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                       جلنة التنمية االجتماعية
                        الدورة الثانية واخلمسون

        ٢٠١٤      فرباير  /      شباط  ٢١-  ١١
                                                       متابعة نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية       
ــة    ــة والعــشرين للجمعي ــدورة االســتثنائية الرابع                                                         وال

                  التـــشجيع علـــى   :                        املوضـــوع ذو األولويـــة  :          العامـــة
                                                           متكـــني األفــــراد يف ســـياق القــــضاء علـــى الفقــــر    

ــة       واإلد ــة الكاملـ ــاعي وحتقيـــق العمالـ ــاج االجتمـ                                                     مـ
                                    وتوفري فرص العمل الالئق للجميع

                                                                                     بيان مقدم من مجاعة السيدة العذراء والراعي الـصاحل لألعمـال اخلرييـة، منظمـة                   
                                                        غري حكومية ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  
                        مـن قـرار اجمللـس         ٣٧      و     ٣٦         للفقرتني                                     ُ                  تلقى األمني العام البيان التايل، الذي ُيعمم وفقا           

   .  ٣١ /    ١٩٩٦                   االقتصادي واالجتماعي 
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      بيان    
ــتمكني ”   ــاد هبــدف تروجيــه     “        ال ــددة األبع ــستخدم ُنهجــا متع ــق    .               ُ                                               مفهــوم ي ــشري حتقي                وي

                                                                                                          القــضاء علــى الفقــر، واإلدمــاج االجتمــاعي، والعمالــة الكاملــة والعمــل الالئــق إىل األفـــراد          
                                              وقد استخدم دنكان غرين يف ورقته املرجعيـة          .          ن التمكني                                   واجملتمعات احمللية حققت درجة ما م     

                                                                                         اليت أعدها الجتماع فريق اخلرباء املعين بسياسات واستراتيجيات التشجيع علـى متكـني األفـراد          
                                                                                                       يف سياق القضاء على الفقر، واإلدماج االجتمـاعي والعمالـة الكاملـة والعمـل الالئـق للجميـع،                  

ُ                       الذي ُعقد يف نيويـورك يف                                دور الدولـة يف متكـني       ”             ، بعنـوان        ٢٠١٣         سـبتمرب    /  ول        أيلـ    ١١      و     ١٠     
                                                                   ، تعريفا للتمكني يقـوم علـى حبـث روزالنـد أيـنب املعنـون                “                                    الفقراء والفئات واألفراد املستبعدين   

                           حبـث يف سياسـات الـسبل        (   ،   “                                              دليـل مـوجز ملنظمـات التنميـة الدوليـة           :      ُ               دعم ُسبل متكني املرأة    ”
                                           ألفــراد والفئــات املنظمــة قــادرين علــى                                   وحيــدث الــتمكني عنــدما يكــون ا     )).     ٢٠١١           برايتــون،  (

                                                                                                        تصور عاملامها على حنو خمتلف وحتقيق تلك الرؤية بتغـيري عالقـات القـوة الـيت أبقتـهم يف الفقـر                     
                                                       وسبب اختيار دنكان غرين هذا التعريـف هـو أنـه             .  “                                 وكتمت صوهتم وحرمتهم من استقالهلم    

                             ليت تعـيش يف فقـر، سـعيا إىل                                                             يضع قضية التمكني مباشرة يف عقول وقلوب األفراد واجملتمعات ا    
ــة يف املؤســسات         ــيريات هيكلي ــالقوة وإجــراء تغ ــادة إحــساسهم ب ــني زي ــادل ب ــوازن ع ــق ت                                                                                                     حتقي

   .        للتمكني “     القوة ”                        ويؤكد التعريف على حمورية   .                        والسياسات الالزمة للتحرر
  

       احلالة    
ــتمكني      ــدة يف ال ــان ممارســة جي                                       فمنظمــة أخــوات الراعــي الــصاحل يف     .                                                   يعــرض هــذا البي
                   ويقـع املوقـع يف       .                                                                             ية الكونغو الدميقراطية تعمـل يف موقـع مـشروع قريـب مـن كولـويزي                   مجهور

                                                                                                          حزام النحاس الذي حيتـوي علـى مـوارد مـن النحـاس، والكوبالـت، والزنـك واليورانيـوم علـى                     
                                                                                  وقد منت اجملتمعات يف املنطقة نتيجة للهجرة االقتـصادية اسـتجابة لطلـب تلـك                 .            مستوى عاملي 

                           ويفتقر هؤالء األفـراد إىل       .                                             ة ومل تكن قط جزءا من نظام لتخطيط احلضر                             املناجم لأليدي العامل  
                                         وتتــسم حيــاة هــذه اجملتمعــات بــالفقر،   .                                                         اخلــدمات واهلياكــل األساســية الــيت متــس احلاجــة إليهــا 

