الملجـأ في المدينة :بيـروت

بتعاون مع

حقوق اإلنسان

لماذا ينبغي تناول الحكم المحلي من منظور حقوق اإلنسان؟
•

دعم واعتراف بمبدأ الالمركزية لمبادئ اإلصالح الديمقراطي ،والتي كثي ارً ما لعب فيها نشطاء حقوق اإلنسان
دو ارً رئيسياً؛

•

افتراض أن الحكومات المحلية هي المسئولة عن تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بالصحة ،والتعليم،
السكن ،توصيل المياه ،األعمال الشرطية ،الضرائب ،وغيرها؛

•

اصبحت االنتخابات على مستوى الحكم المحلي ،متعلقة بالتمكين السياسي ،ومشاركة المواطنين ،وتقديم
الخدمات العامة ،هي المجال الرئيسي أو العام في تشكيل السياسات؛

•

مسئوليات الدولة والناتجة عن الموافقة والتصديق على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ،هي ذات صلة
بجميع المستويات الحكومة المحلية ،وغيرها من المؤسسات التي تؤل إلى سلطة الدولة؛

•

إدراك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،هي بوجه خاص ،من مسئوليات الحكم المحلي؛

•

أهمية النهج القائم على مبادئ حقوق اإلنسان للحكم الوطني /أو المحلي ،من أجل ضمان الكرامة
اإلنسانية ،والحد من إساءة استعمال القوة ،ومنع تدهور حالة التنافس على السلطة حتى تصل إلى مرحلة
الصراع العنيف.
أهمية تعزيز الحوكمة الحضرية اإلنسانية والفعالة لمواجهة أزمة الالجئين والنازحين.

•

الميثاق العالمي ،أجندة من أجل حقوق اإلنسان في
المدينة
الحق في المدينة هو:

« تشكيل مجتمع سياسي محلي من شأنه أن يضمن الحق في مستوى معيشي مالئم للجميع،
وتوفير تسامح وتوافق بين جميع سكان المدينة ،وبين السلطات أو الحكومات المحلية»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تطبيقه على جميع سكان المدينة.
وضع خطة عمل ،توضح مسئوليات وواجبات السلطات المحلية؛
المدينة كحكومة محلية اي كان حجمها؛
جميع سكان المدينة مستفيدون من كل الحقوق؛
جميع سكان المدينة أطراف رئيسية فاعلة؛
الحق في المشاركة في صياغة وتكوين النطاق اإلقليمي للمدينة؛
الحق في الوصول إلى الموارد المتاحة التي تمكنهم من أن يكونوا مواطنين فاعلين؛
أهمية قيمة التعددية؛
التشبيك بين المدن واألقاليم النفاذ الحقوق على المستوى المحلي أو البلدي؛
جميع السكان عليهم واجب في احترام جميع الحقوق في المدينة.

السكان كأحد المفاهيم العامة للحق في المدينة
المواطن

•
•

•
•

جميع السكان في المدينة بمختلف فئاتهم في مقابل فكرة الشخصية القانونية للشخص
في إطار الدولة؛
فكرة المواطنة تسلط الضوء على الحياة السياسية في النطاق الداخلي للدولة ،في حين
الجنسية تركز على النطاق الدولي في مواجهة الجنيات األخرى؛
المواطنة الكاملة :حقوق التمتع بالمشاركة السياسية (الحق في التصويت واالنتخاب)،
وكذلك الحقوق المدنية االجتماعية الكاملة؛
الليبرالبية الفردية ،في مقابل مفهوم المواطن المدني القومي؛

الالجئين /النازحين

• الحماية االجتماعية بموجب القانون الدولي؛
• شخص أجبر على ترك موطنه ومكان اقامته المعتاد؛

• البحث عن ملجأ في مكان أخر خارج نطاق الدولة التي يتمتع بجنسيتها؛
• الدول تحدد الوضع القانوني لالجئين.

االختالف ،التماثل ،التكامل
الحق في المدينة هو حق ضمن
مجموعة أخرى من الحقوق

الحق في المدينة كحق رئيسي،
وحقوق أخرى متضمنة

الحق في المدينة كحق رئيسي،
وحقوق أخرى متضمنة

سكان المديندة بمختلدف أطيدافهم هدم المدددددددن والبلددددددديات هددددددم الطددددددرف الفاعل مدن وبلديات حقوق اإلنسان
هم الطرف الرئيسي الفاعل
الرئيسي الفاعل
الطرف الرئيسي

الحركددددددات المجتمعيددددددة ،والفئددددددات
المهمشة والمستضعفة

قواعد الحكم المحلي

خطوات وممارسات لتفعيدل المبداد
تدريب نظري دون إجراءات عملية
الحقوقية
دعددم اتعتددراف بددالحق فددي المدينددة
كأحد حقوق اإلنسان

الحدددددددددددددددددددددددق فدددددددددددددددددددددددي ا ر
والطاقة،والمواصالت
التشبيك الدولي

لم يدعم صراحة اتعتراف

التطبيددددق المحلددددي لمبدددداد حقددددوق
اإلنسان
خطدددوات وسياسدددات لتفعيدددل مديندددة
حقوق اإلنسان
دعددم اتعتددراف بددالحق فددي المدينددة
كأحد حقوق اإلنسان

 ،الحدددددق فدددددي الحوكمدددددة  /الحكومدددددة الحق في الوصول لحقوق اإلنسدان،
والتركيز على البعد التعليمي لها
الرشيدة
التعاون والتضامن الدولي

التشبيك ،المنظور العالمي

المحاور  /األبعاد الثالثة للحق في المدينة
اإلقليم

حقوق اإلنسان

االستدامة
العدالة المكانية
التخطيط واإلدارة العامة

االنصاف والمساواة
العدالة االجتماعية
احترام التنوع

الديمقراطية

التمثيل
التشاركية
الشفافية والمحاسبة

المفاهيم األساسية للحق في المدينة
الوظيفة
االجتماعية
لألرض
المواطنة واإلدارة والملكية
الديمقراطية
االقتصاد
العادل

االنتاج
االجتماعي
للموئل

التنمية العدالة المكانية
االنصاف،ا
لمستدامة،
البيئة
الصحية

مالحظات ختامية
 مبدأ « الحق في المدينة» ليس بالضرورة مطابق لجميع السياقات والدول؛
 المفهوم يركز باألساس على السياق المحلي ،ولكن جميع السياقات هي يتم انتاجها بشكل
اجتماعي؛ الحق في الحيز العام ،أو الحق في الموئل

 استخدام المفهوم كشعار ،بدالً من أن يكون أداة قادرة على توفير المقترحات إلنفاذ الحقوق؛
 الحكومات المحلية تعهدت بإحترام وإعمال حقوق اإلنسان في المدينة ،وبالكاد تجاوزت
مجرد االعالنات السياسية ،أو القيام بإجراءات في بعض المجاالت على نطاق ضيق؛

 حاالت ونماذج هامة ساهمت في تطوير السياق القانوني وإعمال الحق في المدينة؛
 الحق في المدينة كمبدأ في إطاره القانوني يحتاج إلى المزيد من الدعم والتوافق عليه؛

 البعد الدولي لمفهوم الحق في الميدنة يحتاج إلى المزيد من التطوير؛
 ال يزال المفهوم يكتسب القدرات بشكل متباطئ في التشبيك وكسب مساحات من التأييد.

