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للموئل الدولي التحالف  
HABITAT INTERNATIONAL COALITION 

 

  

 تقارب السكان من أجل الحق في الموئل
 

شابا  / ابرايار 81تجمع المنظمات والمبااراات ثننااا اقاداار المنتادج ااعتمااعي الااالميا ااي را ااا ااي 
ا وتدديم موقفهم الموحد والتزامهم سواا من خالل المنتدج ثو ااي يرارم مان الفاالرااتا قاد اقا ا  1188

للتحالف الدولي للموئال ااي  ةالاام ةر  الس رترررراقيآقا سو/ ما السردةاي البران التالي الذي ثرلت به الرو
 .1188ختام المنتدج ااعتماعي الاالمي لاام

 

*  *  * 

 

لداااد تبلاااوات اين عملراااات الاااتالحم والتااارابيا ثو التداااااا بااارن المناعااالرنا والحر اااات ااعتماعراااةا 

ادد اعتمانا علا  ال فاا  . الحق اي الموئلوالمنظمات والمباراات المانرة بالس انا لمساقدة المدااارن عن 

من ثعل تنفرذ الحدوق ااقتصارية وااعتماعرة والثدااراة اسساسارةا للاداان عان  راان اسسارةا ومجتمااات 

الريااف والح،اارا وعاان حراااة قااد بنراات عااارة علاا  يرااا الجمرااعا اساارما الماارثةا وال فاالا والم ااررونا 

ي تااور بناا يلا  موعاون الحداوق ااقتصاارية وااعتماعراة والثدااراة والتا. والمااقونا والبدوا والالعئون

االحدوق التأسرسرة تالدت باالتزامات الح ومراة المرتب اة بحداوق ااقساان ااي . المراراة للحق اي الموئل

وش لت تلك الحداوق الداعادة الداقوقراة . الس نا والمرام والصرف الصحيا والتالرما والصحةا والم اا ة

بااة بااالحدوق الجماعرااة المانرااة باااسا  والمااواار ال برارااةا والمار ااةا وال اقااةا والنداالا وثق اا ة للم ال

 ماا ثن . ااستجماما وخاصة ارما يتالق بالحق اي المدينةا والسارارة الذذائراةا ا،اال عان الادالاة المناخراة

الرئرسرن للن،اات المحلرة مان  اسسرةا والبرتا والمدا اة ثو الدرية والف،اا الااما والمرثة هم الممثلرن

يا ثقهما ثي،اً من اللذين تم استثنائهم تماما من حدوقهما و لاذلك الساب ا . ثعل الداان عن الحق اي الموئل

 .              يج  ثن قاترف وقدااع عن حدوقهم عل  عمرع مستويات ق،النا

 

ل م ااان اااي الاااالما ا،ااال عاان و قااد ت،اااعفت الادبااات التااي تاااوق الوصااول للحااق اااي الموئاال اااي  اا

 اذلكا يجا  ثن قساتن ر ال،اذو ات المتالداة بتجاااة اسااعاي والادااااتا . ااختالاات الثداارة المحلرة

علاا  ال اارائك اس ثاار ادااراًا وحرماقاااًا والمست،ااافرن ماان الساا ان، ااحت اااا اسااعاايا وهاادم المنااا ق 

اايجااااات الذراار متناساابة مااع حالااة الر ااور اااي والداارج ال ااابرةا وت ااوير المنااا ق التاايخرااةا وت،ااخم 

الادخولا ا،اال عان الم ااايع الامالقاةا واسحادار ال باارج التاي تخ اي وت اواا منته اة لحاق ال اااوا 

المت،راة  اي الحفاظ عل  ثما نهم التدلردية المدرمرن ارها، و ذلك الحروا ومناا ق ااحاتاللا ال اواار 

ذرار المنااا الناتجاة عان الفر،ااقاتا و ااقزاقاات اساعارةا وثي،ااً التي تدع  ثقها  برارةا وتاأنررات ت

ا ل تلك الظواهر ثحدنت الاديدا بال واارت مان عملراات ااخاالا لسا ان . تلور المراما والهواا واسا 
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و مع عمرع تلك الحااتا اإقه مان ال،ارواي ثن قساتن را وقنتباه . الريف والح،ر اي عمرع ثقحاا الاالم

 .ت عدم المساواة والتمرزا عد المرثة ومناها من الحصول عل  حدوقها اي الموئليل  ممااسا

 

 المقترحات وااللتزامات 

قحن المنظماتا المحلرة والو نرةا وااقلرمرةا والداايةا والاالمرةا قدتر  ثن قن،م مااً هنا لبناا الجماراة 

 قساااا)بناااا الت،ااامن حتاا  يتساان  للجمرااع  واااي هااذم الحالااةا ااانحن قلاازم ثقفساانا بمتاباااة. الاالمرااة للساا ان

 .الارش اي سالم و رامةا اي المدنا واساياف لها/ا ثن يحق له(اعااو

 

لم اا ة  ل عام اي الحملة الاالمرة للحق اي الموئلا والتي يحتفل بها ااي ثول باوقحن  ذلكا قلزم ثقفسنا 

 .ث توبر من  ل عام/ت رين اسولثحد من 

 

ا واسول 1188ث تاوبر /ت ارين اسولع التي ستجمانا حول الاالما ااي الثالام مان وسوف ت ون المواعر

