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اإلنسـان    مسـال  حقـوق   تها:تعزيز حقوق اإلنسان ومحاي
الُنهج البديلة لتحسـ  التمتـا اللعلـق ققـوق     مبا يف ذلك 

    اإلنسان واحلريات األساسية
 السكن الاللق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشق مناسب  

 
 مذكرة من األم  العام  

  
ملقـررة اااصـة املعنيـة    ايتشرف األم  العام بأن حيي  إىل أعضاء اجلمعيـة العامـة تقريـر     

من عناصر احلـق يف مسـتوى معيشـق مناسـب وبـاحلق يف عـدم التمييـز         بالسكن الاللق كعنصر
 .25/17 و 15/8بقراري جملس حقوق اإلنسان  م عماًليف هذا السياق  ليالين فرحة  املقدَّ
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تقرير املقررة اااصـة املعنيـة بالسـكن الاللـق كعنصـر مـن عناصـر احلـق يف           
 السياق مستوى معيشق مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا

  

 موجز 
يف هذا التقرير  تب  املقررة اااصة املعنية بالسـكن الاللـق كعنصـر مـن عناصـر احلـق        

يف مســتوى معيشــق مناســب  لــيالين فرحــة  رــرورة ا سترلــا  بــاحلق يف الســكن الاللــق يف  
ــذ  ــة احلضــرية ”ورــا وتنلي ــدة للتنمي  عتما هــا يف مــؤألر األمــم املتحــدة املعــ     “خطــة جدي

 .2016كان والتنمية احلضرية املستدامة )املول  الثالث( يف تشرين األول/أكتوبر باإلس
وسيكون املول  الثالث أول مؤألر قمة عـاملق يف القـرن احلـا ي والعشـرين ُيسـله  فيـ         

الضوء على مشاك  اإلسكان واملناطق احلضرية. فلق زمن يعيش في  أكثر مـن نصـس سـكان    
العامل يف املدن  وتواج  في  غالبية سكان احلضـر التشـر  وتلتقـر إىل أمـن احليـازة أو تعـيش يف       

ــيئ     ظــروف غــئ ماللمــة  ــأن الت  ــدفا املقــررة ب ــة  ت ــثهم يف مســتوطنات غــئ رعي   ويعــيش ثل
يكــون احلــق يف الســكن     “احلضــرية  خطــة حقوقيــة جديــدة للتنميــة    ”املطلــوب هــو ورــا    

 صميمها. يف
ويركز التقرير على الصلات التحولية للحق يف السـكن الاللـق يف املـدن وعلـى قدرتـ        

الواسـعة الـس سـتناقش يف املولـ  الثالـث. ويف هـذا       على حتقيـق ا تسـاق بـ  جمموعـة املسـال       
السياق  تناقش املقررة اااصة مخسة جما ت بال ة األمهية لاملة لعدة قطاعات جيـب أن تـوىل   
األولوية  هق: )أ( اإلقصاء ا جتماعق: الوصم والورـا السـك ) )ب( ارةـرة) )ا( الل ـات     

وطنات غـئ الرعيـة. وتــملز املقـررة اااصــة    ( املســتـالضـعيلة) ) ( األر  وعـدم املســاواة) )هـ   
مــدى فعاليــة احلــق يف الســكن الاللــق يف إرســاء املســاءلة وتيســئ إمكانيــة اللةــوء إىل العدالــة    

ــى      ــؤثر عل ــس ت ــرارات ال ــاذ الق ــات املهمشــة يف اق ــوات    ومشــاركة الل  ــد ااط ــا  وحتدي حياهت
 للتنليذ. الالزمة
احلقوقيـة للتنميـة احلضـرية  تشـم : )أ( القضـاء      ختتم التقرير بتوصيات جري ة للخطة  

يــازة جلميــا األســر املعيشــية) علــى التشــر  وحــا ت اإلخــالء القســري  )ب( رــمان أمــن احل 
رمان إ ماا احلـق يف السـكن كعنصـر رليسـق يف ايـا القـوان  والسياسـات والـملامج          )ا(

 احلضرية  مبا يف ذلك السياسة املالية وقصيص املوار .
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 مقدمة -أوً   
يقدَّم هذا التقرير املقدم من املقـررة اااصـة املعنيـة بالسـكن الاللـق كعنصـر مـن عناصـر          - 1

جملـس   ياحلق يف مستوى معيشق مناسب وباحلق يف عدم التمييـز يف هـذا السـياق  عمـاًل بقـرار     
 .25/17 و 15/8حقوق اإلنسان 

مـؤألر األمـم املتحـدة املعـ  باإلسـكان        سـُيعقدد  66/207اجلمعيـة العامـة   وفقًا لقـرار  و - 2
تشــرين  20إىل  17يف اللتــرة مــن  والتنميــة احلضــرية املســتدامة )املولــ  الثالــث( يف مدينــة كيتــو

ة مــن عشــريني يف سلســلة الثالــثوهــو  –يتمثــ  هــدف املولــ  الثالــث  و. 2016األول/أكتــوبر 
هتــدف إىل رــمان  “ضــريةخطــة جديــدة للتنميــة احل ”يف ورــا  - املــؤألرات العامليــة لنســكان 

التنمية احلضرية املسـتدامة ومواجهـة اللقـر ومعاجلـة التحـديات احلضـرية اجلديـدة والنالـ ة علـى          
 .(1)مدى العشرين عامًا املقبلة

وسيكون املول  الثالث أول مؤألر عاملق يف القرن احلـا ي والعشـرين ُيسـله  فيـ  الضـوء       - 3
أن تعتمــد وســيكون أيضــًا مــؤألر القمــة األول بعــد  احلضــرية. واملنــاطق مشــاك  اإلســكانعلــى 

. 2015يف أيلول/سـبتممل   ألهداف اإلمناليـة البشـرية املسـتدامة   اجلمعية العامة  كما هو متوقا  ا
وهــو يتــين  مــن هــذا املنطلــق  فرصــة فريــدة للتركيــز علــى مهمــة تنليــذ ا لتزامــات الــوار ة يف    

ى املولـ   يف املنـاطق احلضـرية. وسـُيثر     باإلسـكان األهداف اإلمناليـة املسـتدامة مـن حيـث صـلتها      
املولـ  األول واملولـ       ىن الدروس املستلا ة من مؤألرات اإلسكان العاملية السابقةبالثالث أيضًا 
 األهداف اإلمنالية لألللية. املساعق املبذولة لتحقيق الثاين  ومن

األوحـد األكـمل فيمـا يتعلـق     يف عصـرنا والتحـدي   السـالدة  وميث  التوسا احلضري القوة  - ٤
بإعمال احلق يف السكن. فـإن أكثـر مـن نصـس سـكان العـامل يعـيش يف الوقـت الـراهن يف مـدن           

مـن عـام    عامـًا املنقضـية   25الــ  وبلدات  ويتزايد مستوى التوسا احلضـري كـ  عـام. ويف فتـرة     
ن املتوقا   م2050وقلول عام  .(2)  از ا  سكان احلضر ببليوين نسمة2015إىل عام  1990

بليـون نسـمة(     2.5يف املالـة مـن سـكان العـامل مـن سـكان احلضـر )بعـد إرـافة           66أن يصبن 
يف املالــة مــن الزيــا ة يف أســيا وأفريقيــا. وتشــم  أكثــر املنــاطق حتضــرًا يف الوقــت   90وســتكون 
يب تينيــة ومنطقــة البحــر الكــاري يف املالــة(  وأمريكــا الال 82أمريكــا الشــمالية )كــاًل مــن الــراهن 

يف  53يف املالـة(. وأصــبحت أسـيا يف الوقــت احلارـر موطنــًا لـــ     73يف املالـة(  وأوروبــا )  80)
__________ 

 .www.habitat3.org/لالطالع على املزيد من املعلومات بشأن املول  الثالث واملؤألرات الس سبقت   انظر:  (1) 
 منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطلولة  برنامج الرصد املشترك إلمدا ات املياه واملرافق الصـحية   (2) 

Progress on Sanitation and Drinking Water: 2015 Update and MDG Assessment   ــ (  2015)حزيران/يونيـــ
 www.wssinfo.org/ متاح على:
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يف املالــة قلــول عــام  6٤نســبة بلــو  املالــة مــن ســكان احلضــر يف العــامل  وتشــئ التوقعــات إىل  
 .وتسـوية املنازعـات  واحلوكمـة والتواصـ    ق الـتلكئ  الـ غيَّر التوسا احلضري طروقد  .(3)2050

ــة وأحــدا حتــوً  يف اســتخدام املســاح    فقــ   اتد أنشــأ ألــكاً  جديــدة للمةتمــا ايلــق واروي
 .وا قتصا ية والسياسية العالقات ا جتماعيةأثر تأثئًا عميقًا على ايا  كما
وتكمن وراء هذه اإلحصـاءات ااطـئة لنمـو سـكان احلضـر التةـارب احلياتيـة ملاليـ           - 5

. فــارةرة مــن يــةالــذين يهــاجرون إىل املــدن قثــًا عــن األمــن والرفاهالنســاء والرجــال واألطلــال 
املراكز الريلية إىل املراكز احلضرية أو من بلدان أخرى حتدا أحيانًا نتيةـة أورـاع بالسـة  مـن     

العةـز  البطالـة أو   وأ التنميـة مشـاريا   النـاتج عـن  التشـر    وأالزناعات  وأبينها الكوارا الطبيعية 
لرزق. وكثئًا ما يكون املتضررون بصد  التعايف من الصـدمة وااسـارة.   ل مإجيا  مصدر  ال عن

وقتـمل الل ـات املهمشــة أيضـًا اربــة ارةـرة بطــرق خاصـة. فاأللــخا  ذوو اإلعاقـات العقليــة       
واجلسدية  وأطلال الشوارع  والنساء والشباب اراربون من العنـس املـزن   علـى سـبي  املثـال       

 دعم  وهـم ينتقلـون إىل املـدن حيـدوهم األمـ  يف ا طم نـان إىل تـوافر الـ        رم احتياجات متمـايزة 
والعم  واألمان  واألهم من ذلك الكرامـة. ويهـاجر   والسكن الالزم واملدارس واملراكز الصحية 

 أخرون إىل املدن قثًا عن فر  جديدة.
حلاليــة للتنميــة وقــد ُرب ــ  التوســا احلضــري عمومــًا بالتنميــة والتقــدم  غــئ أن النمــاذا ا  - 6

تـراكم  مـا ال  النمـو احلضـري   وتـرا ف ا قتصا ية أفا ت يف املقام األول ف ـات ميسـورة باللعـ .    
وقـد  حـدة اللقـر لكثـرة مـن النـاس.       مصحوبًا بزيـا ة يف ذه  للثروات بالنسبة لقلة من الناس  امل

الرعيـة الـس يعـاين    يف املسـتوطنات غـئ    بناء املساكن اللاخرة بوتئة سـريعة يف املـدن منـو     واكب
فيهــا ماليــ  بــدرجات متلاوتــة مــن ســوء املرافــق الصــحية  وعــدم إمكانيــة احلصــول علــى امليــاه  
النظيلة  وا كتظاظ  وارياك  املؤقتة. ويعيش ثلث كام  من سكان احلضر يف العامل النـامق يف  

رتلـاع  رجـات   أوراع لبيهة بأوراع األحياء اللقـئة. ويف البلـدان املتقدمـة كـذلك  تسـبب ا     
حىت يف أوقات الرخـاء   (٤)النماذا ا قتصا ية اجلديدة يف زيا ة معد ت التشر  ظ التلاوت يف 

__________ 

 World Urbanization Prospects: Theاألمم املتحدة  إ ارة الشؤون ا قتصـا ية وا جتماعيـة  لـعبة السـكان       (3) 

2014 Revision, Highlights منشورات األم( م املتحدة  رقم املبياE.14.XIII.8  201٤( )نيويورك.) 
ســئكز التقريــر املوارــيعق للمقــررة اااصــة الــذي ســيقدم إىل جملــس حقــوق اإلنســان يف  ورتــ  احلا يــة            (٤) 

   على مسألس التشر  واحلق يف السكن الاللق.2016والثالث  يف أذار/مارس 
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 ةال ميكن ببساطة إ امـ ف .(5)إىل األسوأ يف أوقات التقشس مث تتدهور هذه املعد تا قتصا ي  
 عن احلق يف السكن الاللق للكثئين. “التقدم”التوسا احلضري يف طريق  احلا   حيث ي ت خ لى 

وتتص  كثرة من التحديات ااطئة الس تواج  املدن باإلسكان. فقد أ ى التقاعس عن  - 7
تلبيــة ا حتياجــات الســكنية للســكان املتزايــدين إىل قيــام مــدن منقســمة مكانيــًا  اســتمرت فيهــا   

مـا قلـة فرصـها يف مسـتقب       معاناة ف ات سكانية رـخمة مـن اللقـر والظـروف املعيشـية الصـعبة      
. وما برح السكن ُيعام   بشك  متزايد على أن  سلعة سـوقية أكثـر منـ     (A/63/275)انظر  أفض 

منلعة اجتماعية وحق أساسق من حقوق اإلنسان  وُيتر ك ألفرا  وأسر معيشية ولقوى األسـواق  
تزامـات يف جمـال   غئ املنظمة بشك  متزايـد بـدً  مـن إخضـاع  لسياسـات حكوميـة منسـقة و ل       

 حقوق اإلنسان.
وألث  األمناط املنهةية لعدم املساواة واإلقصاء ونقص السكن الاللـق ألعـدا  كـبئة مـن      - 8

سكان املدن مشاك  حقوقية إنسانية يتع  معاجلتها من خالل إطار حقوق اإلنسان. وجيـب أن  
يف هـذا السـياق  يف صـلب    يكون احلق يف السكن الاللق  بكام  نطاق   واحلق يف عـدم التمييـز   

 جديدة للتنمية احلضرية.عم  خطة أي 
 لـيس م أن التوسـا احلضـري   ه ْلوأي هنج قالم على احلقوق يتبا يف مؤألر املول  الثالث ي  - 9

أيضــًا يلهمــ  جمــر  ظــاهرة ج رافيــة أو  مي رافيــة أو اقتصــا ية خارــعة للقيــاس والتحليــ   وإمنــا   
قات ا جتماعية والسياسـية وا قتصـا ية وتعيـد تشـكيلها. وأي     عملية  ينامية اد  العال بوصل 

هنج قالم على احلقوق ميكن  أن يتعام  ما التوسا احلضـري بوصـل  عمليـة ميكـن بـ  وجيـب أن       
 خطـة يؤ ي فيها الكلاح املستمر إلعمال حقـوق اإلنسـان وا لتـزام دـا  ورًا مركزيـًا يف ورـا       

