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 مجلس حقوق اإلنسان
 ونعشر والة ثامنالدورة ال

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

 ما في ذلك الحق في التنميةواالجتماعية والثقافية، ب

تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن  الئقكق نعنصكر مك  عناصكر الحكق   
فككي عككدت التمييككز فككي اكك ا السككياق،  فككي مسككتوي معيشككي القككق وبككالحق

 ليئني فرحه

 موجز  
م هدد ا الرقر ددر اةقدراص اااعددة اةلنكددة الال دعن المنددن صلناددر مدن عناعددر ا ددن   تقدد   

 رصدز الرقر در ع د   لدكم  ررهد   كشي النن والا ن   عدم الرمككدز   هد ا ال دكا  م روى مل
أدواا ا عومات ع   اة روى احمل ي واة رو ات دون الوطنكة األخرى  و نظر   العكفكة اليت 

وخ ددا الرقر ددر يفه أ دد   ميعددن أن ترشددرا  شددا الشددع  صامدد    يفعمددال ا ددن   ال ددعن المنددن 
السرتشاد حبقو  اإل  ان   سكا  االجتاه حندو المرصز دة اة ديولكات  ع د  الدر   ااً جيب دانم

و رلني أن تعون ا عومات احمل كدة ودون الوطنكدة مداصدة  مما ترمرع ال  الممرصز ة من مزا ا صبريص 
اللرزاماهتددا جتدداه هقددو  اإل  ددان  الدديت  نب ددي أن تر ددن خهاهددا مددع مددا لددد  ا مددن م دديولكات 

ى  وأن تعون م اءلة عن ا  صمدا جيدب ع د  الددول أن تعفد  امدرم  ا عومدات مرزا دص أخر 
  القداات واةوااد المزمة ل وراء الر ك االلرزامات احمل كة ودون الوطنكة

وع ددد  الددددر   مددددن أن االلرزامدددات الدولكددددة جتدددداه هقددددو  اإل  دددان  رددددد لرشددددم   كددددع  
ن الدولكدة  كد  يفه الرتصكدز الشدع  أصد  م رو ات اهلكاص  ا عومكة  رإن آلكات هقو  اإل  ا

وتشدد اةقراص اااعدة ع د  أةكدة مشدااصة اتلكدات  ع   دوا ا عومات ع   اة روى الوطين 
وتددددرى أن  الدولكدددة  قددددو  اإل  ددددان الشددددع  الندددداء   تاددددر ة م دددديولكات ا عومددددات احمل كددددة 

 لادد ساحنة   ه ا ااً يفجراءات االتااالت والبلثات القهر ة تورر ررع
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وخي ا الرقر در يفه أن اةهالبدات اةرل قدة حبقدو  ال دعن ع د  اة دروى احمل دي ترنداول  
احمل ددي واة ددرو ات دون الوطنكددة األخددرى   أهكددان صثددريص  وأ ددا  اة ددروىدوا ا عومددات ع دد  

واسددرند الرقر ددر يفه  أسددفرت عددن يفجيدداد ر دد  ل حددن   ال ددعن اةمندد  ةددمن سددكا ات  ددددص 
 اشدد ة   لددال هقددو  اإل  ددان تشدداا  رك ددا مدددن وهعومددات دون وطنكددة وا رمددع مبدداداات 

اةددد  ومنظمددات أه كددة وميس ددات  قددو  اإل  ددان  مدد زاً مزا ددا وجددود عم ددات تفاعدد  مددع 
 اةااعب احمل كة اةرل قة الإعمال ا ن   ال عن المنن 
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 احملرو ات
 الافحة الفقدرات 
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 6 10-9                                                   اإلطاا الدويل  قو  اإل  ان - ا كاً ث 
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 مقدمة -أوالا  

هدددددت اةقدددراص اااعدددة اةلنكدددة الال دددعن المندددن صلنادددر مدددن عناعدددر ا دددن   م دددروى  -1
 ملكشي النن والا ن   عدم الرمككز   ه ا ال كا   لكم  رره     تقر رها يفه اجلملكدة اللامدة

(A/69/274)ت ع   اة دروى احمل دي واة درو ات دون   اة يولكات العبريص اليت ترحم  ا ا عوما
شدرا  وأشاات يفه أن اإل الوطنكة األخرى جتاه اجلوا ب األساسكة لإلسعان وال امج ذات الا ة 

  تلز دددز يفعمدددال ا دددن   اً هاسددداً الفلدددال ل  كاصددد  ا عومكدددة ع ددد  ت دددك اة دددرو ات  لدددد عنادددر 
 ددروى احمل ددي واة ددرو ات دون الوطنكددة أةكددة عمدد  ا عومددات ع دد  اةيفه اً و ظددر  ال ددعن المنددن 

األخرى لوال ة اةقراص اااعة    كع جوا ب ا  رقد  رات أن ترناول ذلك اةوةوع   أول تقر ر 
  25/17و 15/8مواةكلي تقدم  يفه ل س هقو  اإل  ان مبوجب القراا ن 

 "األخدددرى ا عومدددات ع ددد  اة دددروى احمل دددي واة دددرو ات دون الوطنكدددة"و شدددري ماددده    -2
اة دددر دم   هددد ا الرقر دددر يفه  كدددع اة دددرو ات مدددن القدددرى الر فكدددة وهددد  ال دددد ات اةددددن العبدددريص 

  (1)واألهكاء واحملارظات  و قر الوجود م رو ات مرلددص من ا عومات احمل كة   الب د الواهد

ن والرم دددمل اةقدددراص اااعدددة اةل ومدددات واتااء الشدددكن هددد ه اة دددكلة وهاددد مل ع ك دددا مددد -3
وعقددت مشداواات  دري   (2)ا رمع اةد  واةيس دات الوطنكدة  قدو  اإل  دانمنظمات الدول و 

اسكدددة مدددع ممث دددي ا رمدددع اةدددد     كو دددوا   ومشددداواات عامدددة مدددع منددددو  البلثدددات الدانمدددة   
ةدددددص  ددددومني مددددع خدددد اء   لدددداالت اإلسددددعان وهقددددو  اإل  ددددان  اسددددرمرت جنكددددة  ومشدددداواات

اشادات ااعة عن امرنا ا ل مل ومات واإلوتلرب اةقراص ا ي من خمر ة أحناء اللامل وا ع  احمل 
 اليت ت قر ا 

وتوالمل ع   مدى اللقود الثمثة اةاةكة اة يولكات اجل ام اجلد دص اةرل قدة الاإلسدعان  -4
ى ا عومدددات ع ددد  اة دددروى احمل دددي واة دددرو ات دون الوطنكدددة األخدددر لقدددمل شدددا ع ددد  صاهددد  الددديت أ

الروسدددع ا ضدددري ال دددر ع ويف شددداء مددددن ةدددد مة  عم كدددات االجتاهدددات اللاةكدددة حندددو الممرصز دددة و 
 وص لك االاتفاع العبري   ملدالت النزوح ال بب النزاعات والعدواا  الهبكلكدة واهلةدرص اةرزا ددص 
 وجيب وةع اسرتاتكةكات رلالة لرلز دز ا دن   ال دعن المندن ويفعمالد  وصفالدة تفاع  دا مدع ت دك

 الرحد ات ومواج ر ا 

__________ 

(1) United Cities and Local Governments, The role of local and regional authorities in the UN 

Development Agenda Post-2015, December 2012. Available from www.uclg.org/sites/default/ 

files/Summary_The%20role%20of%20local%20and%20regional%20authorities%20in%20the%20 

development%20agenda%20post-2015.pdf  
   كع الردود ع   االسربكا ات مراهة ع   اةو ع الشبعي: (2)

www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/Questionnaire-forwebsite.aspx  
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و رددد االلرزامددات جتدداه هقددو  اإل  ددان الدولكددة يفه  كددع م ددرو ات ا عومددات   يفطدداا  -5
الكدددد أن اتلكدددات الدولكدددة  قدددو  اإل  دددان ترلامددد    اةقدددام األول مدددع   اةوص دددة يفلك دددااة ددديولكات 

 يفه م دديولكات أصدد  هالددةوتلددين االجتاهددات حنددو الممرصز ددة ويف ا عومددات ع دد  اة ددروى الددوطين 
ا عومدددات ع ددد  اة دددروى احمل دددي واة دددرو ات دون الوطنكدددة األخدددرى أن الرزامدددات الددددول مبوجدددب 

د الشع  مرزا د ع   الرنفك  من  ب  ا عومات احمل كدة ودون القا ون الدويل  قو  اإل  ان تلرم  
ت ع د  اة دروى الدوطين عدن ا عومدااً نق  اللكدوهنا    ن عام من أن اة يولكات  د تر  الوطنكة 

دون أن  ادداهب ذلددك  قدد  اةددوااد واةلدداا، والقددداات  واة دداءلة عددن االلرزامددات جتدداه هقددو  
  (3)اإل  ان  وخباعة ركما  رل ن الا ن   ال عن المنن

وجيب ع   النظام الدويل  قو  اإل  ان  جبا ب االسرمراا   يفجدراء هدواا مباشدر مدع  -6
الشددع  الندداء مددع الرحددد ات والرهددواات ع دد  اً الددوطين  أن  رلامدد  أ ضدد ا عومددات ع دد  اة ددروى

وذلك هو اةه وب الوجد  خداف ركمدا  رل دن الدا ن   ال دعن  اة رو ات احمل كة أو دون الوطنكة 
  صثددري مددن  ركمددا  رل ددن الال ددعنوتنددرج عم كددات اإلخددمء الق ددري واإل ادداء الرمككددزي  المنددن 

وعدددموص  اسدددات اةلرمدددص ع ددد  اة ددرو ات احمل كدددة أو دون الوطنكددة األهكددان عدددن القددرااات أو ال ك
ع ددد  ذلدددك  ترزا دددد اة ددديولكات ا اسدددة الددديت ترحم  دددا ا عومدددات احمل كدددة ركمدددا  رل دددن الالردددداالري 

  مبدددا   ذلدددك تهدددو ر البنكدددات مهّدددرداإلجياالكدددة المزمدددة إلعمدددال ا دددن   ال دددعن المندددن الشدددع  
وتهدددددو ر الدددددرامج اإلسدددددعان  األهكددددداء اللشدددددوانكةااةدددددي وتر كدددددة الرحركدددددة والر هدددددكا السدددددر دام األ

 االجرماعي ويفدااهتا وتنظك  ملاممت ال و  وختاكا اةوااد 

 را  حبقدو  اإل  دان وا دن   ال دعن المندن ع د   ركماوهنا  يفجنازات هامة ترحقن  -7
 ال ددعن المنددن ع دد  عددلكد ا رمددع اةددد  هرصددات ملنكددة الرلز ددز ا ددن  تنشددك و  الاددلكد احمل ددي 

ر ددات  رومددة مددن ا اددول ع دد  اسددرةاالة ل قضددا ا ذات البلددد احمل ددي   اةندداطن الدديت توجددد رك ددا 
ومن شكن   صثر مشوالً يفه تكسكس مدن وال د ات أ  القدا اةناسب من خدمات اإلسعان وت ل

و  ت دددك ا رصدددات أن تثدددري اةمااسدددات الدولكدددة  قدددو  اإل  دددان  صمدددا أن ملدددا ري ومبددداد  هقددد
عددددات نزاالصدددد لك و   الددددكن تلددددزز وتدددددع  ت ددددك ا رصددددات  الو ددددمل  ف دددد  ة اإل  ددددان الدولكددددة هر  دددد

ع ددد  هتكدددل الفرعدددة لرلز دددز الدددرواالا الدددني األطدددرا، اةلنكدددة أن و   ا رملكدددة اةرل قدددة الال دددعن المندددن
 احمل ي والدويل الالكد ن 

وى احمل دي واة درو ات دون و رمث  اهلد، من تقدمي ه ا الرقر ر يفه ا عومات ع   اة در -8
الوطنكددة األخددرى ركمددا  رل ددن الددا ن   ال ددعن المنددن    اختدداذ خهددوص أوه جتدداه يفجيدداد ر دد  أرضدد  

وتكمد  اةقدراص اااعدة   مواعد ة ا دواا اجلدااي مدع  ل رحد ات والفدرف الناشد ة ع د  ت دك الادلد 
ا، الفاع دة األخدرى ع د  امردداد ا رمع اةد  وميس ات هقو  اإل  ان واألطر منظمات الدول و 
__________ 

الاددددفة عامددددة   هدددد ا الرقر ددددر لإلشددددااص يفه ال دددد هات أو األدواا اة ددددندص يفه  "اة دددديولكات"  ددددر دم مادددده    (3)
يفه مدددا هدددو  "االلرزامدددات"ومدددن  اهكدددة أخدددرى   شدددري ماددده    اإلسدددعان ع ددد  الادددلكد احمل دددي اجل دددات اةلنكدددة ال

  مه وب من أج  االمرثال يفه ا ن   ال عن المنن
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الشع  صامد   ررتص وال ر ا  ال رض النظر   العكفكة اليت ميعن شا يفشرا   كع م رو ات ا عومات
   يفعمال ا ن   ال عن المنن    سكا  االجتاهات ال اندص والنظ  احمل كة اةرنوعة 

 اإلطار الدولي لحقوق اإلنسان -ثانياا  

 كدع م درو ات ا عومدات و كدع ممااسدات لرشدم  لدولكة  قو  اإل  دان االلرزامات ارد   -9
 كع رروع ا عومة )الرنفك  دة والرشدر لكة والقضدانكة(  و ريهدا مدن ال د هات "يفذ أن  ال  هات اللامة 

هددي ذات  -الوطنكددة أو اإل  كمكددة أو احمل كددة  -اللامددة أو ا عومكددة  ع دد  أي م ددروى مددن اة ددرو ات 
وتلدددرب عدددن ذلدددك اةف دددوم    سدددكا  ا عددد  اال دددادي   (4)"م ددديولكة الدولدددة الهدددر،وةدددع   دددرربع 
 50مددن الل ددد الدددويل اادداف الددا قو  اال رادداد ة واالجرماعكددة والثقاركددة واةددادص  28ل دددول  اةددادص 

تنهبددن أهعددام [     " : مددن الل ددد الدددويل اادداف الددا قو  اةد كددة وال كاسددكة  ال رددان تناددان ع دد  أ دد
  "د دون أي  كد أو اسرثناء ع    كع الوهدات اليت ترشع  من ا الدول اال اد ةالل 

و لد ختاكا اة ديولكات اةرل قدة الإعمدال ا دن   ال دعن المندن ع د  الادلكد احمل دي  -10
 رفددن الر اددكا مددع واجددب صفالددة االمرثددال يفه  مددن اخرادداف الدددول األطددرا،  لعددن جيددب أن

 ا قو  اال رادداد ة واالجرماعكددةاةلنكددة الدد ةنددة الوأشدداات   (5)اإل  ددان االلرزامدات الدولكددة  قددو 
أن تكخ  صارة ال  هات اإلداا ة   االعرباا مقرضكات الل د لدى اختاذ "يفه أ    رو ع  والثقاركة

وع ك  جيب أن  رثد  ا موعدة الواسدلة النهدا  مدن القدرااات الديت تر د  ع د  الادلكد   (6)" راااهتا
كن سكاسددات والددرامج اإلسددعان يفه ملددا ري هقددو  اإل  ددان ذات الادد ة  مبددا   ذلددك احمل ددي الشدد

وةع اةكزا كات والر هكا وتق ك  اةناطن وتوز ع اةندارع وختادكا الوهددات ال دعنكة الديت  دول 
و تنظكم دا  وتقددمي يفعا دات اإلجيداا  وأ دة  درااات أمن اةكزا كة اللامة  وتورري ااددمات األساسدكة 

ومن الضرواي   ملظ  ا االت وةع اسدرتاتكةكة   الننات ع ة الا اول ع   سعن أخرى ذ
وطنكدددة لإلسدددعان الالرن دددكن الدددني ال ددد هات اإل  كمكدددة واحمل كدددة ال كدددة الروركدددن الدددني ال كاسدددات ذات 

والاإلةارة يفه ذلك  توة  جلنة هقدو  الهفد    (7)الا ة وااللرزامات اةناوف ع ك ا   الل د
  دك الالفلد  اةدوااد اةالكدة "الركصدد مدن أن ال د هات احمل كدة اً ول األطدرا، أ ضدأ   جيب ع   الدد

