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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالسكـن الالئق كعنصر من عناصر احلق              
يف مستوى معيشي مناسب وباحلـق يف عدم التمييز يف هذا الـسياق،            

  راكيل رولنيك

  موجز    
تقدم املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقـوق               
وهي، يف هذا التقرير، تفّصل القول يف مفهوم أمن احليازة بوصفه مكوناً            . ١٥/٨ اإلنسان

وخلفية املوضوع هي األزمة العاملية املتعلقة بانعـدام        . من مكونات احلق يف السكن الالئق     
اإلخالء القسري، والتشريد الناجم عن   : أمن احليازة، اليت تتجلى يف أشكال وسياقات شىت       

واألمر جلي بني ماليني    . الطبيعية والرتاعات، واالستيالء على األراضي    التنمية، والكوارث   
وتبحـث املقـررة    . سكان احلضر الذين يعيشون حتت رمحة ترتيبات حيازة غري مأمونة         

اخلاصة التوجيهات الواردة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، طارحةً أسئلة عن التزامات            
وتدرس ترتيبات احليـازة الكـثرية املتاحـة،        . احليازةالدول الدقيقة املتعلقة بتحقيق أمن      

امللكيـة  : والتركيز السائد يف السياسة واملمارسة على شكل واحد من أشكال احليـازة           
.  خمتارات من حتديات عملية وسياساتية تتعلق بتأمني احليازة        وتبحث أيضاً . الفردية املطلقة 

 حقوق اإلنسان احملددة والـشاملة وإىل       وختتم تقريرها بالتأكيد على احلاجة إىل املزيد من       
  .توجيهات عملية بشأن أمن احليازة
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  حتديد السياق: مقدمة  -أوالً  

  أزمة انعدام أمن عقاري عاملية  -ألف  
فاحلصول على مساكن وأراض    . م أزمة انعدام أمن احليازة العاملية قبضتها علينا       ُتحِك  -١

الئق؛ وال يزال ماليني الناس     آمنة شرط ال بد منه لتحقيق الكرامة اإلنسانية ومستوى معيشي           
مهددين بالطرد يومياً، أو يعيشون ظروفاً يغلب عليها عدم الوضوح وميكن فيها للسلطات أو              

  .اجلهات الفاعلة اخلاصة أن تعترض على وضعهم العقاري يف أي وقت
واإلخالء القـسري أبـرز مظاهرهـا       . وتتجلى األزمة يف أشكال وسياقات شىت       -٢

 التنميـة، والكـوارث الطبيعيـة        مشاريع  التشريد الناجم عن   رها أيضاً ومن مظاه . وأفظعها
والرتاعات، واالستيالء على األراضي، وتزايد سكان احلضر الذين يعيـشون حتـت رمحـة              

  .ترتيبات عقارية غري آمنة يف العامل أمجع
ونظراً إىل عدم وجود إحصاءات عاملية عن عدد عمليات اإلخالء القسري، تؤكـد               -٣

ت بعض املنظمات للحاالت املبلغ عنها، وكذا البالغات الواردة على املقررة اخلاصة،            تقديرا
فمركـز حقـوق    . أن تلك العمليات تقع يف كل مكان، ويتضرر منها ماليني الناس سنوياً           

 اإلخـالء   بـسبب اإلسكان وحاالت اإلخالء، على سبيل االستدالل، قدر عدد املتضررين          
اآلثار الـسلبية املترتبـة علـى        .)١(٢٠٠٨-١٩٩٨لفترة   مليون شخص يف ا    ١٨  بالقسري  

اجملتمعات احمللية، وخيلـف وراءه     مما يؤدي إىل تزايد الفقر وتدمري       ،   متعددة اإلخالء القسري 
  .ماليني الناس يف ظروف متردية للغاية

ـ  بـسبب    وهناك العديد من الناس اآلخرين الذين يرتحون عن مواطنـهم           -٤ شاريع امل
 تضرروا من هذه املشاريع      مليون شخص سنوياً   ١٥جاء يف أحد التقديرات أن      قد  و. اإلمنائية

وتعد االستعدادات لألنشطة الكربى مصادر إضـافية النعـدام األمـن           . )٢(يف العقد األخري  
  .)٣(واإلخالء القسري

__________ 
ومفوضية األمم املتحـدة  ) موئل األمم املتحدة(وردت يف تقرير برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية          )١(

. ١ ، ص)٢٠١١" (Losing Your Home: Assessing the Impact of Eviction"السامية حلقوق اإلنـسان  
 شـبكة حقـوق     -التحالف الدويل للموئل    : وللوقوف على بيانات وحاالت مبلغ عنها أخرى، انظر مثالً        

 Struggling against Impunity: The Annual Report of Findings from the HIC-HLRN "األرض والسكن 

Violation Database) "٢٠١٢.( 
)٢( M. Cernea, “IRR: an operational risks reduction model for population resettlement”, Hydro Nepal: 

Journal of Water, Energy and Environment, vol. 1, No. 1 (2007), p. 36. 
 . A/HRC/13/20انظر  )٣(
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وتؤدي الرتاعات والكوارث الطبيعية، مبا فيها تلك اليت تتفاقم بفعل تغري املناخ، إىل               -٥
 مليـون شـخص يف      ٢٦ أكثر من    اًفقد شرد داخلي  . ، وقد تقوض أمن احليازة    د أيضاً التشري
 ١٥ بسبب الرتاعات املسلحة أو العنف أو انتهاكات حقوق اإلنسان، وزهـاء             ٢٠١١ هناية

  .)٤(مليون شخص بسبب الكوارث الطبيعية
ة، والتعمري،   يف عمليات التنمي    بالغاً ويؤثر االقتصاد السياسي لقطاع العقارات تأثرياً       -٦

وتقوض املضاربة العقارية، وشراء األراضي بأعداد كبرية يف املناطق الريفية، ومها           . واإلسكان
. )٥(عمليتان يغلُب عليهما عدم الشفافية وسوء التدبري، احلقوق العقارية وأسباب الرزق احمللية           

 رئيسة تدفع إىل    اجلفاف وغريه من أشكال تغري املناخ، عوامل      فضالً عن   وتعد هذه األنشطة،    
اهلجرة إىل املدن، حيث يغلب عدم وجود األراضي املالئمة واملساكن الالئقة للوافدين اجلدد،            

ويـؤثر  . وبناء عليه، يقيم هؤالء الناس يف مساكن ومستوطنات غري آمنـة          . سيما الفقراء  ال
  .)٦( يف أمن احليازة واضحاًالتعمري العشوائي املفضي إىل التهميش تأثرياً

، فقد   باطّراد طابع التسليع    إىل أن األراضي الريفية واحلضرية بدأ يغلب عليها        ونظراً  -٧
أضحت موضع نزاعات ال تفتأ تتعاظم، األمر الذي كان له عواقـب وخيمـة، خاصـة يف        

ويتزايد ضغط السوق على مستوطنات ذوي      . االقتصادات الناشئة على سبيل املثال ال احلصر      
 احلضرية بفعل احلركية اليت تعتمل فيها واليت تقترن بفك القيود عن            الدخل احملدود يف املناطق   

أسواق العقارات، وذلك يف سياق عاملي يتسم بعدم قدرة الفئات ذات الدخل احملدود علـى               
واجملتمعات احمللية مهددة مبصادرة مساكنها، وال حيظى باحلماية حقها         . احلصول على مساكن  

  .ازةيف السكن الالئق، ومنه أمن احلي

  قياس حجم املشكلة وتقييمه -من املتضرر من انعدام أمن احليازة   -باء  
انعدام أمن احليازة ظاهرة عاملية؛ ومع ذلك، فإن تقييم طبيعة املـشكلة وحجمهـا                -٨

، ألن أمن   )٧(يصطدم بعقبات شىت لتعريفها، وقياسها، إضافة إىل عدم توفر بيانات دقيقة عنها           

__________ 
 Global Overview 2011: People Internally Displaced by Conflict and، مركز رصد التشرد الـداخلي  )٤(

Violence (Geneva, 2012), p. 8    ،؛ مركز رصـد التـشرد الـداخليGlobal Estimates 2011: People 

Displaced by Natural Hazard-induced Disasters (Geneva, 2012), p. 4. 
 K. Deininger et al., Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable andانظـر   )٥(

Equitable Benefits? )  ،٢٠١١البنك الدويل.( 
إدارة . ٢٠٥٠ يف املائة من سكان العامل سيقطنون املناطق احلضرية حبلول عام            ٦٧تبني إسقاطات اخلرباء أن      )٦(

 .World Urbanization Prospects, the 2011 Revision (2012)الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 
 R. Sietchiping et al., “Monitoringانظر، على سبيل املثـال،  .  مثة مبادرات قليلة لقياس أمن احليازةلكن )٧(

tenure security within the continuum of land rights: methods and practices” حبث أعد ملؤمتر البنك ،
 .٢٠١٢بريل أ/ نيسان٢٦-٢٣الدويل السنوي بشأن األرض والفقر، واشنطن العاصمة، 
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 على السياق السياسي واالقتـصادي  يعتمد أساساً، وهو   ق، جزئياً احليازة مسألة تصور وتطبي   
  .والثقايف، إضافة إىل كونه مسألة قانونية

وتعد املستوطنات العشوائية واملبنية جبهود ذاتية، يف إطار ظروف سـكن مترديـة،               -٩
الوحيـدة   مدن كـثرية، القنـاة    إذ إهنا متثل اليوم، يف    .  النعدام أمن احليازة    جداً  بارزاً عنواناً

َتبّين أن حماوالت قياس حجم هـذه       قد  و. األوسع لتوفري األراضي واملساكن ملعظم السكان     
 ، ونظراً آنفاًاملستوطنات ومستوى انعدام أمن احليازة فيها تطرح مشكلة لألسباب املذكورة           

  . لتنوع املستوطنات الشديد وخصائص احليازة يف خمتلف البلدان واملناطقأيضاً
بيانات عـن  ) موئل األمم املتحدة(امج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية   وقدم برن   -١٠

وقـدرت إحـدى    .  العبارة اليت اعتمدها لتعريف تلك املستوطنات      وهي،  "األحياء الفقرية "
 مليـون نـسمة يف      ٩٢٤  بحدة عدد سـكان األحيـاء الفقـرية         دراسات موئل األمم املت   

غري . )٩(٢٠١٠ليون نسمة وفق تقديرات عام       م ٨٢٨؛ وكان هذا العدد يبلغ      )٨(٢٠١١ عام
 ؛، أمـن احليـازة    ٢٠١٠ مل تراع، حىت عام      قياسات موئل األمم املتحدة لألحياء الفقرية     أن  
أمن احليـازة يف املنـاطق   مدى انعدام فإن الرقم األخري ال يقدم سوى فكرة بسيطة عن         لذا،

ـ     . )١٠( يف الوقت احلاضر   احلضرية نقح املتعلـق بغايـة حتـسني       وباملثل، ال يشمل املؤشر امل
ومـع أن   . )١١(أمن احليازة ) دال-٧( مليون شخص من سكان األحياء الفقرية        ١٠٠ معيشة

السؤال الذي ال يزال مطروحاً هو معرفة املـدى الـذي           هذه الغاية احملددة قد حتققت، فإن       
ومن .  العاملهذه النتيجة الوضع احلقيقي لألحياء الفقرية واملستوطنات العشوائية يفتعكس فيه  

عدم أمن احليازة، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية        /إجياد أدوات فعالة لقياس أمن    القضايا امللحة   
  .٢٠١٥يف الفترة اليت تلي عام لأللفية وجدول أعمال األمم املتحدة للتنمية 

 فكثري من .  املثال الوحيد على انعدام أمن احليازة      البتةوليست املستوطنات العشوائية      -١١
، الالجئون واملشردون داخليـاً ومن هؤالء  :)١٢( غري آمنة أوضاعاًيعيشوناألفراد والفئات قد  

املتضررون من الرتاعات والكوارث وتغري املناخ أو املهددون هبذه العوامل؛ ومن يعيشون على         
أراض بور أو املتضررون من مشاريع التنمية؛ واملقيمون يف مستوطنات عشوائية؛ ومن حيتلون             

سندات قانونية أو ليست لديهم هذه      / مثينة؛ واملستأجرون الذين لديهم عقود استئجار      اضيأر
__________ 

)٨ ( UN-Habitat, Slums of the World: The Face of Urban Poverty in the New Millennium? (2003), p. 24. 
 .٣٣، ص )٢٠١١ (سد الفجوة احلضرية: ٢٠١٠/٢٠١١حالة مدن العامل موئل األمم املتحدة،  )٩(
 .املرجع نفسه )١٠(
كان املؤشر األصلي نسبة األسر اليت تنعم       (رية  املؤشر املنقح للغاية هو نسبة سكان احلضر القاطنني أحياء فق          )١١(

 Claiming the Millennium Development Goals: A Human Rights Approach (United). بأمن احليازة

Nations publication, Sales No. E.08.XIV.6) , p. 40. 
 من مسامهات املنظمة الدولية     وأفادت)  أدناه ١٨انظر الفقرة   (ُوضعت هذه القائمة يف اجتماع فريق اخلرباء         )١٢(

