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  تمكين الفقراء قانونياً
  )بند اقترحته جمهورية تنزانيا المتحدة(
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  تمكين الفقراء قانونياً
  )تحدةلمبند اقترحته جمهورية تنزانيا ا(

  

  ي للفقراءلجنة التمكين القانون

  

كانت لجنة التمكين القانوني للفقراء أول مبادرة عالمية ركزت على الترابط بين 

وإن اللجنة المذكورة، التي استضافها برنامج األمم . اإلقصاء االجتماعي والفقر والقانون

المتحدة اإلنمائي وتولت رئاستها وزيرة الخارجية األمريكية السابقة مادلين أولبرايت، 

م االقتصادي البيروفي هيرناندو دو سوتو، كانت تتألف من تشكيلة متنوعة بشكل والعاِل

ملحوظ من حيث اآلراء السياسية واألصول الجغرافية حيث ضمت  بعضا من أبرز القادة 

والمفكرين العالميين من الشمال والجنوب على حد سواء، بمن فيهم رؤساء دول أو 

  .ة وحائز على جائزة نوبلحكومات سابقون، وأكاديميون وكبار قضا

  

بنجامين : وكان من بين أعضاء اللجنة من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي

مكابا، رئيس تنزانيا السابق، والرئيس المشارك الحالي لمرفق مناخ االستثمار ألفريقيا 

ي والمفاوض النشط للسالم؛ وكلوتيلد أنييوفي ميديجات نوجبودي، رئيسة المحكمة العليا ف

بنين، والعضو المؤسس للرابطة البنينية للنساء الممارسات للقانون؛ ومدحت حسنين، 

األستاذ في الجامعة األمريكية بالقاهرة ووزير المالية المصري سابقا؛ ولينديوي سيسولو، 

  .وزير اإلسكان وعضو البرلمان في جمهورية جنوب أفريقيا

  

رقة عمل للخبراء بشأن اإلقصاء ، أف2008 و2005أطلقت اللجنة، في الفترة بين 

االجتماعي والفقر، وعقدت مشاورات وطنية في عدد من الدول، بما فيها أوغندا وكينيا 

وتنزانيا، وتداولت داخليا ومع هيئة استشارية مؤلفة من منظمات رئيسية من المجتمع 

القانون  تفعيل: ، نشرت تقريرها النهائي بعنوان2008وفي . المدني وغيرها من المنظمات
  .لجميعلصالح ا
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  جميعالتفعيل القانون لصالح 

 يعانون من – ما يقدر بأربعة ماليين نسمة –وجدت اللجنة أن معظم سكان العالم 

وأكدت أن الفقراء ليسوا فقراء . اإلقصاء عن الحماية والفرص التي تتيحها سيادة القانون

وليسوا بالتأكيد فقراء من حيث من حيث الممتلكات غير أن ممتلكاتهم ال تحظى بالحماية، 

وحددت اللجنة أربع . المواهب لكنهم في غالب األحيان عاجزون عن استغالل مواهبهم

الوصول إلى العدالة، وحقوق العمل، : وهي. دعائم يرتكز عليها التمكين القانوني للفقراء

 من التغير وعليه، فإن التمكين القانوني للفقراء ينبع. وحقوق الملكية وحقوق المقاولة

  .النظامي على الصعيد الوطني، وأكدت اللجنة رؤيتها القائلة بأنه ال يوجد حل تقني للتنمية

  

وبما أن التمكين القانوني قد برز إلى الوجود في إطار هذه الرؤية الشاملة، فإنه 

من سياق يتناول تحديات متعددة للتنمية، انطالقاً من المناخ إلى فشل األسواق المالية، و

ويعتبر التمكين القانوني . االقتصاديات الصاعدة إلى االقتصاديات الخارجة من النزاع

كما يشكل تحديا إلدارة الدول . تحديا لجميع البلدان، الشمالية والجنوبية على السواء

وال يمكن للفقراء أن يتمتعوا . للعالقات التي تربط بعضها ببعض وللشؤون العالمية

رص إال في عالم تسود فيه قواعد عادلة للجميع ومؤسسات دولية تم بالحماية والف

  . إصالحها

  

وال يهدف التمكين القانوني إلى استبدال اإلستراتيجيات اإلنمائية األخرى بل إلى 

تكملتها، مشيراً إلى الطريق نحو إطار يمكن أن يزدهر فيه مزيد من العمل الفني وهو 

ومع ذلك، تدعو . إرادة ورؤية بدال من المساعدة التقليديةيتطلب تغييرا تتم قيادته وطنيا ب

  .اللجنة إلى توفير موارد داخلية وخارجية

  

نشرت لجنة التمكين القانوني جزءا ثانيا ومكمال يوضح قاعدة البحث المكثفة التي 

ويمكن الوقوف على جميع األعمال التي أنجزتها اللجنة في . اعتمدتها اللجنة في عملها

  : نترنيت على العنوان التاليموقع اإل
http :www.//undp.org/legalempowerment/. 
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  :من األقوال إلى األفعال: التمكين القانوني للفقراء

  

، أطلقت اللجنة تقريرها في مقر األمم المتحدة، برفقة رئيس 2008في يونيو 

العامة، بتوافق ، اعتمدت الجمعية 2008وفي ديسمبر . الجمعية العامة والممثلين الدائمين

بلداً من الشمال ) 48(اآلراء، قرارا بشأن التمكين القانوني، تقدمت به ثمانية وأربعون 

والجنوب، ويطلب من األمين العام لألمم المتحدة إصدار تقرير عن التمكين القانوني 

  .للفقراء لمناقشته خالل الدورة القادمة للجمعية العامة

  

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والوكاالت األخرى بدأ كل من الحكومات الوطنية و

التابعة لألمم المتحدة وفاعلون آخرون في مجال التنمية باعتماد التمكين القانوني كوسيلة 

كما عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع . لدفع عجلة تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

نزانيا، إلدارة مشاريع التمكين القانوني عدد كبير من الحكومات، منها مصر وزامبيا وت

للحد من الفقر، حول المسائل المتعلقة بتحسين ظروف العمل وفرص المقاولة في االقتصاد 

ويتمثل التحدي اآلن في العمل على مطابقة . غير النظامي، ودعم اإلدماج القانوني للفقراء

ا العمل لدفع عجلة تحقيق االهتمام العالمي مع اإلمكانيات التي ينطوي عليها مثل هذ

  . الجهود اإلنمائية األخرى، نحو تطبيق أوسع وأعمقةاألهداف اإلنمائية لأللفية وتكمل

  

  :دور حيوي لالتحاد األفريقي

نظرا لمشاركة مختلف الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في صياغة التمكين 

 ألفريقيا، يوفر االتحاد األفريقي القانوني، واالهتمام المبكر بالتنفيذ واالحتياجات الخاصة

منتدى مناسبا للقادة لإلحاطة علما بأهمية التمكين القانوني للفقراء والمتالك بعض مواضيع 

  .تقرير لجنة التمكين القانوني للفقراء
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قد يرغب مؤتمر االتحاد األفريقي في أن يطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

وقد يرغب في أن . وفاعلين آخرين تعزيز ودعم جهود التمكينوأمانة االتحاد األفريقي 

يحث األمين العام لألمم المتحدة على مراعاة االحتياجات الخاصة ألفريقيا في تقريره، كما 

  .قد يرغب في الحث على مزيد من العمل الدولي

  ـ
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