حـد سـواء. فهـو يكلـ  أن تكـون جلميـا سـكان املـدن         عـمل الـزمن علـى     االعم  وكلالة حتقيقهـ 
أصوات متكاف ـة  وأن ُيعت ـر ف بإسـهاماهتم يف احليـاة احلضـرية  وأن يؤخـذ يف ا عتبـار بالكامـ          
حقهــم يف الســكن الاللــق  مبــا يشــم  ارياكــ  األساســية وااــدمات والنقــ  وحقــوق اإلنســان    

 األخرى ذات الصلة.
وينظــر هــذا التقريــر يف مــدى قــدرة أي التــزام جمــدَّ  بــاحلق يف الســكن الاللــق يف ســياق   - 10

التوســا احلضــري علــى حتقيــق أهــداف خطــة التنميــة احلضــرية اجلديــدة  وذلــك بإعــا ة تشــكي   
__________ 

 Impact of anti-crisis austerity”نيـــة العاملـــة مـــا عـــدميق املـــأوى   انظـــر ا حتـــا  األوروظ للمنظمـــات الوط (5) 

measures on homeless services across the EU“      انظـــر أيضـــًا الوثيقـــة   2011ورقـــة سياســـة عامـــة لعـــام (
A/HRC/27/72 قضية رقم  GBR 1/2014     والر  الوار  من حكومة اململكة املتحـدة لمليطانيـا العظمـى وأيرلنـدا  

ــم ــؤر  الشــــ ــ   10الية املــــ ــاح 201٤ألوز/يوليــــ ــى: . متــــ  /www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pagesعلــــ

CommunicationsreportsSP.aspx. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/
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 يناميــات الســلطة وصــنا القــرار  وحتويــ  العالقــات ا جتماعيــة والسياســية  واحلــد مــن عــدم     
ا ا جتمــاعق  وتلبيــة احتياجــات الل ــات الضــعيلة  مبــا جيعــ  احلوكمــة  املســاواة وتعزيــز اإل مــا

ــاءل     ــوعًا للمسـ ــة وخضـ ــر فعاليـ ــة أكثـ ــوار  املاليـ ــيص املـ ــرية   وقصـ ــا ات حضـ ــق اقتصـ ة  وينشـ
 ومستدامة.  ينامية

 
 طريق حقوق اإلنسان إىل خطة التنمية احلضرية اجلديدة   -ثانيًا  

 
 املول  الثالث إىلاملول  الثاين من تنليذ: من التزامات حقوق اإلنسان إىل ال  -ألس  

على القدرة اللريدة حلقوق اإلنسان على تلعي  ت يئ املول  الثالث  يعتمد حتقيق أهداف - 11
حتو  عن طريق تطبيق معـايئ ومبـا ت توجيهيـة عامليـة يف سـياقات وـد ة ويف جهـو  التصـدي         

نافا الرليسية ألي هنج قالم على حقوق للتحديات النال ة. وهذا يف األساس يصس السمات وامل
فباســتطاعة حقــوق اإلنســان أن تلع ــ  ذلــك الت ــيئ املكــاين واجل ــرايف وا جتمــاعق     اإلنســان. 
الالزم للتصدي لألسباب اريكلية لنقصـاء وعـدم املسـاواة  حـىت تصـبن املـدن أمـاكن         قواملواقل

ل الســكن الاللــق وال ــذاء وامليــاه  حيــث جيــري إعمــا - غتنــام اللــر  وحتقيــق الرفــاه للةميــا  
 واملرافق الصحية والتعليم والعم  والصحة بوصلها حقوقًا أساسية.

ذات الصـــلة يف صـــميم  األخـــرى احلقـــوقووجيـــب أن يقبـــا احلـــق يف الســـكن الاللـــق  - 12
تتعلق باملدن. فالسكن حق أساسق كحةر الزاوية   ينلصـم عـن ايـا احلقـوق     عم  خطة  أي

ي هنج يبدأ بكرامة اإلنسان وتكـافؤه وأمنـ . والتلسـئات الضـيقة الـس      ألاألخرى  وهو أساسق 
كسلعة أساسية أو السكن الذي يضا سقلًا فوق رأس املرء مرفورة مبوجب  السكنتركز على 

ان. ب  إن احلق يف السكن ُفه ـم منـذ فتـرة طويلـة علـى أنـ  احلـق يف        القانون الدو  حلقوق اإلنس
لحق يف السكن الاللق ويف عدم التمييز يف حـد  ل. و(6)العيش يف مكان ما يف سالم وأمن وكرامة

آن األهداف الـس ينب ـق السـعق لتحقيقهـا فحسـب  بـ  يضـعان        نِشحتو   فهما   ُي ذاهتما تأثئ 
 اءلة ميكن حتقيق األهداف من خالل .أيضًا إطارًا للعم  واملس

الــذي اعتمــده مــؤألر األمــم املتحــدة  املولــ  جــدول أعمــال  وقبــ  عشــرين عامــًا  أور   - 13
باإلعمـال الكامـ  والتـدرجيق للحـق يف     ”بورـوح التزامـًا   للمسـتوطنات البشـرية )املولـ  الثـاين(     

غئ أن تنليـذ جـدول أعمـال املولـ       .(7)“السكن املاللم  على النحو الوار  يف الصكوك الدولية
__________ 

ــة والثقافيــة  التعليــق العــام رقــم     (6)  بشــأن احلـــق يف ( 1991) ٤اللةنــة املعنيــة بــاحلقوق ا قتصــا ية وا جتماعي
 .7السكن الاللق  اللقرة 

 1996حزيران/يونيـ    1٤-3تقرير مـؤألر األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية )املولـ  الثـاين(  اسـطنبول           (7) 
(A/CONF.165/14 اللص  األول  القرار  )39  املرفق الثاين  اللقرة 1. 
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التشـر  يف منـاطق كـثئة     يف معـد ت  تصـاعد  ال وأصبنحقوق اإلنسان بشك  كام .  يطبقمل 
ــو         ــامل  ومن ــا أ ــاء الع ــاب يف اي ــالت مــن العق ــا اإلف ــات اإلخــالء القســري م واســتمرار عملي

 سكن الاللـق مل يـولد  بأن احلق يف ال كلها توحق  ماللمةاملستوطنات غئ الرعية بدون خدمات 
 األولوية بالشك  الالزم للتنليذ اللعال.

ي مدينـة. غـئ أنـ  سـق  علـى مـا يبـدو إىل        أحد العناصر الرليسية ألويشك  اإلسكان  - 1٤
حد كبئ من برنامج السياسة العامة. فعلى الصعيد الدو   مثاًل  مل يكن احلق يف السكن الاللق 

لية. وأيضًا  ابتعدت أولويات اإلقـرا  يف البنـك الـدو  بعـدًا     أحد مواطن تركيز األهداف اإلمنا
جذريًا عن إسكان ودو ي الدخ   حىت ما زيا ة انتشار مشاك  السكن غـئ الاللـق والتشـر     
وتلاقم حدهتا. ويف اللترة من منتصس السـبعينيات إىل منتصـس الثمانينيـات مـن القـرن املارـق        

موع قرو  اإليواء إلسكان ذوي الدخ  املنخلض مقارنة يف املالة من جم 90ُخص ص أكثر من 
. وعالوة على ذلـك  ُوج ه ـت حصـة    (8)قيف املالة منذ منتصس تسعينيات القرن املار 10بنحو 

يف املالـة يف   ٤0يف املالة  اخنلارـًا مـن حـوا      20أق  بكثئ إىل البلدان ذات الدخ  املنخلض )
بإجيـاز  يكـا    و .(9)س الثمانينيـات مـن القـرن املارـق(    اللترة من منتصـس السـبعينيات إىل منتصـ   

جـدول أعمـال   يف  املنصـو  عليـ   يوجد ما يدل على ا لتزام بإعمال احلق يف السكن الاللـق    
ســينلهذ  2016قطدــا يف عــام  املولــ . فــأين وقــا ااطــأ وكيــس نضــمن أن أي التــزام  اثــ  يُ       

 أكمل؟ بنةاح
ويف مناقشات أجرهتا املقررة اااصـة مـا السـلطات احلكوميـة وا تمـا املـدين وجهـات         - 15

اإلجــراءات والعالقــة بــ  احلكومــات  ون الوطنيــة واملعــايئ     املقــررة فاعلــة أخــرى  حــد ت   
وا لتزامات الدولية حلقوق اإلنسان بوصلها أحـد العوامـ  الـس أسـهمت يف تعـذمر إعمـال احلـق        

املولـ  الثـاين. وعلـى مـدى السـنوات العشـرين        جـرى تأكيـده يف  على  ـو مـا   يف السكن الاللق 
املارية  أنيطـت احلكومـات  ون الوطنيـة أو ايليـة مبسـؤولية أكـمل عـن تنليـذ األحكـام املتصـلة           

جــدول أعمــال املولــ . غــئ أن اإلليــات واإلجــراءات الدوليــة حلقــوق اإلنســان     مــنباإلســكان 
احلكومات الوطنية بدً  من معاجلة ظروف احلكومات ايلية بشـك   تعاملت يف املقام األول ما 

ولذلك  فبالرغم من أن احلكومات ايلية تتحم  مسؤوليات أساسـية عـن اإلسـكان     .(10)مبالر

__________ 

 (8) Robert M. Buckley and Jerry Kalarickal, eds., Thirty Years of World Bank Shelter Lending: What Have 

We Learned? (Washington, D.C., World Bank, 2006), p. 68. 
 املرجا نلس . (9) 
لالطالع على مناقشة كاملة  انظر تقرير املقـررة اااصـة املعنيـة بقضـايا األقليـات إىل جملـس حقـوق اإلنسـان          (10) 

(A/HRC/28/64.) 
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ورـا  فإهنـا نـا رًا     الـس تقطعهـا   وما يتص  ب  من برامج وتلتزم بنلس القدر با لتزامات الدوليـة  
ولية الس تورَّن ا لتزامات من خالرـا  وكـثئًا مـا ينقصـها الورـوح      تشارك يف العمليات الد ما

بشأن األ وار املنوطة دا. وعالوة على ذلك  فإن األطر املؤسسية للرصد والتنليذ واملساءلة فيما 
 .نيتعلق ققوق اإلنسان  نا رًا ما تورا على مستوى املد

يف السكن. فقبـ  عشـرين عامـًا  كانـت      ويوجد عام  ثاٍن هو اللهم املتطور ملعىن احلق - 16
مــن اليــوم. وحــىت بكــثئ أقــ  تطــورًا  “وركــًا للت ــيئ التحــو ”فكــرة احلــق يف الســكن بوصــل  

تسعينيات القرن املارق  علـى الصـعيدين الـدو  والـوط  علـى السـواء  كـان ُينظدـر عمومـًا إىل          
كانــت بنهايــة األلليــة  إعمــال احلــق يف الســكن الاللــق كهــدف طمــوح للحكومــات. غــئ أنــ    

قـــد  حلقــوق ا قتصـــا ية وا جتماعيــة والثقافيـــة  الـــس ُأطِلقدــت علـــى ا  “اجليـــ  الثــاين ”ورــعية  
حـىت    وأصبن احلق يف السكن يلهـم علـى أنـ  القـدرة علـى ألكـ  أصـحاب احلقـوق         ارمحلت

حتـدي الوصـم واإلقصـاء  وتـوفئ      وألكينـهم مـن    يف اقـاذ القـرارات   يصبحوا مشـارك  فعلـي   
. وأصبن ملهومًا أيضـًا أن الـدول ميكـن    رم إمكانية الوصول إىل العدالة وسب  ا نتصاف اللعالة

بسـب     أن قضا للمساءلة عن أي تدابئ متخذة من أجـ  اإلعمـال التـدرجيق للحـق يف السـكن     
سـكان. وجيـب أن تقـيَّم هـذه     من بينها اعتما  استراتيةيات وخمصصات يف امليزانيـة ألغـرا  اإل  

التدابئ من حيث امتثارا حلقـوق اإلنسـان  وأن تنسـةم مـا املبـا رات وا سـتراتيةيات الدوليـة        
 والوطنية و ون الوطنية وايلية.

لنهج املتبـا إلعمـال احلـق يف السـكن الاللـق ت ـيئًا       اوقد غئت هذه التطورات التارخيية  - 17
صـرًا علـى ا لتزامـات الـس قطعتـها حكومـات علـى الصـعيد         جذريًا من منـوذا طمـوح يركـز ح   

الوط  ليصـبن فهمـًا أكثـر  يناميـة للـدور الـذي جيـب أن يؤ يـ  املطـالبون بـاحلقوق واحلركـات            
ا جتماعية جنبًا إىل جنب ايا مستويات احلكومات واجلهات اللاعلة غئ احلكومية يف إعمال 

ام عـد  متزايـد مـن البلـدان مبـنن اعتـراف  سـتوري        احلق يف السكن الاللق. ويتةسد ذلك يف قي
بــاحلق يف الســكن الاللــق  وأصــبحت ايــاكم ايليــة تبــت بشــك  متزايــد يف مطالبــات احلــق يف   
السـكن الاللــق  كمــا  خـ  حيــز النلــاذ الملوتوكـول ا ختيــاري امللحــق بالعهـد الــدو  ااــا      

  منش ًا بذلك   املرفق(63/117معية العامة )قرار اجلباحلقوق ا قتصا ية وا جتماعية والثقافية 
ــة. غــئ أن هــذا التحــول يف النــهج املت    ــق  إجــراء للشــكاوى اللر ي بــا إزاء احلــق يف الســكن الالل

يترسخ بْعد بالكام  علـى الصـعيد ايلـق حيـث اجلهـات اللاعلـة الرليسـية أقـ  وعيـًا باملعـايئ            مل
 ل إىل العدالة يف كثئ من األحيان.الدولية والدستورية  وحيث تنعدم إمكانية الوصو

والتحدي الذي يواج  املولـ  الثالـث هـو تأسـيس خطـة جديـدة للتنميـة احلضـرية مبنيـة           - 18
على فهم أحدا وأكثر  ينامية لتمك  احلق يف السكن الاللق من ترسيخ عملية حتوليـة لتحقيـق   
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إمكانيـة احلصـول علـى سـكن      تـاح فيهـا لكـ  فـر     تأهداف املدن املستدامة الشاملة للةميا الس 
 لق. وخطة التنمية احلضرية اجلديدة هق املكان املاللم يف الوقت املاللـم  عتمـا  وورـا إطـار     

. ويف هـذا اإلطـار   ةاحلضـري  للتنميـة خطـة حقوقيـة      أيجديد للمدن قالم على حقـوق اإلنسـان  
 السـكن الاللـق   القالم على حقوق اإلنسان  جيب أن يصا  بوروح وأن يرسخ بثبـات احلـق يف  

 وما يرتب  ب  من التزامات على ايا اجلهات اللاعلة املعنية.
 

