املتعلق بالتمكني القانوين للفقـراء باحلقيقـة املتجـسدة             - ٥٢

 مليـــون نـــسمة، يعيـــشون ٩٠٠يف كـــون الغالبيـــة العظمـــى مـــن الفقـــراء احلـــضريني، أي حنـــو 
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وإذا مل تعـاجل هـذه احلالـة ميكـن         . نـة مبستوطنات غري رمسية، يف أوضـاع تتـسم حبيـازة غـري مأمو            
 وإىل بليــــوين نــــسمة حبلــــول ٢٠٢٠ بليــــون نــــسمة حبلــــول عــــام ١,٤يــــصل الــــرقم إىل  أن
وميثــل حتــسني حيــاة مائــة مليــون نــسمة علــى األقــل مــن ســكان األحيــاء الفقــرية  . ٢٠٢٠ عــام

 مـــن األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة، وهـــو إحـــدى  ١١ واهلـــدف ٧ الغايـــة ٢٠٢٠حبلـــول عـــام 
  .ولويات الرئيسية ملوئل األمم املتحدةاأل
وبالنسبة ملوئل األمم املتحدة، يبدأ التمكني القانوين باالعتراف بأن كثريا مـن القـوانني       - ٥٣

فهـم  ) أ: (ففي تأمني حقوق السكن واملأوى للفقراء، يسعى املوئل إىل      . ال خيدم مصاحل الفقراء   
نشأت آليـات مـشروع اجتماعيـا لتنظـيم الـسلوك           اليت أ ) القواعد واملنظمات (املؤسسات احمللية   

االستناد إىل املؤسسات القائمـة بطريقـة تتـيح هلـا قيـاس االعتـراف القـانوين؛        ) ب(االجتماعي؛  
تعزيز املؤسسات، حـسب االقتـضاء، ملواجهـة املخـاطر االجتماعيـة واالقتـصادية والبيئيـة،               ) ج(

 خمططـات االسـتيطان وتـأمني حقـوق         مثال بتشجيع ممارسـات البنـاء املقـاوم للمخـاطر وحتـسني           
  .ملكية املرأة لألراضي واملمتلكات

ويقدم املوئل املـساعدة التقنيـة للمفوضـية االقتـصادية باالحتـاد األفريقـي ألجـل مبـادرة                    - ٥٤
مصرف التنمية األفريقي، املتعلقة بسياسة األراضي مبـا يف ذلـك إطـار سياسـة األراضـي                 /أفريقيا

ويقـوم العديـد مـن البلـدان األفريقيـة بوضـع سياسـات              . صـالح الزراعـي   واملبادئ التوجيهية لإل  
وطنية لألراضي تشمل، يف مجلة أمور، معاجلـة القـوانني العتيقـة والقـوانني االسـتعمارية لكفالـة                  

كمــا يــّسرت تلــك البلــدان إجــراء مناقــشات تتعلــق بآثــار    . احلــصول املنــصف علــى األراضــي 
ل الـشبكة العامليـة لـألدوات اسـتغالل األراضـي تـوفري             وجيري من خـال   . التحضر السريع للقارة  

وبـدأ  . التمويل لوضع مؤشرات لألراضي وبـرامج تدريبيـة لتعزيـز القـدرة علـى إدارة األراضـي                
موئل األمم املتحـدة يف وضـع برنـامج إقليميـة أفريقـي لبنـاء القـدرات يـستهدف حتـسني أوجـه                       

  .الشفافية ومعاجلة الفساد يف عملية إدارة األراضي
ويف دار الــسالم، جبمهوريــة ترتانيــا املتحــدة، أجــرى مرفــق النــهوض باألحيــاء الفقــرية     - ٥٥

التابع ملوئل األمم املتحدة مفاوضات إلبرام اتفاق مع املسؤولني احملليني، خيفـض فعليـاً مبقتـضاه                
مـع  ويـستطيع اجملت . احلد األدىن ملساحات قطع األراضـي جلعـل أمثاهنـا يف متنـاول األسـر الفقـرية        