                          ويقـع األفـراد ضـحايا        .                                                                            والقالقل االجتماعية واالفتقـار إىل فـرص احلـصول علـى العمـل الكـرمي              
                                                              تشريد القسري، وسوء املعاملة، والتحرش، واالبتزاز والعنـف،                                    النتهاكات حقوق اإلنسان، وال   

                                 ويــؤدي الفقـر املــدقع، واجلــوع    .     ُ                                                         حيـث ُتمــنح امتيـازات اســتخراج املعــادن إىل شـركات دوليــة   
ــاطي         ــد الكحــول وتع ــيت ُيزي ــة، ال ــات احمللي ــوترات يف اجملتمع ــسة إىل حــدوث صــراع وت                                                    ُ                                              واملناف

                                            اإلثنيـات للمجتمعـات احملليـة دورا أيـضا يف                                 ويـؤدي التكـوين املتعـدد       .                        املخدرات مـن تأججهـا    
   .                              تفاقم االنقسام والتفكك االجتماعي
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                                  والتفاوتــات بــني اجلنــسني عميقــة   .                                                     ومتثــل النــساء، والبنــات واألطفــال أضــعف الفئــات  
                                                                                                    اجلذور يف املواقف واملمارسات التقليدية، وتنشأ أيضا مـن الـسياسات والتـشريعات الـيت تعـزز                 

                                                                               فاقم هذا الضعف بسبب مـواد التـشريع التمييزيـة الـيت تـدعم إخـضاع                   ويت  .                   التمييز بني اجلنسني  
                                               ويقـل أيـضا احتمـال اشـتراك املـرأة يف             .                                                              الزوجة والتقاليد مثل الـزواج املبكـر وتعـدد الزوجـات          

                 وفضال عـن ذلـك،     .                                                                   القوة العاملة منه للرجل ألهنا جيب أن حتصل على إذن الزوج للقيام بذلك   
    .                           ارس منه للبنني يف مجيع األعمار                             يقل احتمال التحاق البنات باملد

                                                                                             وهناك قبول ساحق للعنف ضد املرأة من النساء والرجـال علـى حـد سـواء يف اجملتمـع                      
  .                                                                                                    بل إن الفتيات املراهقات يوافقن علـى أنـه توجـد أوقـات تـستحق فيهـا املـرأة الـضرب                      .     احمللي

               بـدين وكـذلك                                                                                          وأشكال العنف الـيت متـارس يف الـشراكات احلميميـة تـشمل العنـف النفـسي وال                 
                                                                                وإىل جانــب التــساهل العــام مــع العنــف هنــاك افتقــار عــام يف االفــصاح عــن   .                 اجلمــاع القــسري

                                                          وثقافــة االعتمــاد االقتــصادي علــى الرجــل واالفتقــار إىل   .                                      العنــف أو مناقــشته يف اجملتمــع احمللــي
                     ويـضطر كـثريات إىل       .                                                                       حقوق امللكية يتركان النساء والبنات عرضة للعنف اجلنـسي واجلنـساين          

                                                                                                  ممارســة تكتيكــات للبقــاء علــى قيــد احليــاة تــشمل العمــل يف جمــال اجلــنس، ممــا يعرضــهن خلطــر 
   .                                      االصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز

  
    حبث    

  :                                                                                         أجرت منظمـة أخـوات الراعـي الـصاحل حبثـا مـستخدمة أداتـني منـهاجيتني متكـاملتني                
                                             املـدين واألطـراف الفاعلـة يف القطـاع                                                                   هنجا قائما على املشاركة يشمل اإلدارة العامة، واجملتمـع        

                                                                                                        اخلاص واجملتمـع احمللـي يف كولـويزي وعنـصر حبـث قـائم علـى مـشاركة اجملتمـع احمللـي، يقابـل                        
ــف واالســتغالل     ــال ضــحايا العن ــات واألطف ــساء، والبن ــضا      .                                                             الن                                     وأخــذ البحــث يف احلــسبان أي

                        يــة لــشركاء التنميــة                                                                                 اســتراتيجية احلكومــة للنمــو واحلــد مــن الفقــر وإطــار عمــل املــساعدة القطر 
   .                                                               جلمهورية الكونغو الدميقراطية وبرامج الشركاء احملليني يف كولويزي وحوهلا

  
                النتائج األولية    

                                                                                           كــان إجــراء التقيــيم األويل للمــشروع مبثابــة عامــل حفــاز للحــوار اجملتمعــي اجلمــاعي      
  .                   لـى حنـو خمتلـف                                                                 حيث بدأ األفراد واجملتمعات احمللية يتـصوران عاملهمـا ع           “      التمكني ”            وبداية لـ   

