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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والعشرون

 من جدول األعمال 3البند 
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية 

 ما في ذلك الحق في التنميةواالجتماعية والثقافية، ب واالقتصادية

كعنصررر مرر  عنالررر تقريررر المقرررارة الخالررة المعنيررة بالسرر   ال  ررق   
ق فرري عرردت التمييررز فرري  رر ا وبررالح معيشرري مناسرر  لحررق فرري مسررتو ا

 كيالسيدة راكيل رولنالسياق، 

 موجز  
إنفتتا  ُكلِّفت  اقرتتةِّاخل اةااتع اق ناتتع  الالتقن الدميتتل  جرتدا الجوجاتتأ ال ملت  متتن  جت   

توا  يف هتاا الجرةرتة موموعتعن متن اقبتاتو الجوجاساتع قالتاعدخل ه  احلل يف الالقن الدميل. و 
التتتدول واألفتتتتةال الفاعلتتتتع اق ناتتتتع األزتتتتةر يف الجملتتتدة لانمتتتتع الةاهنتتتتع اقج لرتتتتع  ان تتتتدا   متتتتن 

 احلاانخل، اليت رواجسسا فرةاء احلضة يف عاملن رجزارد توّس أ احلضةة.
 

 

 A/HRC/25/54 األمم اقجحدخل

 

 Distr.: General الجمعية العامة

30 December 2013 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/25/54 

GE.13-19184 2 

 احملجورات
 الملفحع رتةاتالف 

 3 4-1  ..................................................................... مردمع -  ولا  
 4 5  ........................................................... اقباتو الجوجاساع - ثانااا  
 9 11-6  .................................................................... الج لال - ثالثاا  

 9 1-6  ............................................................ مردمع -  لف
 11 22-9  ...................................... ترورع األشقال اقجنوعع للحاانخل -  اء
 14 35-23  .......................................... حتالني مالجور  من احلاانخل - جام
 11 41-36  ...................................... إردء األولورع للحلول اقوض اع - تال
 19 49-41  .................................... ز الوظافع الججماعاع للملقاعت زر - هاء
 23 59-51  ................................... مقافحع الجمااز على  ساس احلاانخل - واو
 26 65-61  ............................................. ت زرز  من احلاانخل للمة خل - ناة
 21 22-66  ............................... احرتا   من احلاانخل يف األنشطع الجواارع - حاء
 31 25-23  ............................ توفاد  من احلاانخل يف إفاا الج اون اإلمنامي  - فاء
 31 29-26  ................................... ةاء احلضة ومالاءلع الدولعمتقني فر - راء

 32 11-11  .................................. كفالع إمقاناع الحجقا  إىل الرضاء -كال



A/HRC/25/54 

3 GE.13-19184 

 مقدمة -أوالا  
، إىل اقرتةِّاخل اةااتع الرتكاتز علتى احللتول 15/1فلب جملت  حرتوا اإلنالتان، يف رتةاا   -1

هتا األول عتن ال ملاع من  ج  إنفا  احلل يف الالقن الدميل. ورد حدتت اقرةِّاخل اةااتع يف ترةرة 
هتتاا اقوضتتوز األنمتتعمل ال اقاتتع اقج لرتتع  ان تتدا   متتن احلاتتانخل  واتتفسا حتتتدراا جتتدرةاا  اهجمتتا ن زتتا  

(A/HRC/22/46  وهتت  ت تتةه يف هتتاا الجرةرتتة   تتل اقبتتاتو الجوجاساتتع ق امتتع مشتتقلع ان تتدا .)
ت التتوااتخل متتن التتدول  متتن احلاتتانخل يف اقنتتافل احلضتتةرع. وتالتتجند هتتا  اقبتتاتو إىل ال درتتد متتن التتةتو 

علتتتتى استتتتجبااناتن نتتتتاا الشتتتتون، وكتتتتالي إىل مشتتتتاوااتن مواضتتتتا اع وإرلاماتتتتع ُ جةرتتتت  متتتت   جلتتتتف 
. وتتتتوت اقرتتتةِّاخل (1)امستتتات اتتتاحبع اقملتتتلحع، وإىل ت لارتتتات منملمتتتات امجمتتت  اقتتتد  وإستتتساما ا

 اةااع هنا  ن ت ةب عن تردرةها مما  اإلسسامات.
ّضح  الجزامات الدول  احرتا  احلل يف الالقن الدميل ومحارجأ والوفاء ويف ال رد األزري، وُ  -2

على المل اد   أ  وسامي  مشل  الجشةر ات والالوا ل الرضامياع على المل ادرن الوفين واإلرلام .  ما
اقبتاتو األساستاع  (A/HRC/4/18)رتد  اقرتةِّا اةتا  الالتا ل يف ترةرتة   ،2112الدويل، فف  عتا  

اساع اقج لرع   ملاات اإلزدء الرالةة والرتحا   داف  الجنماع )"اقباتو األساستاع"(. واقباتو الجوج
 اقبتاتو، اعجمدت الدول األعضاء يف منع األمن الغتاامي  ال تاق ،  جوافتل اءااء، 2112ويف عا  

 استاا األمستا  والغا تات يف ومملتارد األااضت  حلاتانخل اقالتوولع احلوكمتع الطوعاتع  شتون جاساتعالجو 
اقباتو اقج لرع  ةت اقالتاكن  2115. ويف الالااا اإلنالا ، وض   يف عا  الوفين الغاامي  األمن

ور ق  هاا الجرةرة مضمون هتا   .(E/CN.4/Sub.2/2005/17)واقمجلقات إىل الدجئني واقشةترن 
  ستد ثغتةخلن  وجأن زا  على  من احلاانخل يف اقنافل احلضتةرع، متن  جتاا الملقو  ورنطلل منسا، مةّكز 

  مسمع يف الجوجاسات يف جمال حروا اإلنالان.
الجوجاأ  شون اق ارري   ها  اقباتو، ما رجالل م  الرانون الدويل حلروا اإلنالان، وتردِّ  -3

تُفستتم هتتا   الراميمتتع يف جمتتال حرتتوا اإلنالتتان يف متتا رج لتتل  الالتتقن وحاتتانخل األااضتت . ورنبغتت   ل
األفةال الفاعلتع  اللجزامات الراميمع الوار ع على عاتل الدول  واقباتو على  هنا تراد  و ترّوه 

األزتةر يف متتا رج لتتل ارتتوا اإلنالتتان. وعلاتتأ، تتتوت اقرتتةِّاخل اةااتتع  ن ترتترت  علتتى املتت  اعجمتتات 
 .لفرةاء احلضة اقج لرع  ومن احلاانخلها  اقباتو الجوجاساع 

الثتا  منسمتا اقبتاتو الجوجاساتع ورتوات  ورنرالم هاا الجرةرة إىل فةعني ر ةه الفتةز األول -4
الج لال شةحاا لق  مبد  من اقباتو ورجضمن  مثلتعا علتى تنفاتاها عملاتاا متن  علاسا. وررد  ت لاراا 

جانتتب الالتتلطات  ماتت  مالتتجورا ا ومتتن جانتتب األفتتةال الفاعلتتع اق ناتتع األزتتةر يف  اتت    تتاء 
 ال امل.

__________ 

رُجا  الفدز علتى  ات  اتوت التدول علتى الستجباانات، وعلتى مزرتدن متن اق لومتات عتن اقشتاواات علتى اقورت   (1)
 .www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/StudyOnSecurityOfTenure.aspx الشبق  الجايل:
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 المبادئ التوجيهية -ثانياا  
التتيت تررتحستتا  ،  ملتتاغجسالفرتتةاء احلضتتةاقج لرتتع  تتومن احلاتتانخل نتتا  اقبتتاتو الجوجاساتتع تتتةت  ت -5

 اقرةِّاخل اةااع على امل  لعجماتها: 

 المبادئ التوجيهية المتعلقة بأم  الحيازة لفقراء الحضر
تنشو موجتب الالقن واألاه  شون  رُرملد  ومن احلاانخل جمموعع من ال درات 

و عةفاتتع  و تةتابتتات مستتري امساتتع  و  جلطتتع ومتّقتتن الفتتةت متتن ال تتا  يف رتتوانني تشتتةر اع  
منزلتتأ  ومتتانن وستتد ن وكةامتتع. ورشتتق   متتن احلاتتانخل جتتزءاا ل رجوتتز  متتن احلتتل يف الالتتقن 

للجمج   قثري من احلروا اقدناتع والثرافاتع والرجملتاترع والالااستاع اا ضةواراا الدميل ومقوِّن
متتن  متتتن احلاتتانخل تضتتمن لتتتأ   داجتتعن لقتت  فتتةت  ن رجمجتتت   والججماعاتتع األزتتةر. ورنبغتتت 

اقضتتتتتاررات ومستتتتتري  لتتتتتي متتتتتن ومتتتتتن  اإلزتتتتتدء الرالتتتتتةة قالتتتتتقنأاحلمارتتتتتع الرانوناتتتتتع متتتتتن 
 الجسدردات.
إحلاحتاا يف جمتال  متن احلاتانخل، وتشق  حمنع فرةاء احلضتة  حتد  كثتة الجحتدرات  

إىل ىل ترتتتدا الجوجاتتتأ وخبااتتتع يف عتتتاملن رجزارتتتد توّستتت أ احلضتتتةة. و تتتدل هتتتا  اقبتتتاتو إ
الفاعلع األزةر للجملدة هلاا الجحدة من  ج  كفالتع الالتقن الدميتل  لدول واألفةالا

 للفرةاء والض فاء يف اقنافل احلضةرع وضواحاسا. 
 وامجم ات احمللاتعوتةتقز ها  اقباتو الجوجاساع على افرتاه مفات   ن لافةات  

حلرستتتم يف الالتتتقن الدميتتتل، والتتتارن لاالتتت   التتتارن رشتتتغلون  ااهن  و عرتتتااات إعمتتتالا 
مشتتتةوعع رنبغتتت  تومانستتتا ومحارجستتتا.  ، حرتتتوا حاتتتانخللتتتدرسم  ة زاتتتااات  زتتتةر مناستتتبع

ورجوتتاون مفستتتو  حرتتتوا احلاتتانخل،  واتتتفسا حرورتتتاا مشتتةوعع، اقفتتتاهام الالتتتاميدخل للملقاتتتع 
اةااتتع، فستتو رشتتم   شتتقالا مج تتدتخل متتن احلاتتانخل مالتتجمدخل متتن فاميفتتع مجنوعتتع متتن نملتتم 

  حلاانخل.ا

 للحيازة كش ا  المتنوعةاأل وطيدت -1
رنبغتتت  للتتتدول  ن ت تتتزن فاميفتتتعا مجنوعتتتع متتتن  شتتتقال احلاتتتانخل وحتماستتتا وتوفّتتتدها،  

فاسا تلي اقالجمدخل من نملم احلاانخل اق جمدخل موجب الروانني الجشةر اع وال ةفاتع والدرناتع  ما
ام   ات الملتلع علتى  ستاس واقخجلطع. ورنبغ   ن توض   ات  الرتوانني والالااستات والت  

تراامتتتاتن ألثةهتتتا علتتتى حرتتتوا اإلنالتتتان حتتتتدت تةتابتتتات احلاتتتانخل ألضتتت ف فئتتتات الالتتتقان 
وتويل األولورع هلا  الرتتابات. ورنبغ  ت زرتز  نتواز احلاتانخل الجالاتع، متن  لتع اا و كثةها  ماش

  نواز  زةر، وتوفادها ومحارجسا، ما رجدء  م  الالااا احملدت:
 اقلقاع اققجالبع  وض  الاد؛ حروا ) ( 
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 حروا السجخدا ؛ )ب( 

 اإلجياا؛ )ج( 
 اقلقاع اقطلرع؛ )ت( 
 الرتتابات امماعاع. ) )ه 

 تحسي  مستو  أم  الحيازة  -2
متتن  جتت  حتالتتني مالتتجور  متتن احلاتتانخل، وخبااتتع للفئتتات واألشتتخا  الضتت فاء  

للدول، ما يف  لي الالتلطات فرريخل، رنبغ   حضةرع مالجوفناتن واقسّمشني الرافنني يف 
 اق ناع،  ن تجخا الجدا ري الجالاع:

 إجةاء تراامات على نطاا اقدن لرتتابات احلاانخل؛ ) ( 
متتن حتدرتتد اقالتتجوفنات مستتري اقومونتتع والفئتتات الالتتقاناع مستتري اءمنتتع،  )ب( 

  ؛هلم ل موورالاة األشخا  فاسا 

احلاتتتتتتانخل وحتالتتتتتتني استتتتتترتاتاواات علتتتتتتى نطتتتتتتاا اقتتتتتتدن لجتتتتتتومني وضتتتتتت   )ج( 
 ومخجلف تةتابات احلاانخل؛  فئات األااض اقالجوفنات يف  جلف 

احلضتتتتةرع وت تتتتدرلسا متتتتن  جتتتت  الجنملاماتتتتع استتتتج ةاه اةطتتتتئ واللتتتتوامي   )ت( 
 إتماج اقالجوفنات فاسا؛

اعجمتتتتات وتنفاتتتتا سااستتتتع إعتتتتاتخل تتتتتوفني مجماشتتتتاع متتتت  م تتتتارري حرتتتتوا  ) )ه 
 ؛اقوض اع مىت ت ّاات احللول يفُتطبَّل  اإلنالان
وعملاتتتتات تاالتتتتري استتتتم زتتتتةاميئ اقالتتتتجوفنات علتتتتى  ستتتتاسن تشتتتتااك   )و( 

 وتالوا  احلاانخل؛إحملاء األعدات 
 النزاعات على األااض ؛لجالورع إنشاء آلاات عاتلع وف الع  )ن( 

ختملتتاأ  متتوال كافاتتع للتتونااات والبلتتدرات واحلقومتتات احمللاتتع لجنفاتتا  ) ( 
 الجدا ري؛ ها 

ت  و تنرتتتا  الجشتتتةر ات الراميمتتتع متتتن  جتتت  العتتترتال اعجمتتتات تشتتتةر ا )ط( 
  رتتابات احلاانخل اقج دتخل ومحارجسا.

  الموضعية إي ء األولوية للحلو  -3

رنبغتتت  تتتتومني احلاتتتانخل يف موضتتت سا األاتتتل  متتتا مل توجتتتد ظتتتةول استتتجثنامياع تتتت ا  
جخد  اللتوامي  اإلزدء منأ ما رجالل م  الرانون الدويل حلروا اإلنالان. كما رنبغ   ل ُتال

ت تةه  و إىل ختفاتف  ،الةاماع إىل محارتع الملتحع والالتدمع ال تامجني ومحارتع البائتعالجنملاماع 
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كلمتا كتان  ار عن لإلزدل  ومن احلاتانخل. ورنبغت  إجيتات حلتول موضت اع  للمخافة، الالقان 
) ( الجخفاتتتف متتتن  تتتافة القتتتواايت واقختتتافة التتتيت  تتتدت الملتتتحع  :متتتن  جتتت قنتتتاا مم لتتتي 
مع ال امجني وإتاا ا؛  و )ب( حترال الجوانن  تني محارتع البائتع و متن احلاتانخل،  استجثناء والالد

 احلالت اليت خيجاا فاسا الالاكنون ممااسع حرسم يف إعاتخل توفانسم.

 تعزيز الوظيفة االجتماعية للمل ية -4
 .لفرتتةاء احلضتتةللملقاتتع وظافتتع اججماعاتتع حاورتتع تشتتم  تتتوفري الالتتقن الدميتتل  
، لتتتدر تملتتتمام وتنفاتتتا سااستتتات اإلستتتقان والالااستتتات األزتتتةر  ات للتتتدول ورنبغتتت 
 ن تتتتوانن  تتتني حرتتتوا اقلقاتتتع والوظافتتتع الججماعاتتتع للملقاتتتع. و وجتتتأن زتتتا ،  الملتتتلع.

رنبغ  للدول، ما يف  لي الاللطات اق ناع،  ن ت زن إمقاناع حملول فرةاء احلضة على 
 الجدا ري الجالاع:  مالاكن مومونع وجادخل اقور ،  الب ن تشم  اختا 

 ألااضتتت حلملتتتة اعلتتتى نطتتتاا اقتتتدن عملاتتتات فحتتتأ وتتتتدرال إجتتتةاء  ) ( 
 ،وتلي اقالجخدمع اسجخداماا نارملاا واقالاكن واقبا  الشامسةخل 

 جتتتتت  إستتتتتقان فرتتتتتةاء متتتتتن  اقالتتتتتاحاعإجتتتتتةاء تراامتتتتتات لدحجااجتتتتتات  )ب( 
ةاهنتع واقجور تع ، مت   زتا الهاهتات الموور هلتم الارن لاألشخا   ، من فاسماحلضة

 يف احلالبان؛ 

 اقنخفل؛ ختملاأ األااض  ال امع اقجاحع لجوفري اقالاكن لاوة الدز  )ج( 
األااض  واقالاكن واقبا  اةااتع على اختا  تدا ري ققافحع اقضاا ع  )ت( 
 ؛ اسجخداماا نارملاا  اسجخدامساومقافحع 
شتتاملع مماتت  ون تقتتاعجمتات استترتاتاواات ولتتوامي  للجخطتتائ احلضتةة  ) )ه 

 فئات الالقان؛ 
اعجمتتات تتتدا ري لجنملتتتام وحفتتز ستتوا اإلجيتتتاا لتتاوة التتدز  اقتتتنخفل  )و( 

 و شقال احلاانخل امماعاع؛ 
 اعجمتتتتات تتتتتدا ري لجنملتتتتام ستتتتوا الجمورتتتت  الالتتتتقين واقوسالتتتتات اقالاتتتتع )ن( 

 . ال املع يف هاا امال

 م افحة التمييز على أساس الحيازة -5
ومحارجتتتأ يف  الوضتتت  احلاتتتانةعتتتد  الجمااتتتز علتتتى  ستتتاس  احلتتتل يفضتتتمان جيتتتب  

 ن رالتةة هتاا الضتمان علتى جيتب الروانني والالااستات ال امتع واقمااستع ال ملاتع. كمتا 
ضتتتتمان عتتتتد  الجمااتتتتز علتتتتى  ستتتتاس الوضتتتت  احلاتتتتانة يف  جيتتتتب اتتتت   شتتتتقال احلاتتتتانخل. و 

 الالاارات الجالاع، من  لع سااراتن  زةر: 
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 اةدمات واقةافل األساساع؛إمقاناع اإلفاتخل من  ) ( 
 إمقاناع اإلفاتخل من زدمات نملا  الضمان الججماع ؛  )ب( 

    الباانات الةمساع وتردميسا؛ )ج( 
  ةام  إتااخل األااض ؛ )ت( 
 تشةر ات وسااسات اإلسقان؛ ) )ه 