احمللي شراء قطعة أرض من خالل إجيار مجـاعي وبنـاء مـساكن فرديـة بأحجـام أنـسب ألفـراده                     
ــة،    . ويقــدرون علــى دفــع أمثاهنــا  وبوســع األســر، مــن خــالل جتميــع مواردهــا يف إجــارة مجاعي

  .استيفاء املعايري القانونية اليت وضعتها احلكومة للمباين يف تلك املنطقة
إندونيسيا، أجـرى مرفـق النـهوض باألحيـاء الفقـرية مفاوضـات             ويف مقاطعة سورابايا ب     - ٥٦

مـــع الـــسلطات تتـــيح لـــسكان األحيـــاء الفقـــرية اســـتيفاء شـــروط القواعـــد احملليـــة للبنـــاء،          
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وبوضـع األسـس لطـابق ثـان واحلـصول علـى اعتـراف              . بتـشجيع البنـاء املتعـدد الطوابـق        وذلك
لنـصف الثـاين مـن البنـاء يف فتـرة           السلطات بنهج البناء املتصاعد الـذي سـوف يـشهد اكتمـال ا            

حمددة من الزمن اسـتطاع فقـراء احلـضر العـيش يف أحيـائهم، ولكـن يف أوضـاع سـكنية أفـضل                       
  .بكثري
وجبانب الدعم للعمـل واألنـشطة الـيت تنفـذها اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات واإلجـراءات                 - ٥٧

ة حلقـوق اإلنـسان     اخلاصة وعمل أنـشطة جملـس حقـوق اإلنـسان، تنفـذ مفوضـية األمـم املتحـد                 
 تتعلـق بـالتمكني القـانوين للفقـراء، وال سـيما            - يف املقر الرئيسي ويف امليدان       -برامج وأنشطة   

يف جماالت احلصول علـى إمكانيـة اللجـوء للعدالـة وتعزيـز سـيادة القـانون وهنـج يتعلـق حبقـوق                       
  .راطيةاإلنسان واستراتيجيات احلد من الفقر واحلوكمة الرشيدة والتحول إىل الدميق

 ٢٠٠٨ أبريـل /ويف غواتيماال، نظمت مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان يف نيـسان                 - ٥٨
حلقــة دراســية دوليــة عــن التقاضــي االســتراتيجي والتثقيــف القــانوين يف جمــال حقــوق اإلنــسان  
للمحامني والعاملني القضائيني مـن الـسكان األصـليني، وذلـك لتوعيـة منظمـات اجملتمـع املـدين                   

مــع األكــادميي بأســس التقاضــي االســتراتيجي واستكــشاف قابليــة التقاضــي االســتراتيجي  واجملت
واسـتنادا إىل نتـائج هـذه احللقـة         . كطريقة إلحداث التغيري االجتماعي ملصلحة حقوق اإلنـسان       

ــاون      ــاال، بالتعـ ــدة حلقـــوق اإلنـــسان يف غواتيمـ ــية األمـــم املتحـ ــام مكتـــب مفوضـ ــة، قـ الدراسـ
ــع ــائي، يف عــام    اليونيــسيف وبرنــامج األ  م  بوضــع مــشروع بعنــوان   ٢٠٠٩مــم املتحــدة اإلمن
  .“اإلعمال التام حلقوق الشعوب األصلية يف غواتيماال: برنامج مايا”
دعمت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان تعزيـز إمكانيـة اللجـوء              ،)١١(يف أنغوال و  - ٥٩

ــاطق ف      ــشون يف من ــذين يعي ــساء واألشــخاص ال ــضاء، ال ســيما للن ــرية وإىل الق ــاطق ق ــةمن . نائي
 مراكـز للمعونـة القانونيـة يف ثـالث مقاطعـات ذات أولويـة، وأُدمـج اسـتعمال آليـات                     ئتنشأُو

ويف بورونـدي،  . بديلة لتسوية الرتاعات، مثل الوساطة والتحكيم، يف النظام القضائي األنغـويل      
يلـي، يف   علـى مـا      ٢٠٠٩-٢٠٠٨ركز برنامج مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان للفتـرة           