  (8)"والبشر ة و ريها من اةوااد المزمة لرفي مب يولكاهتا الفلالكة

__________ 

( ل ةنة اةلنكدة حبقدو  اإل  دان  الشدكن طبكلدة االلردزام القدا و  اللدام 2004)31رل كن اللام ا   من ال 4فقرص ال (4)
  ،   الل داةفروض ع   الدول األطرا

  4اةرجع  ف    الفقرص  (5)

( الشددكن الرهبكددن احمل ددي 1998)9والثقاركددة  الرل كددن اللددام ا دد   ا قو  اال رادداد ة واالجرماعكددةاةلنكددة الدد ةنددة ال (6)
  9 ل ل د  الفقرص

ن المنددن  ( الشددكن ا ددن   ال ددع1991)4والثقاركددة  الرل كددن اللددام ا دد   جلنددة ا قددو  اال رادداد ة واالجرماعكددة (7)
  12 الفقرص

( الشددددكن الرددددداالري اللامددددة لرنفكدددد  اتفا كددددة هقددددو  الهفدددد   2003)5هقددددو  الهفدددد   الرل كددددن اللددددام ا دددد  جلنددددة  (8)
  41 الفقرص



A/HRC/28/62 

7 GE.14-24814 

مسكككككتولياك الحنومكككككاك علكككككي المسكككككتوي المحلكككككي والمسكككككتوياك دون  -ثالثاا  
 الوطنية األخري فيما يتعلق بالحق في السن  الئقق

اوت ممااسددددات الدددددول القدددددا صبددددري ركمددددا  رل ددددن العكفكددددة توز ددددع اة دددديولكات اةرل قددددة ترفدددد -11
ومدددددن اجل دددددي أن   حعومدددددات لالاإلسدددددعان والددددد امج ذات الاددددد ة الددددد  ع ددددد  اة دددددرو ات اة ر فدددددة 

ع   اة روى احمل ي واة رو ات دون الوطنكة األخرى ترحم  عادص م يولكات هاسة  ا عومات
  ال ددعن المنددن   يفطدداا لموعددة مددن ال ددكا ات والرةددااب احمل كددة ركمددا  رادد  الإعمددال ا ددن  

االسدرتاتكةكات الوطنكدة لإلسدعان الرنفكد   تره دبوع    راا مدا أشداا يفلكد  موند  األمد  اةرحددص  
 و ددددد  ختهدددددكا و آلكدددددات  يفه اسدددددرلراض القدددددوا ني واأل ظمدددددة  ويفه ردددددا  ع دددد  الادددددلكد احمل دددددي  و 

ا، اةلنكدة واعرمداد اسدرتاتكةكات   كدة لإلسدعان  الاالسدرفادص وعكا ة  ويفه هشد  داات األطدر 
  (9)من  داات االالرعاا واا ات احمل كة

مدددا  ددداام ا عومدددات ع ددد  اة دددروى الدددوطين اً و رضددد  مدددن ال دددكا ات اللامدددة أ ددد   البددد -12
م ددديولكات ملكندددة ع ددد  حندددو أرضددد  مدددن  ريهدددا  الكنمدددا تنحدددو م ددديولكات أخدددرى يفه أن تناسدددب 

وتعدون ا عومدات ع د  اة دروى الدوطين   وةدع ميعن دا مدن   ت احمل كة أصثر من  ريها ا عوما
صفالدددددة الروز دددددع اللدددددادل ل مدددددوااد الشدددددع  أرضددددد   حبكددددد  ال تردددددرتا  اةنددددداطن ذات اةدددددوااد األ ددددد  

و  دددك ا عومدددات ع ددد  اة دددروى  واالهركاجدددات األصثدددر لررحمددد  م ددديولكاهتا اااعدددة الب ددداطة 
 ع دد  تهددو ر ملددا ري وطنكددة ويف فاذهددا مددن أجدد  اعددد الدد امج والنرددانج   الددوطين عددادص  ددداص أصدد 

 واالنرما ددددداتاةندددداطن واحمل كددددات اة ر فددددة ومقاا ر دددددا  و و دددد  الددددرامج اإلسدددددعان وتنظددددك  الرهددددون 
دعدددد  الدددددخ   واإلشددددرا، ع دددد  الضددددرانب  والددددرامج ال ددددعناللقاا ددددة  وتددددورري الرمو دددد  إلعا ددددات 

الردكثري الدداجات مرفاوتدة ع د  ال كاسدات اً عومدات الوطنكدة أ ضدو دد  داول ا  وختاكا اةوااد 
ا عومكددة ع دد  اة ددروى احمل ددي واة ددرو ات دون الوطنكددة األخددرى مددن خددمل مددن  ا ددوارز وهتك ددة 

الرمو دد  ل دد امج الدديت  الظددرو، ومددن  األولو ددات  أو صفالددة  قكددن النرددانج اةه والددة اةرتبهددة الرددورري
  (10)اً تداا   ك

__________ 

 مراهددددددة ع دددددد  اةو ددددددع الشددددددبعي: وثكقددددددة موندددددد  األمدددددد  اةرحدددددددص الشددددددكن يفطدددددداا اسددددددرتاتكةكة اإلسددددددعان اللاةكددددددة  (9)
www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/Workshop-Social-Inclusion_UN-

Habitat.pdf 51  الفقرص  

أعدددمه( اةقددددم مدددن اةيس دددة الوطنكدددة  قدددو   2ا ظدددر  ع ددد  سدددبك  اةثدددال  الدددرد ع ددد  االسدددربكان )ا ظدددر ا اشدددكة  (10)
ت ددلة معاتددب اإل  ددان   الددااا واي )د ددوان أمددني اةظددامل   الددااا واي(  هكدد  تددداا الدد امج الوطنكددة مددن خددمل 

يف  كمكة   شراصة مع هعومات الب د ات وا رمع اةد  واألطرا، الفاع ة من القهاع اااف  مدن أجد   د دد 
هقدو  اإل  دان    و وة  الرد ع   االسربكان اةقدم من جلندة واختاذ اإلجراءات اةناسبة اً الف ات األصثر ةلف

ات اةرل قدددة الاإلسدددعان ع ددد  اة ددروى الدددوطين    تنفددد  ت دددك اوا دددا أن ا عومدددة تضدددع االسدددرتاتكةكات وال كاسدد
وتر ددد  ا عومدددات  لشدددروق عقدددود األداء اً االسدددرتاتكةكات وال كاسدددات ع ددد  م دددروى اةنددداطن والقهاعدددات ورقددد

احمل كددة الاةرو ددة المزمددة لرهددو ر شددراصات مددع اةدداحنني الدددولكني  ومددع اةنظمددات ا رملكددة صدد لك  مددن أجدد  الندداء 
  قراء والناجني من عم كات اإلالادص اجلماعكة وصباا ال ن  والف ات الضلكفة األخرىم اصن ل ف
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ن ج ة أخرى تنحدو ا عومدات احمل كدة يفه أن ت دند اة ديولكات عدن تدورري ااددمات وم -13
 ويفدااص مرارق ددددا  مثدددد  خدددددمات اةكدددداه والاددددر، الاددددحي والع رالدددداء و ريهددددا مددددن البدددد  الرحركددددة

 رادددد  اللم كددددات  ركمددددااألخددددرىل والر هددددكا السددددر دام األااةددددي وتق ددددك  اةندددداطن وتنمكر ددددا  
 دري المنقدةل  داصن واة األهكداء اللشدوانكة روطنيل وتنفك  الدرامج لرت كدةاإلخمء والر ةري ويفعادص ال

ملدا ري ااددمات الادحكة وملدا ري ال دممة واةلدا ري البك كدة وملدا ري البنداء والرشدككدل وتدورري يف فاذ و 
ل ووةدع سكاسدات ل حدد مدن خمداطر العدواا  والراددي هلدا أو احمل كدة اةكوى   هداالت الهدواا 

وهدد    هدداالت تاددمك  الدد امج   كاسدداتل وتنظددك  اسددر دام اة دداهات اللامددة تنفكدد  ت ددك ال
من  ب  ا عومات اةرصز ة  رإن ال  هات احمل كدة هدي الديت تقدرا أ دن سدكر  اً أو جزنكاً و و   ا ص ك

الناء اة اصن أو تر كر ا  و د د من سر اا ل  وهددص سدعنكة أو لاد  ع د  مزا دا اجرماعكدة 
 ل ملا ري اةقراص اً سعن  ورقأو ع   يفعا ة 

و  الددددول الوهدو دددة ترحمددد  ا عومدددات اةرصز دددة الادددفة عامدددة اة ددديولكة الرنك دددكة عدددن  -14
اً وتددداا ع دد  الاددلكد الددوطين أ ضدد  رل ددن الاإلسددعان  ركمدداالر هددكا وال لددة والرنظددك  والرمو دد  

ة  و ريها من تداالري ملاجلة الرامج الرمو   اللقااي ويفعا ات اإلسعان  والرامج الرحو مت النقد 
ممدا   الكد أن تهبكن ت ك ال امج  لرمد ع   الرنفكد  احمل دي  قا اة اصن وسا الف ات الضلكفة 

 سدددددرقملداجدددددات مرفاوتدددددة مدددددن االمااسدددددة ل منددددداطن والب دددددد ات/اةقاطلات أو اةددددددن مب   دددددم 
  دااياإل

عدددن تنفكددد   لكة الرنك دددكةاة ددديو  رحمددد و   يفطددداا الدددنظ  اال اد دددة  مدددن ج دددة أخدددرى  ت -15
  سدددكا  االسدددرقمل  الددد امج وال كاسدددات اةرل قدددة الإعمدددال ا دددن   ال دددعن    كدددع جوا بددد  

و ددد     ددب األهكددان    أاألخددرى دون الوطنكددةأو ذات اة ددرو ات  ةاحمل كدد ا عومدداتاإلدااي  
  (11)ك ا دداالت نحاددر دوا ا عومددات ع دد  اة ددروى الددوطين   لددال القكددادص والرن ددكن   ت دد

وتلقدددد  رقدددد هولدددمل أةا كدددا اة ددديولكة العام دددة عدددن اإلسدددعان يفه الوال دددات  ع ددد  سدددبك  اةثدددال 
ت رقي رك  أطدرا، راع دة انك دكة ال درض و ع   اة روى الوطين ل وال ات  اً سنو اً ا عومة اجرماع

 الرن كن ع   الالكد الوطين 

ع د  وتدريص اً مدات دون الوطنكدة واحمل كدة ثاالردو ندا أن  عون توز ع اة يولكات ع   ا عو  -16
يفذ أن اهلكاص  ا عومكة ع   اخرم، م درو اهتا  والوصداالت اإلئانكدة واةيس دات اةالكدة  واهدص 

وميس ددات القهدداع اادداف واةنظمددات ا رملكددة و ريهددا مددن اجل ددات اةلنكددة األخددرى  ال تعددة 
 رحدددد ات اجلد ددددص أو تلز دددز رلالكدددة الددد امج عدددن تعككدددة عم اهتدددا اةربادلدددة مدددن أجددد  الراددددي ل

مدددن اةرصدددز يفه  -ختاكاددد ا   أي مدددن االجتددداهني  ومدددع أن اة ددديولكات  دددد  لددداد وال كاسدددات 
ردإن االجتداه اللدام ال داند مند  مه دع  -اة روى احمل ي أو من اة روى احمل ي يفه ا عومة اةرصز دة 

 ة ت لكنات القرن اةاةي هو اةك  يفه الممرصز 

__________ 

  أعمه( 2ا ظر اد أةا كا ع   االسربكان )ا اشكة  (11)
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أي  قدد  ال دد هات واة دديولكات اةرل قددة الالو ددانة  -وهنددا  مددن  دددعو يفه الممرصز ددة  -17
الاعربااهدا وسدك ة لرلز دز الدميقراطكدة  -الوسدكهة واحمل كدة  اتاللامة من ا عومدة اةرصز دة يفه ا عومد

شددد ع د    الد ي  "الربلكدة"وت رند الدعوص يفه ذلك الادفة عامدة يفه مبددأ  الرشااصكة والشفاركة 
ةدددددددرواص أن  ددددددداام اة ددددددديولكات اللامدددددددة ال ددددددد هات اةنر بدددددددة ذات اةو دددددددع األ دددددددرب يفه عامدددددددة 

وهنا  مدن  درالا الممرصز دة   صثدري مدن األهكدان الااا ادة و ر در ال دو   لعدن   (12)اجلم وا
لكس من الضرواي أن تعون ه ه الظواهر مرتبهة الالممرصز ة  ال  يف ا  دد ترلدااض   وا دع األمدر 

 ع مبدأ الدميقراطكة ال ي  رو   ل  الاعربااه الفاندص األساسكة اليت تكيت من ا م

أ( الممرصز دة ال كاسدكة الديت تنقدد  الممرصز دة الشدع  عدام: ) دت ثمثدة أ دواع مدنو دد هدد   -18
 )ب( الممرصز ددة اةالكددة الدديت  كدد  اةددوااد اةالكددة يفهوعددن ا عومددة اةرصز ددةل اً النفددوذ أو سدد هة اللكددد

يفدااص الد امج وال كاسدات  تنقد اةز د مدن اهلكاصد  ا عومكدة احمل كدةل و) ( الممرصز دة اإلداا دة الديت 
وهنا  اتفا  عام ع   ةرواص أن تردزامن  كدع األشدعال الثمثدة مدن  يفه اةز د من اهلك ات احمل كة 

مددن مره ددة  قدد  اً ومددعم  رقددالالممرصز ددة مددن أجدد  النةدداح    قكددن النرددانج اةقددراص  وذلددك الاال
  (13)ال  هة ال كاسكة ع  مره ة  ق  اةوااد يفه مره ة  ق  اإلدااص

أصدد جدددول أعمددال اةوندد   و  و دد هظكددمل الممرصز ددة الرشدةكع  ددوي   لددال اإلسددعان  -19
ال ي اعرمد   مي ر األم  اةرحدص الثدا  ل م دروطنات البشدر ة )اةوند  الثدا (    اسدهنبول   

ت ددل  ا عومدات يفه تهبكددن الممرصز ددة   سكاسددات ويفدااص اةددكوى "  أ دد   نب ددي أن 1996عدام 
اً وجل  ددددا ع دددد  اة ددددرو ات دون الوطنكددددة واحمل كددددة داخدددد  اإلطدددداا الددددوطين  مدددد  صددددان ذلددددك ممعندددد

الد امج اةرل قدة الاإلسدعان الك دا تردك  يفمعا كدة اةشدااصة   مرصز دة ملاولدرج أ اداا   (14)"ومناسبا
ة   يفدااص مشددداا ع اإلسدددعان وعدددنع القدددراا ذات الاددد ة وجتندددب البريو راطكدددة اةفرطدددة  وتردددك  احمل كددد

ررعة الروعكة الاالهركاجات احمل كة  واالسرفادص من القدداات احمل كدة  وتلدزز الشدفاركة والر االدة ع د  
 الروسكع ررف ال لة اام ة واةبرعرص اً الالكد احمل ي  وت م  أ ض

اب اخر هددمل ركمددا  رل ددن الالممرصز ددة   لددال هقددو  اإل  ددان وا ددن   الرةددا  ددري أن -20
مل تند  م دكلة هقدو  اإل  دان مدا ت درحن مدن "وع   حنو ما الهظ الدول لددالر   ال عن المنن 

و مهدددظ الوةدددوح  كددداب الرزامدددات هقدددو    (15)"اهرمدددام   اةنا شدددات اجلاا دددة الشدددكن الممرصز دددة
هدد  مددن اةبدداد  الروجك كددة الدولكددة الشددكن الممرصز ددة ويفتاهددة اإل  ددان أو ا ددن   ال ددعن المنددن 

__________ 

اةبدددداد  الروجك كددددة الدولكددددة الشددددكن الممرصز ددددة ويفتاهددددة يفمعا كددددة ا اددددول ع دددد  اادددددمات موندددد  األمدددد  اةرحدددددص   (12)
-http://unhabitat.org/publications اح ع دددددددددددد  اةو ددددددددددددع الشددددددددددددبعي:مردددددددددددد ( 2009) األساسددددددددددددكة ل ةمكددددددددددددع

listing/international-guidelines-on-decentralization-and-access-to-basic-services-for-all/  

   ( 2002)رريسوا  سو  را   الممرصز ة وهقو  اإل  ان    اعدص   كة:ا  س الدويل ل كاسة هقو  اإل  ان (13)
(14) A/CONF/165.1466 الفقرص اً ثا ك فرع  ال    
 Paul Lundberg, Decentralized Governance and a Human Rights-based Approach toا ظددر:  (15)