 ةاحلضري للتنميةاحلق يف السكن: ركيزة ااطة احلقوقية   -باء  
خطـة جديـدة   أي تترتب تداعيات هامة على إ ماا احلق يف السـكن بوصـل  ركيـزة يف     - 19
أمن متص  باادمات وفر  العم  واحلياة  لتنمية احلضرية. فاحلق يف السكن هو احلق يف بيتل

احلضــرية. وهــو يتطلــب  دــالف اجلــدران والســقس  أن يــتمكن األفــرا  واألســر املعيشــية مــن    
احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحق والكهرباء واملدارس والرعاية الصحية وغئها من 

 .(11) النقوسال  إىل  النلايات والطرق ونظم الصرف الصحق والوصول إ ارةاادمات مث  
ويستلزم احلق يف السكن اتباع هنج متمركز حول البشر. وهو يتخذ كنقطة انطالق لـ    - 20

 ًاقدرات الذين   مأوى رم أو الذين يعيشون يف سكن غئ  لق ليصبحوا عناصر وورية وأطراف
صاحبة مصلحة ذات أولوية يف سياسات وبرامج اإلسكان. ومن هذا املنطلـق جيـب أن تستشـار    
ــها       ــاح رــم ا طــالع علــى املعلومــات ذات الصــلة يف حين ــة  وأن يت ــات بصــورة جمدي هــذه الل 

احلـق يف السـكن    درسـم السياسـات وتنليـذها. ويول ـ    عمليـات  عمليات التخطي  و تشملهم وأن
قتصـا ية وسياسـية جديـدة ميكـن مـن خالرـا ألكـ  أصـحاب احلقـوق مـن           وا ةعالقات اجتماعي

 حتديد حقوقهم واملطالبة دا ومن تلعي  الت يئ ا جتماعق والسياسق الالزم إلعمارا.
كثئة جيب إعمارا بصورة تدرجيية. وتقا على ايـا   مكوناتويشم  احلق يف السكن  - 21

إعمــال احلــق يف الســكن تشــم  مــن أجــ  اتيةيات مســتويات احلكومــة التزامــات باعتمــا  اســتر
ــز  و  ــة رــد التميي ــة   مــن أجــ  أحكامــًا قوي ــا السياســات املتعلقــة بإمكاني حتقيــق املســاواة يف اي

احلصول على سكن وما يتص  ب  من خدمات وتوافرمها وميسـوريتهما. وجيـب أن تشـم  هـذه     
عقولــة لبلـو  تلــك األهــداف   ا سـتراتيةيات أهــدافًا وغايـات قابلــة للقيـاس  وجــداول زمنيـة م    

وكذلك أليات لرصد التقدم وتقييم  وكلالة إحرازه أو  قاذ تدابئ تصحيحية عنـد الضـرورة.   
ودذه الطريقة تتعام  ا لتزامات يف جمال حقوق اإلنسان بشك  مبالـر مـا التحـدي املتمثـ  يف     

 .حتقيق األهداف وال ايات املعتمدة يف خطة التنمية احلضرية اجلديدة
__________ 

ــة والثقافيــة  التعليــق العــام رقــم     اللةنــة (11)  ( بشــأن احلـــق يف 1991) ٤املعنيــة بــاحلقوق ا قتصــا ية وا جتماعي
 .8 و 7السكن الاللق  اللقرتان 
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واجـب رـمان   ب م ـْن يتكلـ   واحلق يف السـكن نـافا لسـبب ورـوح  مـن حيـث حتديـد         - 22
تصـدق علـى املعاهـدات    هـق الـس   احلكومـات الوطنيـة    ولـ ن كانـت  . ْنم ـ  للالـدة احلقوق إعمال 

احلكومات ايلية و ون الوطنية أيضًا تتحمـ  املسـؤولية عـن تنليـذ     فإن الدولية حلقوق اإلنسان  
وجيـب أن تورـن أي خطـة حقوقيـة      .(A/HRC/28/64)انظر  الدولية حلقوق اإلنسانا لتزامات 

املسؤوليات فيما يتعلق باحلق يف السـكن وأن تكلـ  التنسـيق واملسـاءلة اللعـال        ةاحلضري للتنمية
ب  خمتلس مستويات احلكم  من الوط  إىل ايلق. وجيب أن تسترلـد السياسـات والـملامج يف    

تتوافــــق معــــ   كمــــا جيــــب أن جيــــري رصــــدها  أن بــــاحلق يف الســــكن وخمتلــــس الــــوزارات 
 بانتظام. يمهاوتقي
فهمــًا أفضـ  للمســؤوليات   ةاحلضـري  للتنميـة وجيـب أيضـًا أن تضــمن أي خطـة حقوقيــة     - 23

وا لتزامات املتعلقة بطاللة واسعة من اجلهات اللاعلـة اااصـة وغـئ احلكوميـة األخـرى  مبـا يف       
وكـذلك لـركات التنميـة      اع  العـام وااـا  والشـركات الكـبئة    ذلك الشـراكات بـ  القطـ   

ــس تقــدم مســاكن لنجيــار  ومقــدم     ــة الصــ ئة  واجلهــات ال ــ  ااــدمات  والعقاري إ ارة  مــن قبي
يـؤثر تـأثئًا مبالـرًا علـى     هـو  النلايات. وللقطاع ااا   ور متزايد األمهية يف التنمية احلضرية و

ضري. وجيـب تنظـيم وحتليـز القطـاع ااـا  بشـك  صـحين        السياسات العامة على الصعيد احل
معــايئ يف تقــويض اإلجــراءات الــس يتخــذها أو الــس يتخلــس عــن اقاذهــا     تتســببلضــمان أ  

 .(12)اإلنسان حقوق
وتعد املساءلة املالية أيضًا من العناصر البال ة األمهية الس ُتهم   يف كـثئ مـن األحيـان يف     - 2٤

أي هنج قالم على احلقوق. فإن إعمال احلق يف السكن الاللق يستلزم استخدام املوار  وتوزيعهـا  
حلقوق . ومبوجب القانون الدو  حلقوق اإلنسان  تلتزم احلكومات بإيالء األولوية ماللمبشك  

ايــا الســب  ”واســتخدام  “مــن املــوار  املتاحــة احلــد األقصــى”اإلنســان يف امليزنــة  بتخصــيص 
 .(13)إلعمال احلق يف السكن الاللق واحلقوق ذات الصلة “املناسبة

__________ 

احلمايـة  ”انظر املبا ت التوجيهية بشأن األعمال التةارية وحقوق اإلنسان: تنليذ إطار األمم املتحـدة املعنـون    (12) 
ــرام وا نتصــاف  ــراره    A/HRC/17/31) “وا حت ــس اعتمــدها جملــس حقــوق اإلنســان يف ق ــق(  ال  17/٤  املرف

 .2011حزيران/يوني   16املؤر  
وحقـوق   “احلـد األقصـى مـن املـوار  املتاحـة     ”لالطالع على مناقشة وحتليالت وتوجيهات مورـوعية بشـأن    (13) 

ا جتماعيــة  انظــر الــرواب  التاليــة:   اإلنســان  مبــا يف ذلــك مــا يتعلقبالسياســة املاليــة والــدور احليــوي للميزنــة  
http://internationalbudget.org/publications/escrarticle2و (/http://internationalbudget.org/2014/08/ 

budgeting-for-human-rights-using-the-maximum-of-available-resources و (/http://internationalbudget.org/ 

2014/09/budgeting-for-human-rights-progressive-realization و (/www.cwgl.rutgers.edu/docman/ 

economic-and-social-rights-publications/362-maximumavailableresources-pdf/file. 

http://www.cwgl.rutgers.edu/docman/
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مكانية الوصول إىل العدالـة يف املـدن للمطالبـة بـاحلق يف السـكن      إلأيضًا  ةأمهية بال  ومثة - 25
 ر  رمان املساءلة اللعلية ولكن أيضًا كوسيلة لتحديد ومعاجلـة العقبـات   الاللق وإنلاذه  ليس 

الـس يـتع  التصـدي رـا مـن أجـ  حتقيـق أقصـى قـدر مـن الكلـاءة واللعاليـة يف الـملامج. وتشــئ              
 راســات أجريــت مــؤخرًا  علــى ســبي  املثــال  إىل وجــو  وفــورات يف التكــاليس يف كــثئ مــن    

األسباب اريكلية للتشر  وجرى تصحيحها بدً  من ا ستمرار األحيان للحكومات إذا عوجلت 
يف حتم  تكاليس أكمل حللظ النظام  وخدمات الطوارت  والرعايـة الصـحية  وفقـدان اإلنتاجيـة     

أليـات ميكـن الوصـول إليهـا      من األمهيـة مبكـان أن تتـوافر   ويف هذا الصد    .(1٤)املرتبطة بالتشر 
لقضاء بإعمالـ  يف املـدن  مـن بينـها مؤسسـات حقـوق اإلنسـان        لتنليذ احلق يف السكن الاللق وا

العاملة على مستوى املدن  وا تما املدين  واملنظمات غئ احلكوميـة املناصـرة للحقـوق  وأمنـاء     
 املظامل  ومسؤولو الوساطة  واياكم اإل ارية  واياكم.

وكما تستطيا املدن أن تصبن مهو ًا للتقدم اجلديد واملبتكر يف جما ت العمارة والثقافة  - 26
والتعلــيم والنمــو ا قتصــا ي  فإهنــا تســتطيا أيضــًا أن تصــبن مولــدات للتبــا ل اجلديــد والنشــ    
والشام  لألفكار واملعلومات املتعلقة بإعمال احلقوق. ورغم أن التعد ية والتنوع املوجـو ين يف  

دن كثئة ميكن أن يكونا مصـدرًا لزناعـات كـبئة وأن يؤ يـا إىل اإلقصـاء وانتـهاكات حقـوق        م
اإلنسان  فإهنما يستطيعان أيضًا أن ي ـذيا ثقافـة مواتيـة إلعمـال حقـوق اإلنسـان. وقـد لـهدت         

العمـ  مـا    ويلـزم السنوات األخئة ظهور حركات جديدة و يناميـة حلقـوق اإلنسـان يف املـدن.     
 فـا وتعزيـز ا لتزامـات    لقـدرهتما علـى      نظـراً جتماعية وا تمعات ايليـة احلضـرية  احلركات ا 

  اعتمدت املـدن مواثيـق   جهو  الكلاح املذكورةاملتعلقة باحلق يف السكن الاللق. ونتيةة لبعض 
ومراسيم وغئها من اإلليـات القانونيـة الـس تؤكـد علـى اإل مـاا ا جتمـاعق واحلـق يف السـكن          

ا جتماعيــة احلضــرية املوجهــة  هــذه احلركـات  لتســخئويهيــق املولــ  الثالـث فرصــة   .(15)الاللـق 
احلقوق وإجيا  تعاون أقوى فيما بينها ل ر  حتقيق اردف املشـترك املتمثـ  يف إعمـال احلـق       و

 يف السكن الاللق.
 

__________ 

ــال    (1٤)   Stephen Gaetz, ”The real cost of homelessness: Can we save money by doingانظـــر  علـــى ســـبي  املثـ

the right thing?“, Homeless Hub paper No. 3 (Toronto, Canadian Homelessness Research Network 

Press, 2012.) 
 Global Charter-Agendaيوجد عد  من مواثيق املدن حلقوق اإلنسان يف ايا أ اء العامل. ويتضـمن منشـور    (15) 

for Human Rights in the City          الـــذي نشـــرت  جلنـــة املـــدن واحلكومـــات ايليـــة املتحـــدة املعنيـــة باإل مـــاا
/( فرعـًا خاصـًا   http://www.uclg-cisdp.orgا جتماعق والدميقراطية التشاركية وحقوق اإلنسان )متاح علـى:  

 معنيًا باحلق يف السكن واملوطن )اللرع عالرًا(.
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 اإلسكان واألهداف اإلمنالية العاملية  -جيم  
 اإلمنالية لأللليةنظرة إىل الوراء: األهداف   - 1 

حىت نلهم أين أصبحنا و ن يف سبيلنا إىل املول  الثالث  مـن املليـد أن ننظـر إىل الـوراء      - 27
. فقد اعُتِمد ت األهداف اإلمنالية لألللية بعد انقضـاء أربـا سـنوات فقـ      املستقب وأن نتطلا إىل 

ميـة البشـرية الـس أثـرت بـدورها يف      على املول  الثاين  وأثرت على النهج السالدة املتبعـة إزاء التن 
 تنليذ املول  الثاين.