تعزيـز إتاحـة إمكانيـة اللجـوء إىل القـضاء للجميـع، ال سـيما        بتعزيز سـيادة القـانون     : مجلة أمور 
وهبـذه الطـرق،    . لألكثر ضعفا، وإضفاء الطابع املهين على املؤسسات القـضائية واإلصـالحيات          

ة  باالشتراك مـع شـعبة حقـوق اإلنـسان والعدالـ       ،تساعد مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     
  .  على استعادة الثقة يف القضاء،التابعة ملكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي

__________ 
  .٢٠٠٨أُغلق مكتب مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف أنغوال يف عام   )١١(  
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وأنـشأ قــسم حقـوق اإلنــسان التـابع لبعثــة األمـم املتحــدة لتحقيـق االســتقرار يف هــاييت        - ٦٠
وحتقيقا هلذه الغاية، أقـام قـسم حقـوق اإلنـسان          . مشروعا لتقدمي املعونة القانونية جمانا يف هاييت      

كات مع نقابة حمامي مرييباليه وجاكميل؛ ولـدى قـسم العدالـة التـابع لبعثـة األمـم املتحـدة                    شرا
حاليـا يعمـل    و). عدالة كاي سم  بإ(لتحقيق االستقرار يف هاييت مشروع مماثل يف بور أو برنس           

 مشروع املعونة القانونية اجملانية يف ثالث من مدن هـاييت، واهلـدف منـه تعزيـز إمكانيـة                   بالفعل،
  . حمامأتعاب لديهم املوارد الالزمة كي يدفعوا تجوء إىل القضاء ملن ليسالل
ولــدى مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، بوصــفه القــّيم علــى معــايري    - ٦١

األمم املتحدة وقواعـدها بـشأن منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، برنـامج آخـذ يف النمـو يف جمـال                        
  أدوات تركـز   اسـتحداث يتـضمن   هـذا   و. قضاء والتمكني القانوين للفقراء   إمكانية اللجوء إىل ال   

ــرأة و   ــل وامل ــى الطف ــاألخص عل ــضعيفة ب ــات ال ــذه    األخــرىالفئ ــة، وه ــة اجلنائي  يف نظــام العدال
تقيـيم العدالـة اجلنائيـة والعديـد مـن الكتيبـات عـن إصـالح                ل جمموعـة أدوات      من قبيـل   األدوات

لى إمكانيـة حـصول مجيـع اجلنـاة والـسجناء علـى املعونـة               نظام العقوبات تتضمن تركيزا قويا ع     
ــا والــشرق      . القانونيــة ــرامج موجــودة يف أحنــاء كــثرية مــن العــامل، مبــا يف ذلــك أفريقي ــاك ب وهن

  .األوسط وأمريكا الالتينية
ويف أفريقيا، يدعم مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة تنفيـذ خطـة عمـل                   - ٦٢

 الـيت تـضم     ،)٢٠١٢-٢٠٠٧(املنقحة بشأن مكافحة املخدرات ومنع اجلرمية       االحتاد األفريقي   
بني جماالهتـا ذات األولويـة تعزيـز فعاليـة نظـم العدالـة اجلنائيـة، مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى                          

  .مساعدة الضحايا ومحاية الشهود
شاريع الـيت   ومتثل إمكانية اللجوء إىل القضاء واملعونة القانونية مكونا هاما لعدد من املـ              - ٦٣

 وكــاالت األمــم باملخــدرات واجلرميــة باالشــتراك مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين توســع فيهــا
وهنـاك مـشاريع هبـا عنـصر لتـوفري       . املتحدة األخرى يف إطار صندوق األهداف اإلمنائية لأللفية       

يف (ملكـسيك   بيـساو، وا -جيـري تنفيـذها يف غينيـا    واملعونة القانونية مقرر هلا أن تتلقى متـويال،         
  .  وأفغانستان، والربازيل،)املتعددة القوميات (بوليفيادولة و) والية تشياباس

 نظرة عامة علـى     ة ملكافحة االجتار باألشخاص   كتب املخصص املوتقدم جمموعة أدوات      - ٦٤
تيــسري مــشاركتهم يف ل وين الكــايف لــضحايا االجتــارل التمثيــل القــانفــالــيت تكالــسبل والوســائل 