Development, (United Nations Development Programme, 2004), p. 1 :مرداح ع د  اةو دع الشدبعي  
www.un.org.kg/index2.php?option=com_resource&task=show_file&id=3769  
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واةكثددددددا  األواو  ل حعدددددد  الدددددد ايت  (16)يفمعا كددددددة ا اددددددول ع دددددد  اادددددددمات األساسددددددكة ل ةمكددددددع
وا ادددب ترصكدددز اةبددداداات اةرل قدددة الالممرصز دددة وا عددد  احمل دددي اةقدمدددة مدددن ميس دددات   (17)احمل دددي

 (19)مر عكددةوماددر، الرنمكدة ل ب ددان األ (18)النقدد الددويلالرمو د  الدولكدة واإل  كمكدة مثدد  عدندو  

وصدددد لك مددددن الراالهددددات   (20)ومددددن صدددداالت األمدددد  اةرحدددددص مثدددد  الر ددددامج األمدددد  اةرحدددددص اإلئدددداني
 ع   األاللاد اال رااد ة وال كاسكة وا قو  الرشااصكة اةرتبهة الالممرصز ة   (21)وا عومات احمل كة

 م دددكلة صكفكدددة يفهالدددة الرزامدددات الددددول اةرل قدددة الدددا ن   لعن دددا مدددع ذلدددك جتاه دددمل يفه هدددد صبدددري
ال دددددعن المندددددن   لدددددال هقدددددو  اإل  دددددان يفه ا عومدددددات احمل كدددددة الددددديت أخددددد ت ع ددددد  عاتق دددددا 

  رل ن الال امج وال كاسات  م يولكات انك كة ركما

الحككككق فككككي السككككن  الئقككككق مكككك  ق كككك   إعمككككا التحككككدياك التككككي تواجككككه  -رابعاا  
 توي المحلي والمستوياك دون الوطنية األخريالحنوماك علي المس

مددددن الرحددددد ات اةشددددرتصة اةاث ددددة ع دددد  اة ددددروى احمل ددددي اً هددددددت اةقددددراص اااعددددة عدددددد -21
 :  وهي رل ن الإعمال ا ن   ال عن المنن ركما

 ثد   دداص اةدوااد اةالكدة  أو القدداص احملددودص ع د  االسدرفادص  عدم صفا دة اةدوااد: )أ( 
الرمو   األخدرى يفه جا دب خماادات اةكزا كدة الوطنكدة  القضدكة الرنك دكة الديت تشد    من ماادا

ومدع أن اة ديولكة عدن ال دعن  الال ال  هات احمل كة ركما  رل ن الإعمدال ا دن   ال دعن المندن 
 ددد وةددلمل   أ دددي ا عومددات ع دد  اة ددروى احمل ددي واة ددرو ات دون الوطنكددة احمل كددة األخددرى  

وعدموص ع د  ذلدك   د المزمة لر بكة الرزاماهتا   ه ا ا ال ال تردرن ع   حنو مرناسب رإن اةواا 
  صثري من األهكان  الالقداص ع     ال  ر   الرمو   اةقدم من ا عومات الوطنكة ل  امج احمل كة

ااد و دد  ديدي  قدا اةدو  االسرةاالة لر ري االهركاجات أو هاالت األزمات ع   اة دروى احمل دي 
__________ 

 أعمه  12ا ظر ا اشكة  (16)
(  مرداح ع د  اةدو لني 2009( وال وتوصدول اإلةدا  اة حدن الد  )1985اةكثا  األواو  ل حع  ال ايت احمل ي ) (17)

  www.ccre.org/en/papiers/index_chart :الشبعكني
 ع   الروايل  http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/207.htmو

-Annalisa Fedelino and Teresa Ter-Minassian, Making Fiscal Decentralization Work: Crossا ظدر  (18)

Country Experiences (Washington, D.C., International Monetary Fund, 2010)  
 Inter-American Development Bank, Evaluation of the IDB’s Non-Sovereign Operationsا ظدر:   (19)

with Sub-National Entities: 2007–2010 (Washington, D.C., 2012)  
)مرصز أوس و لشيون ا ع  الرداالع ل  دامج  دلك  اة ر دمني لقكام ا ع  احمل يالر امج األم  اةرحدص اإلئاني   (20)

 ( 2008األم  اةرحدص اإلئاني  
ةرحدددص  اةبدداد  الروجك كددة الدولكددة الشددكن الممرصز ددة ويفتاهددة يفمعا كددة ا اددول ع دد  اادددمات ا ظددر موندد  األمدد  ا (21)

 17أعدددمه( واةكثدددا  األواو  ل حعددد  الددد ايت احمل دددي )ا ظدددر اةمهظدددة  12األساسدددكة ل ةمكدددع )ا ظدددر اةمهظدددة 
 أعمه 
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 ع دد  يفعمددال ا ددن   ال ددعن المنددن اً يفه أن تر دد  ا عومددات دون الوطنكددة  ددرااات تدديثر سدد ب
وع   سدبك  اةثدال  لدكس مدن  دري اةدكلو، اسدر دام األااةدي أو اللقدااات اةراهدة ع د  م دروى 

 عن تورري ال عن المنن اً عوةخمر فة الب د ات صكعول لرهو ر مشاا ع عقاا ة 

اةلدداا، والقددداات ركمددا  رل ددن الددا ن   ال ددعن المنددن وهقدددو   عدددم صفا ددة )ب( 
ما  عون اة يولون ا عومكون ع   اة روى احمل دي واة درو ات دون اً صثري  اإل  ان ذات الا ة:

الوطنكدددة األخددددرى  ددددري م مددددني الالرزامدددداهت  مبوجددددب القددددا ون الدددددويل  قددددو  اإل  ددددان ركمددددا  رل ددددن 
  اللددا األهكددان يفه أي يفطدداا ميس ددي أو تشددر لي ل م دداءلة  الال ددعن المنددن  وامبددا  فرقددرون
يفه القددداات اةيس ددكة والفنكددة إلدااص الدد امج اً و ددد  فرقددرون أ ضدد الشددكن القددرااات الدديت  ر دد و ا 

العفاءص أو الرلام  مدع الف داد أو تنظدك  اةضدااالات ع د  األااةدي أو صفالدة اسدردامة اةمااسدات 
 رحركة أو عكا ة ويفعمح البنكات ال

    ا موعددة اةرشدداالعة ل م دديولكات  ددري الواةددحة واةرضددااالة:عناعددر تددداخ   ) ( 
صثدددري مدددن األهكدددان  تر ددد  الب ددددان الددديت  رزا دددد ئدددو سدددعا ا   اةنددداطن ا ضدددر ة وشدددب  ا ضدددر ة 

 ال د هاتمبلدالت سر لة  الوجود شبعة ملقددص مدن اة ديولكات اةرداخ دة واةرضدااالة   مدا الدني 
اً و عددون مددن الاددلب جددد ا عومددات احمل كددة  سدد هات مكددة ذات اة ددرو ات اة ر فددة والددنيا عو 

ةدددددمان اة ددددداءلة عدددددن االلرزامدددددات   لدددددال هقدددددو  اإل  دددددان    ددددد  عددددددم وةدددددوح ختادددددكا 
و  صثدددري مدددن ا ددداالت تنشدددك  ا عومكدددة  ل  ددد هاتاة ددديولكات   مدددا الدددني اة دددرو ات اة ر فدددة 

 ددددرو ات الوطنكددددة واحمل كددددة ودون الوطنكددددة األخددددرى ركمددددا  رل ددددن تددددوترات الددددني ا عومددددات ع دددد  اة
وجيددد األشددد اف الدد  ن لردداجون يفه م ددداصن أ ف دد     وسددا ال ددداهة دون أن  الاألولو ددات 

و  اللدددا هددداالت أخدددرى   ترحمددد  اة ددديولكة عدددن   أ دددة سددد هات هعومكدددة ع ددد  أي م دددروى 
يولكة يفه هددددو  ردددرا     ددديدي عددددم الوةدددوح أو وجدددود طبقدددات مرلدددددص مدددن م دددرو ات اة ددد

 ال  هة  و د  شع  ترالة خابة إلساءص اسرلمال ال  هة 

 دددد تنحدددو ا رملدددات احمل كدددة الددديت  ددددد هو ر دددا مدددن  النزعدددة ا مانكدددة والرمككدددز: )د( 
مثد  اة داجر ن والمج دني وطدالل ال ةدوء واأل  كدات اللر كدة  "ال رالداء"منه قات   كة يفه اسربلاد 

ي ذلددددك يفه  كددددام هددددواجز  ككز ددددة مددددا  دددديداً وصثددددري   ريهددددا مددددن األ  كددددات األخددددرى أو الد نكددددة أو 
  رل دن الا ادول ع د  ال دعن المنددن والد امج ذات الاد ة وا فدا  ع د  ت دك اةعر ددبات  مدارك

ع دد  اة ددروى احمل ددي  يفه اختدداذ اللددا الف ددات مبثاالددة صددب  رددداء   اً وميعددن أن  دديدي ذلددك أ ضدد
ال مي عددددون م دددداصن وتلرةدددد   ل رمككددددز   اةندددداطن الدددديت تنحددددو رك ددددا ويفه اةز ددددد مددددن وعدددد  مددددن 

  (22)ا رملات احمل كة يفه اصر اب هو ة مرةا  ة وترعاتة لرهرد الهوانة احملرومة من وسه ا

__________ 

 الدددددالفقر اةدددددد ع وهقدددددو  اإل  دددددانز دددددد مدددددن اةل ومدددددات  ا ظدددددر تقر دددددر اةقدددددراص اااعدددددة اةلنكدددددة  حادددددول ع ددددد  مل (22)
(A/66/265)  ،وتقر ر اةقراص اااعة اةلنكة حبن اإل  ان   ا اول ع   مكاه الشدرب اةكمو دة وخددمات الادر

  (A/HRC/21/42) الاحي
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تبددددددو الرحدددددد ات اةشدددددرتصة الددددديت تواجدددد  ا عومدددددات احمل كدددددة أو مقددددددمي خددددددمات  و ددددد -22
اإل  دددان  مبثاالدددة هدددواجز أمدددام يفعمدددال ا قدددو   اإلسدددعان  ةدددن  راهدددا مدددن خدددمل منظدددوا هقدددو  

و نحددددو  وخباعددددة مددددن وج ددددة  ظددددر األشدددد اف الدددد  ن  وةددددع هق دددد    ال ددددعن ع دددد  احملددددك 
أشددد الف ددات  يفه أن  عو ددوا ألشدد اف الدد  ن  رددكثرون الالرحددد ات احملددددص الشددع   ددري مرناسددبا

ت األشددد ملا دداص الف ددا  شددع  ونو  وأن  اددب  هق دد    ال ددعن أشددد عرةددة ل م دداطر  اً هتمكشدد
هكنما تفرقر ا عومات احمل كة يفه القداص أو اةوااد وهكنما ال توجد م اءلة عدن هقدو  اإل  دان 

الد  ن اً ع   الالكد احمل دي وهكنمدا تّربدع ا عومدات احمل كدة سكاسدات وانكدة ويف ادانكة  وهد  أ ضد
 هات ا عومكدة  وال  رداح مدن القدرااات وال داً  واج ون   أ  ب األهكان ا موعة األصثر تلقكد

 هل  سوى أ    دا من اةل ومات 

وتوة  أهوال سعان األهكاء  ري الرسكة   مدن صثريص   خمر ة أاجاء اللامل العكفكدة  -23
 ا عومكددة   هكدداص الشددلوب  ال دد هاتالدديت  دديثر شددا توز ددع اة دديولكات الددني خمر ددة م ددرو ات 

  أهدوال سدعان م دروطنة موصدواو    دريو  روجددهت وع   سبك  اةثدال  حبثدمل دااسدة هد ثدة  
ع ددد  أاض مم وصدددة و  لكشدددون   أصدددواو الدددم  وارددد  وتفرقدددر يفه خددددمات الادددر، الادددحي واةكددداه 

 ددري  ددادا ن ع دد   د ددد م عكددة األاض مددن خددمل أج ددزص ا عومددات وجدددهت  و  ل قهدداع ااددافل
لددد لك تقددددمي ط بدددات ل حادددول ع ددد    وال   دددرهكلون كدددازصاحمل كدددة و فرقدددرون مدددن   يفه أمدددن ا 

وهكددد  أن الدسددروا العكدددين  قدددر اتن  اادددمات األساسدددكة ل مكدداه والادددر، الادددحي والع رالدداء 
ع دددد  ا ادددول و  وال دددعن المندددن الددد ي   دددد   الوعدددول يفلكددد  ا دددن   ا ادددول ع ددد  ال دددعن"

  رددإن الرحدددي اةاثدد  أمددام ال ددعان هددو صكفكددة "م ددروى ملقددول مددن خدددمات الاددر، الاددحي
اةهالبة حبقدو      يفطداا شدبعة ملقددص مدن القندوات الرنظكمكدة والقدرااات اةهبقدة مدن  بد  طانفدة 

  (23)واسلة من اهلك ات ا عومكة

وترمثدد  ملاجلددة عدددد مرزا ددد مددن اةدددن  و واجدد  األشدد اف اةرشددردون مادداعب مماث ددة  -24
 دددوم واالسدددر قاء أو الندددوم   لظددداهرص الرشدددرد  وخباعدددة   الب ددددان ال نكدددة  الرةدددرمي أرلدددال مثددد  اجل

  (24)شددددرد نراألمدددداصن اللامددددة  أو عددددن طر ددددن جتددددرمي األشدددد اف الدددد  ن   دددداعدون   يفطلددددام اة
الهلن   أهعام لموعة مرنوعدة مدن   و ره ب الرادي ل لك الرمككز   الوال ات اةرحدص مثمً 

__________ 

 ,Jane Weru et al, “Confronting Complexity: Using Action Research to Build Voiceا ظددر:  (23)

Accountability and Justice in Nairobi’s Mukuru Settlement”, World Bank Legal Review 

(forthcoming)  
 National Law Center on Homelessness & Poverty, No Safe Place: The Criminalization ofا ظدر:  (24)

Homelessness in U.S. Cities (2014), p. 8:مردداح ع دد  اةو ددع الشددبعي   https://stateinnovation.org/ 

uploads/asset/asset_file/2261/2014_No_Safe_Place_The_Criminalization_of_Homelessness_in_ 

US_Cities.pdf  
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الددددني القددددا ون  ا عومكددددة  تددددرتاوح  دددد هاتالقددددوا ني وال كاسددددات ع دددد  م ددددرو ات مرلددددددص مددددن ال
  (25)يفه ال وان  واةراسك  احمل كة الدسرواي والرشر لات اةرل قة الاإلسعان  وعوالً 

و شدددع  عددددم يفداا  االلرزامدددات اةرل قدددة حبقدددو  اإل  دددان   األولو دددات الددديت تدددرو  هلدددا  -25
 ال دعن آخدر إلعمدال ا دن  اً اجل ات اةاحنة ووصاالت الرنمكة الدولكة   سدكا  الممرصز دة  دد 

ومدددن أمث دددة ذلدددك أن عدددندو  النقدددد الددددويل والبندددك الددددويل ومادددر، الرنمكدددة اتسدددكوي  المندددن 
مرصز ددة   النشدداق لّم  رو صا ددمل تدد  (26)والر ددامج األمدد  اةرحدددص اإلئدداني  ووصدداالت ماحنددة أخددرى

 القرن  دون يف مء اهرمام صا،  قو  اإل  ان  ه ا يف دو ك كا   مه ع

لك  اةقراص اااعدة ال داالن اةلنكدة الال دعن المندن   تقر رهدا عدن يفشاات وع    راا ما أ -26
  أدت الممرصز ددددة يفه  قدددد  صثددددري مددددن ال دددد هات (A/HRC/25/54/Add.1) اللثر ددددا يفه يف دو ك ددددكا

الكدد أن الممرصز دة   لدايل الر هدكا ويفدااص  الشع  جزني يفه احملارظات واةقاطلدات والب دد ات 
مة الالقداات اةيس دكة واةدوااد أو األدوات الرنظكمكدة المزمدة    مدا  بددو األااةي مل تعن مدعو 

وهددددت اةقددراص اااعددة خددمل م مر ددا عقبددات صثددريص ماث ددة أمددام يفعمددال  ( 11-10 )الفقددرات
ا ددن   ال ددعن المنددن  الاعربااهددا عقبددات مرتبهددة الرهبكددن الممرصز ددة دون االسددرنااص ع دد  النحددو 

