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 األمم المتحدة
 الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافيةاللجنة 

 4رقم التعليق العام 
 1(من العهد (1)11المادة )الحق في السكن المالئم 

مسدقو    من العهدد  تقردا الددوأل اافدااق بلدش صدأل  د    د  (1)11بموجب المادة  -1

والمددىو   وبلرددو  دد    ن الغددءاو والصسدداولددو واسدداقو  يددو ا مددا يهدد  بلدداجقه  مدد معي دد  صدداق
قلسين مقواصأل لظاو و المعي يةت.  إن لش اإلنسان    السصن المالئ   الناقج هصدءا ندن اللدش 
   مسقو  معي د  صداق  يقسد  بىهميدة يساسدية بالنسدبة تلدع القمقدا بجميدا اللردوش ا  قصدادية 

 وا جقمانية والثرا ية.

داا صبياا من المعلومات المقصلة بهدءا اللدش.  مندء ندا  و د اسقفانت اللجنة ين قجما   -2
قراياا قعالج اللش    السصن المالئ . صمدا  97  نظات اللجنة  والهيئات السابرة لها     1191

انظـدـا )ة لهدء  المسدىلة  د  صدأل مدن دواقيهدا الثالثدة ــدـ صصت اللجنة يومدا مدن المنا  دة العام
E/1989/22 ة ـــوالاابع (212  الهرـــاة(E/1990/23 287 - 281  الهرداات) يضداق تلدع .

يددواو ءلددأ ين اللجنددة  ددد يلافددت نلمددا بعنايددة بالمعلومددات القدد  قم ضددت ننهددا السددنة الدوليددة إل
القد  انقمددقها  2222  بما    ءلأ ا سقااقيجية العالمية للمدىو  لقدع ندا  (1189)الم ادين 

1189صددانون ااوأل/ديسددمبا  11المددخاف  دد   22/111الجمعيددة العامددة  دد   اااهددا 
(1)

. صمددا 
اسقعاضت اللجنة القراايا ءات الصلة وغياها من وثائش لجنة لروش اإلنسدان واللجندة الهانيدة 

.لمنا القمييز ولماية اا ليات
(2)

 

وبالاغ  من ين هناأ مجمونة مقنونة واسعة من الصدصوأ الدوليدة القد  قعدالج م قلدق  -2

يبعاد اللش    السصن المالئ 
(2)

من العهد قمثدأل اللصد  اا دمأل ولابمدا ااهد   (1)11   إن المادة 

 من االصا  ءات الصلة.

نادة قىصيد يهمية ا لقداا  القدا  إونلع الاغ  من  يا  المجقما الدول  نلع نلو مقصاا ب -2

لللش    السصن المالئ    إنو   قزاأل هناأ  جوة واسدعة نلدع نلدو مرلدش بدين المعداييا الملدددة 
من العهد واللالة السائدة    الصثيدا مدن ينلداو العدال . و د  لدين ين الم داصأل  (1)11المادة    

صثياا ما قصون لادة بصهة  اصة    بعض البلددان الناميدة القد  قواجدو قرييددات صبيداة للمدوااد 
وغيا ءلأ من الريود   إن اللجندة قاللدظ ين م داصأل ءات  دىن مقمثلدة  د  انعددا  المدىو  وندد  

يددة السددصن قوجددد ييضددا  دد  بعددض المجقمعددات ااصثددا قردددما مددن الناليددة ا  قصددادية. وق دديا صها
مليون     يهقراون تلع  122قردياات اام  المقلدة تلع ين هناأ نلع نفاش العال  يصثا من 

المىو  ويصثا من ملياا     يعي ون    مساصن غيا مالئمة
(2)

. وليس هناأ ما يدأل نلدع ين 
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 دد  القنددا  . ويبدددو واضددلا ينددو مددا مددن دولددة مددن الدددوأل اافددااق ت  وقعددان   هددءا العدددد   ددء
 م اصأل هامة من نوع يو   ا  يما يقعلش باللش    السصن.

و   بعض اللا ت  قضمنت قراايا الدوأل اافااق  الق  نظات  يهدا اللجندة  انقاا دا  -7

نلدددع وصدددق لهدددء   بالصدددعوبات المواجهدددة  ددد  ضدددمان اللدددش  ددد  المسدددصن المالئددد  وا دددقملت
الصعوبات. ت  ين المعلومات المردمة ل  قصن    الغالب صا ية لقمصين اللجنة من اللصدوأل نلدع 
صواة صا ية لللالة السائدة    الدولة المعنيدة. ولدءلأ   دإن هدءا القعليدش العدا  يامد  تلدع قلديدد 

 بعض المسائأل الائيسية الق  قعقباها اللجنة مهمة  يما يقعلش بهءا اللش.