الـدفاع عـن الـسكن      "، ومحلة   )www.helpageusa.org/older-womens-land-rights(ملساعدة املسنني   
 ".االجتماعي
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العقود أو السندات، يف مستوطنات غري عشوائية أو يف ظروف رمسية، يف املنـاطق الريفيـة                
واحلضرية؛ واملهاجرون الداخليون والدوليون؛ واألقليات؛ والرّحل؛ والفئات املتضررة مـن          

الـذين  يز الطبقي؛ والفقراء، وغري املالّك؛ والعاطلون عن العمل أو األشخاص           الوصم أو التمي  
؛ واملؤاكرون؛ والعمال املستَرقّون؛ وغريهم من الفئات املهمشة، مثـل    ُيظلهم ليس هلم سقف  

نقص املناعة البشرية؛ واألطفال؛ والشعوب األصلية؛ والفئات الـيت      َحَملة فريوس   املعوقني أو   
  . على أراض؛ وحىت آحاد املالّكلديها حقوق عرفية

 ومن بني هؤالء مجيعهم، تعاين النساء أكثر من غريهن ألنه يـتعني علـيهن غالبـاً                 -١٢
ويف الغالب األعم، ال متلـك      . االعتماد على الرجال للحصول على مساكن وعقارات آمنة       

ة أو التعليم املسّنات والنساء الالئي يعشن مبفردهن، على وجه اخلصوص، الصالحيات القانوني   
  .أو املوارد املالية الكافية للدفاع عن أمالكهن

وإذا كان يبدو أنه ال أحد يتمتع باحلماية التامة من انعدام أمن احليازة، فمن الواضح                 -١٣
  . يتحملون وطأة انعدام األمن أكثر من سواهمأن أفقر الناس وأشدهم هتميشاً

  أمهية أمن احليازة  -جيم  
ن ، إىل املقررة اخلاصة املعنية بالـسك      ١٥/٨اإلنسان، يف قراره    طلب جملس حقوق      -١٤

 والتحديات والعقبات اليت تعترض إعمال احلق يف الـسكن          الالئق أن حتدد أفضل املمارسات    
 العامة  النبذةوقد أثبتت   . ، وتكشف الثغرات يف جمال احلماية يف هذا الصدد         تاماً الالئق إعماالً 

  .اسي أمام إعمال احلق يف السكن الالئق هو انعدام أمن احليازةأعاله أن التحدي األسالواردة 
فما الفائدة . وُيّدعى أن انعدام أمن احليازة يلغي مجيع جوانب السكن الالئق األخرى          -١٥

-، وميسور التكلفة، ومناسب من الناحية الثقافيـة         من أن يكون للمرء سكن مستقل متاماً      
؟ ويف الوقت    باإلخالء يومياً   إن كان مهدداً   - ئقوهذه أمثلة على بعض خصائص السكن الال      

أو إدارة األراضي أو    التهيئة العمرانية   نفسه، من املؤكد أن أي مبادرة سكنية، سواء يف سياق           
مشاريع التنمية، أو عند التعامل مع احتياجات إعادة البناء بعـد الرتاعـات أو الكـوارث،                

لك أن منع احلـصول علـى األراضـي         أضف إىل ذ  . ستكون هلا عواقب على أمن احليازة     
من مـصادر    مصدر   وهو أيضاً .  يف الرتاعات عرب التاريخ     أساسياً واملساكن اآلمنة كان سبباً   

  .االقتصادية - لتنمية االجتماعيةااإلمالق وإحدى العقبات اليت تعترض 
وعلى العكس من ذلك، مىت توفر السكن اآلمن أو األرض اآلمنة، كانت إمكانات               -١٦
وتويل األسـر   . )١٣(وهو أمر معترف به عاملياً     -ي االجتماعي والتقدم االقتصادي هائلة      الرق

فهو مينح الناس الثقة فيما ميكن أن يفعلـوه بأراضـيهم           . واألفراد أمهية كبرية ألمن احليازة    
__________ 

، املعروف باسم جدول أعمال املوئل، واحلملـة        )١٩٩٦(انظر إعالن إسطنبول بشأن املستوطنات البشرية        )١٣(
 .١٩٩٩ األمم املتحدة يف عام العاملية ألمن احليازة، اليت أطلقها موئل
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 ما يكفل تلقي اخلـدمات      وغالباً. ومساكنهم؛ ويوفر هلم احلماية من أن متتد إليهم يد الغري         
وهو أسـاس   . كما يعزز الفرص االقتصادية   . اقات العمومية ويزيدها وميكّن منها    واالستحق

ومن الواضح أن األمر ليس مسألة حقوق إنسان        .  ومحايتها من العنف   لتمكني املرأة اقتصادياً  
  .فقط، بل مسألة تنمية أيضاً

  دراسة أمن احليازة  -دال  
    ، حىت هناية واليتها، لقـضية      من اهتمامها  قررت املقررة اخلاصة أن تركز كثرياً       - ١٧

         ٢٠١٢ويعكس هذا التقرير جماالت البحث اليت أوصـت هبـا يف عـام              . أمن احليازة 
 /www.ohchr.org/EN/Issues :يرد بعضها يف دراستني يفضي إليهمـا الـرابط التـايل          (

Housing/Pages/StudyOnSecurityOfTenure.aspx .(اخلاصـة   ، حتدد املقررة   أوالً  الفرع ففي 
، تصف نظم   ويف الفرع ثانياً  . السياق العام الذي يؤثر يف أمن احليازة، واألمهية البالغة للمسألة         

احليازة وترتيباهتا املوجودة يف العامل أمجع، إضافة إىل السياسات واملمارسات املتعلقـة بـأمن    
حلقوق اإلنـسان، ويف    ، تقّيم اإلرشادات الواردة يف القانون الدويل        ويف الفرع ثالثاً  . احليازة

. األطر القانونية الوطنية واإلقليمية، وما يتعلق بذلك من سوابق وأطر حوكمة عاملية أخـرى             
، تسلط الضوء على بعض التحديات الرئيسة املتصلة بأمن احليـازة، مـربزةً          ويف الفرع رابعاً  

  .شديدة التعقيد من تقدمي أجوبة هنائية عن قضايا اجملاالت اليت حتتاج إىل مزيد حبث بدالً
. ٢٠١٢ إىل ثالث مشاورات عقدهتا املقررة اخلاصة يف عـام           ويستند التقرير أيضاً    -١٨

   مـن  مـشاركاً ٢٦سبتمرب، عقدت املقررة اخلاصة مشاورة، يف نـابويل، مـع     /ففي أيلول 
 /ويف تشرين األول  . تعمل يف جمال اإلسكان، والتخطيط العمراين، وحقوق اإلنسان       منظمات  

، منـهم    أيـضاً   مشاركاً ٢٦ لفريق خرباء، يف جنيف، مع       ، عقدت اجتماعاً  ٢٠١٢أكتوبر  
 إدارة األراضي، والتخطيط العمراين، وقانون حقوق اإلنسان ودعـاوى حقـوق            خرباء يف 

ويف الشهر نفـسه، عقـدت      . اإلنسان، وممثلون ملنظمات العمل اإلنساين واملنظمات احمللية      
لمـشاركني يف   تعرب عن شـكرها ل    تود أن   وهي   .املقررة اخلاصة مشاورة عامة يف جنيف     

وتتحمـل املقـررة    . ، ومشاركني آخرين، على مسامهاهتم النفيسة     )١٤(املشاورات املذكورة 
  .اخلاصة وحدها مسؤولية النص النهائي للتقرير

وتعتزم املقررة اخلاصة، يف حدود املوارد املتاحة، مواصلة استكشاف بعض القـضايا      -١٩
وتطمح إىل تقدمي تقرير هنائي عن أمـن        .  األوىل من البحث الذي أجرته     اليت برزت يف السنة   

  .٢٠١٤احليازة إىل جملس حقوق اإلنسان يف عام 

__________ 
: ميكن االطالع على قوائم املشاركني يف املشاورات ويف اجتماع فريق اخلرباء بالنقر على الـرابط التـايل                 )١٤(

www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/StudyOnSecurityOfTenure.aspx. 
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  حتديد احليازة وتأطريها  -ثانياً  

  تعريفات  -ألف  
بأمهيـة  االعتـراف   من  ة األرض والسكن،    حوار بشأن حياز  ال بد، عند إقامة أي        -٢٠

ويترتب على  . السياسية، والنظم القانونية املخصوصة املعمول هبا     السياقات الثقافية والتارخيية و   
اجلمع بني هذه اخلصوصيات اختالفات دقيقة يف الطريقة اليت تعـّرف هبـا املـصطلحات               

  .والعالقات
وجـاء يف   ". أمـسك "، الذي يعين    tenirمن الفعل الفرنسي    " حيازة"فأصل عبارة     -٢١

 أو مجاعات، باألرض، سواء     عالقة الناس، أفراداً  " هو   أن أمن احليازة  عليه  التعريف املتعاَرف   
، العـشوائية لكن هذا التعريف ال يعكس حقيقة نظم احليازة         . )١٥("أكانت قانونية أم عرفية   

ولعل ذلك راجع إىل أن سياسات حيازة األراضـي ُرمسـت يف            . املعتادة يف املناطق احلضرية   
  .سياقات ريفية

سياقات الريفية، يف هذا التقرير، ُيقصد باحليازة جمموعة        ولتوضيح أنواع احليازة يف ال      -٢٢
من العالقات بشأن السكن واألرض، تكّونت بواسطة قوانني تشريعية أو ترتيبات عرفيـة أو              

  .غري رمسية أو هجينة
ويعين أمن احليازة يف هذا التقرير حيازة أرض أو سكن يوفر األمن ويسمح بالعيش                -٢٣

بد   ال ذا كان التقرير ال يتناول حيازة األراضي إال بوصفها شرطاً         وإ. يف أمان وسالم وكرامة   
  . سواء كانت للسكن أو للزراعة- قضايا األرض تشابكمنه للسكن، فيجب اإلشارة إىل 

  نظم احليازة وفئاهتا  -باء  
حتدد نظم حيازة األراضي وأشكاهلا من ميكنه استغالل أرض أو سـكن أو مـوارد         -٢٤

حاول البعض تصنيف أشـكال     قد  و. ، وألي مدة، ووفق أي شروط     طبيعية والتصرف فيها  
  .املوجودةالترتيبات احليازة ونظمها قصد توضيح 

ج ضـمن نظـم حيـازة أوليـة،         ، أشري إىل أن مجيع فئات احليـازة تنـدر         أوالً  -٢٥
: وتنقسم قسمني رئيسني   -النظم القانونية، اليت ينص عليها القانون أو التشريعات          )أ( :وهي
الـنظم   )ب(احلقوق الفردية أو اجلماعيـة؛      حليازة اخلاصة والعامة، وميكنها أن تكفل       نظم ا 

العرفية، وحتيل إىل امللكية اجلماعية حلقوق استغالل األراضي وتوزيعها من طرف مجاعة هلـا              
النظم الدينية، اليت متلك السلطات الدينية أو تدير         )ج(؛  اًس اهلوية الثقافية أو تكونت ُعرف     نف

__________ 
، سلـسلة   "ة األراضي والتنمية الريفيـة    حياز"،  )الفاو" (منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة     "انظر مثالً  )١٥(

 .١-٣الفقرة ) ٢٠٠٢ (،٣حيازة األراضي 
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يف املنـاطق   توجد عـادة    ، اليت   العشوائيةنظم احليازة    )د(ها كل األراضي أو بعضها؛      وجبمب
تكون هجينة وتنشأ ملواجهة صعوبات النظم القائمـة لتلبيـة          كثرياً ما   احلضرية، وهي نظم    

  .)١٦(احتياجات املدن اليت تتوسع بسرعة وأسواق األراضي احلضرية
. ولية هذه عدد من فئات احليازة أو أشكاهلا     ويندرج يف كل نظام من نظم احليازة األ         -٢٦

 يف املـستوطنات    وقد تتعايش فئات حيازة عدة على نفس األرض، وهي حالة تتكرر كثرياً           
؛ )ملكية على الدوام  (امللكية الفردية املطلقة    : ما يلي وتشمل بعض الفئات الرئيسة     . احلضرية

ملكية لفترة حمددة، من    (ستأجر املسجل   ؛ والعقار امل  )ملكية مشروطة (وامللكية املطلقة املؤجلة    
والتأجري  ؛)تأجري أرض أو مسكن عمومي    (؛ والتأجري العمومي    ) سنة ٩٩٩بضعة أشهر حىت    

متلـك  (؛ وامللكية اجلماعية أو التضامنية، مبا فيها التعاونيـات          )تأجري ملكية خاصة  (اخلاص  
منظمـة غـري    ( اجلماعيـة    ؛ ووقف األراضي  )العقار تعاونية أو مجاعة ينتمي إليها املقيمون      

؛ وامللكيـة أو    ) وتشرف عليها نيابة عن اجملتمع احمللي       التكلفة حكومية تبين مساكن ميسورة   
  .)١٧(االستغالل العريف

احليـازة، علمـاً بأهنـا تبـسِّط،        والغرض من هذه الفروق املفصلة توضيح طبيعة          -٢٧
 ما تتعـايش  وكثرياً. احلاالت، األوضاع املعقدة على أرض الواقع، يف معظم       تعكس متاماً  وال

فرمبا كان  .  عندما تركَّب فئات احليازة القانونية على النظم العرفية        نظم قانونية متنوعة، مثالً   
 بوجـود    من أطياف ترتيبات احليازة وأشكاهلا، علمـاً       من املفيد فهم املسألة بوصفها طيفاً     

  .اختالفات ملحوظة بينها حسب السياق

  "العشوائيات"فهم   -جيم  
 أكثر ما تتجلى عنـدما يتعلـق األمـر          تتجلى القيود على الفروق املشار إليها آنفاً        -٢٨

 اصـطلح مبحاولة الوقوف على تنوع الترتيبات يف نظم احليازة غري الرمسية وجتسيده أو فيما              
  ".عشوائيات"على تسميته 

 شخصية، والعشوائيات مناطق وأحياء مشيدة جبهود شخصية، وارجتالية، وتدار إدارة  -٢٩
. وتتسم عادة ببنية حتتية وظروف سكن مترديـة       . وعشوائية، مببادرة من فقراء املدن أنفسهم     

، منها على   ، لكن مصطلحات أخرى كثرية تستعمل أيضاً      متداوالً" عشوائية"وأصبح مصطلح   
  ".فافيال"، و"مدن صفيح"، و"أحياء فقرية"سبيل املثال ال احلصر 

__________ 
 ,Geoffrey Payne and Alain Durand-Lasserve, “Holding on: security of tenure—types, policiesانظر  )١٦(

practices and challenges” .وميكن االطالع على الدراسة بالنقر على الرابط التايل:    
 www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/StudyOnSecurityOfTenure.aspx   . 