وعدددم صفدداءص آلكددات  اة ر فددة لوصدداالتاجتزنددة الدد امج الددني "ان  ومددن أمث ر ددا اةمندد  حبقددو  اإل  دد
(  و دود ددددة  ددددداص ا عومددددات احمل كددددة ع دددد  تددددورري سددددعن الددددد   25 )الفقددددرص "الرن ددددكن القانمددددة

 ( 51 لألش اف ال  ن  ر  يفخمؤه  من منازهل  )الفقرص

 المساءلة علي الصعيد الدولي -خامساا  

ري اتلكات وا -27 إلجراءات الدولكة  قو  اإل  ان هواااهتا مدع ا عومدة الوطنكدة الشدع  جتر
وأدى ذلك الافة عامة يفه عدم االهرمام القدا صا، الاة يولكات ا اسة اليت ترحم  ا  انك ي 

ا عومددددات ع دددد  اة ددددروى احمل ددددي واة ددددرو ات دون الوطنكددددة جتدددداه اإلسددددعان  ركمددددا عدددددا اللددددا 
وترى اةقراص اااعة    يفطداا ا دواا القدان  الدني الددول األطدرا،  ه االسرثناءات اةشاا يفلك ا أد ا

 وآلكة اعد هك ات اةلاهدات  أن هنا  لال لرلز ز االشر ال الر ك اة يولكات القدا صبري 

 هيئاك المعااداكالتابعة ل رصدالآلياك  -ألف 

اصة مشددددا"  ع دددد  تقدددددمي مل ومددددات عددددن 2009ةع األمددددني اللددددام الدددددول    عددددام شدددد -28
اإلدااات واةيس ددات واةددو فني ع دد  م ددرو ات ا عدد  الددوطين واإل  كمددي واحمل ددي  وصدد لك ع دد  

__________ 

ةقدددم مددن اةرصددز الددوطين اةلددين الالرشددرد والفقددر وجاملددة صولومبكددا والرحددالة الددوطين االددرد اةشددرت  ع دد  االسددربكان  (25)
  4أعمه( ف  2ر ا اشكة اةلين الالرعا ة الاحكة )ا ظ

 Christopher Silver, “Do the donors have it right? Decentralization and changing localا ظدر:  (26)

governance in Indonesia”, in Globalization and Urban Development, Harry W. Richardson and 

Chang-Hee Christine Bae, eds. (Berlin, Springer, 2005)  
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ك ددددات الروجك كددددة هلبدددداد  اةوتره ددددب اللددددا   (27)"م دددروى اال دددداد واةقاطلددددات  عنددددد اال رضدددداء
أن تقدددم الدددول مل ومددات عددن دوا وأ شددهة ا ددالس أو   الرقدددمي الرقدداا ر  رل ددن ركمددااةلاهدددات 

هات ع د  اة دروى دون الدوطين وم درو ات اةنداطن واحملارظدات أو الب دد ات   لدال تلز دز ال  
  (28)هقو  اإل  ان ووا ر ا

ووةددددلمل الدددددول اةرقدمددددة النمددددو يفجددددراءات داخ كددددة   ذلددددك الادددددد  ال ددددرض يفشددددرا   -29
ن  ا عومددات ع ددد  اة دددروى دون الدددوطين   يفعدددداد الرقدداا ر الدوا دددة عدددن هقدددو  ال دددعن واة دددا

و  اللددا ا دداالت   دددممل ا عومددات احمل كددة مدد صرات خهكددة الاددواص مباشددرص يفه  ذات الادد ة 
مرزا ددد األةكدددة   اً دوا اً وأدت اةيس دددات الوطنكددة  قددو  اإل  دددان أ ضدد  (29)هك ددات اةلاهدددات

لددددال االسرلراةددددات الدوا ددددة  مددددن خددددمل أداء دوا هددددارز لرح ددددني مشددددااصة ا عومددددات ع دددد  
وهظكددمل الالرتهكددب اةشددااصة اةباشددرص مددن ممث ددني  لددوطين   عم كددات االسددرلراض اة ددروى دون ا

الكد أن الرةرالة اللامة ل حعومات ع د  اة دروى  ل  ك ات دون الوطنكة   االسرلراةات الدوا ة 
ومدع  دون الوطين   لال اسدرلراض اةلاهددات  دد ال ترلددى اةشدااصة  دري اةباشدرص أو عدن اللدد 

ات  ددددد تعددددون مهالبددددة الددددكن تقدددددم يفه ا عومددددات الوطنكددددة مل ومددددات إلعددددداد أن ت ددددك ا عومدددد
الرقاا ر  ر ي ال تر قي   أهكان صثريص سوى الق كد  مدن اةراجكدع اةباشدرص الشدكن الردداالري اإلجياالكدة 

 رل دن مبةداالت م ديولكر ا  ركمداروعدكات الاليت تر  هال و د ال تر ق  مل ومات عدن الشدوا   و 
ص مددا أو دد  " وأشدداا أهددد اةشددااصني   مشدداواص خدد اء يفه أ دد : ة االسددرلراض عنددد اصرمددال عم كدد

  "م روى ا عومة   ال مة احمل كة  ص ما اللدت م ارر ا عن جنكة

الاددددفة انك ددددكة ع دددد  اً وع دددد  الددددر   مددددن أن ترصكددددز اةمهظددددات اارامكددددة ال  ددددزال مناددددب -30
دات مشداص  مرعدراص الشدكن يفعمدال ا عومات ذات اة روى الوطين  رقد هددت هك ات اةلاهد

ا قو  اال رااد ة ال اةلنكة  ةنةال تهددو  ا ن   ال عن المنن ع   اة رو ات دون الوطنكة 
مدددن الشدددوا   ذات الاددد ة الا عومدددات ع ددد  اة دددروى احمل دددي اً عددددد واالجرماعكدددة والثقاركدددة مدددثمً 

ةددد اة دداجر ن واأل  كدداتل ورشدد   واة ددرو ات دون الوطنكددة واحمل كددة األخددرى  مددن  بكدد : الرمككددز
ل ف دات  اةناسدبمقددمي خددمات ال دعن االجرمداعي ع د  م دروى الب دد ات   تدورري ال دعن 

اة مشدددة أو عددددم  دددداهتا ع ددد  تدددورريهل وماددداداص سددد هات الب دددد ات لألااةدددي الددديت ال  رثددد  يفه 
اص تقددددمي  و ددد  من دددن مدددن اةلدددا ري القا و كدددة الدولكدددة اةرل قدددة الدددالر ةري واإلخدددمء الق دددريل وةدددرو 

__________ 

جتمكددع اةبدداد  الروجك كددة اةرل قددة الشددع  و رددوى الرقدداا ر اةه ددوب تقدددمي ا مددن الدددول األطددرا،   اةلاهدددات  (27)
  )ب(45 الفقرص ( HRI/GEN/2/Rev.6)الدولكة  قو  اإل  ان 

اف ذوي اإلعا ددة الوثكقدة: مبداد  توجك كددة الشدكن الوثكقدة اااعدة الاتفا كددة هقدو  األشد  ع د  سدبك  اةثددال ا ظدر (28)
  (CRPD/C/2/3من االتفا كة ) 35اةادص  من 1الفقرص  اليت  رلني ع   الدول األطرا، تقدمي ا مبوجب

  مردداح ع دد  اةو ددع Peace & Justice Commission submission of 29 September 2009ا ظددر مددثًم:  (29)
-www.ci.berkeley.ca.us/uploadedFiles/Clerk/Level_3_-_City_Council/2009/09Sep/2009الشددددددددبعي: 

09-29_Item_19_United_Nations_Treaty_Reports.pdf (accessed 14 November 2014) and California 

Assembly Concurrent Resolution 129, available from http://legiscan.com/CA/text/ACR129/id/60418  
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ا عومات الوطنكة يفه ا عومات احمل كة أل راض ال عن المننل وةرواص يفداا  ا دن   ال دعن 
  (30) ا و اً اً م زم المنن   القوا ني ع   الالكد دون الوطين وصفالة أن  عون يفعمال 

اإلجياالكدة اةر د ص ال درض و د أ رت ال ةنة اةلنكة الالقضاء ع   الرمككز اللناري الرداالري  -31
وةددددع اسددددرتاتكةكات لإلسددددعان ع دددد  اة ددددروى احمل ددددي ع دددد  حنددددو  لددددزز يفدمددددا  األ  كددددات اللر كددددة 

وأعرالمل ال ةنة عن الق ن أل   ع د  الدر   مدن اجل دود اةب ولدة ع د  اة دروى الدوطين   (31)ثنكةواال
  طر دن   "عقبدة انك دكة"ت لإلسعان اةدعوم ع   اة روى احمل ي    مل اسرقملكة الب د ااً تك كد

صفالة عدم الرمككز   ا اول ع   ال عن االجرماعي  مما أثاا اة او،   عدد من ا داالت 
من أن لد   ككز ةد اة اجر ن واأل  كدات اللر كدة واألشد اف ذوي األعدول األجنبكدة وطانفدة 

  (32)الروما

ت ع د  اة دروى دون الدوطين م ديولكات ا عومدااً و د تناولمل هك دات اةلاهددات أ ضد -32
 لك كا ا أسكنورا  ا د نورا وآخر ن ةدد ال  اا دادعوى  ذلك لامثو  ركما  رل ن الإجراءات الشعاوى 

(CCPR/C/106/D/2073/2011) وطلددددن طانفددددة الرومددددا   تددددداالري اإلخددددمء الق ددددري الدددديت الدددددأهتا  
يفجدراءات الشدع  م درق   مقاطلة ررو دا ا الفرعكة   ال د ة مد ندة عدوركا العد ى  هكد  اختد ت

ومل تدددنة  الهانفددة    قدددا اإلخددمء عددد  القنددوات احمل كدددة  هكدد   دددرات  عددن ا عومدددة الوطنكددة 
وط بدددمل   عمدددة مد ندددة عدددوركا أن اإلخدددمء  دددا و  وأ ددددت احملعمدددة اإلداا دددة الل كدددا ذلدددك القدددراا 

  عم كددة اإلخددمء   ال ةنددة اةلنكددة حبقددو  اإل  ددان اختدداذ تددداالري مي رددة لو ددة اةد نددة مددن الشددروع
وخ اددددمل  اللددددد النظددددر   الددددبم  موةددددوع الدددددعوى  يفه أن الدولددددة الهددددر، سددددرنر ك هقددددو  

مددن الل ددد يفذا الاشددرت عم كددة اإلخددمء دون تددورري م ددداصن  17ألهعددام اةددادص اً اة ددرك فني ورقدد
ة عدوركا  واسر  مل ا عومدة الوطنكدة  دراا ال ةندة ةمااسدة الضد ا ع د  ال د د الد  ة ل هانفة اةلنكة 

واللد ا قضاء عامني ع   عدوا  راا ال ةنة ال  زال األمدر  ضداني  صي  رنع عن تنفك  اإلخمء 
 والهانفة تنا   س هات الب د ة الشكن تورري سعن الد   اً الدان   انم

هدداالت ترل ددن الال ددعن  اً وتناولددمل ال ةنددة اةلنكددة الالقضدداء ع دد  الرمككددز ةددد اةددرأص أ ضدد -33
واّدعدددمل امدددرأص مدددن الشدددلوب  رك دددا اً ات ع ددد  اة دددروى دون الدددوطين أطراردددتشدددع  اللدددا ا عومددد

  أن م عكددددة م ددددعن ا  ددددد (CEDAW/C/51/D/19/2008) صكدددد  ةددددد صندددددا األعدددد كة    دعددددوى
 ا رزعددمل من ددا   سددكا  هادثددة عنددة عددان ي   ركةددة  ددرااات اختدد هتا سدد هات اإلسددعان احمل كددة 

الشمالكة ال رالكة وس هة اإلسعان احمل كة تشدعمن  و رات ال ةنة أن ميس ة اإلسعان   اةناطن
س هات  ث  الدولة الهر،  مشريص يفلك ما ش ه الافة  وخ امل يفه أ    ركةة لراررات س هة 

 16)هدددد(  واةدددادص الفقدددرتني )د( و 2ا ر عدددمل اةدددادص  اإلسدددعان احمل كدددة تعدددون الدولدددة الهدددر،  دددد
__________ 

ل E/C.12/CAN/CO/5ل وE/C.12/CAN/CO/4ل وE/C.12/ALB/CO/2-3 ا ظددددر  ع دددد  سددددبك  اةثددددال  الوثددددانن (30)
  E/C.12/TGO/CO/1ل وE/C.12/ESP/CO/5ل وE/C.12/NOR/CO/5و

  9   الفقرصCERD/C/USA/CO/6ا ظر الوثكقة  (31)
  17   الفقرصCERD/C/SVK/CO/6-8  والوثكقة 16   الفقرصCERD/C/CZE/CO/7ا ظر الوثكقة  (32)
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مدددن االتفا كدددة  ال ردددني تنادددان ع ددد  ا ما دددة مدددن  1مدددع اةدددادص  الددداال رتان مقدددروءتني)ح(  1 الفقدددرص
الرمككددددز الدددد ي  ااسدددد  ال دددد هات اللامددددة وع دددد  اة دددداواص   ا قددددو  الددددني الددددزوجني ركمددددا  رل ددددن 

  (33)الاةمر عات

 االستعراض الدوري الشام  -باء 

م دديولكات ا عومددات ع دد  اة ددروى اً ترندداول عم كددة االسددرلراض الدددواي الشددام  أ ضدد -34
وتشدر  دول صثدريص ا عومدات  ين  وخباعة الب د ات    لال يفعمدال هقدو  اإل  دان دون الوط

 ع ددد  اة ددددروى دون الددددوطين   يفعدددداد الرقر ددددر الددددوطين يفه عم كدددة االسددددرلراض الدددددواي الشددددام  
وترضددمن تقدداا ر عدددد مددن الدددول يفه االسددرلراض مل ومددات عددن دوا ا عومددات ع دد  اة ددروى 

عان  و قر اللض ا الالرحد ات اليت  ث  ا اة ديولكات الديت تشدم  عددص دون الوطين   لال اإلس
و ندا أن تشم  الروعكات اةنبثقة عن عم كة االسرلراض  وال ات  ضانكة ركما  رل ن الاإلسعان 

أن اً الدددواي الشددام  الرزامددات الب ددد ات وا عومددات احمل كددة اةرل قددة حبقددو  اإل  ددان  و ندددا أ ضدد
 اة روى احمل ي واة رو ات دون الوطنكة األخرى    ضا ا اإلسعان تشر  ا عومات ع   

 اإلجراءاك الخاصة -جيم 

  عم  ددا    تشددر  اإلجددراءات اااعددة ا عومددات ع دد  اة ددروى دون الددوطين الا رظددام -35
ةدددا   عددد  ت دددك ا عومدددات مدددن ردددرف مرلدددددص لرنفكددد  ت دددك اً سدددكا  تنفكددد  أ شدددهة وال اهتدددا   ظدددر 

  سددكا  البلثددات القهر ددة الرسكددة وز ددااات اللمدد     لقددد اةقددراون اااعددون  مددثمً و    شددهةاأل
اجرماعدددات منرظمدددة مدددع ال ددد هات ع ددد  اة دددروى احمل دددي واة دددرو ات دون الوطنكدددة األخدددرى مدددن 

 رل ن الالوال ة اةلنكة الال عن المنن  داجمل الز دااات  ركماو  أج  تقكك  يفعمال هقو  اإل  ان 
اة دددديولني اتخددددر ن ع دددد   مددددع من ةددددي ع دددد  تبددددادل اتااء مددددع لددددالس اةدددددن أوالرسكددددة الشددددع  

 عندمل اةقدراص اااعدة اً و  اللا ا االت  شدع مل البلثدات القهر دة ملد   اة روى دون الوطين 
مدن أعدحاب اةاد حة   و ا عومكدة  ال د هاتمن خملد  مدن اجلمدع الدني م درو ات خمر فدة مدن 

ت الواادص   تقداا ر ت دك البلثدات   أهكدان صثدريص يفه ا عومدات ووج  مل الروعكا معان واهد 
 ع   اة روى احمل ي واة رو ات دون الوطنكة األخرى   سكا  م يولكة ص  من ا 

وأوعدددمل اةقدددر اص اااعدددة اةلنكدددة الدددالفقر اةدددد ع وهقدددو  اإل  دددان   تقر رهدددا عدددن ز ااهتدددا  -36
ا ددددا ل  دددد هات احمل كددددة )أأ((  الددددكن ختر 97   الفقددددرصA/HRC/23/36/Add.2الرسكددددة يفه من ولكددددا )