وأرست األهداف اإلمنالية لألللية اتلاقًا  وليًا يدور حول سبعة أهداف ترتب  بــالقضاء   - 28
 هـذه األهـداف   على اللقر  ك  منها ل  غايات ومؤلـرات وـد ة. ويف القيـام بـذلك  أوجـدت     

ملسال  املختارة الـس أ رجـت يف جـدول األعمـال. ورغـم أن      توافقًا  وليًا يف اإلراء فيما يتعلق با
بعــض  علــى أكــدت فقــداألهــداف اإلمناليــة لأللليــة تنقصــها أي إلــارات إىل حقــوق اإلنســان   
ويف ال ـذاء والعمـ     مناسـب األهداف الس تتوافق ما حقوق اإلنسان يف التمتا مبستوى معيشـق  

واجلـوع  وحتقيـق العمالـة الكاملـة واملنتةـة       واملياه والصرف الصحق  ددف القضاء علـى اللقـر  
ــة         ــاه الشــرب املأمون ــن مي ــيض عــد  الســكان ايــروم  م ــا  وقل ــق للةمي ــوفئ العمــ  الالل وت

 .2015وخدمات الصرف الصحق األساسية إىل النصس قلول عام 
 نفاإلسـكا كان جبالء خارا  الرة األهـداف اإلمناليـة لأللليـة السـبعة.      اإلسكانغئ أن  - 29
التشــر  مل ُيــذكرا علــى وجــ  التحديــد يف أي مورــا. ووِرــع ت ال ايــة الوحيــدة املتصــلة           أو

مليــون  100  يف معيشـة  2020حتقيـق حتسـن كـبئ  قلـول عـام      ” ال: -7ال ايـة  باإلسـكان ) 
مـن   7حتـت هـدف ا سـتدامة البي يـة يف ارـدف       “لخص على األق  من سكان األحياء اللقئة

ولــاب ال ايــة الــنص اللضــلا  والتلســئات املعيبــة. فقــد عحــت   . األهــداف اإلمناليــة لأللليــة
التركيـز علـى    وكـان  )لتقارير التقييم الوطنية باإللارة إىل أي حتسن تقريبًا حىت وإن كان طليلـاً 

شـون يف األحيـاء اللقـئة بوصـلها مؤلـرًا رليسـيًا       البيانات املتعلقة بنسبة سكان احلضر الذين يعي
على عمليات اإلخالء القسري الس تتعار  يف الواقا ما قانون حقوق اإلنسـان.  سببًا للتشةيا 

ــة يف   ــة املتمثل ــة    100ومل تكــن ال اي ــذي بمليــون لــخص إ  نقطــة يف قــر مقارن  ناأللــخا  ال
غئ  لقة أو لبيهة باألحياء اللقئة  الذين يعيشون يف ظروف لخص والبليون  عد هم يتةاوز

كما كانت منلصلة عن لواغ  رليسية يف جمال حقوق اإلنسان من قبيـ  كلالـة احلصـول علـى     
 .(16)السكن الاللق  مبا يف ذلك رمان أمن احليازة للةميا

__________ 

لالطالع على مناقشـة بشـأن أمـن احليـازة بوصـل  عنصـرًا مـن عناصـر احلـق يف السـكن الاللـق  انظـر الوثيقـة               (16) 
A/HRC/22/46 (  واملبا ت التوجيهية املتعلقة بأمن احليازة للقراء احلضرA/HRC/25/54.)اللرع ثانيًا   
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عمليات جارية باللع  لتنليذ وأهنا اتاح هداف اإلمنالية لألللية عند اعتما ها األبدت و - 30
. و ـا يبـدو أن األمـر اخـتل  بـ  مـا جـاء مبـهمًا         أعـاله(  13)انظر اللقرة  جدول أعمال املول 

 اية املتعلقة بسكان األحياء اللقئة وبـ  ا لتـزام باإلعمـال التـدرجيق للحـق يف      الوغئ ماللم يف 
أللليـة  املولـ . ورغـم أن األهـداف اإلمناليـة ل     جـدول أعمـال  السكن الاللق على النحـو املـب  يف   

وِرع ت أصاًل لتكون مبثابة أ اة مرجعية  ولية إلبراز بعض املشاك   فقد تطورت لتصبن خمططًا 
للتقدم وحتديد األولويات على الصعيد الوط   وتؤثر يف تشكي  التمويـ  املقـرر اطـ  التنميـة.     

قضـايا  ي أبـذلك   لُتعطدـى ولاع استخدامها يف رسم السياسـات الوطنيـة ويف مناقشـات امليزانيـة     
املـوار  واإلرا ة   وُتح وَّل عنهاولويات الثانوية  مركز األغئ مدرجة يف األهداف اإلمنالية لألللية 

. وجرى اال  ب  حتقيق ال ايات اإلحصالية وب  إعمال احلقوق. ونتيةة وفقًا لذلكالسياسية 
لـخا  الـذين   كن ملاجأة أن يتحقق بسرعة هدف حتس  حياة نسبة ر يلة مـن األ تلذلك  مل 

يف يف الواقــا ظــروف الســكن  تاســتمر يف حــ يعيشــون يف ظــروف لــبيهة باألحيــاء اللقــئة  
 تدين ومعد ت التشر  يف التزايد يف ايا أ اء العامل.ال

وقد أثرت األهداف اإلمنالية لألللية تأثئًا مبالرًا ورارًا على ورا خطة تنمية حضـرية   - 31
قالمة على احلقـوق لصـاا اإلسـكان. وأصـبحت جوانـب أساسـية للحـق يف السـكن يف املراكـز          
احلضرية غئ مرلية  وخصوصًا أمن احليازة والتشر  وإجيا  السـكن ومـا يتصـ  بـ  مـن خـدمات       

فلم ير  ذكر أي منها يف األهداف اإلمناليـة لأللليـة. وتسـبب     -سعار ميسورة يف موقا  لق وبأ
يف حتويــ  ا نتبــاه عــن مشــاك    ال-7ال ايــة التركيــز علــى ارياكــ  الســكنية و ورات امليــاه يف 

التوسا احلضـري البال ـة األمهيـة ا قتصـا ية وا جتماعيـة والبي يـة واملتعلقـة بـاحلكم الرلـيد الـس           
ــات     .(17)لــ  الثــاينحــد ها املو ــة إىل ألي ــة لألللي وعــالوة علــى ذلــك  افتقــرت األهــداف اإلمنالي

املساءلة   ون أي إلارة إىل مشاركة جمدية ما أصحاب احلقوق  أو سب  الوصول إىل العدالـة   
ــو أن حقــوق اإلنســان        ــ  احلــال ل ــق  مثلمــا كــان ســيكون علي أو إعمــال احلــق يف الســكن الالل

 اإلمنالية لألللية حتت إطار مشترك من أج  تنليذها. استخدمت لتوحيد األهداف

__________ 

 (17) Sakiko Fukuda-Parr, Alicia Ely Yamin and Joshua Greenstein, ”Synthesis Paper: The power of 

numbers: a critical review of MDG targets for human development and human rights“, Working Paper 

Series, May 2013, p. 19 :ــى ــاح علــــــــــ  /www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document  . متــــــــــ

Gender/Synthesis%20paper%20PoN_Final.pdf. 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/
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 التطلا إىل املستقب : أهداف التنمية املستدامة  - 2 
تدرك املقررة اااصـة أن هـذا التقريـر أعـد يف عشـية اعتمـا  خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام             - 32

ــض الــدروس        (18)2015 ــار بع ــتدامة أخــذ يف ا عتب ــة املس ــدو أن مضــمون أهــداف التنمي . ويب
بصـي ت     (19)لوثيقـة ااتاميـة  لالنهالق  فإن املشروعاملستلا ة من اربة األهداف اإلمنالية لألللية. 

التزامًا جمد ًا بتعزيز مشولية ا تمعـات ومكافحـة عـدم املسـاواة وكلالـة املسـاواة يف       يور  احلالية  
الوصول إىل العدالة  واحترام ايـا حقـوق اإلنسـان. وعلـى وجـ  ااصـو   تشـئ الوثيقـة إىل         

ألتــا املــرأة علــى قــدم املســاواة بــاحلقوق يف املــوار    واحلــق يف التنميــة  واحلــق يف تقريــر املصــئ   
ا قتصا ية واحلقوق اإلجنابية وحقوق العمال  واحلق يف مستوى معيشق  لق  مبا يشم  ال ـذاء  

 واملياه. غئ أن الوثيقة   تشئ يف أي مورا إىل احلق يف السكن الاللق.
جبْعــ  املــدن واملســتوطنات البشــرية لــاملة للةميــا وأمنــة   ”الــدول  11وُيلــز م ارــدف  - 33

رمان ” :على 1-11ومن ب  ال ايات ايد ة  تنص ال اية  “وقا رة على الصمو  ومستدامة.
وخدمات أساسية ماللمة وأمنة وميسورة التكللة  ورفـا مسـتوى   حصول اجلميا على مساكن 
. ورغــم أن عــدم وجــو  أي إلــارة إىل احلــق يف الســكن “2030األحيــاء اللقــئة  قلــول عــام 

الاللق يثئ القلق  فإن اإللارة حتديدًا إىل احلصول على السكن الاللق للةميا أمـر هـام  إذ أهنـا    
اتساقًا متصاًل با لتزامات القالمـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان .      توفر على األق  رابطًا بإطار أكثر

وبـ    “السـكن املاللـم واإلمـن وامليسـور التكللـة     ”غئ أن  ليس وارحًا ألامـًا الصـلة بـ  معيـار     
املعــايئ الدوليــة حلقــوق اإلنســان فيمــا يتعلــق بــاحلق يف الســكن  مثــ  األمــان والتكللــة امليســورة  

ثقافية وإمكانية الوصول إلي   رمن أمور أخرى. وعالوة على ذلك  فإن واملالءمة من الناحية ال
ــارة إىل رف ـــاإللـ ــتوى األحيـــ ـــا مسـ ــوق  ـــ ــارة إىل حقـ ــايئ أو اإللـ اء اللقـــئة   ون حتديـــد معـ

األلخا  الذين يعيشون حاليًا فيها قد قضـا لـنلس أنـواع التلسـئات املخصصـة الـس ُطب قدـت        
ــةعلــى  ــة   مــن األهــ  ال - 7 ال اي ــة ا حتياجــات اللعلي ــة  فأخلقــت يف تلبي ــة لألللي داف اإلمنالي
املستوطنات غئ الرعية أو ا عتراف جبميا جوانب حقهم يف السكن. وما بـرح انعـدام    لسكان

اـارب م ـات    أليـز ثـالا مشـاك  لنسـكان    وهـق   -أمن احليـازة واإلخـالء القسـري والتشـر      
لواغ  رليسية ري ات حقوق اإلنسان فيمـا يتعلـق    ها ألث كل - املالي  من الناس يف أ اء العامل

إلطــالق إىل تلــك املســال  يف  بإعمــال احلــق يف الســكن  ومــا ذلــك مل تــور  أيــة إلــارة علــى ا   
وقـــس توســـا املســـتوطنات غـــئ الرعيـــة بكـــ  لتـــدابئ  اقـــاذ. و  مكـــان للكـــرة 11 ارـــدف
 املزرية. فهاظرو

__________ 

أن ُيعقدد مؤألر قمة األمم املتحدة  عتما  خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام       69/2٤٤قررت اجلمعية العامة بقرارها  (18) 
 يف نيويورك. 2015أيلول/سبتممل  27إىل  25يف اللترة من  2015

 املرفق.  A/68/L.85انظر  (19) 
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يوجــد خطــر حقيقــق أن يظــ  إطــار التنليــذ املتعلــق  ومــن وجهــة نظــر املقــررة اااصــة   - 3٤
مــن  ون مســاءلة   بأهــداف التنميــة املســتدامة يركــز حصــريًا علــى القيــاس والتقيــيم اإلحصــالي  

  وهــق أمــور  زمــة بلعاليــة مشــاركة أو إجــراءات تشــريعية أو إمكانيــة الوصــول إىل العدالــة  أو
قـوق اإلنسـان املتعلقـة بالتشـر  النـاتج عـن       إلعمال ايا حقوق اإلنسان. أمـا املعـايئ الدوليـة حل   

قصـى مـن املـوار  املتاحـة  واعتمـا  اسـتراتيةيات لنسـكان        األد احلـ مشاريا التنمية  وقصيص 
والتشر  على املستوي  الوط  واحلضري  وا لتزام باقاذ خطوات فورية ملعاجلـة التمييـز وعـدم    

ًا فلم تلق حـىت اإلن اهتمامـ   -باحلق يف السكن  لتمتالوهق ايعًا ذات أمهية أساسية  -املساواة 
يف املناقشــات. وبوجــ  عــام  يــثئ التةاهــ  املســتمر للحــق يف الســكن الاللــق يف أهــداف   ُيــذكدر

د دــا عهَّـ ت أسـباب وجيهـة مـن احتمــال هتمـيش أي التزامـات يُ      مســتندًا إىلالتنميـة املسـتدامة قلقـًا    
 .  احتماً  كبئًاالثالثإلعمال احلق يف السكن الاللق يف املول  

و  ميكــن الســماح قــدوا ذلــك. وجيــب مقاربــة املولــ  الثالــث بوصــل  اللرصــة احلاعــة     - 35
  ويف معـىن  اوإعطالهـ  اوبلورهتـ  املقترحـة  مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة     1-11 ال ايـة األمهية لصياغة 

دولية امللزمـة. وجيـب أن يسـعى    بالتزامات حقوق اإلنسان الأيضًا احليوية  االوقت نلس  رمان صلته
املولـ  الثالـث   فتنليذها بشـك  فعـال.   ب  املول  الثالث إىل تضييق اللةوة ب  ا لتزامات ااطابية و

هو املكان الذي تستطيا في  الدول واحلكومات ايليـة أن تصـر علـى عـدم هتمـيش احلـق يف السـكن        
 للتنميـة   وورع  يف صلب خطة حقوقيـة جديـدة   تأكيد أمهيت  بوصل  التزامًا أساسيًاعلى الاللق  ب  

 للةميا. مدن مستدامة تنعم بالرفاهيةجيا  وتنليذه كشرط مسبق إل ةاحلضري
 

 جما ت رليسية مخسة: ةاحلضري للتنميةحقوقية عم  خطة    -ثالثًا  
ــث        - 36 ــ  الثال  تشــم توجــد جمموعــة كــبئة مــن القضــايا املترابطــة املقــرر تناورــا يف املول
ومن لأن أي إطار حلقوق  .(20)قيد املناقشة يف ستة من جما ت السياسة العامة قضاياورقة  22

هو اإلنسان يكون احلق يف السكن يف صميم  أن يساعد يف ترتيب أولويات القضايا املتنافسة  و
أن يــوفر إطــارًا متماســكًا موحــدًا  وأن يشــرك أصــحاب املصــلحة املتعــد ين يف عمليــة   يســتطيا 
 مستمرة من أج  حتقيق هدف توفئ السكن الاللق للةميا.حتولية 
ومن وجهة نظر املقررة اااصة  توجد مخسة جما ت بال ة األمهية لاملة لعدة قطاعات  - 37

ــة    ــةينب ــق أن تركــز عليهــا أي خطــة حقوقي  كإحــدىتشــم  احلــق يف الســكن   ةاحلضــري للتنمي
السـك ) )ب( ارةـرة) )ا( الل ـات     اوالورـ الوصـم   :: )أ( اإلقصاء ا جتمـاعق هقركالزها  

 ( املستوطنات غئ الرعية.ـساواة) )هعدم املالضعيلة) ) ( األر  و
 

__________ 

ــا :        (20)  ــراب  التــ ــى الــ ــث علــ ــ  الثالــ ــن املولــ ــا رة عــ ــايا الصــ ــات القضــ ــا ورقــ ــى ايــ ــالع علــ ــن ا طــ ميكــ
http://unhabitat.org/issue-papers-and-policy-units./ 
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 السك  والورااإلقصاء ا جتماعق: الوصم   -ألس  
علـى التــهميش   مبنيـة أنشـأ التوسـا احلضـري أمناطـًا جديـدة مــن التمييـز وعـدم املسـاواة          - 38