 مستـشار قـانوين     بضرورة وجود تفيد جمموعة األدوات    كما  . اجلنائية ضد املتجرين  اإلجراءات  
 ، ويكون متاحا لضحايا االجتار كي ميثلهم أثناء خمتلف اإلجـراءات القانونيـة             أتعابه تدفع الدولة 

  . الضحايا بتعويضهم ورد احلق إليهمةمطالبو املتاجرين مقاضاةاليت قد تتراوح بني 
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   والدروس املستفادة وسبل املضي قدما التحديات  -رابعا   
ــشأن الفقــر           - ٦٥ ــائق األمــور ب ــامال إىل حق ــانوين اســتنادا ك ــستند الــتمكني الق جيــب أن ي

ــتبعاد ــوهتم النــسبية       . واالس ــراء ويف ق ــة والفق ــني الدول ــات ب ــيريات يف العالق ــب تغ ــو يتطل . وه
. د بعـض املـصاحل املكتـسبة       هتديـ   على إمكانية  ، حبكم طبيعته  ،للفقراءوينطوي التمكني القانوين    

سيكون هناك راحبون وخاسرون، حيث كثريا ما تبدو الفائدة املتبادلة للـتمكني القـانوين غـري                و
  فعـاال  نفـسها تنظميـا    اجلهات الفاعلة االقتصادية القويـة       تنظم، قد   ض احلاالت ويف بع . واضحة
 حاالت أخرى، قـد حتـاول    ويف. اإلصالحات اليت من شأهنا أن متكِّن الفقراء واحملرومني       إلعاقة  

 يــشعرون بالتهديــد مــن ملــنوبالنــسبة . لتأخــذ امليــزات لنفــسهاالنخــب التــأثري يف اإلصــالحات 
فـات  التمكني القانوين، ميثل إقناعهم بفوائده حتديا جيب التغلب عليه، مثال عن طريـق بنـاء حتال               

ل دون الــتمكني  التغلــب علــى العوائــق الثقافيــة الــيت حتــو مــع أصــحاب املــصلحة وتلّمــس ســبل
  . القانوين للفقراء

ــى         - ٦٦ ــع عل ــى أرض الواق ــانوين عل ــتمكني الق ــادرات وإصــالحات ال وســيتوقف جنــاح مب
ــزام احلكومــة فــضال عــن غريهــا مــن       ــادة الــسياسية والت العديــد مــن العوامــل، مبــا يف ذلــك القي

م دقيــق فهــب  عمليــات الــتمكني القــانوينهتتــدي، جيــب أن  متامــاويف البــدء. أصــحاب املــصلحة
 إدراك أي اإلصـالحات     الـسياق ومـن شـأن حتليـل       . للسياق الذي سيجري القيام هبا من خالله      

. ، ومــا هــي املخــاطر الــيت حتملــها والتحــديات الــيت جيــب أن تتغلــب عليهــا املطلوبــة أكثــرهــي 
ــية،  و ــةالـــيت مـــن قبيـــل حتليـــل العوامـــل األساسـ  والـــسياق احملليـــة،الثقافيـــة واالجتماعيـــة   البنيـ

ــة،دياالقتـــصا ــة والـــسياسية   ، وخـــصائص الدولـ ــة القانونيـ ــدم النظاميـ ــافة إىل مـــدى عـ  باإلضـ
 تقدير ملا يكتنـف ذلـك مـن تعقيـدات ولتجنـب الوقـوع               وضعأمرا حامسا يف    يعد  واالقتصادية،  

  .يف العديد من عثرات اإلصالح
، ال يعــين ذلــك أن اخلطــوات  رهيبــامــدى التغــيري الــضروري ميكــن أن يبــدو   ومــع أن  - ٦٧
بدءا بالتغيريات يف بعض جمـاالت الـسياسات أوال، ميكـن لـذلك أن يهيـئ                . رية ال قيمة هلا   الصغ