الدديت  عن ددا مددن تددورري اادددمات األساسددكة ل مرددكثر ن الدداهلةرص الداخ كددة مددن سددعان  اةددوااد اةناسددبة
الاةثدد   أوعددمل اةقدراص اااعددة اةلنكددة حبددن و  اةنداطن الر فكددة اةقكمددني   األهكدداء اللشدوانكة الاةدددن 

اه الشرب اةكمو ة وخدمات الار، الادحي    تقر رهدا عدن البلثدة اإل  ان   ا اول ع   مك
__________ 

ركمدددا خيدددرا الاللم دددة الدددني اللندددة اللدددان ي وعددددم وجدددود الددددان   CEDAW/C/32/D/2/2003ة الوثكقددداً ا ظدددر أ ضددد (33)
  يفسعان مناسبة
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)د((  الاعرمدداد  ددا ون شددام  الشددكن اةكدداه 69   الفقددرصA/HRC/18/33/Add.3الرسكددة يفه الكاالددان )
 ددد د ركدد  اة دديولكات ع دد  الاددلكد ن الددوطين واحمل ددي  مبددا   الددكن وخدددمات الاددر، الاددحي  و 

ترنشدددك مبوجبددد  آلكدددات أن جلدددودص وا ددددود القادددوى ل رلر فدددة  و ذلدددك سدددن أهعدددام ترل دددن مبلدددا ري ا
 ل شعاوى  أخرىتنظكمكة و 

وةددا مدن األ شدهة األخددرى   وال دات اةقددرا ن  -وختاطدب الرقداا ر اةواةددكلكة والرسدان   -37
ركما خيرا مب يولكاهتا اةرل قدة الال دعن  اً ا عومات ع   اة روى دون الوطين أ ض -اااعني 
بددداد  الروجك كدددة اةقدددراص اااعدددة ال ددداالقة اةلنكدددة الال دددعن المندددن  ااصكددد  اولنكدددك    وأولدددمل اة
 لددوا ا عومدات احمل كدة   ةدمان أمدن ا كدازص اً صبدري اً  كمن ا كازص لفقراء ا ضر  اهرمامداةرل قة ال

لنكدة    ع   سبك  اةثال  أن ختاا الدول  مبدا رك دا ال د هات اة2و قرتح اةبدأ الروجك ي ا   
أموال صاركة ل وزااات والب د ات وا عومات احمل كة من أج  تنفك  الرداالري الرامكة يفه   دني أمدن 

  (5 الفقرص  A/HRC/25/54) ا كازص

و ر قدد  معرددب اةقددراص اااعددة اةلنكددة الال ددعن المنددن الا رظددام ادعدداءات الددكن ال دد هات  -38
ات دون الوطنكة األخرى وثكقة الا ة الالشدعاوى ع   اة روى احمل ي وم روى الب د ات واة رو 

وتثري ت ك البكا ات اة او، الشكن هتد دات وشكعة  مبا   ذلدك  األرراد والهوانة  اةقدمة من
دون الدع  من هدو  عم كات يفخمء وهتةري   ري أو يفخدمء   دري ع د  أسدام الرنمكدة ما  د  

و ري ذلك مدن اةمااسدات   ال عن ا اول ع   وتقككد يفمعا كةتهبكن اةلا ري الدولكة اةلرمدصل 
ر ات ملكنة من ال عان  تشم  المج ني وطالل ال ةدوء واة داجر ن  دري  حبن  الرمككز ة األخرى

الشدددرعكني  واأل  كدددات اللر كدددة أو الد نكدددة أو  ريهدددا مدددن األ  كدددات األخدددرىل وهددددو  ت دددريات   
واللداط ني  الفقدراءو  ديثر الشدع  مباشدر ع د  يفعا ات ال عن والرامج الرعا دة االجرماعكدة ع د  حند

يفه عدم وجدود سدعن الكسدلاا اً وتشري اللا الشعاوى أ ض عن اللم  وذوي اإلعا ة أو الن اء 
رمدان مدن ااددمات أو ا الو دود  و  ويفه االررقداا يفهوجود سدعن مبواعدفات مرد كدة   وأملقولة  

   (34)وخدمات الار، الاحي   مبا   ذلك يفمدادات اةكاه والع رالاءعدم صفا ر ا
لعن لوهظ   اللا الشدعاوى اةوج دة ةدد ال د هات احمل كدة أن الدردود الرسكدة الدواادص  -39

مددا توةدد  مددا يفذا صا ددمل اةل ومددات تردداح ل  دد هات اةلنكددة ع دد  اة ددروى احمل ددي اً مددن الدددول  ددادا 
وشدددد د  رو ات د خهددددوات وتددددداالري م موسددددة مر دددد ص ع دددد  ت ددددك اة دددددون الددددوطين  أو  ددددد   أو

  ع د  سدبك  اةثدال  عددوا  دداء عاجد  مشدرت  مدن اةقدراص اااعدة اةلنكدة الال دعن 2014 عام
المندددن واةقدددراص اااعدددة اةلنكدددة حبدددن اإل  دددان   ا ادددول ع ددد  مكددداه الشدددرب اةكمو دددة وخددددمات 

مددددة موجدددد  يفه هعو   الادددر، الاددددحي واةقدددر اص اااعددددة اةلنكددددة الدددالفقر اةددددد ع وهقددددو  اإل  دددان

__________ 

 ,NGA 1/2013 (A/HRC/24/21ل والددعوى ا د  COL 5/2014 (A/HRC/27/72, p. 74) الددعوى ا د  ا ظدر مدثمً  (34)

p. 80)  ل والددعوى ا دPRT 2/2013 (A/HRC/25/74, p. 27)  ل والددعوى ا دROU 1/2011 (A/HRC/19/44, 

p 63)  ل والددعوى ا دGBR 2/2011 (A/HRC/18/51, p. 87) مراهدة ع د  اةو دع الشددبعي:ل www.ohchr.org/ 

EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx  
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واصددددزت الرسددددالة ع دددد  القددددراا الدددد ي اخت تدددد  ال دددد هات   مد نددددة  الوال ددددات اةرحدددددص األمر عكددددة 
ومل تشر هعومة الوال ات اةرحدص األمر عكة    د رتو مل الو ة خدمات اةكاه عن آال، األسر 

ادهددا ع دد  الرسددالة يفه مددا يفذا صا ددمل  ددد تشدداوات مددع هدداص  وال ددة مكشددك ان أو عمدددص د رتو ددمل 
  (35)ت ك االدعاءاتالشكن 

 ة  المحلييانو المساءلة بموجب الق -سادساا  

ال شددك   أةكددة اة دداءلة الدولكددة اةلددززص ل حعومددات ع دد  اة ددروى احمل ددي واة ددرو ات  -40
رقددا لإلجددراءات اً تعمك كدداً أن اتلكددات الدولكددة ت ددرهكع أن تدديدي دوا  يفال  دون الوطنكددة األخددرى

ا قو  اال راداد ة واالجرماعكدة اةلنكدة الد ةندة الو د أصددت   (36)لةوسب  اال راا، احمل كة الفلا
 قو  اةنادوف ع ك دا    رل دن الدا ركمداوالثقاركة ع   أةكة صفالة سب  اال راا، احمل كة الفلالة 

 ة الوطنكدنيا و الق من خملوأ رت ال ةنة أن طر قة يفعمال ا قو  اليت  نا ع ك ا الل د  الل د 
الوسان  اة ر دمة   ذلدك جيدب أن "  مشريص يفه أن ع   هدص دولة طر،ع  خاعة الم كلة 

  (37)"تعون ممنمة  حبك  ت فر عن  رانج ترماش  مع وراء الدولة الهر، الالرزاماهتا صام ة

دت طرانن خمر فة ترتاوح الني صفالة ا قو  الدسروا ة من خمل اسدركفاء اةره بدات وهد   -41
تهبكدددددن اسدددددرتاتكةكات يفسدددددعان تقدددددوم ع ددددد  ا قدددددو   لعفالدددددة  دددددوض  الرشدددددر لكة واإلداا دددددة والدددددني

 رل دن الإعمدال  ركمداا عومات ع   اة روى احمل ي واة رو ات دون الوطنكدة األخدرى مب ديولكاهتا 
 ا ن   ال عن المنن مبوجب القوا ني احمل كة  ةمن اإلطاا اةرن ال ي وةلر  ال ةنة 

كة واإلداا ة   أهكان صثريص ع   عناعر هامة إلعمال وتنهوي وسان  اال راا، القا و  -42
ا دن   ال دعن المندن  وهددي ذات أةكدة خاعدة ع د  اة ددرو ات احمل كدة ودون الوطنكدة الديت تنفدد  

 اختداذ  درااات رلالدة اةرل قدة الأعحاب ا قدو   عادص مهالبات بدأ عندهاترك ا الرامج اإلسعان و 
رلالدددة  وسدددان  اال راددا، اإلداا دددة اةرل قددة الاإلسدددعان أن تعدددونومددن اة ددد  الاددفة خاعدددة صفالددة 

 ما تعون ع   احملك اً يفه أن اةااحل األساسكة  الباً    ظر وجكدص الرو كمل

ا ن   ال عن المنن   أهعام الدسروا  وت ن  كع الدول اً هالكوتعف  دول صثريص  -43
رمككدز أو ا دن   ا كداص  مدن شدك ا أن دسروا ة ترل ن حبقدو  مثد  ا دن   عددم الاً أهعاماً تقر ب

ومددع أن الرفاعدد  الددني اهلك ددات  تددورر ا ما ددة ل لناعددر الرنك ددكة الدديت  رعددون من ددا ا ددن   ال ددعن 
عدن ا عومدات احمل كدة  ردإن اً الدولكة  قو  اإل  ان والدول  رتصز ع   ا عومات الوطنكة عوةد

وترصدددز مهالبدددات خمر فدددة الشدددكن ا دددن   كدددة اللعدددس هدددو ال ددداند الادددفة عامدددة   سدددكا  احملددداص  احمل
__________ 

  (A/HRC/28/85) الوال ات اةرحدص األمر عكة 9/2014ا ظر الدعوى ا    (35)
( الشددكن الرهبكددن احمل ددي 1998)9  اال رادداد ة واالجرماعكددة والثقاركددة  الرل كددن اللددام ا دد  ا قو الدد اةلنكددة  ةنددةال (36)

  4 ل ل د  الفقرص
  5 اةرجع  ف    الفقرص (37)
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وع كد   الدسرواي   ال عن اهرمام ا ع   دوا ا عومات ع   اة دروى احمل دي أو دون الدوطين 
 رل دن  ركمدااً  عون الرهبكن الفلال ل حقو  الدسروا ة ع   اة درو ات احمل كدة ودون الوطنكدة هاسد

 ن المنن ع   ت ك اة رو ات الرلز ز م اءلة ا عومات عن يفعمال ا ن   ال ع

ةقدراص اااعدة تزا دد عددد الددعاوى الديت تقددم يفه احملداص  مل اشدةلاليت اللوام   تشم و  -44
قددددو  ال ددددعن مددددن  بدددد  ا عومددددات احمل كددددة ودون صددددات  ا ر ا ادعدددداءات حبدددددو   ة الشددددكناحمل كدددد

بال دة الد ي ميعدن و د أدت ت ك الددعاوى يفه  شدوء مف دوم جد دد ل ددوا ذي األةكدة ال الوطنكة 
تنفكد  الرزامدات ا عومدات صفالدة احملداص  واهلك دات اإلداا دة   لدال البدمل   الددعاوى و   أن تيد 

ووردددرت الرهدددواات الددديت طدددرأت ع ددد   احمل كدددة ودون الوطنكدددة جتددداه يفعمدددال ا دددن   ال دددعن المندددن 
رنااص ل ملددا ري الدولكددة االسدد  اة ددروى احمل ددي   لددال البددمل   اةهالبددات اةرل قددة حبقددو  ال ددعن

  موازاص ذلك  وادت   الدعاوى اةرروعة أمام احملاص  احمل كة و  الناش ة   لال هقو  اإل  ان 
 يفشااات عرلة يفه اةلا ري الدولكة  مث  اةلا ري اةرل قة النهدا  ومضدمون ا دن   ال دعن المندن

( الشدددددكن ا دددددن   ال دددددعن المندددددن  والرل كدددددن اللدددددام 1991)4الدددددواادص   الرل كدددددن اللدددددام ا ددددد  
هداالت يفخدمء اة داصن الداإلصراه  ل ةندة اةلنكدة  ( الشكن ا ن   ال عن المنن:1997)7 ا  

 الا قو  اال رااد ة واالجرماعكة والثقاركة 

وصددددان ل  ددددواالن القضددددانكة ل محعمددددة الدسددددروا ة   جنددددوب أرر قكددددا تددددكثري صبددددري الشددددع   -45
 عف  دسروا جنوب أرر قكا ا ن   ا اول ع   ال عن المنن و  زم  كع م رو ات و  خاف 

ا عومكددة الاختدداذ تددداالري تشددر لكة و ددري تشددر لكة ملقولددة تعفدد  اإلعمددال اةه ددرد لدد لك  ال دد هات
الش ريص اةرل قة الا ن   ال عن المنن    روت ومتناولمل دعوى  ا ن    هدود اةوااد اةراهة 

 الرشدرد زامات هعومة مد ندة العداب العد ى  وهدي ال د هة الب د دة الديت واج دمل أشدد أزمداتالر
الشددعوى  لكشددون   مكدددان ا اةددي  ت ددك وصددان مقدددمو  (38)األهكدداء اللشددوانكة ةددراوص   الب دددو 

و دالوا   شدعواه  يفن يفةدال  درور   الكان دة مدن  بد    مل أ هكدة المسدركعكة والددون خددمات 
 ق دددد    ال ددددعن اً ا عومكددددة شددددع  ا ر اصدددد  دددد هاتواة ددددرو ات األخددددرى ل سدددد هات الب د ددددة 

 المنن 

خرااعدات مرواز دة ع د  اة دروى الدوطين وم دروى احملارظدات ال و شع  ال دعن لداالً  -46
  جندوب أرر قكددا  لعددن الدسدروا  هالددب ا عومددات الوطنكددة واحمل كدة الرفددو ا اللددا اة دديولكات 

هددددي اجل ددددة الدددديت ميعددددن أن تنفدددد  ت ددددك  اتا ددددمل سدددد هات الب ددددد يفذا ص" اتيفه سدددد هات الب ددددد 
ال ددكا    ذلددكو    (39)"اص ع دد  تنفكدد ها  ا القددداة دديولكات ع دد  النحددو األمثدد   وتددوررت لددد

 دددرات احملعمدددة الدسدددروا ة أن الردددداالري اةر ددد ص إلعمدددال ا دددن   ال دددعن المندددن جيدددب أن تعدددون 
الهة ومر ة ورلالةل وأن تراعدي ع د  النحدو الواجدب   أي أ ا جيب أن تعون شام ة ومرتا"ملقولة"

__________ 

  2000 /أصرددوالر( تشددر ن األولCCT11/00) هعومددة   وا ددة جنددوب أرر قكددا وآخددرون ةددد  ددروت وم وآخددر ن (38)
  58 الفقرص

  جنوب أرر قكا ( من دسروا4)156اةادص  (39)
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ل وتو دة اةدوااد اةراهدةل وتعدون خالكدة مدن  دوا ا البريو راطكددة أو الف دات الفقدريص واحملرومدةهالدة 
وأصددت احملعمدة  ال وان  اةرهقةل وأن  ع ن    ا ة اةها، من يفعمدال ا دن   ال دعن المندن 

الدديت ا عومكددة  ال دد هاتلكات ل م ددرو ات اة ر فددة مددن وجددوب أن  عددون ختاددكا اة دديو اً أ ضدد
وأن ا عومدددات احمل كددددة م زمددددة الددددكن تعفدددد  تددددوارر  اً اةددددوااد اةالكددددة والبشددددر ة اةناسددددبة واةددددح   دددك

واأت احملعمددة أن الر ددامج اإلسددعان مل ميددن  األولو ددة اةناسددبة ةددن   (40)اادددمات الاددواص م ددردامة
 ه    أمّس ا اجة يفه ال عن 

ع دد  ال ددد ات عد دددص  وأسددفر عددن الرددداالري اةلرورددة الاسدد  اً وصددان تددكثري ذلددك القددراا صبددري  -47
وطب ددن ملكدداا اةلقولكددة   ا دداالت المهقددة   جنددوب أرر قكددا ع دد  حنددو   "وت ومر خمااددات  دد"

  ددروجب أن تددورر الب ددد ات م دداصن الد  ددة ألي شددد ا  هددرد مددن عقدداا ذي م عكددة عامدددة أو 
  (42)شددرا  الهوانددة اةرضددراص الفلالكددة   هدد   ضددا ا الر هددكا واإلسددعانو عفدد  يف  (41)خاعددة