واملواطنة اإلقصـالية سـلطة ونلـوذًا     احلوكمةا قتصا ي. وقد منحت أمناط -املكاين وا جتماعق
للُمّلاك واملستثمرين أكثر من غئهم  وحرمت يف الوقت نلس  من ليس رـم أرا  أو  تلكـات   

علـى قـدرهتم علـى    من إبداء رأيهم بشك  جمٍد يف القرارات الس تؤثر تـأثئًا كـبئًا علـى حيـاهتم و    
اإلعاقـة   ون واأللـخا  ذو ون واملهاجرواحلصول على سكن. ويرتلا احتمال أن يصبن الالج 

واألطلال والشباب وأفرا  الشعوب األصلية والنساء واألقليـات  ون مـأوى أو أن جيـري نلـيهم     
 .ك رباءأو  إىل أكثر األماكن هامشية وأقلها أمانًا يف املدن  وأن يعاملوا كأهنم ليسوا مواطن 

ــن     - 39 ــر ًا أو مـــــ ــرء مشـــــ ــون املـــــ ــأن يكـــــ ــك   كـــــ ــا الســـــ ــبن الورـــــ وقـــــــد أصـــــ
املسـتوطنات غـئ الرعيـة  أكثـر مـن جمـر  مؤلـر للحرمـان يف املـدن.           أو “العشواليات”سكان 

وأصبن كذلك هوية اجتماعية تشك  يف أحيان كثئة األساس للوصـم والتمييـز  كمـا حيـد مـن      
 ت الس حتول  ون اإل ماا واملساواة.اللر  ويقيم املزيد من العقبا

الـس جلـأ إليهـا األلـخا  الـذين      اـر  اسـتراتيةيات البقـاء     جـرى ويف بعض احلا ت   - ٤0
. وأصــبحت (A/66/265)انظــر  مــأوى رــم أو   تتــاح رــم إمكانيــة احلصــول علــى األرارــق    

احتياجـات الـذين   مـأوى رـم     : فبدً  من أن تكون مصـممة لتلبيـة   و  خالفاألماكن العامة 
وغئهم  ُصم م ت األماكن العامة قيث تطر  املشر ين. ويف كثرة مـن البلـدان املتقدمـة  أصـبن     

وخدمات ‘ ا ستةداء’ و‘ التسكا’لالعًا أن ُتس ن قوان  حتظر  وأحيانا ارم األنشطة من قبي  
وحىت املقاعد يف املتزنهات مصـممة   .(21)مةالت ذية اائية يف ارواء الطلق والنوم يف األماكن العا

و  ســيما أطلــال  –الل ــات املهمشــة  “ُتطــر  ” قيــث ألنــا املشــر ين مــن ا ســتلقاء عليهــا. و 
مــن املنــاطق احلضــرية مــن أجــ  اجتــذاب األعمــال التةاريــة   -الشــوارع والــذين   مــأوى رــم 

__________ 

ــال    (21)  ــبي  املثـــ  Griselda Palleres, ”Derecho a la ciudad: personas sin hogar en la ciudad deانظـــــر علـــــى ســـ

Buenos Aires“, in Dimensiones del Hábitat Popular Latinoamericano, Teolinda Bolívar and Jaime 

Erazo, eds., Hacedores de ciudades, vol. 2 (Quito, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales and 

Latin American Social Sciences Council, 2012), pp. 176-179و (Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, Situación de los Derechos Humanos de las Poblaciones Callejeras en el Distrito 

Federal 2012-2013, informe especial (Distrito Federal, México, Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal and others, 2014), chap. III و (National Law Center on Homelessness and Poverty, No 

Safe Place: The Criminalization of Homelessness in U.S. Cities (Washington, D.C., 2014 و ()Guillem 

Fernàndez Evangelista and Samara Jones, eds., Mean Streets: A Report on the Criminalisation of 

Homelessness in Europe (Brussels, European Federation of National Organisations Working with the 

Homeless and Others, 2013.) 
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. ودــذه (A/HRC/13/20)انظــر  اجلديــدة والســياح واملســتثمرين أو استضــافة املناســبات الكــملى 
الــزنوح أو التمييــز جيــدون  بســببالطــرق  فــإن الكــثئ مــن األلــخا  الــذين جــاءوا إىل املــدن   

 املزيد من التشر  والتمييز.بأنلسهم رحايا مرة أخرى 
وعلــى الــرغم مــن أن بعــض األســباب اريكليــة لعــدم املســاواة يف املــدن وبعــض أســباب   - ٤1

يدة  فإن أي إطار  و  حلقوق اإلنسان ميكن أن يتصدى رـا. وقـد   جدأسباب وخملات التمييز 
اعترفت اللةنة املعنية باحلقوق ا قتصا ية وا جتماعية والثقافية يف الوقت احلا  بـالتمييز القـالم   

أخـر   سـك   على أساس احلالة ا جتماعية أو ا قتصا ية  مبا يشم  انعدام املأوى أو أي ورـا  
وبــدأت اللةنــة املعنيــة ققــوق اإلنســان واري ــات   .(22)ايظــورة للتمييــز بوصــل  أحــد األســباب

ملبا ت التوجيهيـة املتعلقـة   اوتشئ  .(23)األخرى املنشأة مبعاهدات التعام  مبالرة ما هذه القضايا
اـرم  ”إل اء أو تعـدي  أي قـوان    بحتديدًا إىل ررورة قيام الدول  وحقوق اإلنسان باللقر املدقا
ــة      األنشــطة  ــوم أو التســول أو األكــ  أو املتعلق ــ  الن ــة  مث ــاكن العام املعيشــية الضــرورية يف األم

 .(2٤)“بالنظافة الشخصية
واتباع هنج قالم على احلقوق إزاء أي أماكن عامة و  خالف   حي  ايـا املنازعـات    - ٤2

عــدم لصـاا األلــخا  الـذين يضــطرون إىل اسـتخدام األمــاكن العامـة كمــا لـو كانــت بيـوهتم ل      
وجو  أي بدي . غئ أن  يرفض وصم األلخا  املشر ين وارميهم  وهو أسلوب ُيلةأ إليـ  يف  

مــاكن العامــة لألوفــر حظــًا. فهــؤ ء الــذين يضــطرون إىل اســتخدام األكــثئ مــن األحيــان حللــظ 
األماكن العامة كما لو كانت بيوهتم جيب أن يعاملوا باحترام وكرامة وأن توفر رم احلمايـة مـن   

أو املعاملـة التمييزيـة     الزنوحإلخالء التعسلق أو غئ املعقول. واحل  للتشر  ليس هو املزيد من ا
 ب  هو كلالة احلصول على سكن ب  مقومات البقاء ألج  طوي  كاختيار مطروح.

 
 ارةرة والتشر   -باء  

ــارةرة و    - ٤3 ــرتب  التوســا احلضــري مبالــرة ب ــاجرين   التشــر ي ــ  إجيــا  ســكن للمه   وميث
واأللــخا  املشــر ين  اخليــًا يف الوقــت الــراهن أحــد أخطــر التحــديات الــس تواجههــا املــدن.    

مـا يقـرب مـن    هـاجر  ويوجد أكثر من بليون لـخص يعتـملون مهـاجرين علـى الصـعيد العـاملق        
__________ 

( بشـأن عـدم التمييـز    2009) 20اللةنة املعنية باحلقوق ا قتصا ية وا جتماعية والثقافية  التعليق العـام رقـم    (22) 
 .35(  اللقرة E/C.12/GC/20وا جتماعية والثقافية )يف احلقوق ا قتصا ية 

)فيمـا يتعلـق بطاللـة الرومـا      CCPR/C/BIH/CO/2و  CERD/C/USA/CO/6انظـر  علـى سـبي  املثـال  الـوثيقت        (23) 
 .E/C.12/KAZ/CO/1واإلسكان(  والوثيقة 

. 2012أيلول/سـبتممل   27املـؤر    21/11يف القـرار  ( A/HRC/21/39) اعتمد جملس حقوق اإلنسان املبا ت التوجيهيـة  (2٤) 
 .www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_ExtremePovertyandHumanRights_EN.pdf  متاح على:
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  2008ذ عـام  ووفقًا للتقديرات األخـئة  منـ   وسكن أغلبهم يف املدن.  (25)ربعهم إىل بلد أخر
 .(26)مليون لخص من جراء الكوارا وحدها ك  عام 26.٤ُلر   حوا  

ــن         - ٤٤ ــت بع دون م ــاء  وُيس ــة ال رب ــب معامل ــًا يف ال ال ــاجرون واملشــر ون  اخلي ــ  امله وُيعام 
عمليات اقاذ القرار على الصعيد ايلق  وكثئًا ما يتعررون ملواقس ألييزية أو تـنم عـن كراهيـة    

ا معـايئ األهليـة   مورا املقيم واملواطنة يف كثئ من األحيـان بوصـله   ك ٌّ من وُيست    األجانب. 
مة   ا أجـمل كثـرة مـن املهـاجرين إىل ا عتمـا  علـى السـكن ااـا  غـئ          عَّلملامج اإلسكان املد

 ا يلضق إىل التشريد يف أحيان كثئة. يف ظروف مكتظة غئ  لقة غئ رعية   املنظم
ــة وا قتصــا ية        وُيقت  - ٤5 ــاهتم الثقافي ــن حي ــدن م ــاجروا إىل امل ــن لــر وا أو ه ــا كــثئون   لد

واألسرية. فالقا مون من املناطق الريلية جيدون أنلسـهم بـال أر  وبـدون أي لـعور بارويـة يف      
السياق احلضري. والشعوب األصلية الس ُلر   ت من أراريها املتوارثة عـن أجـدا ها و ارسـاهتا    

ــة  ــز واإلقصــاء ا    التقليدي ــا   ُعررــة بصــلة خاصــة للتشــر  والتميي ــ  أفرا ه ــدما ينتق جتمــاعق عن
 املدن. إىل
ايــا  مــن جانــبولــ ن كــان رــروريًا أن ُتعــالدج األســباب اريكليــة للــهةرة والتشــر      - ٤6

احتياجــات يف املــدن  أن ُتلبَّــىمســتويات احلكومــة وا تمــا الــدو   فــإن مــن الضــروري أيضــًا   
ــاظ       ــة لالحتل ــن مســاكن وخــدمات ذات صــلة  وكــذلك احتياجــاهتم الالزم ــدين اجلــد  م الواف
مبمارساهتم الثقافية ودويتـهم ولـعورهم بـا تما. وتتحمـ  احلكومـات ايليـة علـى  ـو متزايـد          
يف املسؤولية عن تلبية احتياجات اإلسكان املرتبطـة بـارةرة والـزنوح إىل املـدن  غـئ أهنـا تلتقـر        

كثئ من األحيان إىل املوار  والقدرات الالزمة لتوفئ السـكن الاللـق وااـدمات. وعـالوة علـى      
ألييزيـة وعقابيـة مـا املهـاجرين     ذلك  فـإن احلكومـات ايليـة يف حـد ذاهتـا قـد تتةـاوب بطريقـة         

لـة أن يعـاين العمـال األجانـب      األلخا  املشر ين  اخليـًا. وأصـبن مـن الشـالا بصـورة خمي      أو
سيما أول ك الذين   حيملون الوثالق الالزمة  من احلرمان من احلماية ا جتماعية يف املدن    و

الـس تقـدم التمويـ      ةأحيانًا بسبب إصرار احلكومـات الوطنيـ   - يف املدن مبا فيها مآوي الطوارت
أوسـاط  احلماية ا جتماعية. ويلر  هذا التمييز  وما ينةم عن  من تشر  يف وملامج لنسكان ل

للمهاجرين مكان أمـن   من الضروري أن ُيكلد املهاجرين  تكاليس إرافية على املدن. ولذلك  
__________ 

 Trends in International Migrantمليون مهـاجر  و  يف أ ـاء العـامل )انظـر      232تشئ التقديرات إىل وجو   (25) 

Stock: The 2013 Revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev. 2013 ــدول ــاح 1(  اجلـ . متـ
 .http://esa.un.org/unmigration/TIMSA2013/Data/subsheets/UN_MigrantStock_2013T3.xlsعلى: 

 Global Estimates 2015: People Displaced byا لـــس النروجيـــق لالجـــ   ومركـــز رصـــد التشـــر  الـــدو      (26) 

Disasters    (  متاح على: 2015)جنيسhttp://www.internal-displacement.org. 
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العــيش يف األحيــاء  وحريــة اختيــار ا ســتلا ة مــن املســاكن املــؤجرة وأن تتــاح رــميعيشــون فيــ  
مكافحة إقصالهم وترسيخ الشعور با نتماء  ب ر األكثر مناسبة وميسورية من حيث التكللة  

 .(27) اخلهم ىل املدينةإ
ألثـ    “غربـاء ”وما برحت كراهيـة األجانـب والتمييـز رـد األلـخا  الـذين يعتـملون         - ٤7

أحد الشواغ  الرليسية حلقوق اإلنسان  ومن األمهيـة مبكـان أيضـًا أن ُيعت ـر ف دـذه املسـال  وأن       
ق اإلنسـان  حقـوق اإلنسـان يف املـدن. وميكـن أن تـؤ ي معـايئ حقـو        مـن قضـايا  تعاجل بوصـلها  

ــرامج        ــات بورــا ب ــى احلكوم ــة عل ــات الواقع ــًا يف تورــين ا لتزام ــة  ورًا هام ــة القانوني واحلماي
واســتةابات لالحتياجــات املتمــايزة للمهــاجرين وللل ــات الضــعيلة مــن الســكان املتضــررين مــن 

 .(A/HRC/14/30و A/65/261)انظر  على سبي  املثال   الكوارا الطبيعية والزناعات الداخلية
وعلى الصعيد الوط   برزت أيضًا اجتها ات قضـالية متصـلة باملورـوع. فلـق القضـية       - ٤8
ــال    T-025رقــم  ــى ســبي  املث ــا  عل ــة  بايكمــة الدســتورية  قضــتيف كولومبي ــرامج فعال ــذ ب تنلي

  حيــث كانــت نســبة للتصــدي للحالــة الراهنــة غــئ الدســتورية الــس يواجههــا املشــر ون  اخليــاً 
يف املالــة غــئ قــا رة علــى  ٤9مــن الســكان املشــر ين بــال ســكن  لــق  ونســبة   يف املالــة 63.5

 Bhim Prakash Oli et Al. v. Government of Nepalويف قضـية   .(28)ا ستلا ة من املرافـق العامـة  

et al  وأخــرون رــد حكومــة نيبــال وأخــرين( وهــق قضــية مشلــت ألخاصــًا   ُأو  )بــيم براكــا
اعتمـا ًا علـى القـانون الـدو  حلقـوق اإلنسـان          مة العليا يف نيبـال مشر ين  اخليًا  قضت ايك

لـاملة غـئ ألييزيـة إل مـاا السـكان املشـر ين        وبـرامج  أن الدولة ملزومة بتنليـذ ورصـد خطـ    ب
 .(29)رمن األولويات السكنية املوجو ة

 
 شةاروراع األواجلماعات يف  األلخا   -جيم  

 يتعــر  للعنــس األطلــال والشــباب  مبــن فــيهم الشــباب  يف بعــض احلــا ت  ميكــن أن   - ٤9
مــن املثليــات واملثلــي  ومز وجــق امليــ  اجلنســق وم ــايري ارويــة اجلنســانية وحــاملق   والشــابات

صلات اجلنس   والنساء   ا يتطلب احلصول على مساكن أمنة وخدمات أساسية إذا مـا أريـد   
تضطر تلك اجلماعات إىل التشر  بسـبب العنـس   رم أن يز هروا يف املناطق احلضرية. وكثئًا ما 

__________ 

لـباط/فملاير   ٤والر  الوار  مـن حكومـة هولنـدا بتـاريخ       NLD 1/2014  القضية رقم A/HRC/29/50انظر الوثيقة  (27) 
 .www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx   متاحة على:2015

-http://www.corteconstitucional.gov.co/T-025. متـاح علـى:   T-025/04ايكمة الدستورية لكولومبيـا  القـرار    (28) 

04/Autos.php. 
ــر:  (29)   Maritza Formisano Prada, Empowering the Poor through Human Rights Litigation (Paris, Unitedانظـــــ

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2011),  p. 75. 
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ا قتصـا ي  والتعصـب الـدي  والثقـايف     -نسق وغئه من ألكال العنس واحلرمان ا جتماعقاجل
يف السـكن رـذه    األمـان ضمن يبنية سكنية سليمة    فإن توافر اخ  بيوهتم أو جمتمعاهتم ايلية. 