 جيعلـهم يف وضـع أفـضل للـدعوة إىل املزيـد مـن اإلصـالح               ممـا الظروف لتعزيز صـوت الفقـراء،       
 اآلخــرين، مبــا يف ذلــك املؤســسات أن يــبني أيــضا ألصــحاب املــصلحةميكــن هــذا و. املؤســسي

ال التجارية وأصحاب العمل، على سبيل املثـال، أن فوائـد الـتمكني           احلكومية وأصحاب األعم  
  . األخرىالقانوين للفقراء ميكن أن تعود على عناصر اجملتمع

 أولويـات   ومـع أن  . ائية وهدفا إمنائيا أيضا   ويعد التمكني القانوين للفقراء استراتيجية إمن       - ٦٨
قــراء، ينبغــي أيــضا أن تــسترشد هــذه  الفقــراء مــن أجــل الف ينبغــي أن حيــددهاالــتمكني القــانوين

. األولويـات مببــادئ حقــوق اإلنــسان الــيت تــشمل املــساواة وعــدم التمييــز واملــشاركة واملــساءلة 
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 أن يعرفـوا حقـوقهم ويطـالبوا        علـى  أصـحاب احلقـوق      ة للتنمية أن ترمي إىل تعزيـز قـدر        وينبغي
يت تــرزح يف الفقــر جتماعيــة الــويلــزم مواءمــة احللــول مــع خــصوصيات مجيــع الفئــات اال  . هبــا
ويف جمــال متكـني الفئــات األشـد هتميــشا   .  ضــعف خاصـة أوجـه تواجهـه هــذه الفئـات مــن    ومـا 

 اإلمنائيـة الوطنيـة مـن التوجيـه الـذي تقدمـه مبـادئ               ات االستراتيجي واستبعادا، ميكن أن تستفيد   
  . حقوق اإلنسان األساسية خالل مجيع مراحل العملية 

فهــم علــى أهنــا املــستحقات الرئيــسية للبــشر،  اســية، الــيت ُتواالحتياجــات البــشرية األس  - ٦٩
 يف معـايري    جتـسيدها  مـسألة تتـصل بالعدالـة، وينبغـي بالتـايل            ، بل هـي   ليست من قبيل اإلحسان   

 اإلجـراءات واليـة حمـددة الختـاذ        وذلك سـيتيح للمـسؤولني احلكـوميني      . واضحة وملزمة قانونا  
ولـذلك،  . اجلهـات املـسؤولة    علـى عـاتق      ملـسؤولية الالزمة، وللمطـالبني بـاحلقوق كـي حيمِّلـوا ا         

  .ينبغي أن تكفل البلدان إقامة إطار قانوين فّعال يعترف حبقوق اإلنسان ويوفر آليات إلنفاذها
. شــبه قــضائية لالنتــصاف  وأوتتطلــب معــايري حقــوق اإلنــسان إقامــة آليــات قــضائية      - ٧٠

 اإلجـراءات بالـشفافية وأن تيـسر        وجيب أن تكون هذه اآلليات متاحة وفعالة، وجيب أن تتـسم          
تعد الوسائل غري القضائية لتحقيق املـساءلة، مبـا يف          كذلك،  . شاركة النشطة والواعية للفقراء   امل

مثـل العمليـة    (والـسياسية   ) مثـل أمـني املظـامل واهليئـات التعاهديـة         (ذلك اآلليـات شـبه القـضائية        
  .أمورا بالغة األمهية)  جمال حقوق اإلنسانمثل تقييم اآلثار املترتبة يف(واإلدارية ) الربملانية

ومن املهم كفالة وجود عدد كاف من آليات العدالة املالئمة واملنصفة أيضا وإتاحتـها              - ٧١
ومــع أخـذ هــذا اهلـدف بعــني   . بتكلفـة معقولـة للفقــراء، وأن تكـون مقبولــة مـن حيــث النوعيـة     
 حلــل املنازعــات، تكــون ذات االعتبــار، جيــوز للحكومــات إنــشاء آليــات مبتكــرة وغــري نظاميــة

.  ذات الـصلة   هـا ومبادئ نوعية جيدة ومتاحة للفقراء ومتماشية مع مجيع معايري حقـوق اإلنـسان           
وتتضمن مسارات العمل اإلضـافية يف جمـال سـيادة القـانون زيـادة إمكانيـة اللجـوء إىل القـضاء                     