  (43)أن تعون ز ادات اإلجياا اليت  فرةد ا مدّم  اللقدااات اااعدة عادلدة ومنادفةاً و عف  أ ض
وركما  رل ن الاةوااد اةراهة  أ رت احملعمدة عددم جدواز هتدرب ا عومدات احمل كدة مدن الرزاماهتدا جتداه  

اةهّدددرد ل حدددن   ال دددعن المندددن الب ددداطة مدددن خدددمل الدددزع  الك ددد   رو دددة ع ددد  صفالدددة اإلعمدددال 
هعومكة أخرى  وأ   ال جيوز أن  عون تق ك  اة يولكات  س هاتالرمو   اةقدم من م رو ات 

األ  دددب  هكددد  أن ا عومدددات احمل كدددة ترمردددع الالوةدددع أو  دددري مدددرن اً الدددني الددددوانر اة ر فدددة  انكددد
   ذلدددددددكع ددددددد  يفمعا كدددددددة الر هدددددددكا النددددددداء  ويفتاهدددددددةملدددددددات احمل كدددددددة  ةلاجلدددددددة اهركاجدددددددات ا ر"

  (44)"اة رقب 

سواالن  ضانكة هامة ترل دن الرهبكدن أهعدام الشدكن ا دن   ال دعن المندن اً و  رت أ ض -48
وترل دددددن دعدددددوى هدددددوض  ع ددددد  سددددد هات هعومكدددددة ع ددددد  اة دددددروى دون الدددددوطين   األاجنردددددني 

اددول ع دد  تلو ضددات عددن أةددراا  تشددم  ا ر اصددات ماتا زا/اا شددو  و الررددع  ضددكة ل مهالبددة الا 
و ضددددمل احملعمددددة الل كددددا   األاجنرددددني الددددكن   (45) ا ددددة عددددن ت ددددو  ا ددددوض  ل حددددن   ال ددددعن

اة يولكة عن صفالة منع الضرا   اة رقب  وج  الضرا البك ي القدان  تقدع ع د  عداتن اة درو ات 

__________ 

  2000 /أصرددوالر( تشددر ن األولCCT11/00) هعومددة   وا ددة جنددوب أرر قكددا وآخددرون ةددد  ددروت وم وآخددر ن (40)
  39 الفقرص

( صدا ون CCT 25/11) ةدد شدرصة اادكا الد هل احملددودص وآخدر ن JR 355من مزاعدة مدو بمت  R25 ر و اجلزء  (41)
  2011األول/د  م  

  شددددااع مددددني جوها  دددد   ةددددد مد نددددة 197  شددددااع أولكفكددددا  ال دددددص الري ددددا واةو ددددع ا دددد  51   ر ددددو اةو ددددع ا دددد (42)
  2008( شباق/ر ا ر CCT 24/07) جوها     وآخر ن

  2012(  آذاا/ماام CCT 47/11) مارا  و وآخرون ةد شرصة آ ن وم ال ة سرا   اللقاا ة )  يت واي( احملدودص (43)
 آخددرطددر، )  يت واي( احملدددودص و  39 ى ةددد شددرصة ال ددو مددون ال ددمل اللقاا ددة ال د ددة مد نددة جوها  دد   العدد (44)

(CCT 37/11الفقرات  ) 57و 54و 46  
 وز/ ولكدددد   8  احملعمددددة الل كددددا   األاجنرددددني  مندددددوزا الكدددداتر س سددددك فا وآخددددرون ةددددد دولددددة األاجنرددددني وآخددددر ن (45)

2008  
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ن وتضدم   وهعومدة مد ندة الدو نس آ درم  الثمثة ل حعومة  أي ا عومة الوطنكة وهعومة اةقاطلة
 ددراا احملعمددة  الدد ي عدددا اللددد عدددص ج  ددات ةددممل  كددع األطددرا، اةلنكددة   د ددد اة دديولكة 

ل رعددد اً وأ شددكت احملعمددة  ظامدد اللنا ددة ووةددع يفطدداا زمددين لرنفكدد  أعمددال يفعددادص الركهكدد  المزمددة 
ا رمددع اةددد   و دد  الفر ددن   ضدد  د ددوان أمددني اةظددامل الددوطين ومنظمددات عدداممً اً وشددع مل رر قدد

 ع   القضكة يفه هني  قكن النرانج اةرجوص تال، األش اف اةرضرا ن الاواص مباشرص اً عاصف

رقددد  ددرات    هدد ا ا ددال اً هامدداً تقدددماً وهققددمل احملعمددة الدسددروا ة   صولومبكددا أ ضدد -49
اد ة واالجرماعكددددة     أول هعدددد  مددددن  وعدددد  الشددددكن ا قددددو  اال رادددد2004احملعمددددة    عددددام 

ال ددبب النددزاع  " ددري دسددروا ة"أن ا الددة اةلروةددة ع ك ددا  اً داخ كدد اةشددرد نوالثقاركددة لألشدد اف 
  خمالفددة ل دسددروا مندداً الددكن  ددرو، ال ددعن اةرتد ددة ل مشددرد ن داخ كدداً و ضددمل أ ضدد  (46)الددداخ ي

وةدع خهدة يفسدعان  وأمدرت احملعمدة ا عومدة الوطنكدة الرنفكد  عددد مدن الردداالري الديت مش دمل  البدء
  (47)تعف  الرزام اةيس دات احمل كدة الرقددمي اة اادات ل ندازهني ع د   ددم اة داواص مدع اتخدر ن

  الكن تشع  سد هات الب دد ات اةلنكدة 2006وأمرت احملعمة    هع  الهن أعدات    عام 
رامج والداً تضدع خههدالدك السرلراض سكاسات اإلسعان    كع دوانر االخراداف  و  ةم اع  ةرر أ

 وممث دددني ل ميس دددة الوطنكدددة  قدددو  اإل  دددان اً مبشدددااصة مباشدددرص مدددن األشددد اف اةشدددرد ن داخ كددد
وأالقدمل احملعمددة الدددعوى  كددد  ظرهددا و  ددمل تر قدد  تقدداا ر صدد  ثمثددة أشدد ر مددن خمر ددة م ددرو ات 

  (48)ا عومكة ال  هات

ا دددد مدددن  يفعمدددال ا دددن   ال دددعن المندددن ال دددرضاً و  القددداهرص  ررةدددمل احملددداص  مددديخر  -50
  (49)"اةنفلدددة اللامدددة"سدد هة  دددارظي اةددددن الددديت  عددن   مدددن االسدددركمء ع ددد  األااةددي أل دددراض 

 67وهقن  الة ةنظمات ا رمع اةدد  اللدا النةداح هدني اهدرع  يفه الدنا الدوااد   اةدادص 
  لدايل اللمد  ال كاسدي واهدرج الد  الشدكن ا دن   ال دعن   2012من الدسروا اةاري للدام 

  مرسددوم عددادا عددن  ددارظ  اً  ددد طلنددمل ت ددك اةنظمددات    دعددوى ارلر ددا مدديخر و  والرقاةددي 
القاهرص  ل ن رك  عن مااداص اللا األااةي أل راض الرنمكة  وجنحمل   ا اول ع   أمر مدن 

  (50)احملعمة الإل اء أمر اإلخمء
اةعفولدة   الدسدروا  و  اهلند  ال  لر  ا ن   ال دعن المندن مدن ا قدو  األساسدكة  -51

و  دعددوى  أن ا دن   ال دعن  االد  ل رنفكد    يفطداا ا دن   ا كداص اً لعدن احملداص  أ درت هدد ث
__________ 

 .www.corteconstitucionalمرداح ع د  اةو دع الشدبعي:   T025/04احملعمة الدسدروا ة   صولومبكدا  القدراا ا د   (46)

gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm  
  اةرجع  ف   (47)
 .www.corteconstitucionalو دع الشدبعي: مرداح ع د  اة  T-585/06احملعمة الدسروا ة   صولومبكا  القراا ا    (48)

gov.co/relatoria/2006/t-585-06.htm  
  اةرل ن النزع اة عكة ل ما حة اللامة 10/1990القا ون ا    (49)
مرداح ع د    2013آب/أ  دهس  28  مددى مادر  "احملعمة اإلداا ة تو ة  اولة لمسركمء ع   ام ة الدوال " (50)

  www.madamasr.com/news/administrative-court-blocks-attempt-seize-ramlet-bulaq: اةو ع الشبعي

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm
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2010تلود يفه عام 
ر د مقددمو الشدعوى مدن أااةدك   وهددممل مندازهل   رلمل اللد أن شر ار   (51)

 أااض الد  دة هلد  أمرت  عمة دهلدي الل كدا هعومدة مد ندة دهلدي الدنق    يفه مو دع مناسدب وتدورري
  (52)ومنح   هقو  م عكر ا

دسدروا ة  وا ة  اوف  رلندا الشمالكة ال توجدأو  اةم عة اةرحدص ل  ها كا اللظم  و  -52
الكدددد أن األهعدددام القا و كدددة الددديت تره دددب أن تدددورر  ميعدددن مدددن خمهلدددا اةهالبدددة الدددا ن   ال دددعن 

اإلةدارة يفه الو     اال دة ل رنفكد    احملداص  ال  هات احمل كة ال عن لألش اف ال  ن ال مدكوى هلد
ذلددك  ميعددن تهبكددن أهعددام االتفا كددة األواوالكددة  ما ددة هقددو  اإل  ددان وا ر ددات األساسددكة عددن 

 دعدددوى طلندددمل امدددرأص مدددن ذوي اإلعا دددة     ع ددد  سدددبك  اةثدددالو   الب ددددطر دددن احملددداص  احمل كدددة   
اللددد أن     يفجددراءات ال دد هات احمل كددة  ةددد ل ددس هددي يف فك ددد   لندددن   كاالددة عددن الر ددااد ا 

 هرممل من ا اول ع   سعن      الوعول يفلك  الر   أهقكر دا ركد  مبوجدب  دا ون اإلسدعان 
مدن االتفا كدة  8 ق ا   وا ة اة عن وا كاص اللان كدة مبوجدب اةدادص اً الاعرباا أ ا تشع  ا ر اص

اة دددعن شددديء م ددد  أل دددا ت ددد   ا كددداص  واأت احملعمدددة أن يفمعا كدددة الوعدددول يفه  (53)األواوالكدددة
هادددوهلا ع ددد  "واأت احملعمدددة أن   "ال دددممة اجل دددد ة والنف دددكة"األسدددر ة ل شددداصكة وتددديمن هلدددا 

  "صرامر ا صإ  ان اة عن اةمن  لفظ

وع   الر   من ت ك الرهواات اهلامة اليت ش دهتا عدص وال ات  ضانكة  رش مل احملاص   -53
  تهبكن األهعام الدسروا ة و ريها من أهعدام القدوا ني احمل كدة األخدرى  احمل كة   هاالت أخرى

 حبن ا عومات ع د  اة دروى دون الدوطين  ع د  حندو  رفدن مدع اةلدا ري الدولكدة  قدو  اإل  دان 
وعددموص ع دد  ذلددك  مل تنفدد  ا عومددات ع دد  اة ددروى احمل ددي واة ددرو ات دون الوطنكددة األخددرى 

  ا ددداالت الددديت أمدددرت احملددداص  الاالمرثدددال رك دددا يفه ا دددن   ال دددعن  منرظمدددة تادددحكحكةتدددداالري 
 المنن 

و  اللددا الدددول ال تددورر الضددما ات الدسددروا ة ل حددن   ال ددعن المنددن سددوى الق كدد   -54
وع دد  سددبك  اةثددال   مددن ا ما ددة ةددد عم كددات اإلخددمء الق ددري الدديت تنفدد ها ا عومددات احمل كددة 

هكداء مدن أن مشدروع  دد   األ د ع اه هعومدة سدري ال عدا يفه مدا  دوج دمل اةقدراص اااعدة ا ربد
ومل تقددم يفه  ا ضر ة ةد نة صولومبو من  اإلذن الهرد عددص آال، مدن سدعان األهكداء اللشدوانكة 

ال عان مل ومات صاركة الشكن اةوا ع اليت سكنق ون يفلك ا واألماصن اليت سكلاد تدوطكن   رك دا  أو 
ة و  الو مل اةمند  عدن رقددان األااةدي أو اةبدا  ال دعنكة أو األعدول مينحون تلو ضات مناسب

__________ 

 /www.hrln.org: مرددددداح ع ددددد  اةو دددددع الشدددددبعي  سدددددوداما سدددددكند وآخدددددرون ةدددددد هعومدددددة دهلدددددي وطدددددر، آخدددددر (51)

hrln/Order%20Mukundi%20lal.pdf  
 Housing and Land Rights Network, Reaffirming Justiciability: Judgements on the human right to ا ظدر (52)

adequate housing from the High Court of Delhi (New Delhi, 2013) :ل مرداح ع د  اةو دع الشدبعيwww.hic-

sarp.org/documents/Reaffirming_Justiciability_Judgements_on_HRAH_from_High_Court_of_Delhi.pdf  
تشدر ن  25 عمدة صدو نز اإلداا دة اجلزنكدة )سدولكفان   (    ن   كاالة عن الر اادا  ةد ل س هي يف فك د   لند (53)

  2002األول/أصروالر 
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ال ددعان اةرضدرا ن الدد  ن سددلوا يفه ا اددول  دداوالت يفن  د ع و د أو األعمدال الرةاا ددة الادد ريص 
مل تعن   ع   وسان  ا راا، من خمل احملاص   ع   أسام ا ن الدسرواي   ال عن المنن

تنفدددد  تددددداالري تاددددحكحكة    كددددع ا دددداالت الدددديت أمددددرت رك ددددا احملدددداص  ومل   اجحددددة ع دددد  الدددددوام 
  (54) لكال

و  الف بني  مل تف ر احملاص  ا ن الدسدرواي   ال دعن المندن مبدا  رماشد  مدع اةلدا ري  -55
الك د   يفهددى الددعاوىوع   سبك  اةثدال   ضدمل احملداص     الدولكة  قو  اإل  ان ع   الدوام 

و  هالدددة أخدددرى    (55)رواي الردددورري ردددرف إلعدددادص تدددوطني  اعدددات الندددازهنيال  وجدددد الردددزام دسددد
هدن    مدن أي "ساصن عشدواني  درت،"أ     ثبمل ضمل احملعمة الك   جيوز هرمان أي ش ا 

  (56)ا اول ع   يفجراءات ورن األعول اةرعكة ركما  رل ن اللم كات اإلخمء
 اصددات ا ددن   ال ددعن المنددن الدديت وتلددرب اةقددراص اااعددة عددن الق ددن ألن ةددحا ا ا ر -56

ات دون الوطنكة األخرى لرمون   أهكدان صثدريص  ترتعب ا ا عومات ع   اة روى احمل ي واة رو 
من االهرعام يفه القضاء أو ا اول ع   سب  ا راا،  ضدانكة أو رلالدة  هد    هالدة وجدود 

 أهعام دسروا ة 

ومككاك علككي المسككتوي دون الككوطني م ككادراك ناةككئة بشككءن مسككاءلة الحن -سابعاا  
 ع  حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالسن 

مث ما  رزا د ا رقال اة يولكة عن يفعمال ا قو  اةرل قة الال عن يفه ا عومدات احمل كدة   -57
دداً تشدد د اة ددرو ات احمل كددة أ ضدد  رل ددن مب دداءلة ا عومددات عددن  ركمدداج ومبدداداات جد دددص  شددوء  ر

وتنظ  ا عومات احمل كة شديو ا اااعدة الشدع  م درق  عدن ا عومدات  ا ن   ال عن المنن 
ئداذ  ل م داءلة اةباشدرص  عدكا ةالوطنكة وتلم  مع ا رمع اةد  واجل دات الفاع دة األخدرى ع د  

  (57)عن هقو  اإل  ان

 و نهوي تهدو ر ا عومدات هلد ه الدن ج اة درق ة ع د  اة دروى دون الدوطين ع د  مزا دا صثدريص  -58
شدددا يفعمدددال ا دددن   ال دددعن ع ددد    ددد ل راددددي ل رحدددد ات الددديت  ر و دددعر دددي الددديت ترمردددع الكرضددد  م