 .املرجع نفسه )١٧(
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 فئات شىت يعترف هبا بدرجات متفاوتة، أي إن وضـع           وتتفرع من فئة العشوائيات     -٣٠
وتشمل استغالل أو متلّك قطعة أرض أو سكن منظم أو          ". هجني"أو  " غامض"احليازة بشأهنا   

 مرخـصة ألرض أو سـكن   غري منظم على أرض عامة أو خاصة أو عرفية، وتقسيمات غري     
  .بغة رمسية أو ال اختذت صاًء، وأشكال شىت من ترتيبات التأجري، سواًمملوك قانون

ويـستعمل  .  بشأن أنسب مصطلح للداللة على هذه الترتيبات املختلفة        واجلدل قائم   -٣١
فهـو لـيس    .  بأنه يدرك قصوره   هذا التقرير مصطلح العشوائيات، ويعترف بانتشاره، علماً      

" يالطابع الرمس "  لئية خاطئة بني النموذج املهيمن       ثنا  يف التبسيط فقط، بل يعكس أيضاً      مغرقاً
أضـف  ). أدناه، العنوان هاء    انظر الفرع ثانياً  (والصبغة املعقدة لعمليات االستيطان احلضري      

، شأنه شأن مصطلحات أخرى متداولة، إحياءات سـلبية         "عشوائيات"إىل ذلك أن ملصطلح     
ولاللتباس الكامن يف وضعية هذه العشوائيات عدد من التداعيات السياسية والعملية           . عموماً

ويؤدي .  حقوق اإلنسان، ذلك أنه يترتب عليه عدم االعتراف بأهنا جزء من املدن            ويف جمال 
 يف القطاع اخلاص إىل اعتبـار العـشوائيات أو          واجلهات الفاعلة  بالسلطات احلكومية    غالباً

  .، األمر الذي يربر اإلخالء القسري أو إنكار احلقوقكلياً" غري شرعيني"ساكنيها 

  دية املطلقةأسبقية امللكية الفر  -دال  
رغم شيوع نظم حيازة شديدة التنوع، يف العقود القليلة املاضية، فإن معظم نظـم                -٣٢

: التخطيط العمراين، وإدارة األراضي، والتنمية، والنظم القانونية، متحورت على شكل واحد          
د وقام هذا التمسك بامللكية املطلقة على املذهب االقتـصادي الـسائ  . امللكية الفردية املطلقة  

  .املتمثل يف االعتماد على امللكية اخلاصة وقوى السوق
وبسبب ذلك، أصبح قطاع املال وسوق اإلسكان اخلاص، مقترنني بـدعم األسـر               -٣٣

الـيت  وأثرت املساعدة األجنبية    . لدفعها إىل االستدانة، اآلليتني الرئيستني لتوفري فرص للسكن       
وير متويل السكن املعتمد على قـوى الـسوق،          يف تط   شديداً  املنظمات الدولية تأثرياً   تقّدمها

ورغم بعض التنوع يف اخلربة يف سياسـات        . وحفز نشاط سوق اإلسكان يف البلدان النامية      
اإلسكان، اختارت جل البلدان تشجيع أسواق اإلسـكان وامللكيـة الفرديـة للمـساكن،          

لى ذلك يف وجت. وخصخصة برامج السكن االجتماعي، ورفع القيود عن أسواق متويل السكن     
السكن العمومي القرن املاضي تسعينات  اليت خصخصت يف ت املوجهة سابقاًمعظم االقتصادا

ففي كثري من تلـك     . على نطاق واسع، األمر الذي أدى إىل تغيريات جذرية يف بنية احليازة           
 يف املائة مـن جممـوع املـساكن         ٩٠البلدان، متثل املساكن اليت يقطنها مالكون أكثر من         

)A/67/286 ٦، الفقرة.(  
وُشجعت حكومات البلدان النامية على وضع برامج ملنح األفراد سـندات ملكيـة               -٣٤

األراضي بوصفها وسيلة لزيادة أمن احليازة؛ وليس هذا فحسب، بل لتيسري احلصول علـى              
أي حصول املرء    -واالفتراض الضمين هو أن أمن احليازة       . القروض الرمسية واحلد من الفقر    
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 ومن األمور اليت تؤثر يف املوضوع أيـضاً       . )١٨( يزيد االستثمار  - ات ملكية خاصة  على سند 
ادعاء وجود تالُزم مباشر بني ملكية العقارات والـوفرة يف الغـرب والنـدرة يف البلـدان                 

 منـذ   اء العامل أمجع ترتفع عموماً    وعليه، ما فتئت معدالت ملكية املساكن يف أحن       . )١٩(النامية
  .)٢٠(ضيمخسينات القرن املا

وتقلـص دعـم    . وقد تغلبت هذه العملية على األشكال الراسخة األخرى للحيازة          -٣٥
وكّرس انتشار  . )٢١(احلكومات لألشكال األخرى، مثل امللكية اجلماعية أو املساكن املؤجرة        

امللكية الفردية املطلقة على حساب ترتيبات حيازة أخرى انعدام أمن احليازة مقارنة جبميـع              
  .)٢٢(زة األخرىأشكال احليا

، منذ عهد قريب، حدود االستراتيجيات      باطّرادوأصبحت املؤسسات الدولية تدرك       -٣٦
 على إضفاء الصبغة الرمسية على أسواق األراضي احلضرية، واعترفت بوجـود            القائمة أساساً 

لكن هذا االجتاه مل يتخلل مجيع جماالت املمارسـة         . )٢٣(صكوك حيازة شىت ميكن استعماهلا    
 على امللكية الفرديـة     فبعض الوكاالت واحلكومات ال تزال تؤمن بالتركيز أساساً       . سةوالسيا

  .)٢٤( بأن نتائجها حمل جدلللعقار، علماً

  "سلسلة حقوق األرض"  -هاء  
التوترات القائمة يف سياسات التنمية واإلسـكان       األضواء على    الفروع أعاله    تسلّط  -٣٧

 -يازة على الصعيد العاملي، وترويج الشكل الوحيد        بني االعتراف بتعقيد وتنوع ترتيبات احل     

__________ 
 ). ١٩٩٣ (Housing: Enabling Markets to Workانظر البنك الدويل،  )١٨(
 Hernando De Soto, The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Failsانظر  )١٩(

Everywhere Else) ٢٠٠٠ .( 
 . A/67/286 وA/HRC/10/7انظر  )٢٠(
 من الدستور اليت مهدت السبيل أمام استحداث        ٢٧، عدلت حكومة املكسيك املادة      ، مثالً ١٩٩٢يف عام    )٢١(

واجملتمعات احمللية الزراعية، إلباحة خصخصة     ) ejidos(قطاع للسكن االجتماعي يتمثل يف األراضي املشاع        
 Willem Assies, “Land tenure and tenure regimes in Mexico: an. أراضـي القطـاع االجتمـاعي   

overview”, Journal of Agrarian Change, vol. 8, No. 1, p. 33. 
 ,Geoffrey Payne, “Urban land tenure policy options: titles or rights?”, Habitat Internationalانظر  )٢٢(

vol. 25, No. 3 .ًاحتاد املستأجرين الـدويل،  انظر أيضا “Affordable rental housing for the young: facts 

and news”وهي دراسة ميكن االطالع عليها بالنقر على الرابط التايل ،:    
 www.iut.nu/HabitatDay/2011/FactsNews_Daniela.pdf . 

 Robert M. Buckley and Jerry Kalarickal, eds., Thirty Years of World Bank Shelter: انظـر مـثالً   )٢٣(

Lending: What Have We Learned? (World Bank, 2006), pp. 30-31 . 
 . A/HRC/22/46/Add.2: انظر مثالً )٢٤(
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 -  بوصفه النموذج األمثل ألمن احليازة والتنمية االجتماعية       - امللكية املطلقة الرمسية واملسجلة   
  .االقتصادية

الشبكة العاملية  وتبدو هذه التوترات يف منوذج اقترحه يف األصل موئل األمم املتحدة و             -٣٨
سلسلة حقوق  "، ويسمى   )٢٥(، واستخدمته وكاالت أخرى منذئذ    لوسائل استغالل األراضي  

ومع أن اهلدف من السلسلة كان التعبري عن جمموع حاالت احليازة وتنوعها، فقد             ". األرض
إىل ) حقوق األرض غري الرمسيـة    ( يتجه من اليسار     ُوضحت برسم بياين خطي ُيظهر سهماً     

  . )٢٦()حقوق األرض الرمسية(اليمني 
بداية، قد يفسَّر وضع امللكية الفرديـة       . الرسم البياين اخلطي لقيود عدة    وخيضع هذا     -٣٩

بأنه يعكـس  )  بالصبغة الرمسية واصطباغاًأكثر أشكال احليازة أمناً(املطلقة يف طَرف السلسلة  
ويبدو أنه يشري إىل أن     . النموذج االقتصادي واإلسكاين املهيمن الذي ُبحث أعاله قبيل قليل        

املطلقة املسجلة نوع مثايل أو الغاية، رغم أن فئات أخرى كثرية يف نظم حيازة  امللكية الفردية   
 اجتماعية  ففئات احليازة تعكس سياقات   . أخرى توفر نفس املستويات الرفيعة من األمن والشرعية       

 وجوٌد  - امللكية الفردية املطلقة   -واقتصادية شىت؛ وعليه ال ميكن أن يكون لتلك الفئة املثالية           
اقع بوصفها الضمانة الوحيدة ألمن احليازة والطريق إىل التنمية االقتصادية، بل ينبغي أن             يف الو 

  . يف مجلة خياراتتكون خياراً
ومبعاجلة املسألة من حيث احلقوق غري الرمسية والرمسية، يعكـس الرسـم البيـاين                -٤٠

عتاد مناقشة حيازة   وكان من امل  . للسلسلة التفكري الثنائي الذي ختلل سياسات التنمية الدولية       
 بني ترتيبات احليازة القانونيـة      األراضي وحقوق األرض من جهة بعض أشكال الثنائية، مثالً        

ومن أشكال الثنائية األخرى التمييز بني فئات احليازة الشرعية وغري الشرعية أو            . )٢٧(والعرفية
؛ وتعد الفئات   ملسجلة رمسياً وُيقصد بالفئات الرمسية امللكية املعتمدة وا     ". غري الرمسية "الرمسية و 

  ".خارجة عن نطاق القانون) "سائر ترتيبات احليازة" (غري الرمسية"
 هبـا أو     رمسية أو معترفاً   - جزئياً - ما تكون    وقد ذُكر أعاله أن فئات احليازة غالباً        -٤١

قانونية، األمر الذي تظهر معه ظالل وتشكيالت من الشرعية والصبغة الرمسية واخلروج عن             
 درجة أمن احليازة اليت توفرها كل فئة من فئـات احليـازة مـع               وال تتطابق دائماً  . لقانونا

القراءات الشكلية أو املفْرطة يف األخذ بالقانون للترتيبات القائمة، وإمنا قد ختتلف باختالف             
  .االقتصادي والسياسي - السياق االجتماعي

__________ 
 ). ٢٠١١ (مذكرة إعالمية، "تأمني احلقوق يف األراضي"، الوكالة األملانية للتعاون الدويل: انظر مثال )٢٥(
 .2008 (Secure Land Rights for All( ,p. 8موئل األمم املتحدة والشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي،  )٢٦(
 World Resourcesة، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وأطراف أخرى، معهد املوارد العاملي: انظر مثالً ) ٢٧(