 الجخطائ احلضةة؛ (و) 
 األااض  واسجخدامسا لامسةاه ال امع؛حاانخل  )ن( 
 شةفع؛إجةاءات ال ) ( 
 اقالاعدخل اإلنالاناع، ما يف  لي إمقاناع احلملول على اقوور. )ط( 

 تعزيز أم  الحيازة للمرأة -6
تشتتتتق  اقالتتتتاواخل  تتتتني امنالتتتتني اقتتتتم الرتتتتانون واقتتتتم الوارتتتت  كلاسمتتتتا عنملتتتتةاا  

علتى التدول  ن توفّتتد جيتب  ساستااا للجمجت   تاحلل يف الالتقن الدميتل. ويف هتتاا الملتدت، 
نة وحتماتتتتأ،  ملتتتتةل النملتتتتة عتتتتن ستتتتنسا  و حالجستتتتا الزواجاتتتتع  و اقدناتتتتع  متتتتن اقتتتتة خل احلاتتتتا

 كان  فبا ع عدرجسا  األفةات الاكوا يف األسةخل  و امجم .اا  الججماعاع، و ر  و

 األنشطة التجاريةاحترات أم  الحيازة في  -7

رلت :  رنبغ  للموسالات الجواارع  ن تجخا  ا  اةطوات اقناستبع لضتمان متا 
وجوت  ة آثاا ضااخل  ومن احلاتانخل نا تع عتن  نشتطجسا  و عدرا تا الجواارتع  و  عد  ) (

مجملتتلع نمتتا؛ و)ب( م امتتع  ة آثتتاا ضتتااخل رتتد ترتتتتب علتتى  نشتتطجسا،  وستتامي  تشتتم  
ألشتتتتخا  اقجضتتتتةارن. كمتتتتا رنبغتتتت  للموسالتتتتات الجواارتتتتع  ن تضتتتتمن إجتتتتةاء إنملتتتتال ا

در ن حلرتتوا احلاتتانخل، متت  الحتترتا  مفاوضتتاتن شتتفافع وحتتةخل وعاتلتتع  شتتون  ة نرتت ن  و ت تت
 افضسا. امجم ات احمللاع يف ربول ال ةوه  و القام  حلل األشخا   و

 التعاون اإلنما ي إطار توطيد أم  الحيازة في -8
عملاا تا تقتون لوكالت اإلمنامياع اقج دتخل األفةال والثنامياتع  ن  ن تضمن ارنبغ   

 التتتب ن منستتا اعجمتتتات سااستتتات ُملزمتتتع  و لتتتي ّ   تتتأل ختتت احلاتتتانخل و م تتتزنخل ألمتتتن ومشتتاار سا 
 تتدل إىل إنفتتا  احلتتل يف الالتتقن الدميتتل. ورنبغتت  هلتتا  الوكتتالت  ن هتتاا األمتتن  لملتتون

تتتدعم التتدول التتيت تفجرتتة إىل اقتتواات القافاتتع لختتتا   اتت  متتا رلتتز  متتن تتتدا ري لجوفاتتد  متتن 
 فرةاء احلضة.ملاحل احلاانخل ل
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 لة الدو ومساءتم ي  فقراء الحضر  -9
رشق  فرةاء احلضة وامجم ات احمللاع احلضةرع الفرريخل فتةفني فتاعلني  ساستاني  

مالتتوولعا  متتا  فرتتةاء احلضتتة عتتن تنفاتتا التتدول يف توفاتتد  متتن احلاتتانخل. ورنبغتت   ن تقتتون 
 ها  اقباتو الجوجاساع  الوسامي  الجالاع، ضمن وسامي   زةر:

 حجسا للوما  يف الور  اقناسب؛نشة اق لومات اقجمللع  احلاانخل وإتا ) ( 
، متا يف  لتي توضتا   ستباب اتضمان شفافاع  ا  عملاتات اختتا  الرتةاا  )ب( 
 اختا ها؛
كفالتتع مشتتااكع فرتتةاء احلضتتة مشتتااكعا حتتةخل ومالتتجنريخل وهاتفتتع يف وضتت   )ج( 

 تومني وض سم احلاانة؛وتنفاا تدا ري 
لراتتتتتتاس  استتتتتتجحدايت موشتتتتتتةات ومرتتتتتتارا  مةج اتتتتتتع مدميمتتتتتتع ستتتتتتاارااا  )ت( 

 مالجورات الجرد   و الرتاج  يف هاا الملدت؛
إعتتتتتتدات ترتتتتتتتاارة توارتتتتتتتع عمتتتتتتتا ُ حتتتتتتتةن متتتتتتتن ترتتتتتتتد  علتتتتتتتى الملتتتتتتت ادرن  ) )ه 
 والدويل. الوفين

 لقضاءكفالة إم انية االحت ات إلى ا -11

التتتتتارن رلجمالتتتتتون األشتتتتتخا   متتتتتا   رنبغتتتتت   ل رشتتتتتق  وضتتتتت  احلاتتتتتانخل حتتتتتاجزاا  
على الدول  ن تقفت  إمقاناتع وجيب الان. النجملال الف ال من انجساكات حروا اإلن

احلتتتل يف الالتتتقن  ف التتتع متتتن انجساكتتتاتستتتب  انجملتتتالن إتاارتتتع و/ و رضتتتامياع اللوتتتوء إىل 
 الدميل النا ع عن األسباب الجالاع، ضمن  سبابن  زةر:

الجمااتتتتتتتز علتتتتتتتى  ستتتتتتتاس الوضتتتتتتت  احلاتتتتتتتانة، ورشتتتتتتتم   لتتتتتتتي  شتتتتتتتقال  ) ( 
 اقج دتخل؛ الجمااز

 الجمج   ومن احلاانخل؛خيأ  يف ما ة  سباب حمملواخلالجمااز على  ساس   )ب( 
حتتتتالت عتتتتد  اعجمتتتتات تتتتتدا ري مدميمتتتتع ويف الورتتتت  اقناستتتتب ق امتتتتع  )ج( 
 ؛فرةاء احلضةملاحل ل من احلاانخل ان دا  

 الرالةة. زدءمنسا اإلألسباب  من احلاانخل ترورل  )ت( 
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 التعليق -ثالثاا  

 مقدمة -ألف 
يف مالتتتتاكنسم والجمجتتتت  نتتتتا تون زتتتتولن متتتتن النتتتتاس امتتتتع رقفتتتت   متتتتن احلاتتتتانخل إمقاناتتتتع إر -6

متن حتالتتني  حتتواهلم الالتقناع واق اشتتاع. ورشتتق   رضتتاا  ميّقتتنسموهتو إلزتتدء الرالتتةة، عملاتات ا
. (2)وارتتوا اإلنالتتان األزتتةرللجمجتت   تتاحلل يف الالتتقن الدميتتل  ماتت  جوانبتتأ اا  متتن احلاتتانخل  ساستت

ىل اإلزتتتدء الرالتتتةة وفرتتتدان اقتتتوور، انُجسقتتت  وعلتتتى ال قتتت ، فمتتتىت  تر ان تتتدا   متتتن احلاتتتانخل إ
  ال درد من حروا اإلنالان و ُنقةت على  احانا.

 قفالع متج  األشخا  كافع  داجعن من  من احلاانخل تضمن هلم  فواراا  والدول ملزمع الجزاماا  -2
متا ك  .(3)ومتن اقضتاررات ومستري  لتي متن الجسدرتداتاا احلمارع الرانوناع من إزدء مالاكنسم رالتة 

لج زرز  من احلاتانخل ممات  األشتخا  التارن رالتجخدمون  ااهن  و تداجياع  هنا ملزمع  اختا  تدا ري 
.  اتد  ن احلتل ناا األمن حالااا  ل رجمج ونلقنسم مالاكن لجلباع احجااجا م الالقناع األساساع و 

اإلزتتدء متتا  األاتتل  لتتا  مطلرتتاا ورتتد تُبطلتتأ ظتتةول استتجثنامياع تتت اموضتت سا احلاتتانخل يف  متتن يف 
مةاعاخل اإلجةاءات الرانوناع الواجبع، رج لل  يف ما الرانون الدويلالدول موجب رجالل م  الجزامات 

، متتن  لتتع الجزامتتاتن (4)والجراّتتد مبتتد ة اق رولاتتع والجناستتب، وترملتت   اتت  البتتدامي  الرا لتتع للجنفاتتا
انات للجوكتد متن  ن ضتموجتوت على الدول  ن تقفت  جيب ها  الملةول، وجدت  زةر. ومىت 

  عملاتات اإلزتتدء الرالتةة وإعتتاتخل الجتوفني حتتترت  حرتوا األشتتخا  اقجضتةارن اإلنالتتاناع احرتامتتاا 
 . (5)،  الب  منسا إتاحع احلملول على سقن  در كامدا 
وعلتتتى النرتتتتال متتتتن زطتتتتاب اقلقاتتتتع الالتتتاميد، فالتتتتندات اقلقاتتتتع اقطلرتتتتع لاالتتتت  األتاخل  -1

يف  كثتترياا متتا حتتتدّ   اقلقاتتع الفةترتتع اقطلرتتعتشتتوا  سااستتات إن  الوحاتتدخل لجحراتتل  متتن احلاتتانخل.  تت 
وترتتورل الورتت  نفالتتأ، متتن تعتتم تةتابتتات احلاتتانخل األزتتةر. إ   تتدت هتتا  الالااستتات  استتجب ات 

األمتة متن ستقان اقنتافل احلضتةرع وضتواحاسا، ول ستاما  فرتةهم، واست ع لشتةامي  الوض  احلاانة 

__________ 

(  شتتون احلتتل يف 1991)4والثرافاتتع، الج لاتتل ال تتا  ارتتم  نتتع اق ناتتع  تتاحلروا الرجملتتاترع والججماعاتتعانملتتة اللو (2)
 شتتتون احلتتتل يف الالتتتقن الدميتتتتل  231واللونتتتع األفةرراتتتع حلرتتتوا اإلنالتتتتان والشتتت وب؛ الرتتتةاا  ؛اقدميتتتمالالتتتقن 

وفري  متتتتن احلاتتتتانخل مماتتتت  واحلمارتتتتع متتتتن اإلجتتتتدء الرالتتتتةة، حاتتتتذ رتتتتدعو الرتتتتةاا إىل اختتتتتا  "تتتتتدا ري ملموستتتتع لجتتتت
؛ األشتتتخا  التتتارن رفجرتتتةون إىل هتتتا  احلمارتتتع، و لتتتي موافرتتتع األشتتتخا  اقجضتتتةارن موافرتتتع مالتتتبرع ومالتتتجنريخل"

 ن عبتااخل "حرتوا احلاتانخل اقشتةوعع"  يف هتاا الملتدت حامستع األياتع نرتاط. ومتن ال55اقباتو األساساع، الفرتةخل و 
 .الطوعاع  شون احلوكمع اقالوولع للحاانخل يف اقباتو الجوجاساعتون ت ةرف ُتالجخد  

 ) (.1، الفرةخل 4انملة اللونع اق ناع  احلروا الرجملاترع والججماعاع والثرافاع، الج لال ال ا  ارم  (3)

 .21انملة اقباتو األساساع، الفرةخل  (4)

ل يف (  شتتون احلتت1992)2والثرافاتتع، الج لاتتل ال تتا  ارتتم  انملتتة اللونتتع اق ناتتع  تتاحلروا الرجملتتاترع والججماعاتتع (5)
 األساساع.الالقن اقدميم، واقباتو 
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وعلتتى ال قتت ، ميقتتن للالااستتات  .(6) الالتتقن الدميتتلالجمجتت   تتاحلل يفنقتتو  إىل التتاة رتتوتة 
اقشوِّ ع على تنوز  شقال احلاانخل  ن تاالة إمقاناع حملول  جلف فئات الالقان علتى الالتقن 

 .آمن على  و

 األكش ا  المتنوعة للحيازةتقوية  -باء 
رتتة حالاتتاا قتتن رفج لجتتوفري  متتن احلاتتانخل رانونتتاا وتداجياتتع رنبغتت  للتتدول  ن تجختتا تتتدا ري فوارتتع  -9

كمتا رنبغت  للتدول  ن هتةةمل تراامتاتن ألثتة   .(7)ألفةات وامجم تات احمللاتعإىل محارع هاا األمن من ا
الجدا ري اقررتحع على حروا اإلنالان، يف رطاع  اإلسقان واألااضت  ويف الرطتاز اقتايل. ورنبغت  

ميمتع وعلتى فئتات الالتقان على  ا   شتقال احلاتانخل الرا ع ن تداس ها  الجراامات اءثاا احملجمل
 تتتافة  الالتتتوا. ويف حالتتتع وجتتتوت  ةالنتتتاجم عتتتن حةكتتتع اق ّةضتتتع لإلجتتتدء، متتتا يف  لتتتي الجشتتتّةت 

تفتتتتتارم ان تتتتتدا   متتتتتن احلاتتتتتانخل، رنبغتتتتت  النملتتتتتة يف إجيتتتتتات  تتتتتدامي ،  و استتتتتجحدايت تتتتتتدا ري تتتتتتوتة إىل 
لتدول  ن تجختا إىل هتا  الجراامتات، رنبغت  لاا للجخفاف من هتا  اقختافة كتاجةاء  زتري. واستجنات

تتتتدا ري تشتتتةر اع و ةناجماتتتع متتتتن  جتتت  تتتتومني  شتتتتقال احلاتتتانخل اقجنوعتتتع، متتتت  إرتتتدء األولورتتتع لوضتتتت  
 اإلعمال القام  حلرورسم الالقناع.ت وا حواجز رواجسون  ناألشخا  الارلملاحل تةتابات 

حتتتائ ضتتوا ن كبتتريخل نشتتوء ورتتد  تر تالتتااز الجوستت  احلضتتةة يف ال درتتد متتن األمتتاكن إىل  -11
. ورنبغتتت  واضتتتحع  تتتني التتتنملم احلضتتتةرع والةرفاتتتع اقنتتتافل احلضتتتةرع ااتتتذ مل ت تتتد احلتتتدوت الفااتتتلع 

ومحارجستتتا، ستتتواء وترورجستتتا األنتتتواز الجالاتتتع متتتن  شتتتقال احلاتتتانخل، ضتتتمن  شتتتقال  زتتتةر، تشتتتوا  
، متتتا رتتتجدء  متتت  (9) جلطتتتع و  و تشتتتةر اع  (8)كانتتت  مالتتتجمدخل متتتن نملتتتم حاتتتانخل عةفاتتتع  و ترناتتتع 

  .احملدت حلضةة  و سااا الضواح الالااا ا
حرتتتوا األشتتتخا  التتتارن وولورتتتع لعتتترتال الرتتتانو   إن ا. الجملتتتي  وضتتت  الاتتتد حرتتتوا -11

ملقاتتتع ، عتتتن فةرتتتل رشتتتغلون  ااهن  و مالتتتاكن عامتتتع  و زااتتتع  و جمجم اتتتع لفتتترتخلن حمتتتدتخل رانونتتتاا 
اا دولتتع رشتتق  تتتد ري اقتتّد  الغتتاميبني  و الحرتتوا علتتى ، اققجالتتبع  وضتت  الاتتد لاااضتت  واقالتتاكن

من  ج  ضمان اسجخدا  األااض  واقالاكن  وكثة الطةا إنجاجاا من الناحاع الججماعاتع، اا مسم
متتتن الدستتتجوا  113والوفتتتاء اتتتل امماتتت  يف الالتتتقن الدميتتتل. ف لتتتى ستتتبا  اقثتتتال، ت تتترتل اقتتتاتخل 

__________ 

 .  9(  شون فبا ع الجزامات الدول األفةال، الفرةخل 1991)3قةج  نفالأ، الج لال ال ا  ارم ا (6)

 ) (.1، الفرةخل 4ارم  ال ا  اقةج  نفالأ، الج لال (2)
جنتوز جمموعتع ل ونملتةاا الججماعاتع.  تجمج  نملم احلاانخل ال ةفاع والدرناع يف جمجم ات كثريخل  داجعن عالاع متن الشتةعاع (1)

هتا  التنملم والتيت حتقتم ختملتاأ األااضت  واستجخدامسا وإتاا تا وتتوفري  متن التيت تنتداج يف إفتاا  شقال احلاانخل 
تنتتارمل  هنتتا علتتى حتتدخل، امستتم زملواتتاع  لفاهنتتا احلاتتانخل، و  ضتتسا شتتباأ  وشتتقال احلاتتانخل اقبّانتتع يف هتتاا الشتتة ، 

   فا  سا.

متا ُرشتاا إلاستا  احلاتانخل  إىل مزر ن من نملتام  حاتانخل  و  كثتة، متا فاستا تلتي التيت مسالبتاا اقخجلطع  تشري نملم احلاانخل (9)
 "زااج نطاا الرانون". احلاانخل "مسري الةمساع"  و 
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متدخل   د انرضاء ال انرل   الجرات  اققاِلب للحل يف األاه احلضةرع اقالجخدمع  غةه الالقن 
 عراااتألة  ، شةرطع  ل رقون احلاميز مالقاا اعرتاهون انرطازن  و حاان ا تعلى سنوات مخ  
   زةر.
العرتال  اقلقاتتتع اققجالتتتبع اقجملتتتلع  تتتورنبغتتت   ن تقتتتون اإلجتتتةاءات اإلتاارتتتع والرضتتتامياع  -12

اتتتع اققجالتتتبع الفةترتتتع  التتتاطع وستتتةر ع وماالتتتواخل الجقلفتتتع. كمتتتا رنبغتتت  العتتترتال  اقلق وضتتت  الاتتتد 
على تة  ُ ج   و  للجشةت الرالةةاألال  رد ت ةه اقالي وإ ا كان وامماعاع على حد سواء. 