ملنحــازة ضــد الفقــراء القــوانني اوتــسجيل املــيالد وإلغــاء  ووضــع أحكــام بــشأن اهلويــة القانونيــة
. تعديلها، وتيسري إنشاء منظمات اجملتمع املدين وإقامة نظـام شـرطة يتـسم بالكفـاءة واحليـاد                 أو

ــنظم القــضائية ونظــم إدارة األراضــي واملؤســسات العامــة      وتتــضمن التــدابري اإلضــافية جعــل ال
 تعمـل بالفعـل      أكرب عن طريق االعتراف باإلجراءات العرفيـة وغـري النظاميـة الـيت             بدرجةمتاحة  

وهناك أيـضا حاجـة إىل تعزيـز وإتاحـة آليـات املـساءلة       . لصاحل الفقراء وإدماج هذه اإلجراءات 
ــنظم القــضائية، مــن أجــل الــسماح للفقــراء بالــشكوى مــن إســاءة       ــة يف ال واالســتئناف والرقاب

  .استعمال القوة والسلطة ومن الفساد والتمييز
حاجــة إىل أن يكــون هنــاك جــدول أعمــال معــين وفيمـا يتعلــق حبقــوق امللكيــة، توجــد    - ٧٢

ــة يكــون       ــز نظــام حلقــوق امللكي ــى تعزي ــزه عل ــراء ينــصب تركي ــانوين للفق ــالتمكني الق  شــامال ب
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 املــوارد وغريهــا مــنمناصــرا للفقــراء، ممــا يكفــل إمكانيــة مــستدامة ومنــصفة حليــازة األراضــي و
وسـيكون مـن األمهيـة      . دامةالطبيعية، مع مراعاة مقتضيات األمـن الغـذائي وسـبل العـيش املـست             

 يف خـوف دائـم مـن النقـل والتـشريد      امبكان أمن وثبات حيازة األراضي للفقراء حىت ال يعيشو 
وميكن أن تؤدي إمكانية حيازة األراضي ومتلكها وإدارهتا بفعالية يف كـل مـن املنـاطق                . والطرد

تيـسري القـضاء علـى      ىل  وإن حـدة خمـاطر احليـازة غـري اآلمنـة             إىل التخفيف مـ    ،الريفية واحلضرية 
  .الفقر
وميكــن أن ُيــسهم الــتمكني القــانوين للفقــراء يف القــضاء علــى الفقــر مــن خــالل محايــة    - ٧٣

دعم مبادرات هتدف إىل تعزيـز      بوتعزيز حقوق العمال وحقوق العمل احلر واألعمال التجارية         
لفقـراء،  خـواطر ا  بلبلـة   تمثيل وأمن العقود وإىل خفض تكاليف املعـامالت و        الصوت و الوية و اهل

وهـذا سـيتطلّب اسـتعراض نوعيـة األنظمـة      .  يف االقتـصاد غـري النظـامي      وال سيما من يكدحون   
واجبـة النفـاذ مـن      الوضع حد أدىن مـن حقـوق العمـال          بالقائمة وحتسينها، وميكن إكمال ذلك      

 الفــرص، ودعــم  تعزيــز إمكانيــات االســتفادة مــن متثــلو. عمــال االقتــصاد غــري النظــامي أجــل 
يــة االجتماعيــة الــشاملة وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني، إجــراءات سيــستفيد منــها الفقــراء احلما

وتعــد املــشاركة بفعاليــة مــع أصــحاب املــصلحة علــى مــستوى القاعــدة  . اســتفادة كــربىأيــضا 
 أمــرا أساســيا  واملؤســسات احلكوميــة ذات الــصلة، ومــع رابطــات األعمــال التجاريــة ،الــشعبية

  . اليت من هذا النوعدرات املباللنجاح يف تنفيذ
ينبغي أن يركز التمكني القانوين للفقراء على إزالـة احلـواجز غـري الـضرورية أمـام                 كما    - ٧٤