                  قـدمها دنكـان    “     قـوى       ثـالث   ”                         ، وهي األوىل يف منـوذج لــ    “        الداخلية       القوة   ”                  وبدأ االحساس بـ    
                                                   أفرقة مناقشة، ومقابالت بشأن تـاريخ احليـاة         -                              وأدى استخدام أدوات منهجية       .             غرين يف حبثه  

         ة علـى                                            ُ                                                 من خالل القيام بزيارات مرتلية، ومقابالت مع ُمبلغني رئيسيني، وتقييمـات ريفيـة قائمـ              
                                                                                            املــشاركة، وعمليــات لرســم اخلــرائط، ومقــابالت منظمــة ومقــابالت مــع أصــحاب املــصلحة     
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                                وظهر إحساس بالصواب، والكرامة      .  “        الداخلية       القوة   ”                                         الرئيسيني مبا يف ذلك احلكومة، إىل ظهور        
ــيت أُ      ــة ال ــة احلــساسة واألخالقي ــرأي مــن خــالل الطريق ــيم                                                             ُ                          واحلــق يف التعــبري عــن ال                       جــري هبــا التقي

   ُ                                                  واســُتخدمت التوصــيات األخالقيــة واملتعلقــة باألمــان    .                                          واملهــارات الشخــصية للقــائمني باملقــابالت
   .                                                                          الصادرة عن منظمة الصحة العاملية ألغراض حبث العنف املرتيل ضد املرأة كمبادئ إرشادية

     تها؟                                                                                       وكيف يكتسب الفقراء والفئات واألفراد املـستبعدون القـوة والقـدرة علـى ممارسـ                
                                                      على أفضل وجـه كقـوة خفيـة تـربط األفـراد                 شاهد           ُ   هذه القوة تُ   ”                              يقول دنكان غرين يف مقاله،      

                                      ومتكـني الفئـات واألفـراد املـستبعدين       .                                                      واجلهات الفاعلة، يف حالة تدفق وإعادة تفاوض دائمـني      
   .                                                   لكي تتراكم يف أيدى النساء والرجال الذين يعيشون يف فقر  .                        يتضمن إعادة توزيع القوة

        وهــي  “ـ            القــوة لـ  ”     إىل  “          الداخليـة         القــوة  ”                                         دأ اجملتمــع احمللـي عمليــة االنتقـال مـن             وقـد بـ    
                       إىل إشـعال األمـل       “          الداخليـة          القـوة    ”                      وأدى االحـساس بــ        .  “                القـوى الـثالث    ”                  الثانية يف منوذج    

                                                             ويتجلى هذا يف األفعـال الـيت حتـدث بالفعـل يف اجملتمـع                .                                    والقدرة على التصور على حنو خمتلف     
                                                                   طفل للحصول على التعلـيم النظـامي، وبـدأ التحـدث عـن                 ٦٠٠            ا يصل إىل                فقد تقدم م    .     احمللي

ُ                    وتنـاقش اجملتمعـات احملليـة ُسـبل العـيش        .                                                 حقوق الطفل واإلبالغ الذايت عن قضايا محاية الطفـل                          
                                      وتكـسر مجاعـات النـساء والبنـات          .                                                                البديلة يف الزراعة وتربية احليوانات لضمان األمـن الغـذائي         

                  وجيتمـع األفـراد      .                                              لعنف اجلنسانيني، مبا يف ذلك العنـف اجلنـسي                                     حاجز الصمت حول التمييز وا    
                                                                                                           يف اجملتمعات احمللية ويتكلمون حبريـة عـن إمكانيـات العمـل املـشترك جتـاه القـضاء علـى الفقـر،                      

                                                     وتؤكــد معايــشة االحــساس بالشخــصية، والكرامــة       .                                         واإلدمــاج االجتمــاعي والعمــل الالئــق   
    .                  ف معا بطريقة خالقة                                     واالحترام رغبة األفراد وقدرهتم على التصر

  ،  “                القـوى الـثالث    ”                                وهـي الثالثـة يف منـوذج          “             القـوة بــ    ”       إىل    “           القوة لــ   ”              واالنتقال من     
                                                         تطلب من احلكومة وشركات استخراج املعادن، إىل جانـب اجملتمـع     ي                      شكل حتديا هائال حيث      ي

             سم مناقـشة        وتتـ   .                                                                               احمللي، إجياد أرضية مشتركة بني املصاحل املختلفة وبناء مواطن القوة اجلماعيـة           
                                                                                                          طرق التقدم إىل األمـام، والتفـاوض بـشأهنا وتنفيـذها للوفـاء جبميـع حقـوق اإلنـسان، ومعاجلـة                     

                              والعمليـة بادئـة، وتبـشر        .                                                                          القضاء على الفقر والعمل الالئق بأهنا أمور أساسـية جلـدول األعمـال            
           ات تتـسم                                                                                           بأن تكون عملية شاملة، تعاجل اجلوانب املتعددة األبعاد للفقر يف آن واحـد يف حـوار               