 وضتتت  الاتتتد لتتتئد ر طّتتت  حتتتل الشتتتخأ يف اقلقاتتتع اققجالتتتبع اا احلْاطتتتع ضتتتمانتتتتوز  منزلتتتأ، رنبغتتت  
 .(10)إعمال حل اءزةرن يف ال وتخل

ع استتتتجخدا  األمتتتتد  ال امتتتتاألشتتتتخا  يف . رنبغتتتت   ن رقتتتتون حتتتتل حرتتتتوا الستتتتجخدا  -13
ظتتتتةولن م انتتتتع حرتتتتاا م رتفتتتاا  تتتتأ وحمماتتتتاا يف الرتتتتانون ويف يف واةااتتتع لجلباتتتتع احجااجتتتتا م الالتتتقناع 

الالااسات ال امع. ف لى سبا  اقثتال، متتن  "شتساتات الةفتا " يف تةرناتدات وتو تامسو حاملاستا احلتل 
هلتتم تخل الجتتوفني ضتتةوارع ومتتا مل حُتتتدَّت وتُجتتا  يف عتتد  إجدميستتم متتن رط تتع األاه متتا مل تُ جتت  إعتتا

مباتتتل جيتتتون متتتن  األفتتتةات وامماعتتتات احلتتتل يف استتتجخدا  األااضتتت  ا. ويف مون (11) درلتتتع رطتتت   اه
مت  متا  جتةة يف   و  ا ستااقالتجملقع اقملوكع للدولع وحتالانسا، ممتا ميّقتن األفتةات متن اهتن اقبتا  

 .(12)حتالانات يف تلي األاه
األااضتتتت   و اقالتتتتاكن  و الغتتتتةل متتتتن ربتتتت  متتتتّد  عتتتتامني رطتتتت  رتتتتوفة تتتتتوجري . اإلجيتتتتاا -14
. ورشتتتم  اإلجيتتتاا احلتتتل يف (13)الفرتتتريخل زااتتتني إمقاناتتتع الالتتتقن لقثتتتري متتتن األستتتة احلضتتتةرع  و

 شفوة.  اسجخدا  اقالقن لفرتخلن نمناع  ال ةن حمدت، تون نر  اقلقاع، على  ساس عرد زط   و
ال ا  ومسري الالور ، رنبغ  للتدول  ن تشتو  اإلجيتاا اةتا  وإضافعا إىل زاااة اإلجياا  -15

لفرتتةاء احلضتتة،  وستتامي  منستتا وضتت  سااستتات لزرتتاتخل ااتتاد الوحتتدات الالتتقناع اقجاحتتع لإلجيتتاا. 
وتشم  ها  الالااسات تردا حتوافز ضتةرباع للمتّد ، وضتمانات  و نملتم تتومني ضتد عتد  تفت  

خل للمتوّجةرن ال رتاارني متن  جت  حتالتني الوحتدات اإلجياا، وتردا ِمن   و رةوه منخفضع الفاميد
الالقناع اقجداعاع شةرطع  ن روّجةوا قالجوجةرن من  وة الدز  اقنخفل. فف  ولرتع ناوجريست  

نحتتاا للمتتوّجةرن  الولرتتات اقجحتتدخل األمةرقاتتع، علتتى ستتبا  اقثتتال، ررتتد   ةنتتام  حتتوافز حقتتوم  مِ 
ستتتبع وماالتتتواخل الجقلفتتتع لتتتاوة التتتدز  اقتتتنخفل ال رتتتاارني متتتن  جتتت  تتتتوفري مالتتتاكن مومونتتتع ومنا

. ويف سلوفاكاا، تردَّ  إعانتات لبنتاء شترل لإلجيتاا للفئتات  ات التدز  اقتنخفل، (14)واقجوسئ

__________ 

   جئني واقشةترن.إىل الداقالاكن واقمجلقات  ةت انملة اقباتو اقج لرع  (11)

 .1991الملاتا عا   25 ااض  الدولع )تالورع وض  احلاانخل( ارم رانون  (11)

 .1992رانون األااض  اقونمبار ، الملاتا عا   (12)

 .26-23، الفرةات A/68/289إىل امم اع ال امع، اقرد  انملة ترةرة اقرةِّاخل اةااع  (13)
(14) The Landlord Incentives Programme, 2013. 
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ما فاسا جمجم ات الةوما احمللاع اقالجب ملدخل اججماعااا 
. كما رنبغ  النملة يف ترتدا  تدلت ستقن (15)

 .(16)للمالجوجةرن  وة الدز  اقنخفل
بغ  للدول تنملتام رطتاز اإلجيتاا  وستامي  تشتم  فتةه ضتوا ئ مةنتع علتى افت   ست اا ورن -16

. (17)اإلجيتاا وترااتد عملاتات اإلزتدء متا رجالتتل مت  اللجزامتات الدولاتع يف جمتال حرتوا اإلنالتتان
، متتثدا، حاتتذ (18)ورنبغتت   ن تتتوانن هتتا  الجتتدا ري  تتني حرتتوا اقالتتجوجةرن واقتتوّجةرن. ففتت   قاناتتا

ستتة يف مالتتتاكن مالتتجوجةخل، حتتتتدت اللتتتوامي  الجنملاماتتع ستتترفاا لزرتتاتخل  ستتت اا إجيتتتاا تالتتقن م ملتتتم األ
اقالاكن للمالتجوجةرن اقرامتني فاستا، ممتا هلرتل هلتم تاجتعا  علتى متن  متن احلاتانخل  انمتا رُبرت  علتى 

. كمتتتا رنبغتتت  للتتتدول  ن تشتتتو  علتتتى (19)مالتتتجوة اااتتتع الستتتجثمااات اةااتتتع يف رطتتتاز اإلجيتتتاا
 اا اقوحدخل اقةاعاع حلروا اإلنالان، وإتاحجسا  امان وتون اشرتاط توثارسا. اسجخدا  عروت اإلجي

. ميتتتتتن  نملتتتتتا  اقلقاتتتتتع الفةترتتتتتع حتتتتتل الالتتتتتاطةخل القاملتتتتتع علتتتتتى اقالتتتتتاكن اقلقاتتتتتع اقطلرتتتتتع -12
حرتتتوا الستتتجمد   وضتتت  الاتتتد عتتتن  واألااضتتت ، وفرتتتاا للرتتتانون واللتتتوامي  الجنملاماتتتع احمللاتتتع، فضتتتدا 

زز اقلقاتتتع. وهتتتا  اةااتتتاع ه تتت  اقلقاتتتع اقطلرتتتع شتتتقدا مةمسو تتتاا فاتتتأ متتتن وستتتلطات الدولتتتع يف نتتت
 شتتقال احلاتتانخل لتتدر ال درتتد متتن األستتة. و تتالنملة إىل  ن اكجالتتاب حرتتوا اقلقاتتع مقلّتتف  وجتتأ 

 - متتتا رلتتتز  متورتتت  رطتتتاز اإلستتتقان. ورج تتتةه  متتتن احلاتتتانخل للخطتتتة متتتىت ت ثّتتتة اقتتتّد اا عتتتا ، فغالبتتت
ه وختّلفتتوا عتتن ستتدات مبتالن الةهتتون ال راارتتع. وتشتتق  عملاتتات حتتب  الشتامسلون يف ستتدات الرتتةو 

للجمجتتت  اا حراراتتتاا الةهتتتون ال راارتتتع متتتن جانتتتب اقملتتتاال ومسريهتتتا متتتن اقوسالتتتات الميجماناتتتع  درتتتد
نبغت  للتتدول  ن ر تاحلل يف الالتقن الدميتتل، وتجضتةا منستا  فرتتة الفئتات علتتى  تون مستري مجناستتب. و 

الشتتتتامسلني ومنتتتت  فرتتتتدان اقتتتتوور  - ىل محارتتتتع  متتتتن احلاتتتتانخل للمتتتتّد تجختتتتا  اتتتت  الجتتتتدا ري الةاماتتتتع إ
 . (20)والج ّةه هلا  احلالع نجاوعا ل ملاات حب  الةهون ال راارع

. مثع  نواز عدردخل من تةتابات اقلقاع امماعاع التيت تُرجالتم فاستا حرتوا اقلقاع امماعاع -11
سا يف إفتتتاا هااكتتتت  إتااخل مشتتتترتكع. ملقاتتتع األااضتتتت  واقالتتتاكن  و حرتتتتوا توجريهتتتا  و استتتتجخدام

لرواعتتتد حتتتتدتها امماعتتتع  و هلتتتدتها الُ تتتةل احمللتتت . اا وحتتتتدَّت حرتتتوا األفتتتةات يف هتتتاا النملتتتا  وفرتتت
وميقتتن للرتتابتتات امماعاتتع  ن ختّفتتل تقتتالاف تتتومني الالتتقن  انشتتاء كاتتانن رتتانو  واحتتد. وت تتزن 

__________ 

كاا علتتتتتتى إعانتتتتتات تنماتتتتتتع اإلستتتتتقان واإلستتتتتقان الججمتتتتتتاع  )ات ستتتتتلوفا  شتتتتتتون  443/2111الرتتتتتانون ارتتتتتم  (15)
 . 33و 32، الفرةتان A/68/289السجباان(. وكالي 

(16) A/68/289 33و 32، الفرةتان. 

وارتم  ؛12)ج( و1، الفرةتتان 4ارم  انال ام اناللونع اق ناع  احلروا الرجملاترع والججماعاع والثرافاع، الج لار (12)
 .11و 9، الفرةتان 2

(11) A/68/289 ، ات  قاناا على السجباان.21الفرةخل . 

(19) Kath Hulse, et al., Secure occupancy in rental housing: conceptual foundations and comparative 

perspectives, (Melbourne, Australian Housing and Urban Research Institute, 2011), pp. 89, 122 

and 213-215..  انملة  رضااA/68/289 31-34، الفرةات. 

 .A/68/289و A/67/286 خل اةااع إىل امم اع ال امعاقرةِّا  ةانملة ترةرة  (21)
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لستتجفاتخل متن اقتتواات امماعاتتع يف اتتاانع الرتتابتات امماعاتتع  رضتتاا الرتتداخل علتى حتمتت  الجقتتالاف  ا
. كمتا (21)اهلااك  األساستاع للمالتاكن وإاتدحسا، والجمقتني متن الرترتاه والتزتاا اممتاعاني

ميقن للملقاع امماعاع  ن توفة تاجعا كبريخل من  من احلاانخل وحتم  من زطة الشةاء ال دوا  متن 
ر  امماعتع اتدحاات اختتا  الرتةاا، متا يف  جخو و لي جانب الفئات األعلى تزدا واقضاا ني، 

 . وتشم   شقال اقلقاع امماعاع ما رل :امماع   لي احلل يف البا 
متتن واحتتداا تُنشتتئسا جمموعتتع متتن األشتخا  رشتتقلون كاانتتاا رانوناتتاا  .الالتتقناع الج اوناتات -19

كتتوواومسواة . ويف  لتتدان  (22) جتت  استتجحدايت واتتاانع مشتتةوز إستتقان لفاميتتدخل  عضتتاميسا امماعاتتع
هتتتا طورة والالتتتورد والفلبتتتني، تالتتتاعد التتت ام  احلقوماتتتع امجم تتتات احمللاتتتع علتتتى شتتتةاء األااضتتت  وت

لتتتدر  واومستتتواة تنملتتتام تشتتتةر   روجتتتد  1961وإتاا تتتا  غتتتةه اإلستتتقان الج تتتاو . فمنتتتا عتتتا  
جنتا   إن. و (23) ستةخل 21 111ت اوناتع ُتالتِقن  تو  611رةا تع  سا حالاتاا توجد فاللج اوناات، و 
يف جتتزءن كبتتري منتتأ إىل وجتتوت ر تتزر للمالتتاكن لتتاوة التتدز  اقتتنخفل  خلمتتوفِّة كسائتتات الج اوناتتات  

احتات الج اوناات الالتقناع اقج اضتدخل، التاة رتدعم اقشتااكع الدميرةافاتع لاستة وجسوتهتا اقشترتكع 
نتتتام  . ويف األاجنجتتني،  نشتتتوت  لدرتتتع  ورنتتوس آرتتتةر   ة (24)يف  نتتاء اقالتتتاكن وإتاا تتا الااتاتتتع لتتتأ
 .(25)اميجمان لملاحل الج اوناات الالقناع

اتتع لالتتاطةخل امجم لترتتدمسا منملمتتات مستتري اااتتع زاضتت ع  .استتجئمانات األااضتت  امجم اتتع -21
األااضتت  متتن  نّحتتى. ويف هتتاا النملتتا  تُ (26)تشتترتة األااضتت   غتتةه تتتوفري الالتتقن ماالتتوا الجقلفتتع

ورُجتا  احلملتول علاستا   رتوت إجيتاا  علتى حتمت  الجقتالاف،علتى الرتداخل   سواا اقضاا ات حفاظتاا 
والزااعتع احلضتةرع واقةافتل امجم اتع. موسالتات األعمتال فورلع األجت  لملتاحل مشتاار  اإلستقان و 

ورتتتد انتاتت شتتتت باع استتتجئمانات األااضتتتت  امجم اتتتتع منتتتا مثانانتتتتات الرتتتةن ال شتتتتةرن، وخبااتتتتع يف 
. ومتن ال وامت  الةمياالتاع يف جنتا  (27)استجئماناا  261الولرات اقجحدخل حاذ  ُنشئ متا رة تو علتى 

 ها  السجئمانات الجنملام امجم  ، وِمنمل  األااض  والدعم اقايل من حقومات البلدرات.
 تتتتتني الج اوناتتتتتات واقوسالتتتتتات الستتتتتجئماناع لاااضتتتتت  متتتتت  ه .عخجلطتتتتتمنتتتتتا ج احلاتتتتتانخل اق -21

ا،  انمتتتا متجلتتتي اقوسالتتتع امجم اتتتع، حاتتتذ متجلتتتي الج اوناتتتع الالتتتقناع امّم تتتات الالتتتقناع وتتتتدرةه

__________ 

(21) A/68/289وما رلاسا. 43ةخل ر، الف 
 .55-41اقةج  نفالأ، الفرةات  (22)

 .633/69 ارم ، اقنملَّم موجب اقةسو 1961الملاتا عا   13221الرانون ارم  (23)

 ات  واومسواة على السجباان. (24)

 .لبورنوس آرةر  341الرانون ارم  (25)

(26) A/68/289،  62-56الفرةات. 

 :امجم اتتتتتتتتتتتتع يف  ستتتتتتتتتتتترتالاا وإنقلتتتتتتتتتتتترتا و لواقتتتتتتتتتتتتا وكنتتتتتتتتتتتتدا. انملتتتتتتتتتتتتة  لاااضتتتتتتتتتتتت اعئمانموسالتتتتتتتتتتتتات استتتتتتتتتتتتج ُنشتتتتتتتتتتتتئ   (22)
www.cltnetwork.org/About-CLTs/What-Are-Community-Land-Trusts; D. Diacon, et al., Redefining 

the Commons (Coalville, Building and Social Housing Foundation, 2005), pp. 4–7 . 
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علتتى متتن محارتتع الرتتداخل  الستتجئماناع لاااضتت  امجم اتتع  اه اقشتتةوز، ممتتا رتتوفة مالتتجور إضتتافااا 
. ف لتى ستبا  اقثتال، متجلتي شتةكع كتو ري ستقورة الستجئماناع لاااضت  امجم اتع، حتم  الجقتالاف

ناع لتتتتاوة التتتتدز  وحتتتتدخل ستتتتق 311مدرنتتتتع ناورتتتتوا ، األااضتتتت  التتتتيت  نشتتتتئ  علاستتتتا  كثتتتتة متتتتن 
 .(28)اقنخفل يف جمّم اتن سقناع ُ سةرع متجلقسا وتدرةها   اع لإلسقان اقشرت 

ورنبغ  للدول  ن ت جمد تتدا ري  تدل إىل ت زرتز  شتقال احلاتانخل امماعاتع تشتم  إنشتاء  -22
. كمتتا رنبغتت  للتتدول  ن تنملتتة يف تعتتم (29) ُفُتتة تشتتةر اع وموسالتتاع تاعمتتع و توات متورتت  مناستتبع

سرتاتاواات احلاانخل امماعاع قالاكن  وة الدز  اقنخفل عتن فةرتل ختملتاأ األمتوال ال امتع ا
علتى اقمجلقتات، ومزارتا ضتةرباع  اميبالضتة متن اإلعفتاءات متن  واألااض  احلضةرع جادخل اقورت ، و 

 .(30) زةر

 تحسي  مستو  أم  الحيازة  -جيم 
اا اقتتتدن لفئتتتات احلاتتتانخل الراميمتتتع رنبغتتت  للالتتتلطات احمللاتتتع  ن هتتتةةمل تراامتتتات علتتتى نطتتت -23

وتاجتتع  متتن احلاتتانخل التتيت توفةهتتا كتت  منستتا. ورنبغتت   ن رشتتدت الجراتتام علتتى األستتباب القامنتتع وااء 
ان تتتتدا   متتتتن احلاتتتتانخل، ك تتتتد  كفارتتتتع الجخطتتتتائ احلضتتتتةة،  و اللتتتتوامي  الستتتتجب اترع اقج لرتتتتع  البنتتتتاء 

جملتتتات الالااستتت ،  و ال وامتتت  الثرافاتتتع وترالتتتام األااضتتت  إىل منتتتافل،  و الرتتتور الالتتتوراع،  و الر
التتيت والججماعاتتع، متتا فاستتا الجمااتتز. ورنبغتت  للالتتلطات  ن حتتتدت اقالتتجوفنات والفئتتات الالتتقاناع 

اليت ل تجمج   ومن احلاتانخل ول  اموانتب األزتةر للحتل يف و اقنافل احلضةرع وضواحاسا ت ا  يف 
 ن حتتدت اقنتافل للالتلطات . كمتا رنبغت  ستمق متوورالتارن ل الالتقن الدميتل، متن فاستا الالتقان 

رتد ممتا  ،اقفاجئع يف اإلجيااات و س اا اقالاكنلزراتات اق ةضع للرتراع احلضةرع لاحااء الفرريخل ول
 تالفة عن ان دا   من احلاانخل يف اقالجرب . 

ممستتوا، متتن فاتتأ رتتافنو اقالتتجوفنات، يف شتتق ن رُجتتا  علتتى االجراامتتات  ت متتامورنبغتت   -24
يف إعتتدات نتتا  الجراامتتات ات شتتفتتدز علاتتأ متتن  جتت  منارشتتجسا والجحّرتتل منستتا. ورنبغتت  السرت ال

 اسرتاتاواات على نطاا اقدن لجومني احلاانخل يف  جلف احلالت، مشااكع رورع من الرافنني.
، رجزارتتد عثتتوا فرتتةاء احلضتتة علتتى حلتتول جقلفتتعويف مساتتاب زاتتااات اإلستتقان م رتتول ال -25

علتتتى مالتتتاعدخل التتتاات يف اقنتتتافل احلضتتتةرع وضتتتواحاسا. فتتت ام  مثتتت   ةنتتتام   تتتان  حاتتتانخل راميمتتتع
 ترتل ت ميقتن  ن ،(31)مانقونن الجارلندة الوفين لإلسقان امماع  يف تارلند، على ستبا  اقثتال

__________ 

(21) Tom Angotti, Community Land Trusts and Low-Income Multifamily Rental Housing: The Case of 

Cooper Square, New York City, Working Paper (Lincoln Institute of Land Policy, 2007), pp. 3 and 5–7. 

 شتتتون إنشتتتاء  16-13 الفرتتتةات ،2111علتتتى ستتتبا  اقثتتتال، رتتتانون اإلستتتقان )الستتتقجلندة( الملتتتاتا عتتتا   (29)
 شوون اقالجوجةرن.ت اوناع إلتااخل 

(31) A/68/289،  55-41الفرةات. 