 إىل  والنفـاذ  التجاريـة    الـصالت  وعلـى زيـادة الفـرص أمـام          ،قيام األسواق واملؤسسات النظاميـة    
 غـري النظـامي، وعلـى       األسواق وزيادة أوجـه االسـتفادة واحلمايـة جلميـع العـاملني يف االقتـصاد              

 املـشاريع   ملنظمـي  املشاريع غـري النظـاميني وتـوفري الفـرص املتـساوية             منظميتعزيز تنظيم ومتثيل    
  .البالغة الصغر كي حيصلوا على احلماية واخلدمات واملرافق

ــة األمــم املتحــدة        - ٧٥ ــشمول يف جهــود منظوم ــة وال ــز االســتدامة والفعالي ومــن أجــل تعزي
ــر، ي  ــى الفق ــشدد  للقــضاء عل ــا أن ت ــة مــن منظــور    بدرجــةنبغــي هل ــى النظــر إىل التنمي  أكــرب عل
، وحتقيقـا هلـذه   واآلخذة يف التطور آليات حقوق اإلنسان القائمة مراعاةاملستخدم النهائي، مع    

 حقــوق العمــال  مــسائل احلقــوق، ومــن بينــها أن تتنــاول مبزيــد مــن التفــصيل   هلــاينبغــي الغايــة
  . قوق األخرى الضرورية لسبل عيش الفقراء باإلضافة إىل احل،وحقوق امللكية

ــى      -٧٦ ــة عل ــراء التوعي ــانوين للفق ــتمكني الق ــرص   ويتطلــب ال ــي وإتاحــة ف ــستوى اجملتمع  امل
وحتقيقـا هلـذه الغايـة، ينبغـي        .  اخلدمات شبه القانونيـة    هافي  مبا ،لى اخلدمات القانونية  عصول  احل

نظمات اجملتمع املدين الـيت تـشتغل هبـذه          وم اجملتمعيةتشجيع اجملتمع الدويل كي يدعم املبادرات       
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 تعزيز التمكني القانوين للفقراء، ينبغي أن تتضمن اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر      وعند. املسائل
 حنـو جمـاين   على الصعيدين الوطين ودون الوطين برامج خاصة تتيح للفقراء سبل االستفادة على        

تعـزز  أن  ا مـن آليـات حـل املنازعـات، و         وعلى قدم املساواة من احملـاكم ومنـابر القـضاء وغريهـ           
وينبغـي أن تـدعم مبـادرات       . اجلنائيـة  وأعادلة سـواء يف اإلجـراءات املدنيـة         الاكمة  احملحقهم يف   

 حتمـي  صـوت الفقـراء واملهمَّـشني و   تعـزز التمكني القـانوين للفقـراء احلركـات االجتماعيـة الـيت            
  .حقوقهم

لبالغني هـم مـن النـساء، ينبغـي أيـضا أن تـدعم              ونظرا ألن الغالبية العظمى من الفقراء ا        - ٧٧
جهود التمكني القانوين محالت زيـادة الـوعي واملعرفـة القانونيـة الـيت تـستهدف النـساء، مبـا يف                  

وجيـب يف مجيـع   . ذلك الريفيات، بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني ومتكينـهن مـن املطالبـة بالعدالـة          
قـد  لنـساء وإزالـة مجيـع املعوقـات الـيت           ل لقانونيـة وفري خدمات املعونـة ا     اإلمنائية تعميم ت   األنشطة

 القـوانني التمييزيـة      وإلغـاء  لتنقـيح  وينبغي بذل جهـود متـضافرة     . يواجهنها لدى جلوئهن للعدالة   
 املـرأة بـصورة كاملـة وعلـى         إمكانية حصول  ممارسات إدارية من أجل كفالة       وما يتصل هبا من   

مرياثها وحقها يف متلك املمتلكـات علـى قـدم    ذلك  مبا يف ،لى املوارد االقتصاديةعقدم املساواة   
 وهناك حاجة أيضا إىل بذل جهود إضافية لتنـاول مـسألة العدالـة لألطفـال              .املساواة مع الرجل  

  .كذلك
  