Report: The Wealth of the Poor—Managing Ecosystems to Fight Poverty (2005), pp. 60-61. 
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ففـي  . مارسات القائمة وتعـددها    بأمهية االعتراف بتنوع امل    وهناك اعتراف مطّرد    -٤٢
 إىل الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي، أشار موئل األمم املتحدة و    منشور صدر مؤخراً  

 أن  والواقـع . بطريقة مبسطة للغاية  " من حقوق احليازة     أن الرسم البياين للسلسلة يظهر كثرياً     
 شـىت،   خذ احليازة أشكاالً  وقد تت . منط واحد؛ فقد تتداخل   كلها على   حقوق احليازة ليست    

بأهنا الـشكل   ) يف الطرف الرمسي من السلسلة    " (امللكية املطلقة املسجلة  "وينبغي عدم اعتبار    
  .)٢٨(" من عدد من األشكال املناسبة واملشروعةاملفضل أو األمثل حلقوق األرض، وإمنا شكالً

 من الدقة يف مجلـة      وعلى هذا، فمن البديهي أنه ينبغي إدراج أشكال احليازة باملزيد           -٤٣
فإن ُوجدت سلسلةٌ، لزم اعتبارها حتّوالً من انعدام أمن احليـازة إىل أمنـها،              . من العالقات 

  .وليس من انعدام الصبغة الرمسية إىل الصبغة الرمسية

  أمن احليازة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  نظرة عامة على األطر املرتبطة باملوضوع  -ألف  
احلق يف السكن الالئق    من العناصر الرئيسية اليت يشملها       أمن احليازة    اك إقرار بأن  هن  -٤٤

وقد أعدت املقررة اخلاصة دراسة شاملة عن خمتلف        . مبقتضى القانون الدويل حلقوق اإلنسان    
سيما التوجيهات الصادرة عن سلطات خمتصة وتعليقـات آليـات           مصادر هذا القانون، ال   
  .لألمم املتحدة، قصد حتديد واجبات الدول املتعلقة بأمن احليازةحقوق اإلنسان التابعة 

ُدرست االجتهادات القانونية اإلقليمية والوطنية، وأطر احلوكمة العاملية املتعلقة         قد  و  -٤٥
حبيازة األراضي واملستوطنات البشرية، وخمتارات من األطر الدستورية والتـشريعية الوطنيـة        

  .احملتملةحلقوق اإلنسان واملساعدة على حتديد الثغرات والتحديات لتعزيز فهم القانون الدويل 
وميكن العثور على معظم النقاشات الصرحية والشاملة بشأن أمن احليازة يف التعليقات   -٤٦

وركزت . واملالحظات اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
اإلنسان، مثلها مثـل نظرائهـا اإلقليمـيني    ملتحدة تشتغل حبقوق    آليات أخرى تابعة لألمم ا    

والوطنيني، تركيزاً شديداً على توقي عمليات اإلخالء القسري وتعويض ضحاياها، يف الوقت            
  .اهتماماً حمدوداً تولَ عناصر أخرى من أمن احليازة إال الذي مل

__________ 
 Handling Land: Innovative Tools forموئل األمم املتحدة والشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضـي،   )٢٨(

Land Governance and Secure Tenure (2012), p. 12 . 
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   احليازة القانوينأمن  توفريواجب  -باء  
عنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف تعليقها العـام         وصفت اللجنة امل    -٤٧

بأنه أحد عناصر سـبعة     " أمن احليازة القانوين  "على احلق يف السكن الالئق،      ) ١٩٩١(٤رقم  
أياً كان نوع احليازة،    "وأكدت على أنه    )). أ(٨الفقرة  (يشتمل عليها احلق يف السكن الالئق       

 بقدر من األمن بشأهنا يكفل احلماية القانونيـة مـن اإلخـالء             ينبغي أن يتمتع مجيع الناس    
وعليه، ينبغي للدول األطراف أن تتخذ      . إىل ذلك من التهديدات    القسري، واملضايقات وما  

فوراً تدابري هتدف إىل توفري أمن حيازة قانونياً لألفراد واألسر احملرومني من احلماية يف الوقت               
  ).املرجع نفسه" (ألفراد والفئات املتضررةالراهن، بالتشاور الصادق مع ا

وانطالقاً من هذه املالحظة ومن التوجيهات ذات احلجية الصادرة عن اللجنة املعنية              -٤٨
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها من آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمـم            

وميكن العثور علـى    .  أو حيميه القانون   "قانونياً"املتحدة، يبدو أن أمن احليازة جيب أن يكون         
، وأمهية اعتماد قوانني    "السكن الالئق املشفوع بأمن احليازة القانوين     "مراجع شاملة عن توفري     
  .)٢٩(هذا الصدد وتشريعات مناسبة يف

. وواجب توفري أمن احليازة القانوين حق للجميع، بصرف النظر عن نوع احليـازة              -٤٩
وتشري اللجنة املعنيـة  .  واجبات الدول يف إطار هذا التوجيه العام   والسؤال املطروح هو ماهية   

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل أنه ينبغي للدول أن تتخذ فوراً تدابري ترمي إىل              
هذه الصيغة، يف ظاهرها، تعرب عن واجب توفري        ).  أعاله ٤٧انظر الفقرة   (توفري أمن احليازة    

  ).ملنع عمليات اإلخالء القسري(ازة للجميع حد أدىن من أمن احلي
ويبدو أن ذلك   . وهناك أيضاً دعوات إىل الدول لتوفري أمن احليازة لكل من تعوزهم            -٥٠

يعين أن تركيز أنشطة الدول ينبغي أن ينصب على أكثر الفئات حرماناً وتضرراً من انعـدام                
 األمم املتحـدة أن علـى     ويؤكد فحص التوجيهات ذات احلجية الصادرة عن آليات       . األمن

الدول أن تؤّمن احليازة ألشد الناس حرماناً وهتميشاً على وجه اخلصوص، مثل الفئات ذات              
  .)٣٠(الدخل املنخفض، وسكان العشوائيات، واألقليات

__________ 
ة واالجتماعية والثقافيـة بـشأن ترينيـداد        املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادي     : انظر مثالً  )٢٩(

؛ وصربيا واجلبل   ٤٧، الفقرة   )E/C.12/UKR/CO/5(؛ وأوكرانيا   ٥١، الفقرة   )E/C.12/1/Add.80(وتوباغو  
 .٥٧، الفقرة )E/C.12/1/Add.108(األسود 

أن نيكـاراغوا   املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بـش         : انظر مثالً  )٣٠(
)E/C.12/NIC/CO/4(   ؛ واجلمهورية الدومينيكية    ٢٥، الفقرة)E/C.12/DOM/CO/3(   ؛ والفلبني  ٢٧، الفقرة
)E/C.12/PHL/CO/4(   ؛ وأوكرانيا   ٢٩، الفقرة)E/C.12/UKR/CO/5(    ؛ ومجهوريـة   ٤٨-٤٧، الفقرتـان

يا واجلبـل األسـود     ؛ وصـرب  ٤٤-٤١، الفقرات   )E/C.12/MKD/CO/1(مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    
)E/C.12/1/Add.108( ٥٧، الفقرة. 
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فاحملكمة العليـا يف    . وتقدم االجتهادات القانونية الوطنية واإلقليمية توجيهات مماثلة        -٥١
ال، دعت الدولة إىل توفري شيء من أمن احليازة للفئات املهمشة، مثـل             اهلند، على سبيل املث   

؛ ونظرت احملكمة الدستورية جبنوب أفريقيا، واحملكمة األوروبية حلقـوق          "سكان األرصفة "
  .)٣١(اإلنسان، يف مسألة أمن احليازة ومحاية فقراء املدن وسكان العشوائيات من اإلخالء

يها أعاله، وكذا املسائل األخرى اليت عوجلت يف إطار         وميكن حبث املسائل املشار إل      -٥٢
العنوانني جيم ودال من هذا الفرع، آخذين يف االعتبار عدداً مـن احلـاالت، واألفـراد،                

وقد ركزت التوجيهات حـىت اآلن علـى        . ومن هذه الفئات سكان العشوائيات    . والفئات
 للدول أن تفعله لكي يتمتع مجيع وعلى اجلملة، فما الذي ينبغي    . احلماية من اإلخالء القسري   

سكان العشوائيات بأمن احليازة، بغض النظر عن وضعهم القانوين يف إطار القانون الـوطين؟           
أنواع التدابري الدنيا، وتدابري اإلعمال التدرجيي، اليت ينبغي للدول أن تتخذها؟ وهل من              وما

كذلك، فهل هلا تداعيات علـى  الواجب االعتراف قانوناً بتلك املستوطنات؟ فإن كان األمر        
حقوق احليازة؟ وهل ينبغي التمييز، يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان، بني كون هؤالء              

حيظى بأمهية كبرية يف     وهو متييز غالباً ما   (املستوطنني يقطنون أراضي عامة أو أراضي خاصة        
 حالة اجملتمعـات احملليـة      ؟ وهل ينبغي أن تكون عتبة احلماية مرتفعة يف        )٣٢()القانون الوطين 

  .)٣٣(املقيمة منذ أمد بعيد وموافقة السلطات تارخيياً على إقامتها

  احلماية من اإلخالء القسري  -جيم  
أشري أعاله إىل أن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية شـددت              -٥٣

زة يكفل هلـم احلمايـة مـن        على أن مجيع األشخاص ينبغي أن ينعموا مبقدار من أمن احليا          
وكانت جلنة حقوق اإلنـسان،     . إىل ذلك من التهديدات    اإلخالء القسري واملضايقات وما   

، حثت بدورها احلكومات على توفري أمن حيازة قانونيـاً          )٣الفقرة   (١٩٩٣/٧٧قرارها   يف
  .جلميع األشخاص املهددين حالياً باإلخالء القسري

__________ 
 ,Kate Tissington, A Resource Guide to Housing in South Africa 1994-2010: Legislation(انظـر   )٣١(

Policy, Programmes and Practice (Socio-economic Rights Institute of South Africa, 2011) ؛
، اعتمـد   ٢٥٤٤٦/٠٦، طلب رقـم     يوردانوفا وآخرون ضد بلغاريا   نسان،  واحملكمة األوروبية حلقوق اإل   

 .٢٠١٢أبريل / نيسان٣احلكم يف 
ينبغي حبث هذه املسألة يف إطار التعقيدات املرتبطة بالتدخل يف أرض خاصة يف سياق يكفل فيـه القـانون           )٣٢(

 .الوطين محاية امللكية اخلاصة
على الدول مسؤوليات كبرية عن احلماية يف تلك احلاالت      قضت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بأنه يقع         )٣٣(

اللجنة املعنية حلقـوق اإلنـسان،   : انظر استدالالً مماثالً يف  ). ١٢١، الفقرة   يوردانوفا وآخرون ضد بلغاريا   (
أكتـوبر  / تشرين األول  ٣٠ اآلراء املعتمدة يف     ا،نايدينوفا وآخرون ضد بلغاري   ،  ٢٠٧٣/٢٠١١البالغ رقم   

 .٧-١٤ و٦-١٤ن ، الفقرتا٢٠١٢
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نتهاك صارخ لكثري من حقوق اإلنسان املعترف هبـا         وال شك أن اإلخالء القسري ا       -٥٤
وقد عاجلت . واحلماية من تلك املمارسات هو من مث الوظيفة األساس ألمن احليازة    . )٣٤(دولياً

على مجيع املستويات مسألة اإلخالء القسري بكـثري مـن           آليات حقوق اإلنسان واحملاكم   
ي والضمانات اإلجرائية الصارمة    وتوجد توجيهات كثرية عن حظر اإلخالء القسر      . التفصيل

  .)٣٥(اليت جيب األخذ هبا يف حاالت اإلخالء، مثل التشاور املفيد مع اجملتمعات احمللية املتضررة
فاللجنة . وتعد التشريعات اليت متنع اإلخالء القسري عامالً أساسياً لتوفري محاية فعالة            -٥٥

ترى أن تلك التشريعات ينبغـي أن تـضم         املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
تتقيد ) ب(توفر أكرب قدر ممكن من أمن احليازة لساكين البيوت وشاغلي األراضي؛ ) أ(تدابري 

. )٣٦(هتدف إىل التحكم الصارم يف الظروف اليت قد جتري فيها عمليات اإلخالء           ) ج(بالعهد؛  
  . )٣٧(يوقد اعتمدت بلدان عدة تشريعات هتدف إىل منع اإلخالء القسر

لتوفري أكرب قدر   "وتظل بعض األسئلة مطروحة عن أنواع التدابري اليت ينبغي اختاذها             -٥٦
ميكن وصفه بـأكرب     يوضَّح ما  ومل. لساكين املنازل وشاغلي األراضي   " ممكن من أمن احليازة   

مثالً، . قدر ممكن من أمن احليازة أو كيف ينبغي حتديد ذلك، مراعني تنوع السياقات الوطنية             
 والتناسب للتأكد من مالءمة مستوى أمن احليازة يف         )٣٨(هل ينبغي استعمال مبدأي املعقولية    