 ات تارلند على السجباان. (31)
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نسا علتتتتى نطتتتتتاا اقتتتتدن. ورنبغتتتتت   ن ت تتتتاح الستتتتترتاتاواات اق جمتتتتدخل حالتتتتتع اّلتتتتت اقالتتتتجوفنات وحتُ 
على األااض  ال امع واةااع على حد سواء، م  افرتاه اسجحالتان احللتول اقالجوفنات اقنشوخل 

 آزة.اا اقوض اع، ما مل رفّض  الرافنون زااا 
حلرتتتوا اإلنالتتتان.  والتتتدول ملجزمتتتع  استتتجخدا  احلتتتد األرملتتتى متتتن اقتتتواات اقجاحتتتع إعمتتتالا  -26

. يف الالتتقن الدميتتل احلتتل إعمتتالللدولتتع متتن  جتت  اا مجاحتتاا  ساستتااا وتشتتق  األااضتت  ال امتتع متتوات
 (32)  األاتل رتيف اقو و رتانون موجتب ال ن تتومَّن رنبغت  مل توجتد ظتةول استجثنامياع، و الي، ومتا 

رسا تةتابتتات احلاتتانخل لاستتة اق اشتتاع وامجم تتات احمللاتتع الرافنتتع علتتى  ااضتت  الدولتتع، ولاالتت  لتتد
 زاااات  زةر للالقن الدميل.

احلاانخل، مىت تالىن  لي، للالاكنني شاك  وض اع قكما رنبغ  للدول  ن تااّلة احللول اق -22
على ِملي زا  ولاال  لدرسم زاااات  زةر للالتقن الدميتل. وتشتم  زاتااات تتومني احلاتانخل 

 للالاكنني، على  ساس فةتة  و  اع ، ما رل :
 ؛ وض  الاد العرتال اروا اقلقاع اققجالبع ) ( 
 توفري احلمارع الرانوناع للمالجوِجة؛توجري اقالي ال راا  وس اا م رولع م   )ب( 

  ا  ال راا  دعم من الدولع عند الرجضاء؛ )ج( 
 ا  ال راا للدولع،  و نزز ملقاجتأ كجتد ري  زتري،  غتةه متن  الالتاكنني حرتوا  )ت( 

 السجخدا   و السجئواا  و مسريها من احلروا اقج لرع  ومن احلاانخل؛
 كافاع للمد  والالاكنني؛  تراُسم األااض  ااذ ختملَّأ  ااهن   )ه( 
نتتتزز ملقاتتتع ال رتتتاا متتت  تفتتت  ت تتتورل ومتتتا رالتتتججب أ  لتتتي متتتن متتتن  الالتتتاكنني  )و( 

حروا السجخدا   و السجئواا  و مسريها من احلروا اقج لرتع  تومن احلاتانخل. ورنبغت   ل رُنملتة يف 
قالاتتتع علتتتى هتتتاا اةاتتتاا إل كمتتتد   زتتتري لتتتدر فشتتت  اإلجتتتةاءات األزتتتةر، نملتتتةاا لاتفتتتاز كلفجتتتأ ا

 الدولع.
ورنبغت  لالتلطات البلتدرات  ن تةاجت  الجشتةر ات ولتوامي  الجخطتائ الراميمتع علتى  ستاس  -21

احلاتتتتانخل. ورنبغتتتت   ن تُتتتتدم  اةطتتتتئ احلضتتتتةرع اقالتتتتجوفنات يف نملتتتتم اقتتتتدن ومةافرستتتتا   متتتتنتراتتتتام 
افل اةطع مالجوفنات  وة التدز  اقتنخفل "منت ا األساساع. وميقن، مثدا،  ن تالمىوهااكلس

. ف لتتتى ستتتبا  اقثتتتال، تُنشتتتئ رتتتوانني ترالتتتام زرتتتاتخل حتالتتتانسازااتتتع"، متتت  وضتتت  لتتتوامي  تالتتتم   
األااضتت  إىل منتتتافل يف   تتل اقتتتدن ال انرلاتتع منتتتافل زااتتتع للنفتت  امجم تتت ، هلتتا لتتتوامي  زااتتتع 

__________ 

 Centre on Housing Rights Evictions, Human Rights and Slum Upgrading (2005). Available انملتة (32)

from http://sheltercentre.org/sites/default/files/ COHRE_HumanRightsAndSlumUpgrading.pdf. 
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كوتزء متتن اا  ت قت  وارت  تشتتقادت اقالتجوفنات. وميّقتتن  لتي متن العتترتال  اقالتجوفنات امساتت
 .(33)آلااتن تشااكاعسجخدا  ااقدرنع  
رج لتل  يف متا ورنبغ   ن تجضمن اةطتئ احلضتةرع استرتاتاواات تُ جمملتد علتى نطتاا اقتدن -29

إعاتخل توفني ضةوارع. ورنبغت   ن حتتدت هتا  اةطتئ اقوارت  اقجاحتع واقناستبع واقومونتع  وة عملاع 
اةتتدمات الواتتول إىل و إلعتتاتخل الجتتوفني، متتا رقفتت  إمقاناتتع احلملتتول علتتى فتتة  كالتتب التتةنا 

و الجشتاوا  د تراامسا إعاتخل الجوفني إل  عملاع ز الرانون الدويل حلروا اإلنالان اجيواقةافل. ول 
لملةولن استجثنامياع اا حتالني اقوض  األال  نملة  الع ت ّاامةاج عن إتاارع ورضامياع حلاا امجم  ، واهن

غتتتت   ل ت اتتتد الالتتتتلطات تتتتتوفني  ة  ستتتتةخلن . ورنب(34)وعتتتد  وجتتتتوت  تتتتدامي  لإلزتتتدء را لتتتتع للجنفاتتتتا
لرتانون م  الجزاما ا موجتب ااا م اشاع رب   ن تقون رد اعجمدت سااسع إعاتخل توفني تجالل متام

 الدويل حلروا اإلنالان.
ورنبغتت  للتتدول  ن ت متت  متت  مالتتجوفنات امجم تتات احمللاتتع يف ستتبا  العتترتال  رتتابتتات  -31

اء يف اقوضت  األاتل   و متن  جت  الستج دات إلعتاتخل الجتوفني(. احلاانخل اةااتع نتا وتومانستا )ستو 
 راتتاتخل  إحملتتاء األعتتداتورنبغتت  للالتتلطات اق ناتتع  ن تااّلتتة عملاتتات استتم زتتةاميئ اقالتتجوفنات و 

ش باع من  ج      اانات عن ها  اقالجوفنات وعن األسة اق اشاع الرافنتع فاستا،  الستج انع 
 ن تشتتو  علتتى الجنملتتام والج بئتتع اا . ورنبغتت  للتتدول  رضتت(35) وتلتتع شتتفورع وزطاتتع علتتى حتتد ستتواء

امجم اتني ومتّقتن متن  لتي يف  ات  مةاحتت  هتا  ال ملاتات، و ن تزرت   ة عربتاتن ت ترته حةرتتع 
. ورنبغتتت   ل ُهتتتةر  ة مفاوضتتتاتن جمجم اتتتع متتت  الدولتتتع إل عتتتن (36)الجومتتت  وتقتتتورن امم اتتتات

كتتالي  ن تقفتت   اتت  األفتتةال الفاعلتتع اق ناتتتع   فةرتتل ممثلتتني شتتةعاني هلتتا  امجم تتات. ورنبغتتت 
اقسّمشع يف ها  ال ملاات مشااكعا هاتفتع. كمتا رنبغت  تعتم مشتااكع  مشااكع فئات امجم  احملل 

 ن.و ما تُغفمل  حرورسا ومملاحلسا، من فاسا اقالجوجة اا الفئات اليت مسالب تلي
ض  زطوخٌل مسمع اوب حترال تالوا  حروا احلاانخل يف نملا  م لوماتن عن األااميث  و  -31

 من احلاانخل.  اتد  نتأ رج تني إرتدء اعجبتاان ةطتة الزرتاتات اقفاجئتع يف األست اا إثتة تالتوا  حرتوا 
و لتي وتة إىل إجدء  فرة األسة اق اشاع، متن فاستا اأُلستة اقالتجوِجةخل، ، األمة الاة رد راحلاانخل

حتمتت  متتن هتتا  اقختتافة، كالج اوناتتات  زاتتااات احلاتتانخل التتيتشتتوا  ألستتبابن ارجملتتاترع. ورنبغتت  ت
واستتتجئمانات األااضتتت  امجم اتتتتع. كمتتتا رنبغتتت  تتتتتومني اإلجيتتتااات زتتتدل عملاتتتتع الجالتتتوا    رتتتتوتن 

__________ 

(33) Rolnik et al., Zonas Especiales de Interés Social en ciudades brasileñas, paper presented at the Foro 

Latinoamericano sobre Instrumentos Notables de Intervención Urbana, Quito, Ecuador, 2013. 
 21 ، واقبتتتاتو األساستتتاع، الفرتتتةخل2رع والججماعاتتتع والثرافاتتتع، الج لاتتتل ال تتتا  ارتتتم اللونتتتع اق ناتتتع  تتتاحلروا الرجملتتتات (34)

 .41-31والفرةات 

 Paul Mundy et al., Count me in: Surveying for tenure security and urban land managementانملتة  (35)

(UN-Habitat and GLTN, 2010). Available from www.gltn.net/index.php/resources/publications/ 

publications-list/finish/3-gltn-documents/80-count-me-in-surveying-for-tenure-security-and-urban-

land-management-eng-2010. 

 .22و 21اع، اقاتتان ال سد الدويل اةا   احلروا اقدناع والالااس (36)

http://www.gltn.net/index.php/resources/publications/
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اإلجيتااات متتا رفتوا رتدا م اقالاتتع. ورنبغت  كتالي إرتتدء  لع حلمارتع اقالتجوجةرن متتن نرتاتاتمالتوَّ 
جااجتتتات األستتتة اق اشتتتاع وامجم تتتات ت قتتت  اح اءمنتتتعاعجبتتتاان إلتاحتتتع زاتتتااات مناستتتبع للحاتتتانخل 

 .رجالم منئ حاا ا  الجنر اليت احمللاع 
ورنبغتت   ن تقتتون نملتتم اق لومتتات اقج لرتتع  وااضتت  اقالتتجوفنات  التتاطع وماالتتواخل الجقلفتتع  -32

توضتاحسا  ومجاحع وشفافع. ورنبغ   ن تُجا  لاشخا  فة  الط ن يف تةتابات احلاانخل اقالتوَّلع  و
نستتا متتن زتتدل عملاتتع مناستتبع، متتا يف  لتتي عتتةه اةتتةاميئ علتتى اممستتوا. وزدفتتاا  و السجفالتتاا ع

للالودت ال راارع الجرلادرع، رنبغ   ن ت ق  نملم اق لومات اقج لرع  وااض  اقالجوفنات حرتوا 
احلاتتتتانخل اقخجلفتتتتع واقجدازلتتتتع، ل حتتتتل اقلقاتتتتع اقطلرتتتتع فحالتتتتب، ووارتتتت  مالتتتتاحات يف اقالتتتتجوفنات 

منتتتو ج نطتتتاا احلاتتتانخل الججماعاتتتع، التتتاة استتتجحدثجأ الشتتتبقع ستتتبا  اقثتتتال، ميّقتتتن احلضتتتةرع. ف لتتتى 
متتتتتن تالتتتتتوا   شتتتتتقال مج تتتتتدتخل للملقاتتتتتع الفةترتتتتتع وامماعاتتتتتع، واحلرتتتتتوا ال اقاتتتتتع حلاتتتتتانخل األااضتتتتت ، 

 .(37)اقجدازلع، والوحدات اقالاحاع اقخالفع يف اقالجوفنات احلضةرع
امتتتتتتع واةااتتتتتتع وامستتتتتتات مردمتتتتتتع اةتتتتتتدمات، ورنبغتتتتتت   ن ت تتتتتترتل التتتتتتدول، واقةافتتتتتتل ال  -33
ارتتوا احلاتتانخل اقالتتوَّلع يف نملتتم م لومتتات  ،ومسريهتتا متتن األفتتةال الفاعلتتع موسالتتات األعمتتالو 

 حترتمسا، على رد  اقالاواخل م  الالودت الجرلادرع لاااض . ن اقالجوفنات و 
اقالتتتتت   ، متتتتتن فتتتتتاسم زتتتتت اءرالتتتتتاعد عمتتتتت  األزملتتتتتامياني الجرناتتتتتني اقسناتتتتتنيورنبغتتتتت   ن  -34

واقخططون واقوثّرون، واسجخدا  الجقنولوجاا، كملوا الالوات  والنملم ال اقاتع لجحدرتد اقوارت ، يف 
 متا  اا رشقد عاميرت تاالري اسم اةةاميئ وعملاات تالوا  احلاانخل يف امجم ات احمللاع، ورنبغ   ل

 إنشاء نملم مجاحع وماالواخل الجقلفع إلتااخل األااض .
النزاعتات،  لجالتورعن تُنشئ،  الجشاوا م  امجم ات احمللاع، آلاات حملاتع ورنبغ  للدول   -35

متتن  جتت  م امتتع متتا رنشتتو متتن نزاعتتات زتتدل هتتا   اا،ومدميمتتع ثرافاتتاا مشتتةوعع اججماعاتتتقتتون 
ومجفرتتع متت   ،وشتتفافع وخلالنزاعتتات حمارتتدخل وعاتلتتع وكفتت تالتتورعال ملاتتات. ورنبغتت   ن تقتتون آلاتتات 

لجقلفتتع ومجاحتتع للوماتت . ورنبغتت  الجشتتوا  علتتى الجفتتاوه والوستتافع حرتتوا اإلنالتتان، وماالتتواخل ا
لجواتت  إىل نجتتامي  مفاتتدخل مماتت  األفتتةال فتتة  الاا  تتني  فتتةال  ة نتتزاز متتىت تالتتىن  لتتي، ت زرتتز 

 تومِّن حرورسا احلاانرع. 

 إي ء األولوية للحلو  الموضعية -دا  
رجالتتل متت  الرتتانون التتدويل  متتا ،مثتتع ظتتةول مشتتةوعع رتتد تقتتون إعتتاتخل الجتتوفني يف ظلستتا -36

احع وسدمع الالاكنني اق ةضني لقواايت فبا اتع  اا مناسباا من  ج  محارعتد ري  ،حلروا اإلنالان
__________ 

مبتتتتايل يف إفتتتتاا مشتتتتةوز مشتتتترت   تتتتني ونااخل األااضتتتت  واإلستتتتقان والجنماتتتتع احلضتتتتةرع مدرنتتتتع منتتتتو ج مالتتتتجخد  يف  (32)
 ةنتتتتام  األمتتتتم اقجحتتتتدخل للمالتتتتجوفنات البشتتتتةرع )موميتتتت  األمتتتتم األومسندرتتتتع، والشتتتتبقع ال اقاتتتتع حلاتتتتانخل األااضتتتت ، و 

-www.gltn.net/index.php/land الفرتتتتتتريخل. انملتتتتتتة: اقجحتتتتتتدخل(، والشتتتتتتبقع الدولاتتتتتتع قنملمتتتتتتات ستتتتتتقان األحاتتتتتتاء

tools/social-tenure-domain-model-stdm.. 
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فتتتاى علتتتى اقتتتواات البائاتتتع احلالاستتتع.  اتتتد  ن إستتتاءخل استتتجخدا  متتتن  جتتت  احل و  زطتتتاا  ائاتتتع،  و 
 ج  ت رتة إجتدء األستة اق اشتاع  اللوامي  الةاماع إىل محارع الملحع والالدمع ال امجني  و البائع من

لرتتانون إمنتتا تج تتااه متت  اوجتتوت زاتتااات  زتتةر مجاحتتع،  وجتتوت زطتتة حرارتت ،  و  تونالفرتتريخل 
 .(38)الدويل حلروا اإلنالان

علتى التدول، ربت   جيتبويف حال وجوت زطة حرار  على الملحع والالتدمع  و البائتع،  -32
مي  الرا لتتع للجنفاتتا  الجشتتاوا متت  األشتتخا   ن تجختتا  ة رتتةااات إزتتدء،  ن تجرملتتى  اتت  البتتدا

اقجضتتتةارن. ورنبغتتت ، علتتتى وجتتتأ الجحدرتتتد،  ن تالتتتجخد  التتتدول  اتتت  موااتهتتتا اقجاحتتتع،  وستتتامي  
تشتتتتم  فلتتتتب اقالتتتتاعدخل الدولاتتتتع، متتتتن  جتتتت  ترملتتتت  البتتتتدامي  اقوضتتتت اع للجخفاتتتتف متتتتن اقختتتتافة 

رتتتْوثةوا إعتتتاتخل  مل ، متتتاالالتتقناع و وضتتتاعسموإتاا تتا،  ملتتتةل النملتتتة عتتتن وضتت  الالتتتاكنني احلاتتتانة 
 .(39)توفانسم يف مالاكن لميرع  درلع

ورنبغ  إردء األولورع للبىن الالقناع اقجداعاتع يف اقنتافل اق ةضتع للخطتة، كجلتي اقمجتدخل  -31
 و علتى ضتفال األهنتاا، متن ال تداا على زطوط مجملّدعع  و الوار تع علتى منحتداات شتدردخل 

للجنفاتتا.  احل الالتتاكنني احلتتالاني، متتىت كتتان  لتتي رتتا دا علاستتا لملتت إضتتافاع جتت  إتزتتال حتالتتانات 
ورنبغتت  للتتدول  ن تجرملتتى اةاتتااات الجرناتتع، كبنتتاء الالتتدوت واقملتتّدات امداارتتع، متتن  جتت  حتورتت  
هتتا  اقنتتافل إىل موارتت  مومونتتع للالتتقن. ف لتتى ستتبا  اقثتتال،  ستتفة مشتتةوز تشتتااك  يف التتواتة 

األشتخا  التتارن ر اشتتون  إستتقانمالتتاكن   متتن وإعتاتخل األتىن لنستة لامبتتا  الالتلفاتوا عتتن  نتاء 
يف منتتتافل زطتتتةخل، وحتالتتتني إتااخل الغا تتتات كمملتتتّدات فبا اتتتع للفاضتتتانات، وإنشتتتاء نملتتتا  إلتااخل 

ستتقان اقنتتافل اةطتتةخل   وعتتنرتتاتخل  ت متت  علتتى. ورنبغتت  للتتدول  ن (40)اقختتافة واإلنتتااا اقبقتتة
 .(41)وتالاعدهم على حتالني البائع اليت ر اشون فاسا

علتتى اقتتواات الطبا اتتع، كاحلتتداميل واةطتتوط الالتتاحلاع اا وحاثمتتا تشتتق  اقالتتجوفنات زطتتة  -39
  اةاتتتتااات اقجاحتتتتع  الجشتتتتاوا متتتت  واألهنتتتتاا والبحتتتتريات واألااضتتتت  الةفبتتتتع، رنبغتتتت  للتتتتدول ترملتتتت

األشخا  اقجضةارن محارعا لق  من البائع، و من الالاكنني احلاتانة وستب  كالتبسم للتةنا. ف لتى 
ثتتال، ميقتتن م امتتع هتتارن الشتتامسلني  اعتتاتخل  ائتتع األااضتت  علتتى  تتو تشتتااك  والجحالتتني ستتبا  اق
للمالتتجوفنات اقمجتتدخل علتتى مالتتطحات مامياتتع، متتا يف  لتتي حتالتتني زتتدمات الجملتتحا  اإلضتتايف 

وتملتتةرف النفارتتات. ورتتد اختتتات احلقومتتع احمللاتتع قدرنتتع ستتواا ارا  اندوناالتتاا تتتدا ري تملتتاعدرع يف 

__________ 

اللونتتتع اق ناتتتع  تتتاحلروا  :لدفتتتدز علتتتى م تتتارري إعتتتاتخل الجتتتوفني موجتتتب الرتتتانون التتتدويل حلرتتتوا اإلنالتتتان، انملتتتة (31)
   األساساع. ، واقباتو4وارم  2ن ارم ان ال اماوالججماعاع والثرافاع، الج لار الرجملاترع

 اقةج  نفالأ. (39)

(41) A. Lavell, “The Lower Lempa River Valley, El Salvador: From Risk to Sustainability. Experience 

with a Risk Reduction and Development Project”, in G. Bankoff, et al. (eds), Mapping 

Vulnerability: Disasters, Development and People (Earthscan, 2003). 
 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Participatory Approach forانملة  (41)

Safer Shelter Awareness (2011). 
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فةرتتتل  ةنتتتام  استتترتاتاواات اقالتتتجوفنات واهلااكتتت  األساستتتاع احلضتتتةرع، التتتاة هتتتاا الهتتتا ، عتتتن 
. ورتد  ستفة هتاا ال نتام  عتن حتالتني  حتوال اهلااكت  األساستاع )الةاتف 2111 ُنشئ يف عتا  

والملةل وإتااخل النفارتات( يف منطرتع  تونا مواوكةميبانغتان، متا يف  لتي  حتوال اهلااكت  األساستاع 
 .(42)قنافل الوار ع على ضفال األهناااالاكن على امجدات للم
ومما  األشخا  احملجم  تضةاهم احلل يف الفتدز علتى م لومتات عتن اقختافة التيت  -41

فة  للمشااكع النشطع يف عملاات ترمل   ن تجا  هلم  دت الملحع والالدمع  و البائع، ورنبغ  
رتةاا  اعتاتخل تتوفني األستة اق اشتاع . ورنبغت   ن خيضت   ة ات دامي  احللول اقوض اع واختا  الرتةاا 

 للمةاج ع الرضامياع.