 :هي 1181ث توبر /ت رين اسولمن 

(I)  ثساباا وتاأنررات ااخاالاا و اذلكا مااقااة واااداااا ال اديد لمشاخاي المت،اراين ااي  اال ماان

 مجتماات الريف والح،ر،

(II)  الت،امن مع المناعلرن الداائمرن علا  تازياز والاداان عان الحاق ااي الموئالا اللاذين ياااقون مان

 .الدمع وااقتهاك لحدوقهم المدقرة والسراسرة
 

ة للحق اي الموئلا اي صبذة شاملة ومتنوعةا وسوف ت اون منسادة مان قبال وسوف تتجل  الحملة السنوي

 ل النساا و ل الرعال اي الاالم المهتمرن بهذا الن،الا وتأخذ ش الا من مجملهاا ااستن اااتا اسق  ة 

وسوف تن ر الحملة باسساا  بواسا ة ال اب ات . الاامةا ااحتاللا التظاهراتا المناق ات وااعتماعات

وسوف تدوم الحر ات وال اب ات و اذلك المنظماات المتاهادةا علا  . عتماعرة عل  المواقع اال تروقرةاا

 .متاباتها

 

ومن ثعل تلبراة تلاك االتزامااتا ساوف تامال المنظماات وال اب ات علا  ت ا رل لجناة اتصاالا وسات ون 

عتماعااات المنظمااات مهمتهااا ااتفاااق علاا  قاعاادة اق ااالق او خ ااة عماالا والتااي سااترتم استخالصااها ماان ا

المانرة بالس ن اي اسحرااا ال اابرةا وااي الحارم الجااماي ا ااي ي ااا عمال المنتادج ااعتمااعي الااالمي 

المنادد بدا ااا لتدديم ت،امن حدرديا للوقوف امام اقتهاك الحدوق التي ت ابت اي ثسباا شائاة اي عمرع 

 .اقحاا الاالم

 

 :1188يناير / اقون الثاقي 81ااا وقات من قبل المنظمات التالرة اي را 

 

 :الشبكات العالمية

HIC - Habitat International Coalition 
IAI - International Alliance of Inhabitants 

LOCOA - Leaders and Organizers of Community Organization in Asia 
No-Vox 

 
 :المنظمات المحلية والوطنية

ACIDAK - Association Comité Interbidonville  (السنذال) 

AHTB - Association des Habitants et Travailleurs de Baraka  (السنذال) 
Amandla Centre of Zimbabwe (ايمبابوي ) 
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A Város Mindenkié (Hungary) 
CAES (بااايواي) 

CDV (الم سرك) 
CHRA (ايمبابوي) 

CISRS - National Forum for the Urban Poor (الهند) 
Colectivo para el desarrollo del peru de villa maria dl triunfo (بررو) 

Comité de Gestion des Inondations et de Déguerpissement de Médina Goumars, 

Guédiawaye (السنذال) 
CONAM - Comités Promoteurs Nationaux de l'Assemblée Mondiale des Habitants 

Nationaux (براايل) 
CONAPAMAG (يواترماا) 

Coordination of Duped Investors (اوسرا) 
Coophabitat (الجمهواية رومرنر ان) 

Cooperativa de Reciclado de Villa 31 (اساعنترن) 
Coopérative Coralli (ي الرا) 

Coordinadora de Colonias Unidas (الم سرك) 
DAL - Droit au Logement (رقساا) 

EMAD - Entente des Mouvements et Associations de Développement  (السنغال) 
FAMEMG – Minas Gerais (براايل) 

FBFF – Ceará (براايل) 
FEDEVI  (اساعنترن) 

Federación de Cooperativas Todos Juntos (اساعنترن) 
FOVELIC (بررو) 

GIU (بررو) 
Grupo puertorriqueño de solidaridad con la niñez Dominico-Haiana CPNDH (بواتواي و) 

Mouvement And Soukali Médina Goumars  (السنذال) 
Movimiento Nuevo Encuentro (اساعنترن) 

National Tenants Union (قرجرريا) 
Omunga (ثقذوا) 
POHDH (هايتي) 

PPEHRC – Poor People’s Economic Human Rights Campaign (الوايات المتحدة اسمري رة) 
PROUD and National Forum for the Urban Poor (الهند) 

Red Metropolitana Inquilinos (انزويال) 
RNHC (ال امررون) 

Shelter for the Poor (بنذالريش) 
Thames Valley Gypsy Council (يقجلتررا) 

Tenants Union (اوسرا) 
Tonderai Ndira Housing Cooperative (ايمبابوي) 

UCISV-Ver (الم سرك) 
Unione Inquilini (ي الرا) 

Union Popular Valle Gomez, D.F. (الم سرك) 
Youth Governance and Environmental Programme (رنرا ) 
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 :منظمات مؤيدة وداعمة

ABONG - Brazilian Association of NGOs (براايل) 

AITEC - Association Internationale des Techniciens et Chercheurs (ارقسا) 
ALOP - Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción 

CENCA (بررو) 
CERPAC - Centre de Recherche Populaire pour l´Action Citoyenne (السنذال) 

ENDA - Économie Populaire (السنذال) 
ENDA - Relais pour le Développement Urbain Participé (السنذال) 

FAL - Forum des Autorités Locales 
Handicap International  

Intermondes (السنذال) 
Plateforme DESC Sénégal – RADI (السنذال) 

WISEEP (ياقا) 
  

 

 