قليالً من اهتمام اآلليـات      تسترع هذه املسألة املرتبطة بعتبة أمن احليازة إال        سياق بعينه؟ ومل  
  .واحملاكم اإلقليمية والوطنية

ة اليت جتيز اإلخالء قصد   تزال مطروحة بشأن الظروف احملدد     وهناك مسائل أخرى ال     -٥٧
وأشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة إىل أنـه         . تقييد حدوثه 

؛ وقد أكـد ذلـك   "ًالظروف االستثنائية جدا"يف بعض  ميكن إجراء عمليات اإلخالء إال   ال
. )٣٩( بـدافع التنميـة  املتعلقة بعمليات اإلخالء والترحيلاملبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية   

وميكن استخدام سوابق اهليئات الوطنية واإلقليمية اليت تطورت منذ اعتماد هـذه الـصيغة              
فمـثالً، الـسوابق    . مبزيد من الوضوح  " الظروف االستثنائية جداً  "لتحديد املقصود بالعبارة    

__________ 
 . الصادران عن جلنة حقوق اإلنسان٢٠٠٤/٢٨ و١٩٩٣/٧٧القراران  )٣٤(
؛ واملبـادئ   )١٩٩٧(٧التعليق العام للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رقم          : انظر مثالً  )٣٥(

، املرفـق   A/HRC/4/18(األساسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليات اإلخالء والترحيل بـدافع التنميـة            
 Tissington, A Resource السوابق القضائية للمحكمة الدستورية جبنـوب أفريقيـا، يف   انظر أيضاً). األول

Guide. 
 .٩، الفقرة ٧التعليق العام رقم  )٣٦(
 ١٩٩٨قانون منع اإلخالء غري القانوين من األراضي ومنع احتالل األراضي غري املشروع لعـام               : انظر مثالً  )٣٧(

 ).الفلبني (١٩٩٢، وقانون التنمية احلضرية واإلسكان لعام )جنوب أفريقيا(
، ٨الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املـادة              )٣٨(

 .٤الفقرة 
 . ٧ الفقرة ، املرفق األول،A/HRC/4/18، و٧ التعليق العام رقم انظر أيضاً. ١٨، الفقرة ٤التعليق العام رقم  )٣٩(
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لقة بالتناسب،  من جنوب أفريقيا واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، املتع       " العادلة واملنصفة "
وجيهة للغاية حملاولة فهم هذه العبارة فهما أفضل وحتديد ماهية الغرض العام للنـوع الـذي          

  .)٤٠(يشار إليه غالباً لتربير اإلخالء

  االعتراف مبختلف أشكال احليازة ومحايتها  -دال  
زة أشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة إىل أن احليـا             -٥٨

سكان التعاوين، وشغل املسكن من     ، واإل )العام واخلاص (جيار   منها اإل  ، خمتلفة أشكاالً تخذت"
سـتيالء  االيف ذلك     مبا سكان يف حاالت الطوارئ، واالستيطان غري الرمسي،      قبل مالكه، واإل  

 وعلى هذا، تعكس اللجنة تنوع ترتيبـات احليـازة علـى            .)٤١("على األراضي أو العقارات   
  .العامل نطاق
، ٢٣/١٧ويف السياق نفسه، شجع جملس إدارة موئل األمم املتحـدة، يف قـراره                -٥٩

احلكومات وشركاء جدول أعمال املوئل على تعزيز أمن احليازة جلميع فئات اجملتمـع عـن               
املبـادئ  "وباملثل، توصي . )٤٢())ب(٧الفقرة (طريق االعتراف بتنوع نظم احليازة واحترامها     

د األمساك والغابات يف سياق األمن يدارة املسؤولة حليازة األراضي ومصاالتوجيهية الطوعية لإل
االعتراف جبميع أصحاب احلق املشروع يف احليازة       " بأن تعمد الدول إىل      )٤٣("الغذائي الوطين 

وينبغي أن تتخذ تدابري معقولـة لتحديـد هويـة          . وحبقوقهم، واحترامهم واحترام حقوقهم   
زة وحقوقهم، سواء أكانت مسجلة رمسياً أم ال، وتـسجيل          أصحاب احلق املشروع يف احليا    

وتالحظ املقررة اخلاصة أن حتديد هوية أصحاب       ).  من النص األصلي   ٣ص  " (ذلك واحترامه 
  .ينبغي أن يكون وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان" املشروع"احلق 
 تضمن أمن احليازة    ونظراً إىل أن احليازة قد تتخذ أشكاالً شىت، وأن على الدول أن             -٦٠

للجميع، بقطع النظر عن نوع احليازة، فما هي واجبات الدول املتعلقة بتحقيق املـساواة يف               
محاية مجيع أشكال احليازة املشروعة يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان؟ والتوجيهـات             

على عدد   إالتركز األمم املتحدة وهيئات حقوق اإلنسان اإلقليمية ومل. ناقصة يف هذا الصدد  
 أغلبها امللكية اخلاصة، وامللكية اجلماعيـة للـسكان األصـليني           -قليل من أشكال احليازة     

استغالهلا، وحصول النساء على األراضي أو العقارات أو اإلرث، واحليازة غري الرمسيـة              أو
يف البلدان اليت كانـت جـزءاً مـن مجهوريـة           (، وحقوق اإلجيار    )معظمها يتعلق بالروما  (

  ).وسالفيا االحتادية االشتراكيةيوغ
__________ 

يوردانوفـا  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان،  ). جنوب أفريقيا(قانون منع عمليات اإلخالء غري القانوين        )٤٠(
 .١٣٤-١٢٠، الفقرات وآخرون ضد بلغاريا

 ).أ(٨، الفقرة ٤التعليق العام رقم  )٤١(
 . A/66/8انظر  )٤٢(
 . ٢٠١٢مايو / أيار١١ يف ٣٨) االستثنائية(صادقت عليها جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورهتا  )٤٣(
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 غري حيـازة الـشعوب      -فاحليازة اجلماعية   . وقلما ُتبحث أشكال احليازة األخرى      -٦١
ومن غري الواضـح أيـضاً ماهيـة        .  على سبيل املثال، تستحق مزيداً من الدرس       -األصلية  

؟ وكيف ميكن فهل ينبغي للدول أن تعتمد إطاراً حلماية احليازة     . واجبات الدول بشأن احليازة   
هي احلدود اليت ميكن يف      ؟ وما )٤٤(التوفيق بني حقوق املستأجِرين وحقوق أصحاب العقارات      

  نطاقها ضمان حقوق املستأجرين أو حقوق مالّك أشكال أخرى من احليازة؟

   احليازةأمنعدم التمييز و  -هاء  
ت واألفراد،  حبثت اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان وضع احليازة اخلاص لبعض الفئا           -٦٢

فـالتعليق  . )٤٥(تقدم سوى قليل من التوجيهات لفئات أخرى       مثل الروما والنساء، لكنها مل    
أمهها رد املـساكن    (على عدد قليل من املسائل       يركز إال  مثالً على وضع املشردين داخلياً ال     

لـيت  ومن الفئات األخرى ا   . ، ويستلزم من مث املزيد من التفصيل      )٤٦(والبلدان) املمتلكات أو
  .تستوجب احتياجاهتا من احليازة التوضيح ملتمسو اللجوء واملهاجرون

ومع أن عدم التمييز يشمل مجيع الفئات واألفراد، ومجيع أسباب عدم التمييز ميكـن     -٦٣
أن تتعلق بأمن احليازة، فإن املقررة اخلاصة تركز هنا على قضايا عدم التمييز املقترنـة حبالـة          

 االقتصادي؛ وهي قضايا قلمـا ُتبحـث يف إطـار           -ضع االجتماعي   امللكية، واملكان، والو  
  .اإلنسان حقوق
وشددت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية علـى أن التمييـز       -٦٤

على أساس حالة امللكية أو مكان اإلقامة ممنوع مبوجب العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق                
مثـل ملكيـة    (وتتعلق حالة امللكية مبن ميلكون عقارات       . فيةاالقتصادية واالجتماعية والثقا  

وأوضحت اللجنة أيضاً أن ممارسة احلقـوق املنـصوص   . ومن تعوزهم ) األراضي أو حيازهتا  
عليها يف العهد، مثل احلصول على املاء أو احلماية من اإلخالء القسري، ينبغي أال تـرهتن أو                 

، أو حبالة حيازة األرض، مثل العيش يف إحـدى  تتحدد مبكان إقامة الشخص حالياً أو ماضياً    

__________ 
 Aengus (مافانغو وآخرون ضد آينغوس اليفستايل بروبوتيساحملكمة الدستورية جلنوب أفريقيا، : انظر مثالً )٤٤(

Lifestyle Properties( القضية ،CCT 57/11, [2012] ZACC 2 ٢٠١٢مارس / آذار١٣، قرار معتمد يف . 
 املالحظـات اخلتاميـة     وعن النساء، انظر مثالً   . ٣٠ليها يف احلاشية    عن الروما، انظر املالحظات اخلتامية املشار إ       ) ٤٥(

؛ ونيبال  ٤٢، الفقرة   )CEDAW/C/CIV/CO/1-3(للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن كوت ديفوار           
)CEDAW/C/NPL/CO/4-5( ؛ وزمبـابوي  ٤٤-٤٣، و١٦-١٥، و١١، الفقرات)CEDAW/C/ZMB/ CO/5-

 .٤١-٤٠، و٣٧-٣٦، الفقرات )CEDAW/C/ETH/CO/6-7(؛ وإثيوبيا ٣٨-٣٥، الفقرات )6
؛ )E/C.12/BIH/CO/1(املالحظات اخلتامية هليئات معاهدات األمم املتحدة بشأن البوسنة واهلرسـك           : انظر مثالً  ) ٤٦(

انظـر أيـضاً    . A/HRC/16/43/Add.1؛ وكـذلك    )CCPR/C/HRV/CO/2 و CERD/C/HRV/CO/8(وكرواتيا  
 ). ، املرفقE/CN.4/Sub.2/2005/17" (برد املساكن واملمتلكات إىل الالجئني واملشرديناملبادئ املتعلقة "
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وأشارت اللجنة إىل أن على الدول األطراف أن تويل األولويـة الالزمـة             . )٤٧(العشوائيات
  . )٤٨(للفئات االجتماعية اليت تعاين احلرمان باالهتمام هبا خاصة

فة من  ويكشف النظر يف التشريعات الوطنية والسوابق القضائية عن أن أشكاالً خمتل            -٦٥
يتوقف على املصاحل العقارية     أمن احليازة توفر مستويات شىت من األمن، وأن التنوع غالباً ما          
فمن يعيـشون   .  االقتصادي -املرتبطة بكل نوع من أنواع احليازة وعلى الوضع االجتماعي          

ن مبستويات محاية من اإلخالء متدنية؛ أما م       حيظون إال  يف العشوائيات، على سبيل املثال، ال     
. لديهم ملكية مطلقة مؤّمنة بسندات، فيمكنهم االستفادة من مستويات محاية أعلى بكـثري            

وتثبت سوابق الواليات املتحدة يف جمال املصادرة أنه حىت يف إطار نظام شامل يـوفر أمـن                 
  . )٤٩(ًاحليازة، يتمتع من حالتهم املادية متدنية مبستوى أقل مما يوفره أمن احليازة عمليا

شك فيه أن مسألة عدم التمييز على أسـاس حالـة امللكيـة أو الوضـع                  ال ومما  -٦٦
فإذا كانت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية       . االقتصادي معقدة  - االجتماعي

حظرت ذلك التمييز صراحة، فإن اإلجراءات احملددة ملعاجلة هذه اجلوانب من عدم التمييـز              
فكيف ميكن للدول أن تكفل جلميع أفراد اجملتمع، بصرف النظر عن الوضـع             . غري واضحة 

يازة، أن يتمتعوا بأمن احليازة على أساس عدم التمييز واملساواة          االقتصادي أو نوع ترتيب احل    
  .يف احلماية أمام القانون؟ إن لذلك آثاراً كثرية على سكان العشوائيات

  مالحظات عامة  -واو  
يبني التحليل السابق أن عدداً من القضايا يستلزم املزيد من التوضيح يف إطار القانون                -٦٧

يئات املعاهدات، ابتداء من اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية          فه. الدويل حلقوق اإلنسان  
واالجتماعية والثقافية، ينبغي أن تؤدي دوراً مهماً جداً يف ظل اجلهود الراميـة إىل تقـدمي                

وميكن للمحاكم الوطنية، مـسلّحةً باسـتراتيجية       . توجيهات أدق وأمشل بشأن أمن احليازة     
ضيح جوانب أمن احليازة تتجاوز جمرد املنع أو التمـاس          للتقاضي، أن تتيح سبيالً أخرى لتو     

  .التعويض عن عمليات اإلخالء القسري
  يف النموذج بعيـداً     حتوالً ومن الناحية اجلوهرية، قد تستلزم املسائل املشار إليها آنفاً          -٦٨

عن ربط أمن احليازة بنظام حقوق امللكية وصوب ترسيخ أمن احليـازة يف إطـار حقـوق                 
__________ 