 تعزيز الوظيفة االجتماعية للمل ية - اء 
قتتون عتتد  رتتداخل الفرتتةاء علتتى احلملتتول علتتى مالتتاكن حضتتةرع مومونتتع وجاتتدخل رمتتا  مسالبتتاا  -41

خيتّ  ، األمتة التاة لجحورت  األااضت  واقالتاكن إىل ستل شو ع اقور  نجاوع مباشةخل للالااسات اق
اقالتتتاكن متتتا رفتتتوا رتتتداخل األشتتتخا  اقالاتتتع، و جتتتوا افجسمتتتا الججماعاتتتع. ومتتت  تزارتتتد  ستتت اا  وظ

وخبااع يف وسئ اقدن، رملب  اللووء إىل  دامي  مسري مومونع راميمع علتى مالتاعدخل التاات، متا يف 
  مامسم. ن ال امع، اةااا الوحاد اقجا   لي النو  يف األماك

لججماعاتتتع للملقاتتتع إىل ضتتتمان ختملتتتاأ األااضتتت  و تتتدل سااستتتات ت زرتتتز الوظافتتتع ا -42
. وتُفتتةه (43)علتتى الالتتواءواستتجخدامسا وتنملامستتا علتتى  تتو رلتتت الحجااجتتات الفةترتتع وامماعاتتع 

. وت تتترتل (44)راتتوت علتتى حرتتوا اقلقاتتع اةااتتع  غتتتةه ت زرتتز اقملتتاحل الججماعاتتع والةفتتا  ال تتا 
 جحملتتا  ضتتةاميب اقلقاتتع، وممااستتع و لتتي ضتت   الوظافتتع الججماعاتتع لااا  اتتادا اا التتدول اعرتافتت

، والجخطتتتائ  وضتتت  الاتتتد اتتتدحاات نتتتزز اقلقاتتتع للملتتتاحل ال تتتا ، وستتتن رتتتوانني اقلقاتتتع اققجالتتتبع
احلضةة الاة هلدت مالتاحات لدستجخدا  ال تا  ومحارتع البائتع، متن  لتع وستامي   زتةر. ورنبغت  

  لاااضت  اةااتع وال امتع علتى حتد من الجدا ري لضمان السجخدا  األمثاا للدول  ن تجخا مزرد
 سواء من  ج  إنفا  وظافجسا الججماعاع، ما يف  لي توفري الالقن الدميل لفرةاء احلضة.

عملاتتتتتات الفحتتتتتأ والجتتتتتدرال اةااتتتتتع  األااضتتتتت  واقالتتتتتاكن مستتتتتري اقالتتتتتجخدمع وتراتتتتتام  -43
كن واقبتا  واقالا فحأ وتدرال خبملو  األااض   اترنبغ  إجةاء عملا الحجااجات الالقناع.
 اتعملاتتررتان متت  ،  تتالع استتجخداماا نارملتتاا، ال امتتع منستتا واةااتتعالتتجخدماقمستتري اقالتتجخدمع  و 

مدر ، ندل اقواءمع  ني الارن ل موور هلمتراام لحجااجات فرةاء احلضة الالقناع، من فاسم 
__________ 

(42) “Slums and Squatters – upgrading at local level”, City of Surubaya (2013); Happy Santosa, 

“Environmental management in Surabaya with reference to National Agenda 21 and the social 

safety net programme”, Environment & Urbanization, vol. 12, No. 2 (2000), p. 181. 

 Leticia Osorio, The Social Function of Property and the Human Rights to Security of Tenureانملتة  (43)

in Latin America with a Particular Focus on Brazil (University of Essex, 2013). 
 .11و 11، اقاتتان 14449انملة حمافملع  ورنوس آرةر ، الرانون ارم  (44)
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الالتتقناع احلالاتتع  وفتتةخل اقالتتاكن والحجااجتتات اقالتتاحاع. ورنبغتت   ن تُةاعتتى يف تراتتام الحجااجتتات
واقجور ع  مناط الجوس  احلضةة، واهاهتات اهلوتةخل والنمتو الالتقا ، وم تدلت الشتاخوزع. ففت  

فحتتأ جنتتوب  فةرراتتا، علتتى ستتبا  اقثتتال،  متتةت احملقمتتع ال لاتتا مدرنتتع كاتتب تتتاون  تتاجةاء عملاتتع 
ون األااضتت  مستتري اقالتتجخدمع متتن  جتت  إستتقان األشتتخا  التتارن رواجستتوتتتدرال خبملتتو  رطتت  

 .(45)زطة اإلجدء
. رنبغتتت  للتتتدول  ن تالتتتجخد  األااضتتت  ال امتتتع ختملتتتاأ األااضتتت  ال امتتتع لجتتتوفري الالتتتقن -44

ع ووستامي   زتةر، ااقجاحع، ما فاسا تلي اليت حتمل  علاسا البلدرات عتن فةرتل احلوتونات الضتةرب
ات مناستتتبع متتن  جتتت  تلباتتتع احجااجتتتات فرتتةاء احلضتتتة الالتتتقناع احلالاتتتع واقجور تتع،  استتتجخدا  تةتابتتت

. وللتتتتدول  ن ختجتتتتاا تتتتتوفري الالتتتتقن الدميتتتتل  و  ن تضتتتتمن  ائتتتتع األحتتتتوال الدنمتتتتع منتتتتعللحاتتتتانخل اء
 لجمقني مجلر  اةدمع من  ناء اقالاكن  و تةمامسا  ونفالسم.

 تتدا ري مقافحتع اقضتاا ع علتى األااضت  واقالتاكن اةااتع واستجخدامسا استجخداماا نارملتتاا. -45
اميفتتعا متتن الجتتدا ري نتتدل احلتتد متتن اقضتتاا ات ال راارتتع ونرتتأ استتجخدا  رنبغتت  للتتدول  ن ت جمتتد ف

األااضتتت  واقالتتتتاكن اةااتتتع. وميقتتتتن نرتتتتاتخل اللجزامتتتات الضتتتتةرباع اقفةوضتتتتع علتتتى ال رتتتتااات نارملتتتتع 
. كما ميقتن متقتني الالتلطات ال امتع (46)السجخدا  نراتخلا تملاعدرع من  ج  اتز اقضاا ع واإليال

  األااضتتت  مستتتري اقالتتتجخدمع و لتتتي متتتن  جتتت  استتتجخدامسا يف تتتتوفري متتتن اكجالتتتاب حرتتتوا يف رطتتت
اقالتتاكن لتتاوة التتتدز  اقتتنخفل. ففتت  كولومباتتتا، رُنشتتئ رتتانون اإلاتتتد  احلضتتةة "إرتتةاا  ولورتتتع 
الجنماع"، الاة رضطة موجبأ مّد  األااض  الفضاء الةامسبني عن إعاتخل اسجخدامسا إىل  ا ستا. وإن 

يف اقاميتع متن رامتع وعاميستا  21 ن للدولع نزز ملقاجسا  الت ةن ر تاتل نالتبعمل تُتبمل  األاه يف مزات، جيو 
. ورتتتد استتجخدم  هولنتتتدا، كنملتتا   تتتدر ، نملامتتاا جُياتتتز (47)الضتتةرت ألمستتةاه اإلستتتقان الججمتتاع 

للالتتتتلطات احمللاتتتتع  ن تجتتتتوىل مورجتتتتاا إتااخل ال رتتتتااات الشتتتتامسةخل  غتتتتةه فةحستتتتا لإلستتتتقان الججمتتتتاع  
حمللاتتع استترتتات اقبلتتن اقالتتجحل هلتتا عتتن هدرتتد ال رتتاا عتتن فةرتتل اإلجيتتاا،  اإلجيتتاا. وميقتتن للالتتلطع ا

 .  (48)و الي رالجفاد اقالجوجة واقالي كديا من تةمامأ
رشتتق  الجخطتتائ احلضتتةة الشتتام  للوماتت   تاخلا  الجخطتتائ احلضتتةة الشتتام  للوماتت . -46

لفرتتتةاء. وررجضتتت  ترالتتتام لج زرتتتز تقامتتت  امجم تتتات احمللاتتتع وضتتتمان تتتتوفة اقالتتتاكن جاتتتدخل اقورتتت  ل
 اقتتدن  حاتتاءيف األااضتت  إىل منتتافل علتتى  ستتاسن شتتام ن للوماتت  ختملتتاأ نالتتبع متتن ال رتتااات 

__________ 

(45) Lyton Props and Robert Ross v. Occupiers of isiQalo and City of Cape Town, judgement of 3 June 

2013. 
 ول ميقنأ ال وتخل إلاأ. لجزا  الضةرت على ال راا الشامسة ألن مالقأ رد ُشّةت رالةاا ال رنبغ   ل رطبَّل (46)

 كولومباتتتاات  ) 1992الملتتتاتا عتتتا   311، اق تتتدَّل موجتتتب الرتتتانون ارتتتم 1919الملتتتاتا عتتتا   9الرتتتانون ارتتتم  (42)
 María Mercedes Maldonado, “Fortalezas y fisuras del uso de la expropiación para (.علتى الستجباان

fines urbanos en Colombia. Revisión a partir de la experiencia de Bogotá” in Expropiación y 

conflicto social en cinco metrópolis latinoamericanas, Antonio Azuela (coord.) (Mexico, UNAM, 

2013), pp. 231–268. 

 ,United Kingdom, Office of the Deputy Prime Minister, Empty Homes: Temporary Management انملتة (41)

Lasting Solutions: A consultation paper  (London, 2003), paras. 52 and 57 and annex 5. 
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إلستتقان  وة التتدز  اقتتنخفل، وميقتتن إلجتتةاء الجرالتتام هتتاا، إ ا متتا ارتترتن  ولرتتعن  تتدل إىل 
رتتتةاء متتت  متتتةوا الورتتت ،  ن رتتتوفة الالتتتقن الدميتتتل لفعلتتتى حتمتتت  الجقتتتالاف احلفتتتاى علتتتى الرتتتداخل 

علتى  ستاس شتام ن للومات  ختملتاأ طورةهتا احلضة. وترجض  لوامي  ترالام األااض  إىل رط  وت
نالتبع متن اقالتاكن اقالتجحدثع إلستقان  وة التدز  اقتنخفل. ففت  فةنالتا، علتى ستبا  اقثتال، 

منطرتع حضتتةرع رجوتتاون كتت  يف اقاميتتع متن  اتت  اقالتتاكن اقالتجحدثع يف   25ختملتتاأ نالتبع ب جيت
. وتوجتد سااستات مماثلتع يف استقجلندا (49)نالمع لإلسقان الججمتاع  51 111عدت سقاهنا 

.  (50)وإنقلتترتا و رةلنتتدا وشتتال  وكنتتدا وكولومباتتا وملتتدرف والولرتتات اقجحتتدخل، ضتتمن  لتتدان  زتتةر
 ن خيّفتتتتل كلفتتتتع  يف اقنتتتتافل الالتتتتقناع ميقتتتناألااضتتت  رطتتتت  كمتتتا  ن حتدرتتتتد ستتترف قالتتتتاحات 

 . ات القثافع الالقاناع ال الاع ناعالالقجشوا   ناء اقبا  اقالاكن  
الجودرتتد احلضتتةة الشتتام  للوماتت   تتاجةاء عملاتتات إلعتتاتخل  ائتتع عملاتتع وميقتتن تاالتتري  -42

رطت  طتورة األااض  تالجند إىل هن ن تشااك . حاتذ تشترت  امجم تات احمللاتع يف ختطتائ وإعتاتخل ت
ةتتدمات، وتقثاتتف اقنتتافل األااضتت  امم تتع اةااتتع نتتا متتن  جتت  حتالتتني اهلااكتت  األساستتاع وا

. فُجوم  رط  األااض  امزّ خل مث ر ات ترالامسا إىل رطت  متن  جت  (51)احلضةرع يف   ل احلالت
 اسجخدا  اقالاحات احلضةرع على  و  فض .

. لرتتتتد كتتتتان لةفتتتت  الضتتتتوا ئ الجنملاماتتتتع عتتتتن تتتتتدا ري تنملتتتتام األستتتتواا واقوسالتتتتات اقالاتتتتع -41
األسواا اقالاع، إىل جانب اعجمات سااسات تويل األولورع قلقاع اقالاكن، آثتاا ضتااخل  قثتري متن 

. وتالتتبب  الرتتةوه مستتري اقضتتمونع، وحتتالت الجخلتتف عتتن الالتتدات، (52)األستتة اق اشتتاع الفرتتريخل
عملاتتتات إجتتتدء الالتتتقان يف  لتتتدان وعملاتتتات حتتتب  الةهتتتون ال راارتتتع يف ان تتتدا   متتتن احلاتتتانخل و 

. وكثترياا متا ت متتد اقوسالتات اقالاتع، متا فاستتا موسالتات الرتةوه اقجناهاتع الملتتغة، إىل (53)عدرتدخل
حتملا   س اا فاميدخل  على من الفرةاء للجخفاف من تزارتد حتّدخل زطتة الجخلتف عتن الالتدات. ويف 

نخفل استتتجسدافاا شةستتتاا   تتتل احلتتتالت، استتتجسدل اقرةضتتتون األستتتة اق اشتتتاع  ات التتتدز  اقتتت
منحستتا رةوضتتاا  شتتةوطن استتجغدلاع، تون توضتتا   نتتوت وشتتةوط عرتتوت اإلرتتةاه، مجوتتاهلني رتتدا ا 

. ورنبغتتت  للتتتدول  ن حتملتتتة ممااستتتات اإلرتتتةاه امحتتتف وت جمتتتد لتتتوامي  تضتتتمن (54)علتتتى الالتتتدات
ت تناستتتب متتتدفوعات الةهتتتون ال راارتتتع متتت  مالتتتجورات التتتدز  وعتتتد  مالاستتتسا  جلباتتتع الحجااجتتتا

__________ 

 )ات فةنالا على السجباان(. 61-2113الرانون ارم  (49)

 اان.اتوت تارلند وشال  وفةنالا وكولومباا وملدرف واقملقع اقجحدخل على السجب (51)

 :Participatory and Inclusive Land Readjustment Approach (PiLaR), GLTN and UN-Habitat at انملة (51)

www.gltn.net/index.php/projects/participatory-and-inclusive-land-readjustment-pilar. 
  .A/68/289و A/67/286انملة  (52)

 ن   ثجستتتتتتتتتا إىل الولرتتتتتتتتتات اقجحتتتتتتتتتدخل األمةرقاتتتتتتتتتع،انملتتتتتتتتتة، علتتتتتتتتتى ستتتتتتتتتبا  اقثتتتتتتتتتال، ترةرتتتتتتتتتة اقرتتتتتتتتتةِّاخل اةااتتتتتتتتتع عتتتتتتتتت (53)
A/HRC/13/20/Add.441و 42ن ا، الفرةت. 