دعم يصـبحون قاجـة إىل الـ   الشـباب  يـارهم    الل ات الضعيلة. فح  ت ا ر النسـاء واألطلـال و  
على املدي  القصئ والطوي  للحصول على السكن الاللق ألهنم غالبـًا مـا يلتقـرون إىل الوسـال      
الس تكل  حصـورم علـى سـكن بأنلسـهم. ويف هـذا الصـد   جيـب أن تتـوافر خيـارات متنوعـة           

 وماللمة من الناحية الثقافية.
ات خمتلس الل ات  ورمان املساءلة  من األمهية مبكان أن تعـاجل  ومن أج  تلبية احتياج - 50

مسال  السالمة يف إطار حقوق اإلنسان. وعلى األق   وفقًا لاللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  
 .(30)خطـرة  معنـدما تصـبن بيـوهت    ليقـيم فيهـا األلـخا    جيب أن تكل  املدن إجيا  أماكن أمنـة  

سية مث  املياه وخدمات الصرف الصحق بطريقـة   تشـك  أيـة    وجيب أن تتوافر اادمات األسا
ــى الســالمة    ــار عل ــر أخط ــان A/HRC/21/42)انظ ــق تصــميم   ( ٤0و 39  اللقرت وجيــب أن يراع

 املساكن احتياجات الل ات الضعيلة بصلة خاصة  طبقًا ملا تليد ب  تلك اجلماعات.
إ مـاا ومشـاركة األلـخا  ذوي     يف سـبي   ًاعالق تشك وما برحت البي ات احلضرية  - 51

اهيــزات مــا حيتاجونــ  مــن  اإلعاقــة نقصــًا واســا النطــاق يف   واإلعاقــة. ويواجــ  األلــخا  ذو
املباين  مبا يف ذلك السكن واملباين واألماكن العامة  ويف اهيزات ااـدمات احلضـرية     ستخدام

وتســهم أيضــًا املواقــس  األساســية مثــ  الصــرف الصــحق وامليــاه  والصــحة  والتعلــيم  والنقــ .   
يف إقصاء وهتمـيش األلـخا  ذوي اإلعاقـة      الثقافية  مبا يشم  القولبة النمطية السلبية والوصم

 علـى  9 و 8يف ما تيهـا   (31)تشد  اتلاقية حقوق األلخا  ذوي اإلعاقةويف املناطق احلضرية. 
هق تلزم الدول بضـمان أن  أمهية تعميم مسال  اإلعاقة يف ايا استراتيةيات التنمية املستدامة  و

 يكون السكن  لقًا وجمهزًا وبال عوالق  ستخدام األلخا  ذوي اإلعاقة.
ومبوجب القانون الدو  حلقوق اإلنسان  جيب أن تورا السياسات والملامج على  ـو   - 52

يأخذ يف ا عتبار خملات ووقالا الل ات املهمشة مبا يكل  معاجلـة أوجـ  حرمـاهنم قـق. ويعـو       
ــًا”ولــيس جمــر   “مورــوعيًا”لــك إىل أن املســاواة ُتله ــم  ذ . وحــىت حــ  تبــدو القــوان   “رعي

ات النااـة  تأثئالأو  ااملات  ميكن أن تكون نلس املعاملةمبعاملة اجلميا  “عا لة”والسياسات 
ــوان  والسياســات ألييزيــ   عــن ــاعق وا قتصــا ي للشــخص   بســبب ًةالق ــثاًل الورــا ا جتم    م

__________ 

(  متاحــة CEDAW/C/32/D/2/2003) A.T. v. Hungary, Communication No. 2/2003انظــر  علــى ســبي  املثــال   (30) 
ــى:  ــة  https://opcedaw.wordpress.com/communications/all-communicationsعلـــــ ــًا الوثيقـــــ ــر أيضـــــ . انظـــــ

E/CN.4/2006/118. 
 .٤٤910  رقم 2515املتحدة  سلسلة املعاهدات  ا لد  األمم (31) 
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السك  أو نوع جنس . وتلتزم الدول واحلكومات  ون الوطنية بتلبيـة احتياجـات مـن    ورع   أو
وجيـب أن ُتتخـذ تـدابئ     .(32)على سبي  األولويـة وا سـتعةال   بالسة جدًا هم يف أوراع سكنية

إجيابيـــة للحـــد مـــن الوصـــم وتلبيـــة احتياجـــات املشـــر ين مـــن النســـاء والرجـــال  واملقـــيم  يف 
يـة  واألسـر املعيشـية املنخلضـة الـدخ   وغئهـم مـن الل ـات الـس يتعـذر           املستوطنات غـئ الرع 

 عليها احلصول على السكن الاللق.
 

 ساواةعدم املاألر  و  - ال  
ــة     - 53 ــبة للـــبعض مـــواطن لللـــر  ووركـــات للتنميـ ــالرغم مـــن أن املـــدن تشـــك  بالنسـ بـ

فـإن السـعق إىل    .(33)إلقصـاء ا قتصا ية  فإهنـا بالنسـبة إلخـرين أمـاكن اللقـر وعـدم املسـاواة وا       
وجـذب ا سـتثمارات الدوليـة وايليـة حـدا يف       “مدن عاملية”حتقيق النمو ا قتصا ي وإنشاء 

وينب ـق أن تـوفر الزيـا ة يف     .(3٤)أحيان كثئة جدًا على حساب ا ندماا واحلماية ا جتمـاعي  
ا جتماعيـة وا قتصـا ية  إ  أن   اللر  ا قتصا ية يف املدن وسيلة لتحسـ  اإل مـاا واملسـاواة    

ا قتصا ات احلضرية مالت عمومًا إىل تعميق عدم املساواة. وهذا الشد  ب  املدن كقوى  افعة 
 اقتصا ية واملدن كقوى مولدة لعدم املساواة  يؤ ي  ورًا وارحًا فيما يتعلق باألر .

ت أخـرى يف املـدن زيـا ة    وقد حقق املوسرون الذين ميلكون أراٍ  أو منـازل أو  تلكـا   - 5٤
كبئة يف ثرواهتم بسـبب املضـاربة وتضـخم القـيم. أمـا غـئ القـا رين علـى ا مـتالك فيواجهـون           
تكـاليس متزايـدة للسـكن وُيـدفعون إىل العـيش يف أطـراف املـدن أو يف مسـتوطنات غـئ رعيـة            

يف إمكانيـة  مسـاواة  ت الالوُيقتلدعون بعيدًا عن مصا ر رزقهم ويلتقرون إىل أمن احليازة. وأصبح
النســـاء  ومـــن بينـــهاؤثر علـــى الل ـــات املهمشـــة تـــ سالـــواحلصـــول علـــى األر  واملمتلكـــات  

ــذين يعيشــون يف فقــر  مترســخ  وواملهــاجر يف التلــاوت الســك  واللصــ  املكــاين    ةن وايــا ال
املدن ب  الذين ميتلكون األرارق واملمتلكات ولـديهم فـر  احلصـول علـى ااـدمات       تفقسم
 اسية وارياك  األساسية  وب  أول ك ايروم  من ك  ذلك.األس
وتســببت أمنــاط حضــرية أخــرى مرتبطــة بــاألر  واملمتلكــات يف زيــا ة عــدم املســاواة    - 55

واإلقصــاء ا جتمــاعق) وهــذه تشــم  خصخصــة املســاكن ا جتماعيــة واألرارــق وارياكــ           

__________ 

( بشـأن املسـاواة بـ     2005) 16اللةنة املعنية باحلقوق ا قتصا ية وا جتماعية والثقافية  التعليق العام رقـم   (32) 
 .16(  اللقرة E/C.12/2005/4الرج  واملرأة يف حق التمتا جبميا حقوق اإلنسان )

 State of the World’sبرنــامج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية )مولــ  األمــم املتحــدة( انظــر علــى ســبي   (33) 

Cities 2012/2013: Prosperity of Cities   (.2012)نئوظ 
 املرجا نلس . (3٤) 
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تخدام األرارـق واملسـاكن احلضـرية    األساسية العامة) و ارسات اإلقـرا  ا حـس) وزيـا ة اسـ    
استثمارية يف إطار أسـواق ماليـة عامليـة) وزيـا ة حتكـم األفـرا  األغنيـاء ومصـاا          بوصلها أصوً 

الشركات يف األرارق احلضرية) والتدهور البي ق لألرارق واملياه يف املناطق الس تقطنها الل ـات  
رارق املستخدمة للسكن ألغـرا  ااريـة)   املهمشة) وأسواق العقارات غئ املنظمة) وحتوي  األ

شــــك  غــــئ متناســــب يف قطــــي   وتــــأثئ املصــــاا اااصــــة ب )علــــى األرارــــق وا ســــتيالء
 األرارق. استخدام

لعدم املساواة واإلقصاء ا جتمـاعق فيمـا يتعلـق بـاألر        املنهةيةذه األمناط ر وتصديًا - 56
األر   ترتيـب مسـال   ظهرت حركـات حقـوق اإلنسـان يف املـدن وطرحـت اقتراحـات بإعـا ة        

  ولــدورها األساســق يف (35)وحقــوق امللكيــة مبــا يعطــق األولويــة للوظيلــة ا جتماعيــة لألرارــق 
ن املســاواة يف إمكانيــة احلصــول علــى إعمــال احلــق يف الســكن الاللــق. وتشــك  كلالــة املزيــد مــ

األرارق واملمتلكات ومنا ا ستيالء على األرارق أحـد العناصـر األساسـية للكـثئ مـن اجلهـو        
للمولـ    ةاحلقوقيـ  خطـة العمـ   سترلـد  تاملبذولة مـن أجـ  حقـوق السـكن يف املـدن. وجيـب أن       

ومـا مل ُترسَّـخ أسـبقية حقـوق      الثالث دذه النهج ا بتكارية إزاء األرارق واملمتلكات احلضـرية. 
حتـد   ةاإلنسان على قوى السوق والربن ااا   لن يتسىن حتقيق أي خطة جديد للتنمية احلضري

 من الالمساواة وتقوم على اإل ماا وا ستدامة.
 

 املستوطنات غئ الرعية -هاء  
نات غـئ الرعيـة   يف كثئ من أ اء العامل  أصبن التوسا احلضري مرا فًا لنشوء املسـتوط  - 57

ــاء       ــامل أو زه ــا ســكان احلضــر يف الع ــيش حــوا  رب ــون لــخص  يف   828واتســاعها. ويع ملي
مـن   ًاويعىن هذا بالقيمـة احلقيقيـة  أي مـن الناحيـة اإلنسـانية  حرمانـ       .(36)مستوطنات غئ رعية

احليـاة يف  التمتا من ك  حق من حقوق اإلنسان تقريبًا واعتداًء متصاًل على الكرامة اإلنسانية. ف
ــة          ــة النظيل ــاه اجلاري ــة يف أســوأ صــورها ميكــن أن تشــم  نقصــًا يف املي املســتوطنات غــئ الرعي

الصرف الصحق  والكهرباء  والت وط يف العـراء  وا كتظـاظ  وانتشـار القـوار  يف     خدمات و
البيوت  ونقص خـدمات الـتخلص مـن القمامـة  واحليـاة يف منـازل غـئ مسـتقرة هيكليـًا يسـه            

ها يف األحوال اجلوية الشديدة  والعيش يف أكثر املناطق غئ املرغوب فيها وااطرة أحيانًا  تدمئ
__________ 

حـدو    هذا امللهوم ذو اجلذور التارخيية العميقة يشـئ إىل أن ملكيـة األر  واملنـافا املتأتيـة منـها ليسـت بـال         (35) 
ــة للممتلكــات يف الوثيقــة       وإمنــا جيــب أن تســتخدم ملنلعــة اإلخــرين. انظــر املناقشــة حــول الوظيلــة ا جتماعي

A/HRC/25/54 ٤9-٤1  اللقرات. 
ــم املتحــــــدة    (36)  )نــــــئوظ    State of the World’s Cities 2010/2011: Bridging the Urban Divideمولــــــ  األمــــ

 .33(  صلحة 2010
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مــن ظــروف اإلســكان اللعليــة  مل تكــنوالعــيش حتــت التهديــد املســتمر لنخــالء القســري. وإذا 
املستوطنات غئ الرعية كثئًا ما تلتقر إىل خدمات جماورة من قبي  مرافق  فإن  السوء مبا يكلق

الرعاية الصحية واملدارس  وغالبًا   تتوافر فيها فر  للعم  أو أمـاكن للعـب األطلـال. وُيتـر ك     
 وتصبن املستوطنات غئ الرعية تربة خصبة سهلة للصراع والعنس. الرخاوةالشباب حلياة 

احلرمـان  بـ  هـق أيضـًا يف     أوجـ   توطنات غئ الرعية ليست جمـر  حصـيلة   غئ أن املس - 58
كثئ من األحيان نتيةة قرارات متضافرة أ ت إىل تشريد األلـخا  وحرمتـهم مـن ااـدمات      

رفــا مســتوى األحيــاء ”أمــن احليــازة. ويشــئ هــذا إىل أن  مل ألــنحهمورفضــت ا عتــراف دــم و
الــالزم إلبطــاء وتــئة إنشــاء املســتوطنات غــئ الرعيــة.  قاملنــهةلــن يســلر عــن الت ــيئ  “اللقــئة

جهـو ًا حصـيلتها صـلرًا: أي أن     صـبن ويتع  معاجلة األسباب جنبًا إىل جنـب األعـرا   وإ  ت  
 مقاب  ك  حق فقئ ُيرفدا مستواه  ينشأ أخر.