 ٢٥على عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرتان          ) ٢٠٠٩(٢٠التعليق العام رقم     )٤٧(
 .٤رقم على احلق يف املاء، والتعليق العام ) ٢٠٠٣(١٥ التعليق العام رقم انظر أيضاً. ٣٤و

 .١١الفقرة ، ٤التعليق العام رقم  )٤٨(
قضت احملكمة العليا بالواليات املتحدة أن مصادرة املساكن اخلاصة املنخفضة التكلفة لتمهيد السبيل أمـام                )٤٩(

مشاريع إعادة التنمية اخلاصة حتقق املصلحة العامة ألن تلك التنمية ستستحدث فرص عمل ودفع ضـرائب                
/  حزيـران  ٢٣، رأي أبدي يف     خرون ضد مدينة نيو لندن وأطراف أخرى      كيلو وآ مرتفعة على العقارات،    

 .٢٠٠٥يونيه 
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من األمور املتعلقة هبذا املوضوع ضرورة محاية احلق يف السكن الالئـق عنـدما              و. اإلنسان
وآخرين ضد ) Modder East(مستقطين مودر إيست ففي قضية . يتعارض مع احلق يف امللكية

، على سبيل املثـال،  )Modderklip Boerdery (Pty) Ltd(مودركليب بوردري احملدودة شركة 
ت احملكمة العليا جبنوب أفريقيا هـذا        على أرض خاصة، فضّ    تتعلق بعشوائية تقع   وهي قضية 

الرتاع القانوين بأن أمرت السلطات احلكومية بتعويض صاحب األرض عمـا تكبـده مـن        
.  بديلة لـسكاهنا   تكاليف اقترنت بإنشاء العشوائية عليها حىت توفر السلطات احلكومية أرضاً         

حلماية من اإلخـالء غـري      ن الئق ويف ا   وعلى هذا، فهي تعترف حبقوق اجملتمع احمللي يف سك        
كيف ميكن أن تتداخل امللكية الفردية مع حقـوق         " موديركليب"وتبني قضية   . )٥٠(القانوين

 كيف ميكن تسوية هذا الرتاع بني       وتبني أيضاً .  من أن ترتقي هبذه احلقوق     حيازة الغري، بدالً  
  .)٥١(ستأجرينقوق املالّك وحقوق امل بني حوتقع هذه الرتاعات أيضاً. احلقوق
، على النحو املعترف بـه يف     كامالً حتديداً" أمن احليازة "، إذا كان حتديد نطاق      وأخرياً  -٦٩

يزال يتعني التغلب عليها، فإن       من التحديات اليت ال    القانون الدويل حلقوق اإلنسان يطرح كثرياً     
احلمايـة   )أ( :ى األقل عليلي   املقررة اخلاصة تشدد على أنه ينبغي اعتبار أمن احليازة يشمل ما          

اعتـراف   )ب(  مـن التهديـدات؛    إىل ذلـك   املضايقات وما القانونية من اإلخالء القسري و    
، حبق املرء يف أن يعيش يف مكان آمـن          السلطات، واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص، قانوناً      

يع اخلدمات  ؛ ويشمل هذا االعتراف تلقي الدعم من السلطات واملساواة يف تلقي مج            كرمياً ساملاً
 أهلية املقاضاة، أي إن أمن احليازة جيب أن يكـون قـابالً           ) ج(العامة وتوفر هذه اخلدمات؛     

تقدمي مساعدة قانونية لتيسر سبل االنتـصاف     يتعّين    حقاً هذا املعيار فعاالً  وحىت يكون   لإلنفاذ؛  
ـ           ) د(الفعالة؛   ن احلـق يف    كل مسة أخرى مطلوبة باعتبارها خطوة حنو التمتع بعناصر أخرى م

  .السكن الالئق على قدم املساواة

  أمثلة على التحديات واملنطلقات  -رابعاً  
التوجيهات احلالية يف جمال حقوق اإلنسان، تـشري        اليت تشوب   إضافة إىل الثغرات      -٧٠

املقررة اخلاصة إىل عدد من التحديثات على مستوى التنفيذ والسياسات يف بعض القطاعات             
 من التحديثات القائمـة الـيت    قليالًوتستعرض يف هذا الفرع عدداً   . يازةاليت تؤثر يف أمن احل    

  .تستوجب مزيد متحيص

__________ 
شـركة  وآخرين ضد ) Modder East(مستقطين مودر إيست انظر حمكمة االستئناف العليا جبنوب أفريقيا،  )٥٠(

، ورئيس مجهوريـة جنـوب أفريقيـا    )Modderklip Boerdery (Pty) Ltd(مودركليب بوردري احملدودة 
، احلكم الـصادر    ٢١٣/٠٣ و ١٨٧/٠٣، القضيتان رقم    ةمودركليب بوردري احملدود  شركة  وآخرون ضد   

ورئيس مجهورية جنوب أفريقيا وآخرون     ؛ أيدته احملكمة الدستورية جلنوب أفريقيا،       ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٧يف  
/  أيـار ١٣، احلكـم الـصادر يف      CCT20/04، القـضية رقـم      ةمودركليب بوردري احملدود  ضد شركة   

 .٢٠٠٥ مايو
 ).Aengus Lifestyle Properties (مافانغو وآخرون ضد آينغوس اليفستايل بروبوتيس: انظر مثالً )٥١(
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  إدارة األراضي، واالقتصاد السياسي املتعلق بقطاع العقارات  -ألف  
فالقوانني واملؤسسات وعمليات صنع    .  مسألة اقتصاد سياسي   أمن احليازة هو أساساً     -٧١

هبياكل السلطة    شديداً سكن واألرض واالنتفاع هبما تتأثر تأثراً     القرار املتعلقة باحلصول على ال    
لذا، يتزايد االعتراف بعدم إمكانية اعتبار إدارة األراضي والتخطـيط          . القائمة داخل اجملتمع  

العمراين جمرد مسائل تقنية، ذلك أنه ميكن التالعب هبما خدمةً ملصاحل شخصية، األمر الذي              
 وهذا األمر يطـرح مـشكلة     . )٥٢(تمثل يف االستبعاد والتمييز    ت قد ينطوي على خماطر شديدة    

  . وضعفاًُيحرم منه أشد الناس فقراًخاصة، عندما يغيب حكم القانون أو عندما 
فمن يـستفيد  . ويثري منظور إدارة األراضي واالقتصاد السياسي بعض األسئلة املهمة         -٧٢

رة األراضي وإصـالح هـذه      من الوضع الراهن ومن املستبعد؟ ومن يضع جدول أعمال إدا         
ميكن جتاهل هذه األسئلة، خاصة يف سياق         ال ؟ إنه )٥٣(اإلدارة؟ وكيف توزع مزايا اإلصالح    
  .)٥٤(التعددية القانونية املتعارضةيتسم باالهتمام املتزايد باألراضي و

ويؤدي تنامي الطلب على األراضي إىل تزايد احلاجة إىل سياسات عقاريـة تكفـل        -٧٣
وجيب أن تتزامن جهود توطيـد أمـن        .  واملساواة يف احلصول على األراضي     حقوق احليازة 

 هو األساس   وهذا حتديداً . احليازة مع حتسني اإلدارة الشاملة لألراضي ومحاية حقوق اإلنسان        
. )٥٥(ة األراضـي املـشار إليهـا أعـاله        املنطقي للمبادئ التوجيهية الطوعية بشأن حيـاز      

وجـود لتلـك      ال ومع ذلك، . )٥٦(االستثمارات الزراعية  بتدبري   توجيهات أخرى تتعلق   ومثة
  .الضمانات لالستثمارات احلضرية والسكنية

وإذا كانت السلطات املركزية واحمللية مسؤولة يف املقام األول عن احترام السياسات              -٧٤
املتعلقة باألرض والسكن احلق يف السكن الالئق، فإن وكاالت التنمية ووكـاالت العمـل              

فعلى الوكاالت أن تبذل العناية الواجبة كي تتفادى أن       .  مهماً كنها أن تؤدي دوراً   اإلنساين مي 
أضف إىل ذلـك أن املـشتغلني       . تكون شريكة يف انتهاكات حقوق اإلنسان عن غري قصد        

__________ 
 Investigation Report—Cambodia: Land Management and Administration“انظر هيئـة التفتـيش،    )٥٢(

Project (Credit No. 3650 - KH)” (2010); A/HRC/22/46/Add.2. 
)٥٣( David Palmer, Szilard Fricska and Babette Wehrmann, “Towards improved land governance”, 

Land Tenure Working Paper 11 (FAO and UN-Habitat, 2009), p. 2. 
 Deininger et al., Interest in Farmland (note 5 above) and D. Adler and S. So, “Toward equityانظر  )٥٤(

in development when the law is not the law: reflections on legal pluralism in practice”, in Brian 

Tamanaha, Caroline Sage and Michael Woolcock, eds., Legal Pluralism and Development (2012). 
 Klaus Deininger, Harris Selod and Anthony Burns, The Land Governance Assessment انظر أيـضاً  )٥٥(

Framework: Identifying and Monitoring Good Practice in the Land Sector (World Bank, 2012). 
 Principles for“الفاو، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، واألونكتاد، وجمموعة البنك الدويل، : انظر مثالً )٥٦(

responsible agricultural investments that respect rights, livelihood and resources” (2010). 
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يف حتقيـق   يسهمون  بالتنمية احلضرية، واملستثمرين، واملؤسسات املالية الوطنية والدولية، قد         
وقد يكونون حبقوق فقراء املدن وغريهم من الفئات، يضرون قد  لكنهم  تنمية حضرية شاملة،    

اآلثار احملـددة   وينبغي تقييم   . يف عمليات اإلخالء القسري واالستيالء على األراضي      شركاء  
على أمن احليازة يف إطار املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقـوق            اليت يتركوهنا   

  ).ق، املرفA/HRC/17/31(اإلنسان 

  تنظيم األراضي وإدارهتا  -باء  
 يف تـسوية الرتاعـات املتعلقـة         بالغاً  إجيابياً قد يؤثر تنظيم األراضي وإدارهتا تأثرياً       -٧٥

بيد أن مشاريع تنظيم األراضي وإدارهتا السائدة، بتركيزهـا         . باألراضي وتعزيز أمن احليازة   
املتنـازع  الّك القطع األرضية غري     على منح سندات امللكية الفردية املطلقة للمستعملني أو م        

أثبتت أهنا غري مناسبة لالعتراف جبميع أشكال احليازة، وباخلصوص محايـة             ما ، كثرياً عليها
ويصُدق ذلك خاصة على السياقات احلضرية، حيث تعرض فقراء املـدن           . أشد الناس ضعفاً  

عد بـرامج إدارة    وقـد تـستب   . )٥٧( املقصودين بسبب تلك الربامج    للتمييز أو االستبعاد غري   
  .)٥٨( عن غري قصد أيضاًشردين داخلياًاألراضي امل

مث إن منح السندات ليس جمرد مسألة إضفاء صبغة رمسية على ترتيبات غري رمسيـة                 -٧٦
، تنشأ دعاوى متناقضة بشأن امللكية عقب اإلعـالن  ففي حاالت كثرية جداً . موجودة أصالً 

املتصلة هبذا األمر أن منح سندات ملكية قطع        ومن الصعوبات   . )٥٩(عن برامج ملنح السندات   
يقتضي اختاذ قرارات سياسية حمل جدال بشأن منح احلقـوق، ومـن            متنازع عليها   أرضية  

  .)٦٠(هي احلال الغالبة على العشوائيات، وهذه الصعب من مث املضي قدماً
 أن من غري املرجح أن يليب منح سـندات ملكيـة األراضـي              ومن أّوليات األمور    -٧٧
ففي كثري مـن    . الحتياجات العاملية إىل املزيد من أمن احليازة يف غضون فترة زمنية معقولة           ا

، باملعـّدالت   ة اململوكة ملكية مطلقة وتـسجيلها      مدة تقييم القطع األرضي    تستغرقالبلدان،  
  .يزيد على قرن من الزمن احلالية، ما

__________ 
 Bridges Across Borders Southeast Asia et al., Untitled: Tenure Insecurity and: انظـر مـثالً   )٥٧(

 Inequality in the Cambodian Land Sector (2009). 
يف كوت ديفوار، تعّسر تشريعات منح سندات ملكية األراضي على املشردين تقدمي طلبـات االعتـراف                 )٥٨(

 Whose Land is This? Land Disputes and Forcedانظر مركـز رصـد التـشرد الـداخلي،     . وقهمحبق
Displacement in the Western Forest Area of Côte d'Ivoire (2009). 