 Elvin K. Wyly, et al., “American Home: Predatory mortgage capital and neighbourhood انملتة (54)

spaces of race and class exploitation in the United States”, Swedish Society for Anthropology and 

Geography, 88B, pp. 105–132. 
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األساساع األزةر. كما رنبغ   ن تُلز  ها  اللوامي   اإلفملتا  الجتا  عتن شتةوط الرتةوه لطالباستا 
 .(55)وإ دمسسم نا كاملعا و وشقال رالس  الفدز علاسا ولغات رالس  فسمسا

ورنبغتت  وضتت  ضتتمانات تنملاماتتع حلمارتتع األستتة اق اشتتاع اقجخلفتتع عتتن الالتتدات واقجضتتةاخل  -49
اارع، ما رشم  حملة إجدميسا إىل  ن رجاالتة هلتا احلملتول علتى ستقن لميتل من حب  الةهون ال ر

الجراضتتت  اقج لرتتتع مطالبتتتات  إنقلتتترتا وورلتتتز، رُلتتتز   ةوتوكتتتول  شتتتون إجتتتةاءات متتتا ربتتت   تتتدر . ويف
اقلقاتتع اقرةضتتني واقررتضتتني  اتّبتتاز اإلجتتةاءات الةاماتتع إىل ضتتمان عتتد  اللوتتوء إىل وضتت  الاتتد إل  

. ويف مدرنتتع ارجشتتموند  ولرتتع  (56)فشتت  كتت  احملتتاولت اق رولتتع لجالتتورع الوضتت  كجتتد ري  زتتري   تتد
كالافواناتتا، اتتّوت  البلدرتتع لملتتاحل استتجخدا  ستتلطا ا يف الستتجمد  ال تتا  للحوتتز علتتى الةهتتون 
ال راارع اقالجحرَّع على األسة اقجخلفتع عتن الالتدات  و اق ةضتع للجخلتف عنتأ متىت افتل اقالتجثمة 

هاا النملا ، تدف   لدرع اقدرنع للمالجثمة الرامع الالتوراع احلالاتع للتةهن ال رتااة،  ا سا. وموجب 
وهتت  مسالبتتاا متتا تقتتون  رتت   قثتتري متتن رامتتع اقبلتتن اقالتتجحل لتتأ، مث تتتْدعم زاتتااات إلعتتاتخل الجمورتت  

. ويف األنتتتدل   استتتباناا، جُياتتتز مةستتتو   رتتتانون، مط تتتون فاتتتأ (57)ماالتتتواخل الجقلفتتتع قالتتتي اقالتتتقن
للحقومتتع احمللاتتع نتتزز ملقاتتع اقالتتاكن الشتتامسةخل التتيت استتجول  علاستتا اقملتتاال وموسالتتات  حالاتتاا،

 .  (58)اقراولت  وض  الاد من  ج  إسقان األسة اليت فردت منانهلا

 م افحة التمييز على أساس الحيازة -واو 
جمااتز . ورشتق  ال(59)إن مبد  عد  الجمااز هو إحدر تعاميم الرانون التدويل حلرتوا اإلنالتان -51

 ةَّ تفةرل  و اسجب ات  و ترااد  و تفضا   و مسري  لي من ضتةوب اق املتع الجفاضتلاع رالتجند علتى  تو 
الجمجتتت   مباشتتتة  و مستتتري مباشتتتة إىل  ستتتباب متااتتتز حمملتتتواخل، ورستتتدل إىل إ طتتتال  و ت طاتتت  العتتترتال  و

 .(60)اروا اإلنالان  و ممااسجسا، على رد  اقالاواخل م  الغري،  و روتة إىل  لي

__________ 

 Gudwana v. Steko Development CC and Others, judgement of South African يف هتاا الالتااا، انملتة (55)

Constitutional Court, 11 April 2011. 

 .www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/protocol/prot_mh: ع  الةا ئ الجايل عمجاحم لومات  (56)
(52) Lydia Depillis, “Richmond’s rules: Why on California town is keeping Wall Street up at night”, The 

Washington Post, 5 October 2013. Available from www.washingtonpost.com/blogs/ 

wonkblog/wp/2013/10/05/richmonds-rules-why-one-california-town-is-keeping-wall-street-up-at-night/. 

. 24/2113ااّا، الرتتتانون اإلرلامتتت  ارتتتم فتتت؛ نا6/2113إرلتتتام األنتتتدل  التتتاامل احلقتتتم، اقةستتتو   رتتتانون ارتتتم  (51)
وجيتون لتأ استج اتخل ملقاجتأ  وموجب هتارن اقةستومني، رجلرتى اقرتِةه نالتبع اثنتني يف اقاميتع متن رامتع ال رتاا ستنوراا 

متتتن جانتتب احلقومتتع اقةكزرتتتع يف ضتتوء احلمارتتتع   الجتتد ريرن مط تتون فاتتتأ حالاتتاا الرانوناتتع   تتد ثتتتديت ستتنوات. وكتتتد
 الدسجوارع للملقاع.

 .2، الفرةخل 2ال سد الدويل اةا   احلروا الرجملاترع والججماعاع والثرافاع، اقاتخل  (59)

(  شتتتون عتتتد  2119)21والثرافاتتتع، الج لاتتتل ال تتتا  ارتتتم انملتتتة اللونتتتع اق ناتتتع  تتتاحلروا الرجملتتتاترع والججماعاتتتع  (61)
 .  2الجمااز، الفرةخل 
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، ورشتتق  وضتت  احلاتتانخل وحمتت  اإلرامتتع، متتا يف  لتتي اقالتتجوفنات مستتري اق تترتل نتتا رانونتتاا  -51
ورنبغت  للتدول  ن ت جمتد تتدا ري مداوستع وحمتدتخل وموجستع  .(61)اثنني من  ستباب الجمااتز احململتواخل

متتتن  جتتت  مقافحتتتع الجمااتتتز ضتتتد األفتتتةات وامماعتتتات يف الجمجتتت  ارتتتورسم اإلنالتتتاناع علتتتى  ستتتاس 
ورالتتتةة حملتتتة الجماتتتز ستتتواء  كانتتت  تةتابتتتات احلاتتتانخل م رتفتتتا نتتتا موجتتتب  .(62)م احلاتتتانةوضتتت س

 الرانون    مل تقن، وسواء  توفةت  تلع مالجندرع إلثبات وض  احلاانخل    مل تجوفة.
متا هُلتةمل  األشتخا  مستري اق ترتملِل اا كثتري   إمقاناع اإلفاتخل من اةتدمات واقةافتل األساستاع. -52
حلاانة من إمقاناع اإلفاتخل من اةدمات واقةافل األساساع. فف    ل احلالت،  وض سم ااا امسا

اقاتتا  والجملتتحا   مةافتتلزتتدمات اةتتدمات يف الرطتتاعني ال تتا  واةتتا ، متتا فاستتا رشتترتط مرتتدمو 
والقسة اء، تردا سند اقلقاع كشةط مالبل إلرملتال اةتدمات  و توارتدها. ويف حتالت  زتةر، 

اتخل من اقةافل الججماعاع، كاللجحاا  اقداسع،  ضةواخل وجوت عنوان مالّو . تُةهن إمقاناع اإلف
ورنبغتتتت  للتتتتدول  ن تجختتتتا تتتتتدا ري تضتتتتمن عتتتتد  ت لاتتتتل إمقاناتتتتع اإلفتتتتاتخل متتتتن اةتتتتدمات واقةافتتتتل 
األساساع، يف الرطاعني ال ا  واةا  كلاسما، على فبا ع وض  احلاتانخل  و علتى شتةط الجالتوا  

 .(63)و تردا سندات اقلقاعالةمس  حمل  اإلرامع  
. إن لنملتتا  الضتتمان الججمتتاع   ياتتع الضتتمان الججمتتاع إمقاناتع النضتتما  إىل نملتتا   -53

حامستتتع يف كفالتتتع احتتترتا  القةامتتتع اإلنالتتتاناع والجمجتتت  ارتتتوا اإلنالتتتان حانمتتتا رواجتتتأ النتتتاس ظةوفتتتاا 
حاتتتان، ر وتتتز . ففتتت    تتتل األ(64)حتتتتةمسم متتتن الرتتتداخل علتتتى إعمتتتال هتتتا  احلرتتتوا  التتتبا  آزتتتة

موور هلم  و األفةات الارن لاال  لدرسم عناورن مالتولع عتن النضتما  إىل  األشخا  الارن ل
نملتتتا  الضتتتمان الججمتتتاع   التتتبب تطباتتتل م تتتارري استتتجحراا  و وجتتتوت عربتتتات  ريورةافاتتتع مستتتري 

. وتبلن هتا  ال ربتات حتد الجمااتز علتى  ستاس وضت  احلاتانخل. فانبغت  للتدول  ن تجختا (65)مباشةخل
متتتوور هلتتتم  اتتت  اةطتتتوات الدنمتتتع إلنالتتتع احلتتتواجز التتتيت ت تتترته حملتتتول األشتتتخا  التتتارن ل 
لجب  على اسجحرارات الضمان الججماع  و لي  الب  منسا ضتمان   و

ُ
 وة الوض  احلاانة اق

مالبرع تفةه اقتم اا  ل رقون تالوا  ال نوان ومسري  لي من مجطلبات  اان حم  اإلرامع شةوف
 الوار  إلتاحع احلملول على اسجحرارات الضمان الججماع .الرانون  و اقم 

متتا ل تشتتم  ت تتداتات الالتتقان ومسريهتتا متتن عملاتتات  تت  اا مسالبتتالةمساتتع.  ت تت  الباانتتا -54
 وضت سم احلاتانة، متن فتاسم الرتافنون يف اقالتجوفنات اا الباانات الةمساع األفةاتمل مسري اق رتملل رانون

وور هلتتم، واقشتتةتون. ومتتىت هاهلتت  التتدول اق لومتتات اقج لرتتع متت احلضتتةرع، واألشتتخا  التتارن ل
تتةمسم افجرتتااهم إىل وضتت  حاتتانخل رتتانو  متتن العتترتال نتتم امساتت كتتوفةاتن يف امجمتت  حةمانتتاا اا  نتتم، حمل

__________ 

 .34و 25اقةج  نفالأ، الفرةتان  (61)

 .36اقةج  نفالأ، الفرةخل  (62)

 .16(  شون احلل يف اقاء، الفرةخل 2112)15ةج  نفالأ، الج لال ال ا  ارم اق (63)

 .1(  شون احلل يف الضمان الججماع ، الفرةخل 2112)19ةج  نفالأ، الج لال ال ا  ارم اق (64)

 .64و 39و 4، الفرةات 19، وارم 29، الفرةخل 21ران ال امان ارم اقةج  نفالأ، الج لا (65)
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. فافاِرم هاا السجب ات حوبسم عن عملاتع استم الالااستات وحتدرتد  ململتات اقازاناتع (66)ف لااا 
رسم اإلنالتتتتاناع. ورنبغتتتت  للتتتتدول  ن تقفتتتت  إحملتتتتاء هتتتتولء األفتتتتتةات األساستتتتاني يف إعمتتتتال حرتتتتو 

 . (67)وإتماجسم يف  ا  عملاات    الباانات الةمساع
. رغلتتب الجمااتتز علتتى والجخطتتائ احلضتتةة ،وسااستتات اإلستتقان ، تتةام  إتااخل األااضتت  -55

 ستتتتتتاس وضتتتتتت  احلاتتتتتتانخل علتتتتتتى سااستتتتتتات األااضتتتتتت  واإلستتتتتتقان والالااستتتتتتات احلضتتتتتتةرع. وعتتتتتتاتخل 
تالتتو   تتةام  إتااخل األااضتت  ستتور حرتتوا اقلقاتتع اقطلرتتع،  انمتتا تجواهتت   شتتقال احلاتتانخل  ل متتا

سااستات اإلستقان اقلقاتع اقطلرتع، تشتو  . كما  ن من الشامي   ن (68)اقج دتخل األزةر الراميمع
ويف الورتت  نفالتتأ،  .(69) جرتتدا اقزارتتا والتتدعم، كاشتترتاط ملقاتتع اقالتتقن للحملتتول علتتى الجمورتت 

درتتد متتن عملاتتات الجخطتتائ احلضتتةة إىل إفتتاتخل األشتتخا  اقالتتولع حرتتورسم احلاانرتتع  تتدل ال 
 رتتابا تتتا. اا فحالتتتب، تون مةاعتتتاخل ظتتتةول امجم تتتات احمللاتتتع احلضتتتةرع الفرتتتريخل مستتتري اق تتترتملل رانونتتت

التتارن األشتتخا  متتن ربتت  الجمجتت  ارتتوا اإلنالتتان إىل إعارتتع هتتا  ال ملاتتات الستتجب اترع وتتوتة 
مراانتتتتع اا اق تتتترتل نتتتتا رانونتتتتاقلقاتتتتع اقطلرتتتتع  و  غريهتتتتا متتتتن حرتتتتوا احلاتتتتانخل رتتتتوا رفجرتتتتةون إىل ح

 تتةام  إتااخل األااضتت  وسااستتات تتتوفة الالتتقاناع األزتتةر. ورنبغتت  للتتدول ضتتمان  ن  الرطاعتتات 
، مت  إرتدء األولورتع احلمارع واألمن لطاميفع مجنوعتع متن تةتابتات احلاتانخلاإلسقان واةطئ احلضةرع 

. ف لتتى ستتبا  اقثتتال، ميتتن  " ةنتتام  حتالتتني اإلستتقان يف مدرنتتع و كثةهتتا  ماشتتاا  ألضتت ف الفئتتات
 .(70) ملةل النملة عن وض  احلاانخلاا ماقالاقو" رةوض

التتدول علتتى  تتو مستتري مجناستتب األااضتت  التتيت تشتتغلسا األستتة تملتتاتا  األااضتت .مملتتاتاخل  -56
"ألمستةاه عامتتع"، كجطتتورة  لجتب  متتن  جتت  إرامتع مشتتاار اقاحلاتتانة  ات الوضت  احلضتةرع الفرتتريخل 

. ورتتد تملتت  هتتا  احلالتتع إىل حتتد الجمااتتز يف (71)اهلااكتت  األساستتاع، ممتتا ررجضتت  إجتتدء الرتتافنني
الجمجتت   تتاحلل يف الالتتقن الدميتتل علتتى  ستتاس وضتت  احلاتتانخل والوضتت  الرجملتتاتة. فانبغتت  للتتدول، 

فرتةاء احلضتة علتى ،  ن تضتمن عتد  تضتةا (72)لدر ازجااا موار  اقشاار  اقنشوخل ألمسةاه عامتع
 يف  ا  البدامي  اقجاحع.ن تنملة و  و مسري مجناسب، 

__________ 

 Sheela Patel and Carrie Baptist, “Documenting the undocumented”, Environment andانملتتة  (66)

Urbanization, 24, No. 3, March 2012, p. 3. 

 Uruguay, 2011 census with disaggregated data on housing based on all forms of tenureانملتة  (62)
  واومسواة على السجباان(. )ات

(61) Natalie Bugalski, A Human Rights Approach to Development of Cambodia’s Land Sector: 

A discussion paper (Equitable Cambodia and Heinrich BöllStiftung, 2012), pp. 22–25 and 35–36. 
(69) A/67/286 وA/68/289.   

 .www.casayciudad.org.mx/publicaciones/PMVUNAEXP.pdf انملة (21)

 Richard Ballard, “Geographies of development: Without the poor”, Progress in Human انملتة (21)

Geography, 36, No. 5, pp. 563–572. 

 .21اقباتو األساساع، الفرةخل  (22)
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هلتتم  متتوور التتارن لواألشتتخا  . رواجتتأ رتتافنو اقالتتجوفنات احلضتتةرع فعإجتتةاءات الشتتة  -52
مالتتجورات مستتري مجناستتبع متتن تتتدز  الشتتةفع واستتجخدا  ال نتتف تون مةاعتتاخل اإلجتتةاءات الرانوناتتع 

إفتتاا اقالتتجوفنات الفرتتريخل، يف اقالتتاكن يف ز  الشتتةفع إىل . ففتت   لتتدان عدرتتدخل، تتتد(73)الواجبتتع
، تون  مة رضتامي ، منجسقتعا  تالي حرتوا رافناستا يف احلمارتع متن الجتدز   حااناا  عملاات ك ر

. ومتن الشتامي   ن رج تةه األشتتخا  (74)الج التف  يف زملواتاا م وحاتا م األستةرع ومالتاكنسم
 األنشتطع اق اشتاعر النو  وتناول الط ا  ومباشتةخل الارن ل زااا  مامسم سو و  هلم موور الارن ل

غةامتتات والحجوتتتان  التتبب ستتتلوكاا م هتتتا . الاألزتتةر يف األمتتتاكن ال امتتع، إىل اقضتتتاررع وتفتتت  
ورنبغتت  للشتتةفع اتّبتتاز اإلجتتةاءات الرانوناتتع الواجبتتع واحتترتا  حرتتوا اإلنالتتان لتتدر مباشتتةخل  نشتتطع 

ت احلضتتةرع، وضتتمان  ن رقتتون  ة استتجخدا  للرتتوخل يف إنفتتا  الرتتوانني، متتا يف  لتتي يف اقالتتجوفنا
مجطلبتتات و ن رقتتون مجناستتباا تناستتباا اتتااماا متت   الضتتةوارع لجحراتتل  هتتدالن رانوناتتع تىن احلتتدوت 

لحرتتتوا ل، وضتتتمان احتتترتا  الشتتتةفع القامتتت  الجشتتتةتهتتتا  األهتتتدال. ورنبغتتت  للتتتدول إلغتتتاء هتتتةا 
 . (75)هلمموور الارن ل اشخا  اإلنالاناع ل

مالتتجندرع، مثتت  ستتندات ترتتدا  تلتتع اا . ُرشتترتط  حاانتتإمقاناتتع تلرتت  اقالتتاعدخل اإلنالتتاناع -51
اا كشتتتتةط مالتتتتبل لجحدرتتتتد  حراتتتتع تلرتتتت  اقالتتتتاعدخل اإلنالتتتتاناع، ضتتتتمان  .إلثبتتتتات احلاتتتتانخلاقلقاتتتتع، 

. (76)ألة مطالبتتاتن احجاالاتتع  احلاتتانخل و ة نزاعتتاتن مالتتجربلاعاا لستتجدامع اقالتتاعدخل اقردمتتع وتدفاتت
متتا رقتتون األشتتخا  األحتتوج إىل اقالتتاعدخل مشتتةترن و/ و ل  اه هلتتم و/ و مستتري اا أ مسالبتت اتتد  نتت
 امتتتا رقونتتتون، ورتتتد ل هلملتتتون  ة ستتتندات ملقاتتتع  و  تلتتتع إشتتتغال  ومستتتاميسم،  و حاانرتتتاا آمنتتتني 

 ات المللع  ثناء النزاعتات  و القتواايت. ويف ستااراتن كثتريخل، تالتوت  شتقال مالجندا م فردوا  رد
تشتتتق  وهتتت   شتتتقال ميقتتتن  ن ، مالتتتجندرعحلاتتتانخل ال ةفاتتتع مستتتري اقةهونتتتع  جرتتتدا  تلتتتع عدرتتتدخل متتتن ا

  ساساا ميقن الج ور  علاأ لجلر  اقالاعدخل الداميمع يف توفري اقوور.
ورنبغتت  للتتدول، متتا فاستتا اقا تتع،  ن تضتتمن،  الج تتاون متت  امستتات الفاعلتتع اإلنالتتتاناع،  -59

متتتن القتتتواايت والنزاعتتتات علتتتى اقتتتوور يف حتتتالت إمقاناتتتع حملتتتول  اتتت  األشتتتخا  اقجضتتتةارن 
رنبغتت  إجتتةاء تراتتام ستتةر  كتتان وضتت سم احلاتتانة وتون  ة نتتوز متتن  نتتواز الجمااتتز. و اا  الطتتوااو،  رتت

حلالتتع حاتتانخل األااضتت ، متت  العتترتال  رتتابتتات احلاتتانخل اقج تتدتخل الراميمتتع  و التتيت كانتت  راميمتتع ربتت  
اقالتتجندرع   تت  األتلتتع مستتري  ،زتتدل هتتا  ال ملاتتع ،نبغتت . كمتتا ر(77)انتتدلز النتتزاز  و ورتتوز القااثتتع

__________ 

رتتوا اإلنالتتان، اقشتتةوز النستتامي  للمبتتاتو الجوجاساتتع اقج لرتتع وح اقتتدر  اخل اةااتتع اق ناتتع مالتتولع الفرتتةانملتتة اقرتتةِّ  (23)
   وما رلاسا. 64، الفرةخل A/HRC/21/39 الفرة اقدر  وحروا اإلنالان، 

 .12ال سد الدويل اةا   احلروا اقدناع والالااساع، اقاتخل  (24)

 NLCHP, Criminalizing Crisis (2011), pp. 7–8; United States, Interagency Council on انملتتة (25)

Homelessness, Searching out Solutions: Constructive alternatives to the criminalization of 

homelessness (2012), p. 7. 