__________ 

  (A/HRC/28/85) سري ال عا 11/2104ا ظر الدعوى ا    (54)
ع د  اةو دع  ةمراهد  1995صدا ون األول/د  دم   4  120132اة ة ا      االي ةد  عمة االسر نا، (55)

  www.lawphil.net/judjuris/juri1995/dec1995/gr_120132_1995.html: الشبعي
ع دددد  اةو ددددع  ةمراهدددد  2009 وز/ ولكدددد   9  16-170615ا دددد     اة ددددةني ةددددد مكةدددداا س  وا ددددة الف بدددد (56)

  http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2009/july2009/170615-16.htm: الشبعي
ره دي ل ةندة االسرشداا ة عدن دوا ا عومدات احمل كدة   تلز دز هقدو  اإل  دان ا ظر  ع   سبك  اةثال  الرقر در اة (57)

(  A/HRC/27/59ووا ر ا  مبا   ذلك تلمك  منظوا هقو  اإل  ان   لايل اإلدااص احمل كة واادمات اللامدة )
  59-56و 51-38 الفقرات
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و شدددع  ذلدددك  اة دددروى احمل دددي وصفالدددة  عدددني ال دددعان وتك دددري مشدددااصر     شددديون ا عددد  احمل دددي 
 لوةع  رج ت رند يفه هقو  اإل  ان جتاه تار ة شيون ا ع  احمل ي ويفدااص ال  امج اً جكداً أساس

 المدن وحقوق اإلنسان -ألف 

    هك دة "مددن هقدو  اإل  دان"ش دت ال نوات اام ة عشر اةاةكة  شدوء مف دوم  -59
مبداداص هامدة  شداا  رك دا اؤسداء الب دد ات واة ديولون اتخدرون   اةددن  جبا دب اةنظمدات  دري 

ع احمل ددي   خمر ددة ا عومكددة اةلنكددة الالشدديون اةد كددة وهقددو  اإل  ددان واادد اء ومنظمددات ا رمدد
  2011و لر ، يفعمن  وا  ةو الشدكن هقدو  اإل  دان  الد ي اعرمدد   عدام   (58)مدن اللامل

عم كة جتمدع الدني ا رملدات احمل كدة واأل شدهة االجرماعكدة وال كاسدكة "مد نة هقو  اإل  ان الك ا 
ومبدددددداد  أساسددددددكة اً الوعددددددف ا  كمدددددداً انك ددددددكاً   سددددددكا    ددددددي تدددددديدي هقددددددو  اإل  ددددددان ركدددددد  دوا 

وا رمدددع اةدددد  وميس دددات  اتاحمل كدددة وال ةا ددد اتو لدددين ذلدددك أن تلمددد  ا عومددد  (59)"توجك كدددة
لرح ددني  وعكددة ا كدداص جلمكددع ال ددعان الددروح مددن اً القهدداع اادداف واألطددرا، اةلنكددة األخددرى سددو 

  و يصدد اإلعدمن أةكدة وةدع أسدام  دا و  الشراصة القانمة ع   ملدا ري وأعدرا، هقدو  اإل  دان 
 مث  عدوا مرسوم عن س هات اةد ندة  ووةدع عدك  دا و  مثد  مكثدا   قدو  اإل  دان  -هلا 

أةكدة مدن  شددالدكن الرنفكد  أاً مف وم مدن هقو  اإل  ان أ ضد  ّ  و  وتشعك  منظمات  ا و كة 
 اتصفالددة أن تعددون ا عومددال ددرض   وةددع ال كاسددات  وأ دد  جيددب يف شدداء آلكددات رلالددة ل م دداءلة

  رزاماهتا م يولة عن ال

وأط قمل مد نة سكول      وا ة صوا ا  ع    ف  ا اس  مد نة هقو  اإل  ان  اللد  -60
و ا اةرسوم ع   تكسكس   ما ة وتلز ز هقو  اإل  ان اااعة مبواطنك ا اً أن اعرمدت مرسوم

ة وةع سكاسات  قو  اإل  ان وتشعك  جلنع   شلبة  قو  اإل  ان تااللة  عومة اةد نة  و 
 قدو  اإل  دان وتكسدكس د دوان أمددني مظدامل ملدين حبقدو  اإل  ددان  ال درض صفالدة ا ادول ع دد  

لرددددد ى  وأعدددددب  د دددددوان أمدددددني اةظدددددامل مثددددداالً  ا قدددددو   ت دددددك سدددددب  ا رادددددا، الشدددددكن ا ر اصدددددات
وركمددا  رل ددن الاإلسددعان  اعرمدددت سددكول تددداالري ومبدداد   ل حعومددات احمل كددة األخددرى   الب ددد 

  رل دددن اللم كدددات اإلخدددمء الق دددري  مدددن أجددد  تدددورري ا ما دددة ل دددعا ا  كمدددارتوجك كدددة  وخباعدددة 
ل ةندددة اةلنكدددة الدددا قو  اال راددداد ة  7وت دددرند اةبددداد  الروجك كدددة اةددد صواص يفه الرل كدددن اللدددام ا ددد  

__________ 

الشددددكن وا دددة هقددددو  اإل  دددان   اةد نددددة هندددا  عدددددد مدددن مواثكددددن مددددن هقددددو  اإل  دددان  من ددددا: اةكثدددا  األواو   (58)
مد نددددة وال دددددص أواوالكددددة  ومكثددددا  مو رت ددددال الشددددكن ا قددددو  واة دددديولكات  350(  الدددد ي و لردددد  أصثددددر مددددن 2000)
(  ومكثدددا   واجنددو الشدددكن هقدددو  2010(  ومكثددا  مد ندددة اةع ددكك الشدددكن ا ددن   اإل امدددة   اةد نددة )2006)

واةكثا /جدددددددول األعمددددددال اللدددددداةي  قددددددو  اإل  ددددددان   اةد نددددددة  ( 2012(  ومكثددددددا  رككنددددددا )2012اإل  ددددددان )
(2011)  

  "عوةددة هقددو  اإل  ددان مددن األسددف :  ددد ات مدددن هقددو  اإل  ددان   2011اةنردددى اللدداةي ل مدددن للددام  (59)
 /www.uclg-cisdp.org/sites/default/files: القدددددددددددرن ا دددددددددددادي واللشدددددددددددر ن"  مرددددددددددداح ع ددددددددددد  اةو دددددددددددع الشدددددددددددبعي

Gwangju_Declaration_on_HR_City_final_edited_version_110524.pdf  
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ظددر اإلخددمء   رادد  الشددراء أو أثندداء ال كدد    واالجرماعكددة  الشددكن هدداالت يفخددمء اة دداصن  و 
ن اادمة اةد كة لرعد أ ة ا ر اصات  قو  اإل  ان عند تنفك  عم كدة شرتق هضوا مو ة متو 

 اإلخمء وتورري تداالري تاحكحكة مناسبة ةن  ر  يفخمؤه   ةمن أشكاء أخرى 

وه ت عدص مدن واللدا احملارظدات والددول هد و مبداداات مددن هقدو  اإل  دان الدكن  -61
و نب دي النظدر  احمل ي ع   وج  الرحد د  أدلمل ا ن   ال عن المنن   مراسك  ترل ن الا ع 

مدن اة دروى احمل دي يفه الادلكد "ع د  يفجياالكدة اختداذ  دج  رةد   يفه ت ك الرهواات الاعربااها دلدكمً 
 إلعمال هقو  اإل  ان  "اللاةي

الشددكن عدالددة اً   اعرمدددت  ارظددة الددو نس آ ددرم  ا و دد2012و  تشددر ن الثددا / ورم   -62
(  عفدد  الرمرددع الددا ن   ال ددعن و  Ley de acceso justo al habitatا اددول ع دد  اةددكوى )

لمسردامة  ع د   دراا مدا تدنا ع كد  األهعدام الدسدروا ة احمل كدة  و االمً اً ا اول ع   مكوى النق
و ددرالا القددا ون الددني ال كاسددات اللامددة  والوطنكددة وأهعددام عدددص ملاهدددات دولكددة  قددو  اإل  ددان 

القهاعني اللام واااف  مبا   ذلك الشدرصات  منااصة األطرا، اةلنكة لإلسعان والني صكفكة مش
و قضددي الاختدداذ خهددوات ةلاجلددة الددنقا   تددورري ال ددعن المنددن لألشدد اف الفقددراء أو  اللقاا ددة 

ولددد  ذوي االهركاجات اااعدة  و نشدل آلكدات لرنظدك  اةضدااالة   األااةدي وةدبا أسدلااها 
الاعربااةدددا مدددن اةبددداد  األساسدددكة يفه  "ا دددن   هكددداص اةد ندددة"ندددن وماهكدددة ا دددن   ال دددعن الم

جا ب الو كفة االجرماعكة لألااةي واةمر عدات ودميقراطكدة عدنع القدراا   اةد ندة وأةكدة الروز دع 
 لبنكات الرحركة تنمكة االلادل للاندات وتعالكة النمو ا ضري  مبا   ذلك 

 ددة و  عو  ددن  الالوال ددات اةرحدددص األمر عكدددة    واعرمدددت مقاطلددة ماد  ددون   وال -63
و قضدي القدراا  من هقدو  اإل  دان هن تلرت، رك  الكن ال عن  الشكن اةدناً  راا   2011عام 

يفه الل ددددد الدددددويل اادددداف    ذلددددك الددددكن تشددددةع مقاطلددددة ماد  ددددون اإلسددددعان اللددددادل  و شددددري
مككدز اللنادري ودخدول الوال دات اةرحدددص الدا قو  اةد كدة وال كاسدكة ويفه اتفا كدة القضداء ع د  الر

والدددد لك تعددددون اةدددددن م زمددددة الإل دددداء ال كاسددددات ذات األثددددر الرمككددددزي  رك مددددا اً األمر عكددددة طرردددد
و دددعو القددراا يفه تقكددك  االهركاجددات   لددايل ال ددعن ذي الرع فددة اةلقولددة وال ددعن  اللناددري 

 وتدددورري الرمو ددد  اةناسدددب هلدددا الددد ي   ددد   الوعدددول يفلكددد   ويفه وةدددع اسدددرتاتكةكة يفسدددعان مر دددة 
  ع ددد  الل دددد الددددويل وتر ددد  ت دددك األ دددواع مدددن اةبددداداات الكةكدددة خاعدددة   الدددبمد الددديت مل تادددد  

الشدددكن يفمعا كدددة أن تيصدددد  ت ددداؤالتااددداف الدددا قو  اال راددداد ة واالجرماعكدددة والثقاركدددة  وتثدددري 
اةلدددا ري الدولكدددة  قدددو  ا عومدددات ع ددد  اة دددروى دون الدددوطين م ددديولكر ا اةباشدددرص عدددن تهبكدددن 

   الدولة ع ك ا اإل  ان  ه  ويفن مل تاد  

  لعددن "ا ددن   هكدداص اةد نددة"وتلردد  مبدداداات مدددن هقددو  اإل  ددان معم ددة ةبدداداات  -64
ميعدددددن الرمككددددددز الكن مددددددا ع دددددد  النحددددددو احملدددددددد   اةكثدددددا  اللدددددداةي الشددددددكن ا ددددددن   هكدددددداص اةد نددددددة 

هعددام القددا ون الدددويل  قددو  اإل  ددان أ ددك اةبدداداص يفه عددن أن ت ددرند تاً وعوةدد  2005 للددام
وأ ف ددنا هددن مددن أ ددن ا اةلمددول شددا   شددكت عددن رعددرص أن هر ددة تشددعك  أو يفعددادص تشددعك  مددد ن
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والد لك  عدون مشدروع ا دن   هكداص اةد ندة أصثدر  هقو  اإل  ان اااعة الندا لعند  هدن م مد  
مدددددن  بكددددد  يف ردددددا  اة دددددعن/اةكوى اً مدددددمدددددن مبددددداداات مددددددن هقدددددو  اإل  دددددان  و شدددددم   ك مشدددددوالً 

وا ن   ا اول ع د  خددمات  قد   "لرنمكة ا ضر ة اة ردامة واةنافةا"االجرماعي وا ن   
و  ذات الو دمل   رضدمن اةكثدا  اللداةي الشدكن ا دن  وتنق  عامة وا ن   االسرفادص من البك دة 

ن   رماشدد  الاددفة عامددة مددع الاددك ة الدديت عددن ا ددن   ال ددعن المندداً عددرلاً   هكدداص اةد نددة  ادد
  (60)وادت   القا ون الدويل  قو  اإل  ان الشكن ذلك ا ن

       وصا دددددددمل ال از ددددددد  اانددددددددص   لدددددددال وةدددددددع  ظدددددددام أساسدددددددي ل مددددددددن  يفذ سدددددددنمل القدددددددا ون  -65
  الددد ي شدددع  األسدددام ةلاجلدددة مشددداص  ا لددددام 2001 وز/ ولكددد   10اةدددياو  275-10 ا ددد 

وأتكحدددمل  نددداطن ا ضدددر ة ويفدخدددال مف دددوم الو كفدددة االجرماعكدددة ل مد ندددة واةمر عدددات الردددوازن   اة
لد لك النظدام األساسدي يفمعا دات واسدلة مدن أجد  وةدع أسدس  ظدام هضدري  دادا اً ل ب د ات ورق

 االهرمددامع دد  ملاجلددة مشدداص  اإل ادداء االجرمدداعي والفادد  اةعددا   والرتصكددز ع دد  اإلسددعان مددع 
ومددع أن تنفكدد  النظددام  ن اة ددان  االجرماعكددة والبك كددة الدديت تواج  ددا اةدددن ةموعددة واسددلة مددمباً أ ضدد

األساسددي مل  رتددن    كددع األو ددات يفه م ددروى الرو لددات الدديت وةددع ألج  ددا   األعدد   يفال أ دد  
تيدي رك  ا عومدات احمل كدة و أ  ر أةكة  و   ئوذ  اإلعمح ا ضري جتاه منظوا  واه اإل  ان 

 وجيمع الني هشد القداات االجرماعكة واإلعمهات القا و كة والر كريات اةيس كة  اً مرصز اً دوا 

 المستوياك المحلية ودون الوطنية علي االحتنات إلي القضاء -باء 

أشاات ال ةنة االسرشاا ة   س هقو  اإل  ان يفه أن وا ة هقو  اإل  دان تره دب  -66
لادون ت دك ا قدو  ويفالدراز الددوا الو داني ل  د هات وجود آلكات م رق ة الوعف ا وسدك ة هكو دة 

ل ةأو الوطنكد ةأمث دة ت دك اتلكدات احمل كدة معاتدب أمنداء مظدامل احمل كدومن   (61)احمل كة الشع  أرض 
وجلان هقو  يف  ان ع   م روى اةدن  ع    راا ال ةدان   البوسدنة واهلرسدكل وجلدان هقدو  

الس ا دددعومدددات ع ددد  اة دددروى دون الدددوطينل و ختضدددع هلدددا ا  الددديت خرااعددداتاال  دددان ذات اإل
  (62)نر بة ع   م روى الب د ات ةلاجلة الشعاوى اةرل قة حبقو  اإل  اناةشلبكة ال

 دددن   اميعدددن مدددن خمهلدددا وا دددة   ردددك  يف شددداء آلكدددات   كدددة  قدددو  اإل  دددان وسدددك ةو  -67
مددن الشددعاوى اً مرزا ددداً ل عددددوع دد  سددبك  اةثددال   ر قدد  أمددني اةظددامل   ال ت ددا ال ددعن المنددن 

مباشددددرص ع دددد  العددددة عددددن تنفكدددد  الاددددواص اةرل قددددة الال ددددعن  ولدددد لك شددددةع سدددد هات الب ددددد ات 
   (63)عم كات اإلخمء واهلدم  وع   اعد األوةاع

__________ 

  www.urbanreinventors.net/3/wsf.pdf: ا ظر اةو ع الشبعي (60)
ا ظددر الرقر ددر اةره ددي ل ةنددة االسرشدداا ة عددن دوا ا عومددات احمل كددة   تلز ددز هقددو  اإل  ددان ووا ر ددا  مبددا    (61)

  48 (  الفقرصA/HRC/27/59 اإلدااص احمل كة واادمات اللامة )ذلك تلمك  منظوا هقو  اإل  ان   لايل
  أعمه( 2ع   االسربكان )ا ظر ا اشكة ا    ماراد  (62)
  أعمه( 2اد أمني اةظامل   ال ت ال ع   االسربكان )ا ظر ا اشكة ا    (63)
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تو كدددة اتلكدددات الناشددد ة األخدددرى  مثددد  عقدددود األداء الددديت  اً الادددواص مماث دددة أ ضددد وميعدددن -68
ماعكدددة وا راددداد ة  رلدددني ع ددد  اة ددديولني   الب دددد ات تدددنا ع ددد  وةدددع ميشدددرات وأهددددا، اجر