                                   اليت أطلقت يف عمليـة البحـث         “  بـ       القوة   ”                        والبدايات الدقيقة لـ      .                             باالستماع واالحترام املتبادلني  
                                                                            وجترى مناقشات فيما يتعلق بكيفية التأثري على مشغلي املنـاجم واحلكومـة              .                  مستمرة يف التطور  

           نــسني مــن                          تنــاقص التمييــز بــني اجل ”                         وتــشمل نــواتج املــشروع   .                                      لتنفيــذ القــوانني القائمــة بالفعــل
                                                   للنـساء والبنـات وتعزيـز املواطنـة املترابطـة                        واالقتـصادي     ي                               خالل التمكني االجتماعي، والسياس   

   . “                                                                       إلشراك احلكومة من أجل التوزيع العادل للموارد ومساءلة شركات استخراج املعادن
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          التوصيات    
   :               ندعو احلكومات إىل  

   .                                              كفالة التمكني القانوين لألفراد الذين يعيشون يف فقر   •  
                   اعتمـدها جملـس                                                                          استخدام املبادئ التوجيهية املتعلقة بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان اليت           •  

ــراره   ــسان يف قـ ــوق اإلنـ ــؤرخ   ١١ /  ٢١                              حقـ ــول  ٢٧           املـ ــبتمرب  /          أيلـ ــادئ     ٢٠١٢         سـ              واملبـ
                               تنفيــذ إطــار األمــم املتحــدة   :                                                             التوجيهيــة املتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنــسان 

   ٤ /  ١٧                                                الذي أيده جملس حقوق اإلنـسان يف قـراره            “                           احلماية، واالحترام واالنتصاف   ”
   .    ٢٠١١      يونيه  /        حزيران  ١٦      املؤرخ 

                                     بـشأن احلـدود الـدنيا الوطنيـة          )     ٢٠١٢   (   ٢٠٢                                            تنفيذ توصية منظمة العمل الدولية رقـم           •  
   .                 للحماية االجتماعية

                                                                                          وضع القواعد املنظمة لقوى الشركات الدوليـة السـتخراج املعـادن مـن خـالل آليـات                    •  
   .                                                                    ملزمة قانونا مثل حقوق اإلنسان، والكرامة، واألمان والعمل الالئق للمواطنني

                                          علـى النحـو امللتـزم بـه يف الوثيقـة          ٢٠١٥                                           األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبلـول عـام           حتقيق   •  
ــق       ــة صــوب حتقي ــة للمناســبة اخلاصــة املعقــودة يف ســياق متابعــة اجلهــود املبذول                                                                                              اخلتامي

   .    ٢٠١٣      سبتمرب  /       أيلول  ٢٥                                 األهداف اإلمنائية لأللفية، املعتمدة يف 
                                                   ني للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد                                                              تنفيذ التوصـيات املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـس             •  

   .     املرأة
  .                               ختصيص املوارد من أجل إحداث التغيري   •  

                                                                                          وأي واحــدة مــن التوصــيات الــيت اعتمــدهتا احلكومــات الوطنيــة جــديا بغيــة التقــدم إىل   
             ُ                                                          ُ                      األمام ميكن أن ُتحدث سلسلة ردود فعل قوية، وتفتح اجملال أمام املمارسات اجليـدة وُتحـدث                

                                                                                     يف متكــني األفــراد واجملتمعــات احملليــة الــيت تعــيش يف فقــر، فهــل لــدى احلكومــات                  تقــدما هامــا
ـــ        القــوة  ”                                                                   اإلرادة الــسياسية والتــصميم للدخـــول يف حــوار مــع املــواطنني يف    ـــ ”    و  “    ب    “            القــوة ل

                                                                إلحداث التغيريات اهليكلية للمؤسسات والسياسات اليت تشجع متكني األفراد؟
  

 
  

       مجعيــة   :         ى اجمللـس                                                                                      هـذا البيـان أيدتـه املنظمــات غـري احلكوميـة التاليـة ذات املركــز االستـشاري لـد          :         ملحوظـة    *  
                                                                                                            سانت فنسنت دي بول لبنات احملبة، واملنظمة الكرملية غري احلكومية، ومؤمتر القيادة الدومينيكية، واالحتـاد               
                                                                                                                    الدويل للشيخوخة، والرابطة الدولية لراهبات جتلـي الـسيدة العـذراء، ومنظمـة اآلالمـيني الدوليـة، ومؤسـسة                   

                                                                   الـدويل جلمعيـة سـانت فنـست دي بـول، واحتـاد راهبـات                                                          اإلرساليات الساليزية، وجيش اخلالص، واالحتاد    
  .                                                 احملبة ومنظمة يونانيما الدولية ومنظمة فيفات الدولية