(26) UN-Habitat, Land and Natural Disasters: Guidance for Practitioners (2010), pp. 64, 67, 75 and 

80–81. 
 .3اقةج  نفالأ، الفمل   (22)



A/HRC/25/54 

GE.13-19184 26 

يف وضتتت  تتتتدا ري لجاالتتتري الجراتتتام إلثبتتتات احلاتتتانخل. ورنبغتتت   ن ُتالتتتجخد  نجتتتامي  كشتتتساتات امتتتريان 
 التتتتب  منستتتتا الجفتتتتاوه رتمتتتتام اقالتتتتاكن وإعتتتتاتخل  ناميستتتتا، لترتتتتدا اقالتتتتاعدخل إىل الفئتتتتات احملجاجتتتتع 

اختتتتا  تتتتدا ري تقفتتت  اا احلاتتتانخل. ورنبغتتت   رضتتت النزاعتتتات علتتتى حرتتتواتالتتتورع والوستتتافع متتتن  جتتت  
 متوور التارن ل ة  تلع إلثبات احلاانخل، من فتاسم األشتخا  توجد لدرسم  الارن للاشخا  

 ، إمقاناع احلملول على الالقن الدميل. هلم

 تعزيز أم  الحيازة للمرأة -ايز  
اتانخل األااضت . وتتوثة ميااملس الجمااز على  ساس نتوز امتن  يف إفتاا  ات   نتواز نملتم ح -61

إتااخل األااضتتت  يف جمجم تتاتن كثتتتريخل. ورتتتد يف  لالتتتلطع الةجتت الرتتوانني واقوارتتتف واألعتتةال اققةِّستتتع 
األااض  واقالاكن، يف   ل احلالت، إىل نراتخل  ما  اقة خل واحلتد متن متج ستا  تومن   مومللع تت 
 .(78)احلاانخل
كانت  فبا تع عدرجستا  الةجت   و اا  انخل،  رتورنبغ  للدول  ن تقف  حل اقتة خل يف  متن احلات -61

رنبغتت  للتتدول  ن ت جمتتد تتتدا ري تشتتةر اع وإتاارتتع  تتدل إىل حملتتة ممااستتع الجمااتتز و  تتوفةات امجمتت . 
يف  وامستات مردمتع زتدمات اإلستتقانضتد اقتة خل يف هتاا الملتتدت متن جانتب اقتوّجةرن ال رتتاارني 
. كمتا علتى هتاا الجمااتز ةر، وإىل الرضتاءالرطاز ال ا  واقوسالات الميجماناتع، ضتمن جستات  زت

رنبغتتتت  للتتتتدول  ن تزرتتتت  احلتتتتواجز احلاميلتتتتع تون اقالتتتتاواخل الةمساتتتتع واموهةرتتتتع  تتتتني امنالتتتتني ستتتتواء يف 
ورشتتتتق  اعتتتترتال احلاتتتتانخل. تتتتتوثة يف وضتتتت  الرتتتتوانني  و يف الالااستتتتات ال امتتتتع  و يف التتتت ام  التتتتيت 

حامستتع األياتتع يف إنالتتع احلتتواجز التتيت ت تترته   تاخلا الرتتانون  الرتتابتتات اقجنوعتتع للحاتتانخل وت زرتتز  هلتتا 
يف الورتت  التتةاهن  رتت  هتت  األااضتت  علتتى امتتجد  اقتتة خل رتتداخل ألن  متجتت  اقتتة خل  تتومن احلاتتانخل، نملتتةاا 

 .(79)الةج رداخل  قثري من 
. ورنبغتت  حرورستتا احلاانرتتعتالتتوا  اقتتة خل ت زرتتز ورنبغتت  للتتدول  ن ت جمتتد تتتدا ري تةمتت  إىل  -62

ا  حروا احلاانخل  ومساء مشرتكع  و مج دتخل، متا يف  لتي  مستاء النالتاء،  واتفأ إجتةاءا ت زرز تالو
لوجتتوت  ة متااتتز اقتتم الرتتانون  و اقتتم الوارتت  لتتو كتتان الجالتتوا  مستتري جتتاميز إل  ، تدفاتتاا موّحتتداا 

علتتى ستتبا  اقثتتال،  لتتز  ت تتدر  الرتتانون يف عتتا   ، ففتت  فاجاقالتتجان، استتم اب األستتةخل اق اشتتاع
رطتت   ااهن متتن علتتى اأُلستتة حملتتول التتةت  مستتاء  اتت   فتتةات األستتةخل يف الشتتساتات عنتتد   2114

يف اا . وتشم  الجدا ري ال ملاع اشرتاط حضوا الةجتال والنالتاء شخملتا(80)اقزااز امماعاع الالا رع
وتتتة  مالتتاحع عملاتتع الجالتتوا ، التتيت رنبغتت  زدهلتتا رتتةاءخل  اتت  وثتتاميل احلاتتانخل جستتةاا وتوضتتاحسا؛ 

هتتتتا  الوثتتتتاميل لجالتتتتوا   مستتتتاء مج تتتتدتخل. ففتتتت  إفتتتتاا ال نتتتتام  األثاتتتتو  قتتتتن  شتتتتساتات يف فاامستتتتع 
 وتُةفتتتل نتتتتا اتتتواخل كتتتت  التتتتزوجنياألااضتتت ، علتتتى ستتتتبا  اقثتتتال، تملتتتتدا الشتتتساتات مشتتتترتكعا  تتتني 

__________ 

 .A/HRC/19/53 رةرة اقرةِّاخل اةااعانملة ت (21)
 .www.icrw.org/what-we-do/property-rights اقةكز الدويل للبحويت اقج لرع  اقة خل، (29)

 .15الرانون اق دِّل لرانون األااض ، اقاتخل  (11)
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تالتتوا  حرتتوا احلاتتانخل  استتم اقتتة خل. ف لتتى لجشتتوا  كمتتا ميقتتن  ن ُتالتتجخد  احلتتوافز   .(81)منسمتتا
إعفتتتاءا ضتتتةربااا جزمياتتتاا علتتتى رطتتت  األااضتتت  اقالتتتوَّلع  2116ل يف عتتتا  ستتتبا  اقثتتتال،  رتتتّةت نابتتتا

 .(82)لنالاء
ويف ما رج لل  نملم احلاانخل ال ةفاع والدرناع، رنبغ  للدول  ن ت جمتد تتدا ري،  الجشتاوا مت   -63

امجم تتات احمللاتتع، ومتت  الحتتترتا  الواجتتب حلرتتوا الشتت وب األاتتتلاع واحلةرتتع الدرناتتع،  تتتدل إىل 
ى اقمااسات الجماازرع اليت تنقة على اقتة خل حرستا يف  متن احلاتانخل. ورنبغت   تال جستوت الرضاء عل

متتن  جتت  اقشتتااكع والج تتاون متت  رتتاتخل امجم تتات احمللاتتع والزعمتتاء التتدرناني يف وضتت  هتتا  الجتتدا ري 
تعتتم اقبتتاتاات التتيت تروتهتتا نالتتاء. ف لتتى ستتبا  اقثتتال، حتتتّدت  ملتتفع زااتتع وتنفاتتاها. ورنبغتت  

يف اقطالبتتع ارتتوا ملقاتتع األااضتت  يف وجنحتتن جزرتتةخل إّاومتتانغو  فتتانواتو ال تتةل الالتتاميد يف اء النالتت
  .(83)حالع عد  وجوت واثع  كوا

ورنبغتتت  للتتتدول  ن تجختتتا تتتتدا ري متتتن  جتتت  محارتتتع  متتتن احلاتتتانخل للنالتتتاء والفجاتتتات وت زرتتتز  -64
 و فتةت آزتة متن  فتةات األستةخل حرورسن يف اقريايت يف حالع وفاخل التزوج  و األب  و األ   و ال تن 

 ن تجختتا تتتدا ري ق امتتتع اا التتاكوا، كتت  رتتجمقنَّ متتن البرتتتاء يف منتتزل األستتةخل. ورنبغتت  للتتتدول  رضتت
يف  لتتي  النالتتاء واألففتتال  ان تتدا   متتن احلاتتانخل  التتبب تفقتتي ال درتتات الزوجاتتع، متتا ستتةعع تتتوثة

رتتدء األولورتتع لامتتن احلاتتانة ورنبغتت  يف هتتا  الملتتةول إ .(84)الجفقتتي النتتاجم عتتن ال نتتف اقنتتزيل
للمة خل والطف . وُهاز ال درد من األنملمتع الرانوناتع لضتحاع ال نتف اقنتزيل البرتاء يف منتزل األستةخل، 
وترضتت   ا  تتات مةتقتتب  عمتتال ال نتتف عتتن اقنتتزل. ف لتتى ستتبا  اقثتتال، يف اتتة اا، خيتتوِّل رتتانون 

قنتتزيل متتن منتتزل األستتةخل، مجاحتتاا  رتتاء إاتتداا  متتةن  ا  تتات مةتقتتب  عمتتال ال نتتف ااكم احملتتاألستتةخل 
((. وإ ا كتتتان البرتتتاء يف منتتتزل 2)191الضتتتحاع فاتتتأ،  ملتتتةل النملتتتة عتتتن اعجبتتتاا اقلقاتتتع )اقتتتاتخل 

األستتةخل مستتري را تت ن للجنفاتتا، رنبغتت  للتتدول  ن تقفتت  للضتتحارا إمقاناتتع احلملتتول علتتى ستتقن لميتتل 
 احلاانخل.رجوفة منأ  من  در  
 ان تدا   متن احلاتانخل وفرتدان اا النالاء واألففال  شد تتوثة قون تاإلنالاناع، الالاارات ويف  -65

اقتوور ومستتري  لتتي متتن انجساكتات حرتتوا اإلنالتتان. فانبغتت  للتدول  ن تتتويل األولورتتع لجتتوفري اقتتوور 
حلتتول ستتقناع تاميمتتع. كمتتا رنبغتت  إجيتتات اقتتومون يف حتتالت الطتتوااو للنالتتاء واألففتتال إىل حتتني 

__________ 

(11) Klaus Deininger, “Rural Certification in Ethiopia Empowers Women”, March 2008. Available 

from http://go.worldbank.org/NGH3VV93Y0. 
(12) Laura Turquet et al., In Pursuit of Justice: 2011-2012 Progress of the World’s Women (UN-

Women, 2011), p. 22. Available from http://progress.unwomen.org/pdfs/EN-Report-Progress.pdf. 

(13) UN-Women and OHCHR, Realizing women’s rights to land and other productive resources (New 

York and Geneva, 2013), p. 33. Available from www.unwomen.org/~/media/Headquarters 

/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/11/OHCHR-UNWomen-land-rights-handbook-

WEB%20pdf.pdf. 

، اءااء اق جمتتتدخل  . ت. ضتتد هنغاارتتا، 2/2113لتتى الجمااتتز ضتتتد اقتتة خل، التتبد  ارتتم ونتتع اق ناتتع  الرضتتاء علال (14)
 .2115كانون الثا /رنارة   26 يف
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احلملتتتول علتتى اقالتتتاعدخل اإلنالتتتاناع وعلتتتى ممااستتتع حرورستتتا يف  للتتدول  ن تقفتتت  رتتتداخل اقتتتة خل علتتتى
عمتتا إ ا كتتان امسستتا  ال تتوتخل، وات العجبتتاا، وإعتتاتخل الجتتوفني  ملتتةل النملتتة عتتن حالجستتا األستتةرع  و

 يف وثاميل احلاانخل    ل. مالودا 

 األنشطة التجاريةاحترات أم  الحيازة في  -حاء 
التتيت تضتتطل  نتتا فاميفتتع مجنوعتتع متتن امستتات  فرتتةاء احلضتتة  األنشتتطعحاتتانخل رجتتوثة  متتن  -66

، البنتتتاءالجواارتتتع، متتتا فاستتتا موسالتتتات اقرتتتاولت ال راارتتتع، وشتتتةكات يف جمتتتال األعمتتتال الفاعلتتتع 
ن، وشةكات تنملام األحتدايت القت ر، و ن ال راارو وشةكات اقضاا ع، ووكالت ال رااات، واقوّجة 

كافع من انجساكات حروا اإلنالان، ترت  علتى   واقملاال. و انما رج ني على الدول محارع األفةات
وترجض  مالتوولاع  .(85) احرتا  حروا اإلنالان تج للمالوولاات اا عاتل اقوسالات الجواارع  رض

هتتاا احلتتل  و انجستتا  احتترتا  احلتتل يف الالتتقن الدميتتل  ن تجونتتب اقوسالتتات الجواارتتع الجالتتبب يف 
اا ا عنتد وروعستا. وترجضت  هتا  اقالتوولاع  رضت، وت اح اءثاا الضااخل ألنشطجسأانجساكاإلسسا  يف 

س   اقوسالات الجواارع إىل من  وروز  ة آثاا ضااخل  ومن احلاانخل، و غريها من احلرتوا، تجملت  
زتتتدما ا يف إفتتتاا عدرا تتتا الجواارتتتع، وإن مل تقتتتن رتتتد    ملاا تتتا  و منجوا تتتا  واا مباشتتتة  اتملتتتالا 

  .(86)ها  اءثااحدويت  سسم  يف 
لموسالتتات الجواارتتع علتتى احتترتا  حرتتوا اإلنالتتان، رنبغتت  الواجتتب لة  احلتتمتتن  وكوتزء -62

اقجملتتلع  ة  نشتتطجسا هلتتا  ن ترتتّام  انجملتتا  اءثتتاا احملجملتتع والف لاتتع ألنشتتطجسا علتتى  متتن احلاتتانخل، 
  ملاا ا ومنجوا ا وزدما ا، مت  إرتدء اهجمتا  زتا  لاشتخا  الضت فاء، متن اا مباشة  اتملالا 

حلضة. ورنبغ  للموسالات الجواارع ت اني ز اء مالجرلني يف  متن احلاتانخل يف البلتدان فاسم فرةاء ا
اق ناتع  و يف الالتتاارات  ات الملتلع، والجشتتاوا علتى  تتون هتاتل متت  الفئتات احملجمتت  تضتةاها متتن 

كما رنبغ  للموسالتات الجواارتع  ن حترتل   .ااحبع اقمللحعاألزةر ها  األنشطع وم  امسات 
 احجمتتال ورتتوز آثتتاا ضتتااخل  تتومن احلاتتانخل  و  وروعستتا تج لتتل ع يف  ة اتعتتاءات علتتى وجتتأ الالتتةع

  .(87)ف لااا 
آثتتتاا ضتتتااخل ألنشتتتطع اقوسالتتتات الجواارتتتع، رنبغتتت  هلتتتا  حتتتدويت وإ ا حتتتتدت احجمتتتال  -61

. ورنبغ  هلا  ن تضتمن اإلفملتا  الجتا ، حدوثسا اقوسالات  ن تجخا  ا  الجدا ري اقناسبع قن 
 نشتتطجسا  ن ترتتتتب علتتى فتتدز علاستتا، عتتن  ة م لومتتات  شتتون احجمتتال  وشتتقال رالتتس  ال
احلاتتانخل، وإجتتةاء مفاوضتتات شتتفافع وحتتةخل وعاتلتتع  شتتون  ة تتتدز  ألنشتتطجسا آثتتاا ضتتااخل  تتومن 

، متت  الحتترتا  يف حرتتوا احلاتتانخل  و  ة نرتت  هلتتا  احلرتتوا، اق تترتملل  و مستتري اق تترتملل نتتا رانونتتاا 
__________ 

اقبتتاتو الجوجاساتتع  شتتون األعمتتال الجواارتتع وحرتتوا اإلنالتتان: تنفاتتا إفتتاا األمتتم اقجحتتدخل اق نتتون "احلمارتتع والحتترتا   (15)
 والنجملال".

 ) ( و)ب(.13اقةج  نفالأ، الفرةخل  (16)

 .21و 11)ب( و12و 12اقةج  نفالأ، الفرةات  (12)
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ات احمللاتتع يف ربتتول ال تتةوه  و افضتتسا. ومتتن  تتني الجتتدا ري القامتت  حلتتل األشتتخا   و امجم تت
وال درتات الجواارتع  األزةر يف هاا الملدت، إتزال ت دردت على تملامام اقشاار  وموار سا

اقرةاخل. ورنبغ  للموسالات الجواارع  ن تجواا  ع  رنوات اتملالن مدميمع م  الفئتات احملجمت  
لجشتاوا م ستا  شتون اعجمتات استرتاتاوااتن ورامياتع. وإ ا تضةاها من  جت  توضتا  اقختافة هلتا وا

الجخلت  اءثتاا الضتااخل احملجملتع، رنبغت  هلتا حتدويت تبتنّي ألة موسالتع هاارتع عتد  إمقاناتع منت  
النافتتتاخل  و إهنا.هتتتا. ف لتتتى ستتتتبا   ال ملاتتتع  و الستتتجثماا  و ال درتتتع الجواارتتتتع اقررتحتتتع  وعتتتن 

اقشةوز الجوااة اقرترت  إىل اإلزتدء الرالتةة، رنبغت  إمتا اقثال، إ ا كان من اقجور   ن روتة 
   .الجخل  عنأ  ةمجأ تقاافأ لجديف وروز انجساكات حلروا اإلنالان  و

آثتتتاان ضتتتااخل  تتتومن احلاتتتانخل  و  ستتتسم  يف حتتتدويت وإ ا تالتتتبب   ة موسالتتتع هاارتتتع يف  -69
على الفتوا  ات  اةطتوات  ، ما يف  لي عن فةرل عدرا ا الجواارع، رنبغ  هلا  ن تجخاحدوثسا

اا ، رنبغتتت  للموسالتتتع الجواارتتتع  ن تورتتتف فتتتوا مالتتتجمةاا  و اا اقناستتتبع ق امجستتتا. فتتتان كتتتان األثتتتة راميمتتت
 الف تت ، فانبغتت  للموسالتتع الجواارتتع  ن حتتديت النشتتاط اقجالتتبِّب فاتتأ. وإن كتتان األثتتة الضتتاا رتتد 

امماعتتتات   وقجضتتتةارن اتجتتتا  النجملتتتال عتتتن فةرتتتل عملاتتتات مشتتتةوعع و الجشتتتاوا متتت  األفتتتةات 
لضتتمان مشولاتتع ستتبا  النجملتتال اقجتتا  ومشتتةوعاجأ يف ا رستتم. ومتتىت ت تتةه األشتتخا   اقجضتتةاخل

لإلزدء  و الجشةرد الرالةة، رنبغ   ن رشم  سبا  النجملال إعاتخل األااض  واقالاكن واقواات 
ىت استجحال  للضحارا وت ورضسم عن  ة زالامية تقّبدوها، ما يف  لتي ستب  كالتب التةنا. ومت

حانمتا ل تقتون اقوسالتع الجواارتع  ،  وإعاتخل األااض  واقالتاكن، حانمتا تقتون رتد ُتمتّةت، متثدا 
يف وض ن رالم  هلا  ضمان إعات تا، رنبغت  اختتا   ات  اةطتوات اقمقنتع لضتمان إتاحتع  شتقال 

   و  فض   نف  اموتخل ويف نف  اقورتقون ، كجوفري  ااهن  و مالاكن  درلع مومونع ج   زةر
 .(88)جوتخلا ومور اا 

 اختتتا   اتت  اةطتتوات اقناستتبع قنتت  اا علناتتاا ورنبغتت  للموسالتتات الجواارتتع  ن تلجتتز  الجزامتت -21
آثتتاا ضتتااخل  تتومن احلاتتانخل وم امجستتا. ف لتتى ستتبا  اقثتتال، استتجوا   شتتةكع كوكتتاكول يف  ورتتوز  ة

جستتتا منملمتتتع  وكالتتتفا  لجحتتتذ حلملتتتعن عاقاتتتع   نتتتوان "الجسافتتت  علتتتى الالتتتقة"،  فلر 2113عتتتا  
شتةكات األمسارتتع واقشتتةو ات علتتى احترتا  حرتتوا األااضتت   تتاللجزا  "خبطتع عمتت   تتدل إىل منتت  
عملاتتتتات مسملتتتتب األااضتتتت  والنزاعتتتتات األزتتتتةر علاستتتتا يف إفتتتتاا سلالتتتتلع إمتتتتداتا  ا  والجملتتتتدة 

ا  ال لتين فالجزم  الشةكع  اجةاء تراام ألثة  نشطجسا علتى حرتوا اإلنالتان، واإلفملت .(89)لالي"
تالتورع ممات  امجم تات احمللاتع، و واقالجنريخل عن هورع موّاترسا، والجرّاد مبد  اقوافرع احلةخل واقالبرع 

، وال مت  مت  اقتوّاترن علتى اختتا  إجتةاءات للتجمللمالنزاعات على األااضت   انشتاء آلاتات مناستبع 
  تملحاحاع وإهناء ال درع إن مل تُجخا ها  اإلجةاءات.