نشـاء  وعند زيارة سكان املستوطنات غـئ الرعيـة  ُيـذه   املـرء بالقـدرة البشـرية علـى إ        - 59
جمتمعــات حيويــة متحليــة بالكرامــة واجلمــال رغــم ا فتقــار الشــديد لكــ  لــقء تقريبــًا. وميكــن   
تسخئ هذه القدرة بشك  أفض ) فسكان املسـتوطنات غـئ الرعيـة عـا ة قـا رون علـى حتديـد        
ــة       ــق الــس حتــول  ون تلبي ــدًا احتياجــاهتم والعوال ــة لظــروفهم  وهــم يعرفــون جي األســباب اريكلي

م. ويف كثئ من األحيان  تكون لديهم ريية ملستقبلهم ومسـتقب  جمتمعـاهتم  وميكنـهم    احتياجاهت
أن يضعوا حلوً  فعالة وها فة. والتواص  ما السـكان إللـراكهم يف إعمـال حقهـم يف السـكن      
الاللق يتسق ما أي إطار حلقوق اإلنسان. ولكق حيدا هذا  جيب أن تكون احلكومـات ايليـة   

لالعتـراف دـذه ا تمعـات ايليـة بوصـلها أطرافـًا مشـاركة لـرعية يف حتقيـق           والوطنية مسـتعدة 
 الدميقراطية احلضرية  وبوصلها قوى وركة لرفاهيتها هق ذاهتا.

 
 وسياسات وحوكمة احلضر قوان إطار جديد قالم على احلقوق ل  -رابعًا  

ــن ســكان احلضــر تقريبــ       - 60 ــة م ــن كــ  أربع ــيش واحــد م ــة   ًا يف مســتوطناتيع ــئ رعي غ
 منـهةق  ـا يـدل علـى وجـو  تقصـئ        مأوى ويعيش كثئون أخرون يف سكن غئ  لق بال أو

خطئ مـن جانـب ا تمـا الـدو  واحلكومـات الوطنيـة وايليـة وغئهـا مـن اجلهـات اللاعلـة يف            
تنسيق وورا التشريعات والملامج والسياسات ذات الصلة على  ـو يتلـق مـا احلـق يف السـكن      

يتمتا فيها اجلميـا بـاحلق يف السـكن      ةاحلضري للتنميةتلزم تنليذ أي خطة حقوقية سالاللق. وسي
عملية إعـا ة تقيـيم وإعـا ة تصـميم      أن ُتةر ى ذلك ألد الل ات السكانية رعلًا وهتميشًا  مبا يف

 كملى لقوان  وسياسات احلضر.
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ويرتب  احلصول على السكن الاللق يف املناطق احلضـرية مبةموعـة واسـعة مـن القـوان        - 61
ــة لسياســة اإلســكان. فحســبما أ     ــاهيم التقليدي ــس تتةــاوز املل ــملامج ال ــة  وال ــة املعني لــارت اللةن

التنسـيق بـ  الـوزارات والسـلطات اإلقليميـة      ”باحلقوق ا قتصا ية وا جتماعية والثقافية  يلـزم  
وايلية ب ية التوفيق ب  السياسـات ذات الصـلة )يف جمـا ت ا قتصـا  والزراعـة والبي ـة والطاقـة        

سـتورية  والشـروط املنصـو     وميكن  تلاقات التةـارة وا سـتثمار  واألحكـام الد    (37)“.اخل.(
عليها يف اتلاقات التموي   والقيو  امللرورة علـى اسـتخدام األرارـق  ولـوالن البلـديات  علـى       

 احلصول على السكن. رمان إمكانيةقدرة املدن على  يفسبي  املثال  أن تؤثر ايعًا 
علـى اإلسـكان امليسـور    وتتسم أيضًا التدابئ الملناجمية الرامية إىل تعزيز إمكانية احلصول  - 62

التكللة باتساع نطاقها والتراب  فيما بينها  وقد تشـم  جمموعـة متنوعـة مـن النـهج  منـها املـنن        
واإلعانـات السـكنية املبالــرة لألسـر املعيشــية اللقـئة  وتنظــيم إجيـارات الســكن  ونظـم احليــازة       

لتخصـيص إسـكان    تطبيـق نظـام احلصـص علـى الشـركات العقاريـة      واملختلطة )إجيـار وألليـك(    
و  ســكنية بأســعار فالــدة منخلضــة  لألســر املعيشــية املنخلضــة واملتوســطة الــدخ   وتــوفئ قــر 

الدعم ا تمعق لأللخا  توفئ بشروط ميسرة  وتنليذ مشاريا لتحس  وتنشي  األحياء  و أو
وا تلاقات وتتلاع  برامج اإلسكان ما غئها من الملامج والقوان   .(38)ذوي اإلعاقات العقلية

 ذات الصلة لتشك  إطارًا كليًا متعد  املستويات.
يف املول  الثالث سـيكون بشـأن سـب  حتقيـق ا تسـاق       املطروحة وأحد األس لة الرليسية - 63

والتحول ا ستراتيةق على نطاق منظومات تلاعلية للقوان  والسياسـات العامـة مبـا يتـين اطـة      
ــزز    ــدة أن تع ــة احلضــرية اجلدي ــق     التنمي ــوفئ الســكن الالل ــة احلضــرية املســتدامة وت ــ  التنمي باللع

على احلق يف السكن الاللـق لـ  أمهيـة حاعـة      يركزللةميا. وأي هنج قالم على حقوق اإلنسان 
يف التصدي رذا التحدي  ألن  يوفر إطارًا جامعًا  وريية تضم جمموعة من القوان  والسياسـات  

 القيم. اخ  هدف مشترك وجمموعة مشتركة من 

__________ 

ــة  (37)  ــم    اللةن ــق العــام رق ــة  التعلي ــة والثقافي ــاحلقوق ا قتصــا ية وا جتماعي ــة ب ( بشــأن احلــق يف  1991) ٤املعني
 .12السكن الاللق  اللقرة 

ــاغو        (38)  ــا وترينيــدا  وتوب ــا وأملاني ــوار ة مــن ألباني ــر و  ال ــة ملثــ  هــذه السياســات يف ال ميكــن ا طــالع علــى أمثل
الذي طرحت  املقررة اااصة من أج  إعدا  هـذا التقريـر. انظـر     وسن افورة وقمل  وكولومبيا على ا ستبيان

ــاراغواي )     ــان يف بـ ــوق اإلنسـ ــة حلقـ ــات الوطنيـ ــن املؤسسـ ــوار ة مـ ــر و  الـ ــا الـ ( Defensoría del Puebloأيضـ
(. وميكـــــن ا طـــــالع علـــــى ايـــــا الـــــر و  علـــــى الـــــراب  التــــــا :        Provedor de Justiçaوالملت ـــــال ) 

www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/HabitatIIIandtheNewUrbanAgenda.aspx وتعـــــــــرب املقـــــــــررة .
 اااصة عن امتناهنا جلميا اإلسهامات يف هذا التقرير.
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وجيب معاجلة مشاك  السكن غئ الاللـق والتشـر  واملسـتوطنات غـئ الرعيـة يف املـدن        - 6٤
ليس بوصلها قصورًا يف برامج اإلسـكان ورفـا املسـتوى فحسـب  بـ  بوصـلها يف املقـام األول        
قصورًا يف القوان  القالمة لكلالة حقوق اإلنسـان. ويلتقـر سـكان املسـتوطنات غـئ الرعيـة إىل       

رياك  السكنية ونظم احلماية القانونية األساسية على حد سواء  مث  أمن احليازة  ونظم محايـة  ا
الصحة والسالمة واستحقاقات اادمات. وهم ورومون ليس من السكن فحسب  ب  من نظم 

 احلماية الس تكللها سيا ة القانون   ا جيعلهم بالتا  عررة للمزيد من أوج  احلرمان.
ظدر يف كثئ من األحيان يف التزامـات الـدول باحللـاظ علـى سـيا ة القـانون يف املقـام        وُين - 65

املوجـو ة  األول يف إطار احلماية القانونية لصكوك املمتلكات أو العالقـات ا قتصـا ية التعاقديـة    
. غئ أن  يف ظ  سيا ة القانون  جيب أن ُتكلد  حقوق اإلنسان األساسـية  مبـا فيهـا احلـق     باللع 

اتبــاع هنــج أكثــر مشــوً  إزاء  ةاحلضــري للتنميــة الســكن الاللــق. وســتتطلب أي خطــة حقوقيــة يف
 سيا ة القانون يف املدن  ا كان يطبَّق يف املارق  يركز علـى رـرورة التصـدي بلعاليـة لظـروف     

ــؤ ء ــذين  هـ ــيهمالـ ــذر علـ ــندات مل  يتعـ ــى سـ ــول علـ ــكن  احلصـ ــق أو السـ ــة لألرارـ ــة قانونيـ كيـ
أن يدرا احلق يف السكن بالكام  يف قوان  احلضر بوصـل  حقـًا لـيس يف     املمتلكات. وجيب أو

اجلوانب املا ية والبي ية للسكن فحسب ولكن أيضًا يف التمتا قماية القانون على قدم املسـاواة   
ما توفئ احلماية الكاملـة ألمـن احليـازة والصـحة والسـالمة  واحلـق يف احلصـول علـى ااـدمات          

الــرزق  واحليــاة الثقافيــة. وجيــب أن قضــا القــوان  والسياســات        األساســية  وســب  كســب  
 ستعرا  مستمر ب ية التكيس ما األمنـاط النالـ ة لنقصـاء أو للتصـدي ألي ظـروف مل تكـن       

 معترفًا دا من قب .
من ن حقوق اإلنسان مركز األمهية القصوى يف إطـار قـوان  احلضـر  وذلـك     وجيب أن ُت - 66

صميم وتلسئ وتطبيق ايا القوان  والسياسات والملامج األخرى. وت ليـب  لالسترلا  دا يف ت
حقوق اإلنسان يع  أن صناع القرار مطالبون قانونًا مبراعاة وتطبيق احلق يف السـكن يف املنـاطق   
ااارــعة ملســؤوليتهم. وجيــب أن يعتــرف املخططـــون ققــوق األلــخا  الــذين يعيشـــون يف        

. ويــتع  علــى أي وكمــة تنظــر يف حــا ت إخــالء  اللعليــةهم مســتوطنات غــئ رعيــة يف مــواقع
يــتع  مقـررة أن تنظـر يف ايــا البـدال  املمكنـة  وإن كانــت اإلخـالءات أمـرًا   ميكــن تلا يـ          

أن تكل  التشاور والتواص  الكامل  ما املعني  باإلخالء  وتزويدهم بسكن بدي  ماللـم  عليها 
سيم إىل مناطق  أو حقوق امللكية  أو خط  التنمية احلضرية و لق. وجيب أن تورا قوان  التق

بالتشاور وبالتشارك ما األطراف املتضررة بشك  مبالـر  وجيـب أن جيـري تقييمهـا مـن حيـث       
تأثئها على الل ات املهمشة أو املستضعلة. وينب ق توفئ التـدريب ألي مسـؤول  مشـارك  يف    
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احلق يف السكن بشأن معىن احلق يف السكن وسـب  تطبيقـ    إ ارة القوان  أو السياسات املرتبطة ب
 يف املناطق ااارعة ملسؤوليتهم.

أما إ ماا احلق يف السكن الاللـق واحلقـوق ذات الصـلة بوصـلها عناصـر حيويـة  اخـ          - 67
قانون املناطق احلضرية فهو يتطلب أيضًا  عمًا مؤسسيًا. وميكن حلكومات املدن  وجلان حقوق 

جو ة يف املدن  وأمناء املظـامل  ومواثيـق حقـوق اإلنسـان  واسـتراتيةيات اإلسـكان       اإلنسان املو
صـنا القـرار   لالقانونية الس تشم  أليات للرصد واملسـاءلة أن تـؤ ي  ورًا هامـًا يف تعزيـز عمليـة      

مراعية للحقوق  مبا يكل  إمكانية الوصول إىل العدالة ويكلـ  عـدم ااهـ  حقـوق اإلنسـان يف      
 القرار.عملية صنا 

وميث  ألوي  املناطق احلضرية أحد جما ت القانون والسياسة العامة ارامة الـس أمهلـت يف    - 68
ــان كــثئة لــدى اســتعرا  حقــوق اإلنســان واملســاءلة. فســ    رعان مــا تصــبن احلقــوق ومهــًا  أحي

ملناطق تتمالى السياسة املالية معها. وتتطلب احلوكمة والتموي  القالمان على احلقوق يف ا مل إن
احلضــرية إعــا ة توجيــ  املســاءلة الدميقراطيــة قيــث تشــم  السياســة املاليــة. ويــتع  حتويــ  بــؤرة  

ن ون واملقـاول واملسـتثمر  –التركيز من مصاا أول ك الذين حيد ون األولويات ا قتصـا ية عـا ة   
 األساسية.إىل مصاا أول ك ايتاج  إىل السكن الاللق واادمات  -ولركات األعمال 

اإلســكان والــملامج عــن سـؤولية  إســنا ها امل عنــد حلكومــات الوطنيـة اوجيـب أن تضــمن   - 69
املــوار  الالزمــة للوفــاء بالتزاماهتــا يف جمــال  أن تتــوافر لألخــئة ذات الصــلة إىل حكومــات املــدن 

مج ســوء اإل ارة واللســا  يف قطــي  الــملا مســال  حقــوق اإلنســان. وينب ــق أيضــًا أن ُينظدــر إىل  
وتنليذها وتنظيمها وأن ُتعالدج بوصلها من مسال  حقوق اإلنسان  وبوصلها انتهاكًا  لتزامات 