 ).من النص األصلي (٢٩، ص ) أعاله٢٧احلاشية  (Buckley and Kalarickal, Thirty Yearsانظر  )٥٩(
 .”Adler and So, “Land governanceانظر  )٦٠(
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  دور األراضي العامة  -جيم  
غـري أن   مصادر األراضي احملتملة إلسكان الفقـراء،  تظل األراضي العامة أحد أهم      -٧٨

فـسوء إدارة األرض،  . تزال تعترض استغالل هذه األراضي لذلك الغـرض     ال عقباتهناك  
تدبري األراضي، والعالقات الوثيقة بني حالة احليازة وقيمة األرض،         الذي ينخر جمال    والفساد  

د والزبونية واملصاحل السوقية يف توزيع       والفسا احملاباةعلى سبيل املثال، كل ذلك يشجع على        
  .األراضي العامة

، "أمـالك الدولـة  "و" األمالك العامة"مث إن االلتباس والثنائية القانونية بني مفهومي         -٧٩
السائدان يف أفريقيا الناطقة بالفرنسية على سبيل املثال، يشّوشان على احلدود الفاصلة بـني              

لقابلة للنقل، لفائدة اجلهات احلكومية الفاعلة املعنية بتوزيع األرض القابلة للنقل واألرض غري ا     
أن عدم وجود تلك احلدود عندما يتعلق األمر باألراضي العامة يفسح اجملـال        كما .األراضي

  .)٦١(ستغاللأمام سوء اال
من حيـث     كبرياً وختتلف النظم القانونية اليت تنظم استغالل األراضي العامة اختالفاً          -٨٠

ففي كثري من البلدان، ميكن للدولـة أن متـنح   . أو قدرهتا على تأمني األراضي أو المرونتها  
رخص "يف نيجرييا أو " التراخيص املؤقتة" مؤقتة ومشروطة الستيطان أرض عامة، مثل       رخصاً

فثمة تنوع شديد يف احلقـوق ويف مـستوى      . )٦٢(يف أفريقيا الناطقة بالفرنسية   " شغل األرض 
وذلك التوزيع املؤقت لألراضي العامة يوفر السكن الـالزم         .  الرخص األمن الذي توفره تلك   

اآلمن بعض الشيء ملن يشغلون تلك األراضي، يف سياق يتسم بندرة األراضـي واملـساكن               
غري أنه قد يؤدي إىل عواقب وخيمة، يف حاالت عدم وجود أي سكن آمن بديل               . احلضرية

اف بدون تعويض أو بتعويض غري ك      الء، سواء  إىل التهديد الفعلي باإلخ    يف مكان آخر، نظراً   
تعرض   ال وتكمن املشكلة يف كيفية إدارة األراضي بطريقة      . )٦٣(ويف غضون مدة قصرية للغاية    

مالكي احلقوق املؤقتني هؤالء لإلخالء القسري والتعسف، وأن يكونوا قادرين على كـسب   
  .املزيد من أمن احليازة على األجل الطويل

ل خطوة صوب زيـادة أمـن       ميكن لتلك الرخص املؤقتة أن تكون أو      ويف املقابل،     -٨١
، ميكن للسلطات، بواسطة حقوق اإلجيار لالستخدام واإلقامة         مثالً ،ففي الربازيل . )٦٤(احليازة

تقل عـن     ال  عامة مدة  أن تعترف باألفراد أو الفئات اليت استوطنت أرضاً        لفترة غري حمدودة،  
عات حمليـة    من إخالء جمتم   ة شاملة مثلما حدث مؤخراً    توفر محاي   ال مخس سنوات، مع أهنا   

  .)٦٥(تستفيد من تلك الرخص
__________ 

 . Investigation report”, p. xx“هيئة التفتيش كمبوديا : انظر مثالً )٦١(
 .٣٩٧/٢٠١٢، رد احلكومة رقم NGA 2/2012، القضية A/HRC/22/67انظر  )٦٢(
 .املرجع نفسه )٦٣(
 .مثل شهادة احلماية يف ترينيداد وتوباغو )٦٤(
؛ (2001) 2220راء املؤقـت رقـم   ؛ اإلج)10.257/2001القانون االحتادي رقم (انظر نظام املدن األساسي  )٦٥(

A/HRC/22/67 القضية ،BRA 14/2012. 
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  التخطيط العمراين  -دال  
 يف تعزيـز أمـن   اً مباشرقد تؤثر سياسات التخطيط العمراين وقوانينه ولوائحه تأثرياً    -٨٢
الثقافية  اليت يغلب أن تغفل اخلصوصيات       ، قواعد التخطيط  ختفق  ما وغالباً. زة أو انعدامه  احليا

 املعروضة على الطبقات العليا أو الفئات املهيمنة، وكـل          يةنتجات السكن امل على   وتقوم كلياً 
 بأطر تنظيمية صارمة ومكلفة بشأن الطريقة اليت ينبغي أن تنّمى هبـا األراضـي               ذلك مقترناً 

عـه  يتعذر علـيهم م ت املهمشة، األمر الذي    واملساكن، يف تلبية احتياجات الفقرات أو الفئا      
  .اكنهم خارج نطاق القانون بالفعلعلهم أو مسجيواحلصول على الطابع الرمسي 

جملتمعات احملليـة   اخالء  التخطيط التربير املعتاد إل   ومن مث، يصبح عدم التقيد بقوانني         -٨٣
وقد .  يف عشوائيات  ني أقليات أو مقيم   تكون مكّونة من    ما غالباًهي  ، و أمد بعيد املقيمة منذ   

  إىل تشييد مبان غري مشروعة     الباًرائيل حيث يؤدي عدم إصدار رخص بناء غ       وقع ذلك يف إس   
ويف تركيا، أفضى   . )٦٦(يف بعض احلاالت   إىل إصدار أوامر إخالء أو هتدمي يف حق األقليات        أو  

فية وترميمها إىل هتدمي    مشروع استصالح عمراين يف إطار قانون ينظم محاية مبان تارخيية وثقا          
  .)٦٧(ارخيي وإخالء سكانه الت الرومايناجلوار
 عدم االتساق والتنسيق بني القوانني واللوائح املتعـددة         أيضاًاملطروحة  ومن القضايا     -٨٤

اليت تؤثر يف أمن احليازة، األمر الذي يقود إىل غموض قانوين، وعدم تنفيذ األحكام الرئيسية،            
اليت يـنص   املكتسبة  ة  وقد تكون حقوق احلياز   . )٦٨( غري مرغوبة مثل اإلخالء    اً آثار  حيدث بل

أن أضف إىل ذلـك     . )٦٩(دة أو مرفوضة باللوائح الالحقة أو يف املمارسة       عليها القانون حمدو  
 حـىت   ماثلـةً  اخلدمات تظل     كل فر االستدامة املتعلقة بزيادة أسعار األراضي وتو      مشكالت

  .)٧٠(تخطيط على شرعنة العشوائياتعندما تنص قوانني ال
ومـن   .)٧١( للتـهميش  زة ألكثر الناس تعرضاً   رة لتأمني احليا  ومثة لوائح ختطيط مبتك     -٨٥

إهنـا أداة  . )٧٢(يف الربازيـل " صلحة االجتماعيـة ملاليت حتقق ا املناطق اخلاصة   "األمثلة البارزة   
__________ 

)٦٦( A/HRC/22/46/Add.1 ٢٤، الفقرة. 
)٦٧( A/HRC/10/7/Add.1 انظر أيضاً. ٨٧-٨٦، الفقرتان A/HRC/22/46/Add.2 ٤٠-٣٩، الفقرتان . 
 :NALAS, Challenges of Regularization of Informal Settlements in South East Europeانظــر )٦٨(

Overview of the Relevant Urban Planning and Legalization Laws and Practice (2011). 
انظر مثالً، يف بلغاريا، الوقف االختياري للحيازة املكتسبة لألراضي العامة اليت متنع الرومـا مـن شـرعنة                 )٦٩(

املدن الذي ميلكـون    ؛ ويف كمبوديا، إخالء فقراء      )٨٨، الفقرة   Corr.1 و A/HRC/19/56/Add.2(مساكنهم  
 Bridges(انظر منظمة جسور عرب حدود جنـوب شـرق آسـيا            (حقوق حيازة يف إطار قانون األراضي       

Across Borders Southeast Asia ،؛ ويف الربازيل، مصادرة دون تعويض مناسب جملتمعـات  )بدون عنوان
 .BRA 14/2012، القضية )A/HRC/22/67(حملية لديها صفة قانونية 

)٧٠( Edesio Fernandes, “Informal settlements: What can South Africa learn from the Brazilian 

experience?”, Transformer, vol. 18, No. 2, p. 30. 
 Global Report on Human Settlements 2009: Planning Sustainableموئل األمم املتحـدة،  : انظر مثالً )٧١(

Cities .يل نادرةلكن مبادرات من هذا القب. 
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اسـتغالل  تنظم   و ،)٧٣(ماعي للملكية للتخطيط تقوم على االعتراف الدستوري بالدور االجت      
ف بالعـشوائيات القائمـة   وتستعمل لالعترا.  السكن االجتماعي  وشغل املمتلكات ألغراض  

  . أهنا مناطق للسكن االجتماعي على أساساًنة املناطق غري املسكونة من املديولتحديد
، اليت تنص على    "تقسيم املناطق اجلامع  "  ب اللوائح املتعلقة    ومن األمثلة اإلجيابية أيضاً     -٨٦

فيهـا    مبا ،" خمتلطة من املساكن   اًأنواع"عمراين جديد جيب أن يشمل      مشروع تطوير   أن أي   
وقد اعتمدت مدن عديدة يف كندا والواليات املتحدة هذا         . نسبة دنيا من السكن االجتماعي    

النوع من التدابري؛ وتعتزم فرنسا وكولومبيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا              
  .)٧٤(شريعاهتا املتعلقة بالتخطيطالشمالية إدراج ذلك يف ت

يتعلق هبا مـن      وما ، من القضايا املتصلة بأي ختطيط دور سياسات التخطيط        أخرياًو  -٨٧
 الـذي تقـوده   مؤسسات لدعم مبادرات اجملتمعات احمللية املكونة من فقراء املدن، والتطوير           

 يف احلـصول     كبرياً ففي بلدان عدة، حققت مجعيات فقراء املدن جناحاً       . )٧٥(اجملتمعات احمللية 
لكن مبادرات اجملتمعات احمللية دون دعم حكومي صـريح قـد           . آمنةعلى مساكن وأراض    

يف حني أن اجملتمعـات     ) مثل أن تكون قيمتها متدنية    (متنازع عليها   تقتصر على مناطق غري     
  . حتظى بالدعم قد تتعرض لإلخالءاحمللية اليت

  االعتراف بتنوع أشكال احليازة واحلقوق وتسجيلها  -هاء  
 يف جمال التنمية واحلكومـات تتحـول        اجلهات الفاعلة  إىل أن    اًأشري يف الفرع ثاني     -٨٨

 وحقـوق احليـازة      لتسجيل أشكال احليـازة    سعةخذ بوسائل أكثر مرونة و    إىل األ باطّراد  
ى املمارسات  تعتمد عل   ما وغالباً. وضع هنوج وتنفذ لتحقيق هذا اهلدف     وت. )٧٦(واالعتراف هبا 

. )٧٨()اخلرائط القائم على املشاركة   مثل رسم   (ية  ، وتشمل جمتمعات حمل   )٧٧(أو احلقوق القائمة  
__________ 

 ).نظام املدن األساسي (10.257/2001القانون االحتادي رقم  )٧٢(
 ).٢٣(٥دستور الربازيل، املادة  )٧٣(
 N. Calavita and A. Mallach, Inclusionary Housing in International Perspective: Affordableانظـر   )٧٤(

Housing, Social Inclusion, and Land Value Recapture (Lincoln Institute of Land Policy, 2010); 

Maldonado Copello and María Mercedes, “Revisitar las tensiones en el proceso de aplicación de la 

Ley 388 de 1997”, Fórum de direito urbano e ambiental, vol. 9, No. 54. 
 ). ٢٠٠٤املغرب، (،  Déclaration d’engagement solidaire de Casablanca:انظر مثالً )٧٥(
 . أعاله٥٩انظر الفقرة  )٧٦(
 Payne, “Urban ؛ و)www.gltn.net/index.php/home(انظر الشبكة العاملية لوسائل اسـتغالل األراضـي    )٧٧(

land” ) (؛ ومنظمة تنميـة األراضـي احلـضرية    ) أعاله٢٢احلاشيةUrban LandMark(،Incrementally  
Securing Tenure: An Approach for Informal Settlement Upgrading in South Africa (2010). 