__________ 

 .61-59اقباتو األساساع، الفرةات  (11)

(19) http://assets.coca-colacompany.com/6b/65/7f0d386040fcb4872fa136f05c5c/proposal-to-oxfam-

on-land-tenure-and-sugar.pdf. 
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ن لدسجثمااات ال راارع اليت تغلب علاسا فبا تع اقضتاا ات  ن تتوتة إىل اإلزتدل وميق -21
حاتانخل األااضت  حتم  تقتالاف على ان دا  الرداخل  اسسامسا يف و لي  ومن احلاانخل لفرةاء احلضة 

فرتتتدان وتزارتتتد واقالتتتاكن. ورتتتد تقتتتون النجاوتتتع تةاجتتت  مالتتتجور الجمجتتت   تتتاحلل يف الالتتتقن الدميتتتل 
  للموسالتات الجواارتع  ن متجنت  عتن التدزول يف هتا  الستجثمااات ال راارتع لتجديف اقوور. فانبغ
   ها  اءثاا الضااخل اروا اإلنالان.حدويت 

ورنبغتتتتت  للمملتتتتتاال ومسريهتتتتتا متتتتتن اقوسالتتتتتات الميجماناتتتتتع  ن تجملتتتتتةل اتتتتتة ن واجتتتتتب  -22
رنبغت  و حلاتانخل. علتى  متن ا وتالتناد األاتولاقجملتلع  تاإلرةاه اةتا  رج لل  آثاا عملاا تا  ما يف

لافتتةات  و امماعتتات األكثتتة ُعةضتتع ةطتتة فرتتدان مالتتاكنسم  زااتتاا  للمملتتاال  ن تتتويل اهجمامتتاا 
 متتن احلاتتانخل  و وضتت  ترتتوه الرتترتاه. فانبغتت  الجخلتت  عتتن  تتةام  اإلرتتةاه التتيت رتتد متتن جتتةاء 
وط ، كاستجحدايت تتدا ري  تدل إىل ضتمان متا رلت : الفستم الجتا  لشتة تقف  هاا األمتنضماناتن 

، ما يف  لي عوارب الجخّلف عتن الالتدات؛ ومةونتع زاتااات الالتدات يف فالباأالرةه من جانب 
حالت الج ثتة اقتايل؛ ورطت  الجزامتات سااستاتاع وت اردرتع   تد  فلتب إزتدء  ة مالتقن حموتون 
علاأ إىل حني وض  تةتابات لجوفري سقن لميل  در . فممااسات اإلرةاه امحف تج تااه مت  

رطتتاز األعمتتال عتتن احتترتا  حرتتوا اإلنالتتان ورنبغتت   ن حتملةهتتا اقملتتاال واقوسالتتات مالتتوولاع 
   الميجماناع.

 الحيازة في إطار التعاون اإلنما يتوطيد أم   -طاء 
ترتتتد  الوكتتتالت اإلمنامياتتتع اقج تتتدتخل األفتتتةال والثنامياتتتع اقالتتتاعدخل اقالاتتتع والجرناتتتع  انجملتتتا   -23

خل، متتتا يف  لتتتي عملاتتتات تطتتتورة اهلااكتتت  األساستتتاع، وإتااخل لل ملاتتتات التتتيت تتتتوثة علتتتى  متتتن احلاتتتان 
والجودرتتتد احلضتتتةرني، وحتالتتتني اقالتتتجوفنات،  الجطتتتورةالجخطتتتائ اقالتتتاح ، و اإلتااخل و األااضتتت ، و 

وإاد  الالااسات ال امع يف رطاز اإلسقان والرطاز اقايل، ضتمن رطاعتات  زتةر. كمتا تتوفة 
  رطاز اةا  توثة على  من احلاانخل.ها  الوكالت الجمور  ألنشطع مجنوعع يف ال

ورنبغ  للوكالت اإلمنامياع اقج دتخل األفةال والثنامياع  ن ترتد  اقالتاعدخل اقالاتع والجرناتع  -24
 اتتتد  نتتتأ رج تتتني علاستتتا  ن  .(90)إىل البلتتتدان التتتيت تفجرتتتة إىل اقتتتواات القافاتتتع لجوفاتتتد  متتتن احلاتتتانخل

ألشتخا  للض فاء واقسمشني متن ااحلاانخل تضمن  ن  ا  ال ملاات تالاعد على توفاد  من 
رج لتتتل  ماتتت   متتا يفوامماعتتات وإرتتتدء األولورتتتع ألمتتنسم هتتتاا. ورنبغتتت  إجتتةاء تراامتتتات لاثتتتة 

ال ملاتتتتات ال امتتتتع واةااتتتتع ربتتتت  ترتتتتدا اقالتتتتاعدخل. ورنبغتتتت   ن توجتتتتأ هتتتتا  اقبتتتتاتو الجوجاساتتتتع 
عتتع متتن  شتتقال احلاتتانخل وت زنهتتا  ن تتتدعم عملاا تتا فاميفتتع مجنو لقتت  تضتتمن الوكتتالت اإلمنامياتتع 

  وتوّفدها وتزرد من إمقاناع حملول فرةاء احلضة على مالاكن جادخل اقور .
ويف هاا الملدت، رنبغ  للوكالت اإلمنامياع ووكالت الجمور  اقج دتخل األفتةال والثنامياتع،  -25

الجتتوفني  ،  ن ت جمتتد سااستتات ضتتمانات ملزمتتع  شتتون إعتتاتخلوكتتالت اميجمانتتات الجملتتدرةمتتا فاستتا 
__________ 

 .11و 2ن ا، اقاتتانملة ال سد الدويل اةا   احلروا الرجملاترع والججماعاع والثرافاع (91)
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و متتن احلاتتانخل  تتدل إىل إنفتتا  احلتتل يف الالتتقن الدميتتل. ويف حتتني اعجمتتد كتت  متتن البنتتي التتدويل، 
وموسالتتتع الجمورتتت  الدولاتتتع، والوكتتتالت اإلمنامياتتتع اإلرلاماتتتع، و  تتتل وكتتتالت اميجمانتتتات الجملتتتدرة، 

وت زرتز  ها  الضتماناتترورع رنبغ  فانأ ، الجوفنيعلى  و جدرة  الثناء، سااسات  شون إعاتخل 
تنفاتتتاها لتتتتج ق  م تتتتارري حرتتتوا اإلنالتتتتان، ورنبغتتتت  توستتتا  نطارستتتتا لاشتتتتم  محارتتتع  متتتتن احلاتتتتانخل 

  .(91)وت زرز 

 تم ي  فقراء الحضر ومساءلة الدولة -ياء 
الجوة ع ال اقاتع علتى  ن وتدل رنبغ   ن رروت فرةاء احلضة عملاع توفاد  منسم احلاانة.  -26

علتتتى  نشتتتطع احلشتتتد والتتتدعوخل التتتيت تتتتنسل نتتتا احلةكتتتات ف رجورتتتإعمتتتال احلتتتل يف الالتتتقن الدميتتتل 
علتتى تضتتافة جستتوت التتدول. فانبغتت  للحقومتتات واألفتتةال الفاعلتتع رجورتتف الججماعاتتع  رتتدا متتا 

اق ناع األزةر  ن تدعم متقني فرةاء احلضة وامجم ات احمللاع احلضةرع الفرريخل  ون تقون مالوولعا 
  مامسم عن تنفاا ها  اقباتو. 

اتتتن  شتتتق  إتاحتتتع افتتتدز اممستتتوا علتتتى اق لومتتتات وتتتتوز  الشتتتفافاع يف عملاتتتات تو  -22
الرةاا عنملةرن حموارني يف حترال اقالاءلع،  لي  هنما رجاحان تتدرال األتاء والنرتاا النرتدة، متا 
، يف  لتي عت  وستاميئ اإلعتد . ورضتمن الجشتاوا احلتة واهلتاتل مت  األشتخا  احملجمت  تضتةاهم

ال ملاتتتتع  زتتتتا آااميستتتتم وشتتتتوامسلسم يف احلالتتتتبان يف  اتتتت  هتتتتا  م النشتتتتطع يف مشتتتتااكجس إضتتتتافع إىل
 مةاحلستا. وهلتتا  الجتتدا ري  ياتتع حامستتع يف ضتتمان مشتةوعاع التت ام  اقج لرتتع  تتومن احلاتتانخل اججماعاتتاا 

 .وسااسااا 
رةكز   ل ها  اقباتو على اللجزامات الفوارع، فان تنفاا ال درد من الجتدا ري  ويف حني -21

زطتتتواتن مداوستتتع تجختتتا علتتتى التتتدول  ن تتتت هن علتتتى  هنتتتا  جيتتتب. و تداجياتتتع با جتتتأ عملاتتتعهتتتو  ط
وتنفاتتا وضتت   وستتةز ورتت  ممقتتن و ورملتتى رتتدا ممقتتن متتن الف الاتتع،  التتب  منستتا  هاتفتتعوحمتتدتخل و 

ورنبغت  للتدول  ن هتةةمل اسجرملتاءاتن  ساستاع عتن  .(92)زطع عمت  متن  جت  توفاتد  متن احلاتانخل
تالتتجند إلاستتا يف ااتتد ةاتن كماتتع ونوعاتتع، وتضتت  مرتتارا  مةج اتتع  متتن احلاتتانخل، وتالتتجحديت موشتت

واقرتتارا  اقةج اتتع م اقوشتتةات ملتتمَّ رتتةااات. ورنبغتت   ن تمالتتجور الجرتتد  وتراتتام النجتتامي  واختتتا  ال
مالتتجور الجرتتد  يف امتتالت الجالاتتع، ضتتمن جمتتالتن  زتتةر: ) ( ت زرتتز فاميفتتع مجنوعتتع متتن  جرتتا ل

و)ج( تتومني تةتابتات احلاتانخل للفئتات  ألمتن التيت روفةهتا كت  منستا؛تاجتع ا و)ب( ؛ شقال احلاتانخل
حتراتتتتل مزرتتتد متتتتن اإلنملتتتال يف إتاحتتتتع احلملتتتول علتتتتى  ) و)ت( احلتتتد متتتتن الجمااتتتز؛ و)ه قسمَّشتتتع؛ا

__________ 

 .A/HRC/22/46/Add.3 ترةرة اقرةِّاخل اةااع عن   ثجسا إىل البني الدويل، (91)
 .9و 2، الفرةتان 3اللونع اق ناع  احلروا الرجملاترع والججماعاع والثرافاع، الج لال ال ا  ارم  (92)
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الالتتقن يف اقنتتافل احلضتتةرع، متتا رشتتم  زفتتل عتتدت األااضتت  الفضتتاء واقبتتا  الشتتامسةخل والنالتتبع 
 .(93)اقنخفل اقالجخدمع إلسقان األسة  ات الدز 

، متا رضتمن رتداخل فرتةاء احملررتعوالنجامي  احملةن الجرد   ورنبغ  نشة  ا  الباانات اقج لرع  -29
احلضتتتة علتتتى الفتتتدز علتتتى اق لومتتتات وفسمستتتا. ورنبغتتت  ترتتتدا ترتتتاارة مةحلاتتتع إىل جمموعتتتع متتتن 

ع، وكتتالي إىل اءلاتتات الوفناتتع، كامتتال  الجشتتةر اع وموسالتتات حرتتوا اإلنالتتان واحملافتت  ال امتت
اءلاتات الدولاتتع، متتا فاستتا هائتتات م اهتتدات حرتوا اإلنالتتان وجملتت  حرتتوا اإلنالتتان عتتن فةرتتل 

 آلاع السج ةاه الدواة الشام . 

 االحت ات إلى القضاءكفالة إم انية  -كاف 
امقاناتع الحجقتا  إىل الرضتاء ت تزر، متن رج لتل   يف متا رواجأ فرةاء احلضتة حتواجز هاميلتع -11

اب  زةر، إىل سطوخل النفو  الالااست  يف احملتاكم واهلائتات اإلتاارتع وفالتاتها، ونت  كلفتع  لع  سب
، وعتد  تتوفة م لومتات رانوناتع، وعتد  العترتال الرتانو   األشتخا  مستري احلتاميزرن الرتانو الجمثا  

ع إلنالتع ورنبغت  للتدول  ن تجختا  ات  الجتدا ري الدنمت .(94)مالتّودا  اا لوثاميل هورع امساع، تشم  عنوانت
هتتا  احلتتواجز وكفالتتع إمقاناتتع حملتتول فرتتةاء احلضتتة علتتى ستتب  انجملتتال ف التتع  انشتتاء جمموعتتع متتن 

يف النزاعتات للجمللم والفمل  آلاات  ،كبدر  للمحاكم  ،رنبغ   ن تُنشوو اءلاات الرضامياع واإلتاارع. 
انوناتتع. ورنبغتت  ومجراّتتدخل  الرواعتتد الراا مستتري مقلفتتع ومجاحتتع ومشتتةوعع اججماعاتت تقتتونعلتتى األااضتت  

للدول  ن حتدت ال ون واقالاعدخل الرانوناني لفرةاء احلضتة ومتوهلمتا ومتّقتن متن احلملتول علاسمتا، متن 
الرتتوخل  تتني  فتتةال النتتزاز التتيت تغلتتب علتتى النزاعتتات علتتى األااضتت   وجتتأ عتتد  تقتتافو  جتت  م امتتع 

 وحتول تون إمقاناع الحجقا  إىل الرضاء. 
انجساكتتات احلتتل يف الالتتقن الدميتتل ات العجبتتاا، متتن جملتتال وميقتتن  ن تشتتم  ستتب  الن -11

 تفتتتت وتتتتتوفري ستتتتقن لميتتتتل  تتتتدر ، وتتتتتةمام اقالتتتتاكن وهدرتتتتد ستتتتب  كالتتتتب التتتتةنا، و  ،(95)وامتتتت 
ت ورضتتات مالاتتع  و مستتري مالاتتع عتتن اةالتتامية واألضتتةاا، وفتتةه جتتزاءات عرا اتتع علتتى امُنتتاخل. ورتتد 

ع  و  ة شتتتق  آزتتتة متتتن  شتتتقال الجتتتدز  رُرجضتتتى إاتتتداا  متتتة رضتتتامي   و اختتتتا  تتتتدا ري احرتانرتتت
الرضتتتامي   و اإلتااة قنتتت  ورتتتوز  ة عملاتتتات إزتتتدء رالتتتةة  و انجساكتتتاتن  زتتتةر وشتتتاقع. كمتتتا 
ميقتتتتن  ن تشتتتتم  ستتتتب  النجملتتتتال إلغتتتتاء الرتتتتوانني  و الالااستتتتات  و ت تتتتدرلسا، وإلغتتتتاء الرتتتتةااات 

ااات التيت متت   متن اإلتاارع. ويف هاا الملتدت، رنبغت  للتدول  ن تضتمن زضتوز الالااستات والرتة 

__________ 

 OHCHR, Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation (New York انملة (93)

and Geneva, 2012) (www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx); UN-

Habitat, Monitoring tenure security in cities: People, Land and Policy (Nairobi, GLTN, 2011). 

 .A/67/278 ا اإلنالان،انملة ترةرة اقرةِّاخل اةااع اق ناع مالولع الفرة اقدر  وحرو  (94)
اقبتتتاتو األساستتتاع واقبتتتاتو الجوجاساتتتع  شتتتون احلتتتل يف النجملتتتال وامتتت  لضتتتحارا النجساكتتتات امالتتتامع انملتتتة  (95)

 للرانون الدويل حلروا اإلنالان والنجساكات اةطريخل للرانون اإلنالا  الدويل.
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احلاتتانخل للمةاج تتع اإلتاارتتع والرضتتامياع. ويف حالتتع عتتد  مبتتاتاخل الدولتتع تون متت ِّا إىل اعجمتتات تتتدا ري 
ان تتتدا   متتتن احلاتتتانخل متتت  مةاعتتتاخل استتتجخدا  موااتهتتتا حتتتالت مدميمتتتع ويف الورتتت  اقناستتتب ق امتتتع 

ع عمت  م رولتع  تدل وتنفاتا زطت وض  اقجاحع، ميقن  ن رشم  النجملال إاداا  مة رضامي  
  .(96)اقجضةاخل إىل حترال  من احلاانخل للفئات

    

__________ 

 Government of South Africa and others v. Grootboom and others, judgement of the انملتتة (96)

Constitutional Court of South Africa, 2000. 