  آلكة ل م اءلة عن ا ن   ال عن المنن ع   اة روى احمل ي  لريدي دوا  (64) قكق ا
و دددرات ال ةندددة اةلنكدددة الدددا قو  اال راددداد ة واالجرماعكدددة والثقاركدددة    سدددكا  موةدددوع  -69

الددالد األةكددة اً و  اإل  ددان تشددع  عناددر اإلسددعان  أن اسددرتاتكةكات اإلسددعان القانمددة ع دد  هقدد
وتشدري اةقدراص اااعدة يفه أن    لال صفالة الرمرع الا ن   ال عن المنن ع   الالكد الوطين 

 اال دددة ل قكدددام وجدددداول زمنكدددة اً االسدددرتاتكةكات الددديت ترتعدددز يفه هقدددو  اإل  دددان وترضدددمن أهددددار
مددع االسددرتاتكةكات الوطنكددة  تر دد   ويفجددراءات لرقدددمي الشددعاوى  وتعددون من ددقة الشددع  ممندد 

 الكةكة مماث ة ركما  رل ن الإعمال ا ن   ال عن المنن ع   الالكد ن دون الوطين واحمل ي 

 االستنتاجاك والتوصياك -ثامناا  

ال يمن  تحقيق اإلنفاذ الفعا  للحق في السن  الئقق دون مشارنة است اقية مك   -70
ومثلمكا انكام مسكتولياك رقيسكية مونلكة  دون الكوطني الحنوماك علي الصعيدي  المحلي و 

أو مفوضة للحنومكاك علكي الصكعيدي  المحلكي ودون الكوطني، نك  فكي مجكا  اختصاصكها 
يتعلككق  فيمككاواج ككاك ملزمككة لهككا فككي القككانون الككدولي لحقككوق اإلنسككان اا المحلككي، توجككد أيضكك

 بالحق في السن  الئقق 

رنزيكة قكد يتسكق مكع نثيكر مك  القكيم األساسكية وعلي الكرمم مك  أن التوجكه إلكي الئم -71
المرت طككككة بككككالحق فككككي السككككن  الئقككككق، بمككككا فككككي ذلككككك التمنككككي  علككككي الصككككعيد المحلككككي، 
والمشككارنة المجديككة، وتعزيككز المسككاءلة والشككفافية، ال تنككون الئمرنزيككة فككي صككال  إعمككا  

إيجابيكة ويشن  القرب مك  أصكحاب المصكلحة ميكزة  الحق في السن  الئقق علي الدوات 
الحنومكككاك علكككي المسكككتوي المحلكككي والمسكككتوياك دون الوطنيكككة  فكككي حالكككة امكككتئمفقككك  

؛ ونانككم مدرنككة ة علككي أداء المهككات المونلككة إليهككااألخككري المككوارد الئومككة والقككدرة اإلداريكك
فككي أصككحاب المصككلحة؛ و احتياجككاك لحقككوق اإلنسككان وألنهككا مسككاءلة عنهككا ومتجاوبككة مككع 

تعمكككد دواقكككر النخ كككة المحليكككة تقكككوي  أسكككس  عكككدتة مجديكككة؛ و آليكككاك تشكككارني حالكككة وجكككود
 مشنلة الفساد  ومعالجةالمساءلة الديمقراطية؛ 

وال يتطلب اتخاذ نهج مراع لحقوق اإلنسان تجاه مساق  الحنم المحلي والت عية  -72
بككك  يتطلكككب إدرام أن  اإلداريكككة أن تترنكككز جميكككع السكككلطاك فكككي يكككد الحنومكككاك المحليكككة،

أصككحاب الحقككوق وأن مككة  فككي العئقككة بككي حاسككم بينككي ليككة ذاك موقككع الحنومككاك المح
فاعلككة أساسككية فككي مجككا  اا ويجعلهككا ذلككك أطرافكك الحنككم المتعككددة العناصككر والمسككتوياك 

والحنومكككاك  إعمكككا  الحكككق فكككي السكككن  الئقكككق داخككك  إطكككار الكككن م المحليكككة المختلفكككة 
__________ 

  أعمه( 2اد جلنة هقو  اإل  ان   اوا دا ع   االسربكان )ا ظر ا اشكة ا    (64)
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نف  حقوقها، ك األخري التي ال ت  المحلية قادرة علي إبراو خ راك الفئاك المهمشة والفئا
مك  واكي تشكن  نقطكة اتصكا  رقيسكية مكع الم كادراك المجتمعيكة  اا أيض وعلي إيجاد حلو 

تمويكككك  ال بم ككككادراك تلككككك الم ككككادراك المجتمعيككككة إنتككككار وترقيككككة المسككككان ، وتككككرب أجكككك  
الدولية  نماقية وم ادراك حقوق اإلنسان علي الصعد اإلقليمية أو الوطنية أواإلم ادراك الو 
 اا وسع نطاقاأل

قاقمككككة  المختلفككككة ذاك المسككككتوياك الحنوميككككة السككككلطاكمسككككتولياك ال تنككككون و  -73
وتشككم  عككادة أنشككطة تعككاون بككي   ،مككا تقككع ضككم  فئككاك م لقككة علككي نفسككهااا ونككادر  بكك اتها 

مسككتوياتها، باإلضككافة إلككي التعككاون مككع جهككاك عامككة أو  فالهيانكك  الحنوميككة علككي اخككتئ
تلكككك تكككتحنم فكككي تلكككك المسكككتولياك اتفاقكككاك أو م كككادراك مشكككترنة بكككي  و  خاصكككة أخكككري 

مكع المن مكاك المجتمعيكة ومن مكاك المجتمكع  هكائقاتععئوة علكي ، الحنومية السلطاك
مشككاريع وفككي الحككاالك التككي تككوفر فيهككا الحنومككاك الوطنيككة أو المحليككة التمويكك  ل المككدني 

بكككءي اا مرتهنككك حكككق فكككي السكككن  الئقكككقإعمكككا  ال ينكككونإلسكككنان وال كككرامج ذاك الصكككلة، ال ا
 بينها في ما الحنومية، ب  بالعئقة القاقمة  السلطاكمستوي معي  م  

جديكككدة للكككرب  بكككي  المعكككايير الدوليكككة لحقكككوق اا وتتكككي  الم كككادراك الم تنكككرة فرصككك -74
وتككتدي إلككي نمككو عئقككاك   صككحي اا اإلنسككان ومصككاعب السككن  المحليككة، والعنككس أيضكك

الحنوميكككة وبكككي  ممثلكككي المجتمعكككاك  للسكككلطاكالمسكككتوياك المحليكككة  جديكككدة وبنكككاءة بكككي 
 المحلية وأصحاب الحقوق 

 السكلطاكتعزيز المعكايير الدوليكة المناسك ة للمسكتوياك دون الوطنيكة مك   البد م و  -75
سكك    تجككاه تفعيكك ويتككي  معيككار المعقوليككة والككن هج الم تنككرة   الحنوميككة واسككتمرار تنميتهككا

للواليككاك القضككاقية اا مفيككداا التككي بككدرك عكك  المحككانم المحليككة، إطككار  هينليككةالنتصككاف اال
لتعام  مع التزاماك الحنوماك علي المستوي المحلكي والمسكتوياك يتعلق با فيمااألخري 

  لحق في السن  الئقق دون تمييزاإلعما  المّطرد لدون الوطنية األخري ب رض 

ترمكككب المقكككررة الخاصكككة فكككي تقكككديم مكككع االسكككتنتاجاك المككك نورة أعكككئه، اا وتمشكككي -76
 التوصياك التالية:

ين  ي أن تشجع الدو  الحنومكاك علكي المسكتوي المحلكي والمسكتوياك  )أ( 
دون الوطنية علي المشارنة بنشاط في جميع آليكاك حقكوق اإلنسكان الدوليكة ذاك الصكلة، 

تعراض بما في ذلك عملياك االستعراض وإجراءاك الشكناوي لهيئكاك المعااكداك، واالسك
 الدوري الشام ، واإلجراءاك الخاصة 

مكن  ن تين  ي، عند معالجة القضايا المتعلقة بكالحق فكي السكن  الئقكق، أ )ب( 
مكك  االاتمككات للنيفيككة التككي تنككون بهككا المسككتوياك اا اآلليككاك الدوليككة لحقككوق اإلنسككان مزيككد
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تحكككككدد  لحنومكككككاك ملزمكككككة بءحنكككككات القكككككانون الكككككدولي لحقكككككوق اإلنسكككككان، وأنلالمختلفكككككة 
 ل لك اا المرجعياك للشوام  والتوصياك وفق

ين  ي أن تحا  التوصكياك المن ثقكة عك  اآلليكاك الدوليكة لحقكوق اإلنسكان  )ر( 
إلي الحنوماك علي المستوي المحلي والمستوياك دون الوطنية مع طل كاك لتقكديم ردود 

ةككن  سككه  وتعمككيم التوصككياك علككي المجتمعككاك المحليككة فككي  ،واتخككاذ إجككراءاك متابعككة
 المنا  

ين  ككي أن تحككدد مسككتولياك جميككع مسككتوياك الحنومككاك بشككن  واضكك  وأن  )د( 
تنسق بشن  مشترم مع نفالكة استعراضكها واإلةكراف عليهكا باسكتمرار وبشكن  مسكتق ، مك  أجك   
نفالكككة أال يحكككرخت تكككداخ  االختصاصكككاك المحتكككاجي  مككك  الحصكككو  علكككي الخكككدماك أو المسكككان  

  استجاباك الحنوماك اتساقم المساعدة للمحتاجي  م  أج  نفالة وين  ي تقدي الضرورية 

ين  ككي أن تسترةككد أيككة عمليككاك لتط يككق الئمرنزيككة فيمككا يتعلككق باإلسككنان  )اك( 
 إحالككةقتككرن توين  كي أن  تسكتنير بحقككوق اإلنسكان، وال سككيما الحكق فككي السكن  الئقككق أن و 

ا بككككي  المسككككتوياك المختلفككككة مككككفككككي المسككككتولية عكككك  بككككرامج السككككن  أو ال ككككرامج األخككككري 
لحنومكاك بتوضكي  التزامككاك حقكوق اإلنسككان المصكاح ة لتلككك المسكتولية، بمككا فكي ذلككك ل

 متطل اك الرصد والمساءلة 

ين  كككي أن تنفككك  المتسسكككاك الماليكككة الدوليكككة وونكككاالك األمكككم المتحكككدة  )و( 
نزية والم كادراك إدمار الحق في السن  الئقق في عملياك تط يق الئمر  ها األخرينياناتو 

وين  ككي أن يتنككد موقكك  األمككم المتحككدة والونككاالك الدوليككة  واألنشككطة ذاك الصككلة بالسككن  
األخري ذاك الصلة أامية الحق في السن  الئقق أثناء ترويجهم ألدوار الحنوماك علكي 
المسكككتوي المحلكككي والمسكككتوياك دون الوطنيكككة األخكككري، بمكككا فكككي ذلكككك المسكككاعي الجاريكككة 

 ، والمناقشاك القادمة بشءن الموق  الثالث 2015خطة التنمية لما بعد عات المتعلقة ب

يجككككب أن تنفكككك  الككككدو  حصككككو  الحنومككككاك علككككي المسككككتوي المحلككككي  )و( 
والمسككتوياك دون الوطنيككة علككي المككوارد الماليككة وميككر الماليككة الئومككة للقيككات بمسككتولياتها، 

جكاك السكننية علكي المسكتوي المحلكي، القدرة علي موان ة الت يراك فكي االحتياامتئنها و 
 وبخاصة احتياجاك الفئاك المهمشة والمحرومة 

ين  ي أن تنف  الدو  حماية الحق في السكن  الئقكق والحقكوق ذاك الصكلة  )ح( 
 بموجب أحنات القانون، وتنف  سريان تلك األحنكات علكي الحنومكاك المحليكة ودون الوطنيكة 

يكة اللجكوء إلكي القضكاء والحصكو  علكي سك   انتصكاف فعالكة إمناناا أيضك وين  ي أن تنف  الكدو 
 يتعلق بانتهاناك الحق في السن  الئقق علي الصعيدي  المحلي والوطني  فيما

ين  ككي أن تككوفر الككدو  التككدريب لجميككع السككلطاك المحليككة ودون الوطنيككة  )ط( 
مراعكككاة مييكككز و بشكككءن التزاماتهكككا المتعلقكككة بنفالكككة الحكككق فكككي السكككن  الئقكككق ونفالكككة عكككدت الت
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وين  كي أن  حقوق اإلنسان ذاك الصلة في جميع القراراك والسياساك والخط  وال رامج 
استعراض قضاقي للقراراك والسياساك اإلدارية اتسكاقها مكع الحكق فكي السكن  أي  يشترط

 الئقق وميره م  حقوق اإلنسان 

ين  ككككي تشككككجيع الككككدو  علككككي إنشككككاء متسسككككاك لحقككككوق اإلنسككككان علككككي  )ي( 
مسككككتوياك المحليككككة ودون الوطنيككككة لتنككككون منملككككة لمتسسككككاك حقككككوق اإلنسككككان علككككي ال

وين  ككي أن تنفكك  متسسككاك حقككوق اإلنسككان رصككد الحككق فككي السككن   المسككتوي الككوطني 
إمنانيكككة الحصكككو  علكككي سككك   انتصكككاف فعالكككة فكككي حالكككة حكككدو  رصكككد و  ،الئقكككق وحمايتكككه

 انتهاناك علي المستوياك المحلية ودون الوطني 

  كككي أن تط كككق الحنومكككاك علكككي المسكككتوي المحلكككي والمسكككتوياك دون ين )م( 
الوطنية األخكري م كدأ الت عيكة اإلداريكة وت كرو خصاقصكه بطريقكة ةكاملة، علكي نحكو يتسكق مكع  
نفالة الحق في السن  الئقق وعدت التمييز، م  أج  أن تنون متجاوبكة بشكن  نامك  مكع 

لمحلية، وأن تدعو إلي رعاية مصكال  حقوق الفئاك المهمشة والمحرومة في المجتمعاك ا
 تلك الفئاك علي الصعيدي  الوطني والدولي 

ين  ككي أن تسككعي الحنومككاك علككي المسككتوي المحلككي والمسكككتوياك دون  ) ( 
الوطنية األخكري إلكي معرفكة خصكاقل اآلليكاك الدوليكة لحقكوق اإلنسكان وتشكارم فيهكا، وأن 

دني ومتسسكككاك حقكككوق اإلنسكككان تشكككرم المن مكككاك المجتمعيكككة ومن مكككاك المجتمكككع المككك
 المحلية في ذلك الشءن 

ين  ككي أن تن ككر المككدن وال لككدياك فككي مسككءلة اعتمككاد مواثيككق تشككتم  علككي  )ت( 
ضماناك واضحة للحق في السن  الئقق، م  أجك  توضكي  االلتزامكاك المحليكة والدوليكة 

المواثيكق المتعلقكة دمج فكي ويجكوو أن ت ك القاقمة تجاه حقوق اإلنسان وتعزيزاكا أو تكدعيمها 
بالحقوق علي مستوي ال لكدياك آليكاك لئتصكا  والرصكد يمنك  مك  خئلهكا التعكرف علكي 

 التحدياك المحلية ومعالجتها في إطار حقوق اإلنسان 

ين  كككككي أن تطكككككور من مكككككاك المجتمكككككع المكككككدني والمن مكككككاك المجتمعيكككككة  )ن( 
 اإلنسكانر معكايير لحقكوق م ادراك محلية لرصد إعما  الحق في السكن  الئقكق، وأن تطكو 

 علي الصعيد المحلي، علي أن تنون منملة للمعايير الدولية ومتسقة معها 

ين  كككي أن تسكككعي التن يمكككاك المحليكككة المعنيكككة بكككالحق فكككي السكككن  وحقكككوق  )س( 
اإلنسكككان إلكككي وضكككع ن هكككج م تنكككرة إلدخكككا  المعكككايير الدوليكككة لحقكككوق اإلنسكككان علكككي المسكككتوي 

ويتعككي  عليهككا أن  د جلسككاك اسككتماع أو مناقشككاك خ ككراء محليككة المحلككي، بوسككاق  تشككم  عقكك
تشرم اإلجراءاك الخاصة في إثارة القضايا والشوام  المتعلقة بالحق في السكن  الئقكق وعكدت 

 التمييز في السياقاك دون الوطنية والمحلية، بطراقق تشم  ال ئماك وال عثاك القطرية 
    