 Count me in: Surveying for Tenure Security and Urban Land Managementانظر موئل األمم املتحدة،  )٧٨(

(2010) . 
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يف النظم  " املكتسبةاحليازة  " حبقوق احليازة أو تنظمها، مثل       تعترف صكوك قانونية    ومثة أيضاً 
  .)٧٩(يف الربازيل) usucapiao" (أوزاكابياو"القانونية العرفية أو مفهوم مشابه مثل 

دنيا اليت ينبغي هلـذه النـهوج أن   وال تزال بعض األسئلة مطروحة بشأن الشروط ال     -٨٩
إذا كان ميكن     وما ،هاتستوفيها لتحقيق أمن احليازة، ونوع الترتيبات املؤسسية املطلوب تنفيذ        

ويصُدق ذلك خاصة على أشـكال      . تكرار هذه النهوج يف سياقات خمتلفة وعلى أي نطاق        
 التعاونيـات   ة، مثل  يف البحوث والسياسات واملمارس    احليازة اليت حظيت باهتمام ودعم أقلّ     

  .)٨٠(ةماعية، وامللكية التعاوني، ومناذج احليازة اجلاليت تدير أراضي مجاعية
 باألشكال األخرى اليت أثبتت يف املاضي قدرهتا علـى           جمدداً  االهتمام وينبغي أيضاً   -٩٠

ان عدة، وكذلك األمن    فقد تناقصت معدالت اإلجيار يف بلد     . حتقيق أمن احليازة، مثل اإلجيار    
 البلـدان، يظـل     ويف بعض . )٨١(ً بعض البلدان األوروبية مثال     يف يتجلى  ما  وهذا ؛ملقترن هبا ا

 عمل بطرق مبتكرة توقياً    أو يست  )٨٣(أخرى جيلب املزيد من االهتمام    ، ويف   )٨٢(ًاإلجيار متأصال 
  .)٨٤(للتشرد
 يزال يوجد توتر بني الواجب املنصوص عليه يف القـانون           ال ومن الناحية اجلوهرية،    -٩١

ـ     ، والقاضي بتوفري أمن احليازة يف القانون      ،الدويل حلقوق اإلنسان   م  وهنوج االعتـراف حبك
ان تأمني شكل   ة متعلقة هبذا األمر وهي مدى إمك      ومثة مسأل . )٨٥(الواقع أو االعتراف اإلداري   

  . على اإلطالقيكن مسجالً زة إن ملمن أشكال احليا

__________ 
 ١٩٩٨ لعـام    ٢٥أراضي الدولـة رقـم      ) شرعنة حيازة ( قانون   انظر أيضاً . ، دستور الربازيل  ١٨٣املادة   )٧٩(

منشورات األمم  (Urban Poverty and Habitat Precariousness in the Caribbean؛ و)اغوترينيداد وتوب(
 ).S.04.II.G.43املتحدة، رقم املبيعات 

وكُرر النموذج يف بلدان أخـرى   .  وحدة سكنية  ١٥ ٠٠٠يف أوروغواي، أنتج منوذج التعاونيات أكثر من         )٨٠(
 Arébalo et al., El camino posible. Producción social delانظـر  . يف أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية

hábitat en América Latina (2012). 
إىل " السكن املـنخفض التكلفـة    " تقليص مدة اإلجيار مدى احلياة يف إطار         يف اململكة املتحدة، جيري حالياً     )٨١(

 تـشرين  ١٢، )Defend Council Housing(منظمة الدفاع عن السكن املنخفض التكلفـة  (مخس سنوات 
 ).٢٠١٢نوفمرب /الثاين

 Dan Andrews, Aida Caldera Sánchez and Asa Johansson, “Housing markets and structuralانظـر   )٨٢(
policies in OECD countries”  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، قسم أوراق العمل، رقـم ،

٢٠١١(٨٣٦.( 
 . http://habitarargentina.blogspot.mx/2012/11/grupo-de-alquileres-segunda-reunion.htmlانظر  )٨٣(
 .٢٠٠٣لعام ) اسكتلندا... (انظر قانون التشرد  )٨٤(
 .Incrementally Securing Tenureمنظمة تنمية األراضي احلضرية، : انظر مثالً )٨٥(
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  ثأمن احليازة يف أعقاب الرتاعات والكوار  -واو  
انعدام أمن حيازة الـسكان     اليت تفاقم   الرتاعات والكوارث الطبيعية    تؤدي   كثرياً ما   -٩٢

 التـشريد   ديقد يؤ و. )٨٦(زيد من احتمال اإلخالء القسري    سيما املشردين، وت    ال املتضررين،
ء علـى   الناجم عن الرتاعات أو الكوارث إىل عمليات إخالء قسري أو مصادرة أو اسـتيال             

  . أو احتالل أراض أو مساكنقائم على اخلداع أو الغشاألراضي أو بيع 
ويف أعقاب الرتاعات أو الكوارث، مثة خطر حقيقي بأن يتفاقم التمييز على أسـاس           -٩٣

ن تلقـي األفـراد     حالة احليازة أو نوع اجلنس أو غريمها من األسباب، األمر الذي حيول دو            
رة اخلاصة  املقرِّسلطت  وقد  . يازةاحلبأمن    املتسم املالذ املؤقت والسكن الدائم   مثل  املساعدة،  

يقترن بذلك من صعوبة حلماية مـن         وما  يف التأكيد على املالّك األفراد     طالضوء على اإلفرا  
، مثل املستأجرين أو من ليس لديهم سـندات رمسيـة           همودعم لديهم أشكال حيازة أخرى   

واة املرأة بالرجل يف أمن      مسألة مسا  ومن الشواغل أيضاً  . تثبت متلكهم أراضيهم أو مساكنهم    
  ).A/66/270انظر (احليازة يف سياق التمييز يف جمال احلصول على األراضي أو املساكن 

ويضاف إىل ذلك أن تشريعات وتدابري احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري               -٩٤
يعيـة،  مخـاطر الطب   املناطق املعرضة لل   ، ورسم خرائط  )٨٧(إعادة التوطني املربمج   مثل   ،املناخ

 ، مناطق سكنية، استعملت لاللتفاف حول احلماية مـن اإلخـالء          لتكون وتقسيم األراضي 
  .)٨٨(ستعماهلا إلخالء الناس قسراًاإساءة تصاغ صياغة ميكن  قد أو
 يف اجملال اإلنساين    اجلهات الفاعلة  بأن بعض    وأحرز تقدم يف السنوات األخرية، علماً       -٩٥
فعلى سبيل املثال، عملت وكـاالت  . أشد الناس حرماناً لقة ب املتع صراحة قضايا احليازة     تعاجل

 ترقيـة رحلة مبكرة من التـشريد؛ و     عديدة على تسجيل احلقوق يف املساكن واألراضي يف م        
 بواسطة املساعدة القانونية    ، ودعم أشد الناس ضعفاً    )٨٩( وتنظيمها نات املشردين داخلياً  مستوط

  .)٩٠( السياقني القانوين والعريف منعلى السكن، وقضايا األرض وامللكية، يف كل

__________ 
 . A/66/270 وA/HRC/16/42لالستزادة من املعلومات، انظر  )٨٦(
 )).و(١٤، الفقرة FCCC/CP/2010/7/Add.1(انظر إطار كانكون للتكيف  )٨٧(
 آخرون ضد بلديـة مدينـة   ٧٧٧هبيكو و، احملكمة الدستورية جلنوب أفريقيا، A/HRC/21/49, p. 51انظر  )٨٨(

ديـسمرب  / كـانون األول ٦، احلكم الـصادر يف  CCT 19/11 ،[2011] ZACC 34، القضية إيكورهوالين
٢٠١١. 

 ,”Filiep Decorte and Ombretta Tempra, “Improving living conditions in Bossaso, Somaliaانظـر   )٨٩(
Forced Migration Review, No. 34 (2010). 

 Housing, Land and Property Training Manual (2011) andاجمللس النروجيـي لالجـئني   : انظر مثالً )٩٠(

Housing, Land and Property Handbook on Design and Implementation of Collaborative Dispute 

Resolution (2011). 
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 يف اجملال اإلنساين واحلكومات الـيت تتـصدى للرتاعـات           اجلهات الفاعلة ؤدي  تو  -٩٦
يكـون    مـا  وغالباً. أمن احليازة ) أو عدم ضمان  ( يف ضمان     مهماً والكوارث الطبيعية دوراً  

؛ ويتمثـل التحـدي      األمد ة آثار بعيد  تلك اجلهات أو تدعمها   تخذها  تللترتيبات املؤقتة اليت    
ومـن  .  مـن أن تقوضـه      أمن احليازة بدالً    التأكد من أن تلك الترتيبات تعزز      املطروح يف 

  يتـسم   يف اجملال اإلنساين ويف ميدان التنمية كي       اجلهات الفاعلة  التنسيق بني    األساسي أيضاً 
جلمعية وقدمت املقررة اخلاصة توصيات يف هذا الصدد يف تقرير سابق إىل ا           . باالتساقالنهج  
الذي اضطلعت بـه آحـاد      تعتقد أن تلك التوصيات، مع العمل       وهي  ). A/66/270(العامة  

  .لتوجيهات العملية واالستراتيجية للمزيد من ا، ميكن أن تكون أساساً)٩١(الوكاالت

  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
ـ   ال  الـيت  حتديات العصر من  إن االعتراف بأمن احليازة ومحايته مها         -٩٧  ر منـها  مف

أضف إىل ذلك أن أمـن      . واألساسية ملنع أشد أشكال اإلخالء والتشريد والتشرد فظاعة       
ضروري لكرامة اإلنسان وللحفـاظ     أمٌر  احليازة، بوصفه دعامة احلق يف السكن الالئق،        

  .على مستوى معيشي الئق
وانب، وألقت املقررة اخلاصة الضوء على طبيعة أمن احليازة، املعقدة واملتعددة اجل            -٩٨

وإذا كانت اآلليات واحملـاكم الوطنيـة واإلقليميـة         . يف املمارسة والقانون على السواء    
والدولية ركزت يف املقام األول على اإلخالء القسري، فإن الـسياسات واملمارسـات             

 بتركيزها منذ البداية علـى تـأمني         كلياً  خمتلفاً املتعلقة حبيازة األراضي قد انتهجت هنجاً     
.  إىل منح حقوق امللكيـة     طريق برامج منح سندات ملكية األراضي، استناداً      احليازة عن   

تتـسم باملزيـد مـن املرونـة        األخذ بنهوج   وشهد العقد املنصرم بعض التطورات حنو       
  .والشمولية لالعتراف بشىت أشكال احليازة ومحايتها

وسـع  األعتـراف  اال على حقوق امللكية إىل دقيقالتركيز  المن   - رهذا التطو و  -٩٩
.  هو أمٌر من األمهية مبكـان      وناقصاً وإن كان متفاوتاً   - مبختلف أشكال احليازة واحلقوق   

. ومثة احتمال باالعتماد على حقوق امللكية باعتبارها أفـضل وسـيلة لتـأمني احليـازة              
واألحرى أن تصاغ صياغة واضحة وتتأسس على إطار حقوق اإلنسان الدويل، ويعـرب              

  .عنها بأشكال حيازة شىت
من أصـحاب   طائفة كبرية   ، اليت أكدهتا املشاورات مع      اجلليةاالحتياجات  ومن    -١٠٠

 حمددة وشاملة    تكون بشأن أمن احليازة   يف جمال حقوق اإلنسان   وضع توجيهات   املصلحة،  
 أعاله أن التوجيهات القانونيـة والـسياساتية        الفرع ثالثاً وقد أثبت   . قبلذي  أكثر من   

__________ 
 بشأن تعزيز األطر املعيارية واجتياز العقبات التنظيمية املتعلقة باحلـد مـن             31IC/11/R7القرار  : انظر مثالً  )٩١(

 والتعايف منها، املعتمد يف املؤمتر الدويل احلادي والثالثني للجنة الدوليـة للـصليب              الكوارث والتصدي هلا  
 . األمحر واهلالل األمحر



A/HRC/22/46 

29 GE.12-18977 

تـزال   الـيت ال  من األسـئلة    وهناك الكثري   . اثرة هنا وهناك   ناقصة ومتن  املوجودة حالياً 
 توفري أمن احليازة القانوين، ونطاق أمـن        خبصوصمطروحة بشأن واجبات الدولة احملددة      

لكن جيب يف هـذا الـصدد       . احليازة ومضمونه مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان      
 مـن حقهـم     وصفه جـزءاً  ، ب الناس أصالً حق من حقوق    التشديد على أن أمن احليازة      

االعتراف هبـذا  الكيفية اليت ميكن هبا حيتاج إىل توضيح      وما -اإلنساين يف السكن الالئق     
  .احلق ومحايته وإعماله

. للتوفيق بني القانون واملمارسة   اجلهد  وال تزال الضرورة تدعو إىل بذل املزيد من           -١٠١
والغاية هي احلرص على تـوفر      . اآلخرفكال اجملالني حيتاج أحدمها إىل أن يتعلم الكثري من          
 من أجل االعتراف بكل أشـكال  يتهاالتشريعات وكثري من املمارسات والسياسات وفعال     

احليازة املشروعة يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان وتسجيلها ومحايتها على قـدم             
  .املساواة، ومحاية أصحاب حقوق احليازة تلك بالتساوي

بعض اجملاالت اليت تطـرح حتـديات،       على تناول   قررة اخلاصة   املوقد اقتصرت     -١٠٢
إضافة إىل الفرص، من أجل حتقيق أمن احليازة بالفعل وبشمولية، بـصرف النظـر عـن           

وتتطلع املقررة اخلاصـة إىل  .  أخرى جماالت بأن مثةترتيبات احليازة ودون أي متييز، علماً 
بشأن اجملاالت ذات األولوية    حة  جهات أخرى من بني أصحاب املصل      مع   النقاشمواصلة  

اليت ينبغي للدول، مبعية اجملتمع الدويل، أن تتطرق إليها كي يصبح أمن احليازة حقيقة ينعم 
  .اجلميع هبا

        
  