 احلكومات بتوظيس احلد األقصى من املوار  املتاحة إلعمال احلق يف السكن الاللق.
وتعتقــد املقــررة اااصــة أن مــن األمهيــة مبكــان أيضــًا أن ُينظدــر يف أليــات خمتللــة إلعــا ة   - 70
ثئًا مـا يكـون   فكـ ا التموي  واستر ا  التكاليس يف املدن  من وجهة نظـر حقـوق اإلنسـان.    توزي

 (39)اإلنلاق على األماكن العامة وارياك  األساسية واملرافـق الترفيهيـة واألنشـطة الثقافيـة واللنيـة     
لدـ   للالدة األسر املعيشية األوفر حظًا على حساب احتياجات األغلبيـة السـاحقة. وينب ـق أن ُتك   

ميسورية أسعار املساكن املستأجرة واملياه والصرف الصحق والكهرباء لتكون يف متناول األسـر  
املعيشية املنخلضة الدخ   بدً  من استر ا  التكاليس املبالرة. وجيب أن ُينظهم مقـدمو خـدمات   

رياكـ   اإلسكان وارياك  األساسية من القطاع ااا  على  و يتوافق ما واقـا أن املسـاكن وا  
األساسية غالبًا ما تعام   معاملة السـلا األساسـية  إ  أهنـا حقـوق أساسـية مـن حقـوق اإلنسـان         

__________ 

 .68-65  اللقرات A/HRC/23/24لالطالع على مناقشة عن احلرية اللنية واألماكن العامة  انظر الوثيقة  (39) 
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تتطلــب إجــراء تعــديالت كــبئة علــى منــاذا األعمــال التةاريــة الســالدة. وقــد ثبــت أن التســعئ 
ل فعــا ألســر املعيشــية املنخلضــة الــدخ   علــى ســبي  املثــال  منــوذا    لالــدة ااملعــدَّل للخــدمات ل

ــى الســكن و     ــت نلســ  احلصــول عل ــاه والصــرف الصــحق   خــدمات لألعمــال ييســر يف الوق املي
وثبتت أيضًا فعالية مراجعـة حسـابات    .(٤0)دالف ذلك يتعذر احلصول عليهاوالكهرباء الس قد 

حتصي  اإليرا ات على مستوى املدن مـا  تواُفق الضرالب القالمة على حقوق اإلنسان يف رمان 
 .(٤1)ق احلد األقصى من املوار  املتاحة من أج  إعمال احلق يف السكنا لتزامات بتطبي

لحــق يف الســكن الاللــق ل باألمهيــة القصــوىويف ايــا هــذه ا ــا ت  حيقــق ا عتــراف  - 71
جمموعة كبئة من قـوان  وسياسـات املنـاطق احلضـرية ويقـدم إطـارًا مشـتركًا للقـيم         يف ا تساق 

الالزمة لتوجي  صانعق القرار على ايا مستويات احلكومـة  ويف طاللـة مـن ا ـا ت والـملامج      
 .ةاحلضري للتنميةحقوقية جديدة عم  املختللة  من أج  حتقيق هدف مشترك وخطة 

 
 والتوصياتا ستنتاجات   –خامسًا  

  ميكن ببساطة للتوسا احلضري يف طريق  احلا  أن يدوم. فـإن غالبيـة السـكان يف     - 72
املدن يف ايا أ اء العامل تعاين من عدم املساواة اجلسيمة  ويعـيش كـثئون منـهم يف ظـروف     

يف وســكنية بالســة أو غــئ ميســورة التكللــة  عررــة لعمليــات اإلخــالء القســري والتشــر    
تمر علــى ســالمتهم وأمنـهم. ومازالــت املاليــ  تنتقــ  إىل املـدن قثــًا عــن اللــر    خـوف مســ 

واادمات وعن حياة أفض . ويف الوقت نلس   مازالت قلة خمتارة تكـدس الثـروة والسـلطة    
. وقـد أصـبن الت ـيئ    واملسـاكن مبستويات مذهلة  من مصـا ر مـن بينـها املضـاربة باألرارـق      

فرصة أساسية للتوص  إىل طريـق جديـد لألمـام  طريـق يكمـن يف        زمًا. وميث  املول  الثالث
 صلب  احلق يف السكن الاللق.

وميكن حلقوق اإلنسان أن ُتحِدا ت يئًا حتوليًا. وقد حد  هذا التقرير قدرهتا اراللـة   - 73
يف الســياق احلضــري. فــإن أي إطــار حلقــوق اإلنســان فيــ  احلــق يف الســكن الاللــق كإحــدى  

جيـا  مـدن مسـتدامة    إل  أن يوفر ا تساق والتراب  اللذين تشتد احلاجـة إليهمـا   ركالزه  ميكن
رليســيًا يف أي مدينــة ويــؤ ي  ورًا  مكونــًالـاملة للةميــا للالــدة الكــ . ويشــك  اإلســكان  

__________ 

 (٤0) Roger D. Colton, ”Prepayment utility meters, affordable home energy, and the low income utility 

consumer“, in Journal of Affordable Housing and Community Development Law, vol. 10, No. 3 (Spring 

2001.) 
ــر  (٤1)  ــى  ”Center for Economic and Social Rights, ”Advancing tax justice through human rightsانظـ ــاح علـ . متـ

www.cesr.org/article.php?id=1694  ــ  يف (. انظــر أيضــًا املنشــور  2015أب/أغســطس  26)مت ا طــالع علي
 .Advancing Tax Justice through Human Rights: Opportunities and Strategiesاملقب : 
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هشة  وتقـا علـى الـدول واحلكومـات      أوراعًامركزيًا يف حياة املهمش  أو الذين يواجهون 
ــية    ــة التزامـــات أساسـ ــكن الاللـــ   بايليـ ــن تنحيـــة مســـألة    تعزيـــز احلـــق يف السـ ق. فـــال ميكـ

 جانبًا. اإلسكان
وسيقتضق األخذ باحلق يف السكن الاللق كإطار ألي خطة جديدة للتنميـة احلضـرية    - 7٤

أن يؤخــذ بأفكــار وهنــج خالقــة ومبتكــرة. فهــو يتحــدى الطرالــق الــس  كــم دــا  واملســال      
املوار   وطبيعـة القـوان  والسياسـات والـملامج الـس      واملصاا الس توىل األولوية  وقصيص 

أي جهــة  وييســر مشــاركة  ِقب ــ  جيــري ورــعها. وهــو حيــد  أي جهــة قضــا للمســاءلة مــن  
املهمش  يف اقاذ القرارات الس تـؤثر علـى حيـاهتم تـأثئًا جـذريًا  وحيـد  ااطـوات الالزمـة         

 ةاحلضــري للتنميــةة جديــدة للتنليـذ. وهــذا الــدرب غــئ مطــروق  ولكــن ورـا خطــة حقوقيــ  
 .للمضق قدمًاالطريق  هو
قالمـة  خطة جديدة للتنميـة احلضـرية    بوراويف هذا السياق  توصق املقررة اااصة  - 75

ركالزهـا. وأي خطـة حقوقيـة     إحـدى على حقـوق اإلنسـان  يكـون احلـق يف السـكن الاللـق       
مـات حقـوق اإلنسـان سـتوفر     للتنمية احلضـرية دـا إلـارة مسـتمرة إىل قـوان  ومعـايئ والتزا      

 ا تساق وتوجد هدفًا مشتركًا  موعة القضايا املقرر تناورا يف املول  الثالث.
 :على النحو التا ااطة احلقوقية للتنمية احلضرية  توراوتوصق املقررة اااصة أن  - 76

 تـوفئ رـدف التنميـة املسـتدامة املقتـرح بشـأن       1-11أن تسهب يف ال ايـة   )أ( 
لته الســ  اكن الاللــق للةميــا وتبلورهــا وتعطيهــا معــىن  علــى أن تضــمن يف الوقــت نلســ  صــ

 )احليوية با لتزامات الدولية امللزمة حلقوق اإلنسان
أن تنص بوروح على املسؤوليات الواقعة على احلكومات الوطنيـة وايليـة    )ب( 

ــًا للواملشـــتركة بينـــها ب ـــر  كلالـــة إعمـــال احلـــق يف الســـكن ال   ــانون الـــدو  اللـــق وفقـ قـ
 )اإلنسان حلقوق

ــدولي         )ا(  ــاون واملســاعدة ال ــق بالتع ــا يتعل ــدول فيم أن تورــن مســؤوليات ال
واألنشطة الس تتةاوز احلدو  اإلقليمية الس تؤثر على احلق يف السكن الاللق يف املـدن. ويف  

والوكا ت اإلمنالية ة هذا الصد   ينب ق أيضًا أن تورَّن مسؤوليات املؤسسات املالية الدولي
 )الدولية واملنظمات
وأســواق القطــاع ااــا  اجلهــات اللاعلــة اااصــة أن تلتــزم بتعزيــز تنظــيم  ) ( 

يتسق ما ا عتراف بالسكن كحق من حقوق اإلنسان. وعلى وج  ااصو   ينب ـق أن   مبا
وتـرك البيـوت   وا ستيالء علـى األرارـق  واملضـاربات       ُتتَّخ ذ تدابئ ملنا اإلخالء القسري
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لذلك(. وينب ق أن تنظم  استخدامها خالفًا ويكون من املمكنمهةورة )لتصبن أو األرارق 
    اعـق رـا    للحيلولـة  ون حـدوا تقلبـات    املعنيـة باإلسـكان   سواق واملؤسسات املاليـة األ
 )اإلقرا  ا حس وأزمات الرهون العقارية  كتلك الس ُله د ت يف السنوات األخئةملنا و

ــة مــن املشــاركة والتواصــ       (ـ)ه  أن اســد خــملات ســكان املــدن  وتنشــق عملي
املستمرين و  سيما ما أول ك الـذين يلتقـرون حاليـًا إىل السـكن الاللـق. وينب ـق أن ُتكلدـ         
إمكانية الوصول إىل العدالة فيمـا يتعلـق جبميـا جوانـب احلـق يف السـكن الاللـق. وينب ـق أن         

اإلنسان  وأمناء املظامل  وهي ات حقـوق اإلنسـان األخـرى      تشارك بلعالية مؤسسات حقوق
 )يف تعزيز ومحاية احلق يف السكن على مستوى املدن

أن تركــز علــى القضــاء علــى اإلقصــاء ا جتمــاعق وعــدم املســاواة والتمييــز  )و( 
بوصــلها انتــهاكات حلقــوق اإلنســان وأن حتــول  ون اــر  ووصــم األلــخا  علــى أســاس   

وينب ق أن تعالدج ااملات وا حتياجات السكنية اااصة جلميا املهـاجرين  ورعهم السك . 
 )والنازح  واأللخا  ذوي اإلعاقة والنساء واألطلال والشباب يف احلا ت ارشة

 مأن تكل  إ ماا احلق يف السكن الاللق وغئه من حقوق اإلنسان بوصـله  ( ز) 
امج احلضرية  مبـا يف ذلـك السياسـة املاليـة     عناصر رليسية يف ايا القوان  والسياسات والمل

 وقصيص املوار  وإ ارة األرارق)
أن تلتزم بقوة بالقضاء على التشر  وحـا ت اإلخـالء القسـري  بوصـلهما      )ح( 

 )انتهاك  من أخطر ا نتهاكات املنهةية للحق يف السكن الاللق يف املدن
عيشية  مبا يف ذلـك ايـا سـكان    أن تلتزم بتوفئ أمن احليازة جلميا األسر امل )ط( 

املستوطنات غئ الرعية. وينب ق أن ُتـدر ا مبالـرة املبـا ت التوجيهيـة املتعلقـة بـأمن احليـازة        
  اللـرع ثانيـًا(  و  سـيما فيمـا يتعلـق بتعزيـز خمتلـس ألـكال         A/HRC/25/54للقراء احلضـر ) 

الوظيلـة   وتعزيـز   واقـا اللعليـة  الـس ميكـن تطبيقهـا يف امل   احليازة  ما إيـالء األولويـة للحلـول    
 )الوصول إىل العدالة وكلالة إمكانية  أمن احليازة للمرأة وتعزيز للممتلكات ا جتماعية 
جيـــب أن يتضـــمن تنليـــذ أي خطـــة حقوقيـــة للتنميـــة احلضـــرية املقتضـــيات    )ي( 

 األساسية التالية حلقوق اإلنسان:
أهداف وجـداول   أن تكون ل على   لتزام بإعمال احلق يف السكن الاللق ا ‘1’ 

 زمنية وارحة ملا يلق:
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 احلد من التشر  والقضاء علي  يف هناية املطاف) )أ(  
 رمان أمن احليازة ومنا ايا عمليات اإلخالء القسري) )ب(  
 الكاملة لسكان املستوطنات غئ الرعية)  يةقانونالماية احلتوفئ  )ا(  
السـكن الاللـق للةميـا  مبـا يف ذلـك      رمان إمكانية احلصول على  ) (  

 سكان املستوطنات غئ الرعية)
قيام ايا مستويات احلكومة  بالتشاور ما أصحاب املصـلحة ومشـاركتهم    ‘2’ 

الكاملــة  بورــا اســتراتيةيات ســكنية تكــون متوافقــة مــا ااطــة احلقوقيــة   
ــدو  حقــوق اإلنســان  وتــدعمها مؤسســات     ــة احلضــرية والقــانون ال للتنمي

 ق اإلنسان)حقو
ورــا صــياغة وارــحة ملســؤوليات طاللــة اجلهــات اللاعلــة امللزومــة بتنليــذ   ‘3’ 

خطـــة حقوقيـــة للتنميـــة احلضـــرية  مبـــا يشـــم  ايـــا مســـتويات احلكومـــة  
واإل ارات املشــتركة بــ  القطاعــات  وا تمــا املــدين  ومؤسســات حقــوق  

 )ةوالدولي ةاملعنية الوطني ةاإلنسان  واجلهات اللاعلة اااص
استخدام مؤلرات قالمة على حقوق اإلنسان لرصد تنليـذ ااطـة احلقوقيـة     ‘٤’ 

ــى      ــدرجيق  عل ــالج التطــوير الت ــذ ونت ــة التنلي ــاس عملي ــة احلضــرية  لقي للتنمي
ــيس علــى جــو ة املســكن فحســب      الســواء. وينب ــق أن تركــز املؤلــرات ل

انــب ولكـن أيضــًا علـى إمكانيــة الوصــول إىل العدالـة فيمــا يتعلـق جبميــا جو    
احلق يف السكن الاللق  مبا يف ذلك أمن احليازة وعـدم التمييـز وا لتزامـات    

 ت املهمشةت ااه الل ااإلجيابية للحكوما
 