 دااة تلدع تلدو تن اللش    المسدصن المالئد  ينفبدش نلدع جميدا النداس. و د  لدين ين اإل -6

واسدداقوت قعبددا نددن ا قااضددات  يمددا يقعلددش بددىدواا الجنسددين وينمدداف الن دداف ا  قصدداد  القدد  
ننددما قد  انقمداد العهدد   إندو   يمصدن  دااوة هدء  العبدااة  1166صانت مربولدة نمومدا  د  ندا  

اها قعن   اض ي   يود نلع انفباش اللش نلع ي ااد يو نلدع يسدا معي دية قعيلهدا اليو  بانقبا
نساو يو نلع جمانات ي ا  من هءا الربيأل. وهصدءا   دإن  صداة تااسداةت يجدب  همهدا بدالمعنع 
الواسا. ويضاق تلع ءلأ ين من لش اا ااد  وصءلأ ااسا  اللصوأل نلع مسصن مالئ  بغض 

ا  قصاد  يو ا نقساب تلع جمانة يو غياها يو الماصز ا جقمان  النظا نن السن يو الوضا 
ونوامأل ي ا  من هءا الربيأل. وبصهة  اصة  يجدب ي  ي ضدا القمقدا بهدءا اللدش  و ردا للمدادة 

 من العهد  ا   صأل من ي صاأل القمييز. (2)2

يجعلددو  و دد  اي  اللجنددة ين اللددش  دد  السددصن ينبغدد  ي  يهسددا قهسددياا ضدديرا يو قرييددديا -9

مسدداويا  نلددع سددبيأل المثدداأل للمددىو  المددو ا للمدداو بمجدداد وجددود سددرق  ددوش ايسددو  يو يعقبددا 
المىو  نلع وجدو اللصدا سدلعة. بدأل ينبغد  النظدا تلدع هدءا اللدش بانقبداا  لدش المداو  د  ين 
يعيش    مصان ما    يمن وسال  وصاامة. وهءا مناسب لسببين نلدع اا دأل.  هد  المردا  ااوأل  

لش    السصن ماقبفا ااقبافا قاما بسائا لروش اإلنسان وبالمبادئ ااساسدية القد  يردو  يعقبا ال
نليها العهد. وهصءا   إن تالصاامة المقىصلة     د   اإلنسدانت القد  يرداأل تن اللردوش المبيندة 
   العهد مسقمدة منها قرقض  ين ُيهسدا مصدفل" تالسدصنت قهسدياا يى دء  د  اللسدبان مجموندة 

ا نقبددااات اا ددا   وبداجددة يهدد  جدددا  ين ُيصهددأل اللددش  دد  السددصن لجميددا الندداس مقنونددة مددن 
بصدداق النظددا نددن الددد أل  يو تمصانيددة ليددازة مددوااد ا قصددادية. ثانيددا  يجددب ين ُقردداي اإل ددااة 

بانقبااها ت ااة   تلع السصن  لسب وتنما تلع السدصن المالئد . وصمدا  (1)11الواادة    المادة 
: 2222وفنات الب دداية وصددءلأ ا سددقااقيجية العالميددة للمددىو  لقددع نددا  ينلنددت لجنددة المسددق

تالمىو  المالئ  يعن ... القمقا بالداجة المالئمدة مدن ال صوصدية  والمسدالة الصا يدة  واامدان 
الصددا    واإلنددااة والقهويددة الصددا يقين  والهيصددأل ااساسدد  المالئدد   والمو ددا المالئدد  بالنسددبة تلددع 

 وصأل ءلأ بقصاليق معرولةت. -اا ش ااساسية يمصنة العمأل والم

وهصءا   إن مههو  الصهاية يقس  بمغز   ا   يما يقعلش باللش    السدصن تء تندو يسداند  -8

از ندد من العوامأل  الق  يجب ي ءها    ا نقباا نندد قلديدد مدا تءا صدان يمصدن النظدا تبانلع 
سصنا مالئمات اغدااض العهدد. و د  لدين تلع ي صاأل معينة من ي صاأل المىو  بانقبااها ق صأل ت

يصولوجيدة وغيدا ءلدأ تين الصهاية قلددها جزئيا نوامدأل اجقمانيدة وا قصدادية وثرا يدة ومنا يدة و
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من العوامأل   إن اللجنة قعقرد ين من الممصن ما ءلأ قلديد بعض جوانب هدءا اللدش القد  يجدب 
 الجوانب ق مأل ما يل : ين قخ ء    ا نقباا لهء  الغاية    ي  سياش معين. وهء 

ن  ددغأل المسددصن يق ددء ي ددصا  م قلهددة منهددا ت: الضددمان الرددانون  ل ددغأل المسددصن (ي) 
سددصان  دد  سددصان القعدداون   و ددغأل المسددصن مددن  بددأل مالصددو  واإل  واإل(العددا  وال ددا )يجدداا اإل

لدددا ت الفدددواائ  وا سدددقيفان غيدددا الاسدددم   بمدددا  ددد  ءلدددأ ا سدددقيالو نلدددع ااااضددد  يو 
ت. وبصدداق النظددا نددن نددوع  ددغأل المسددصن  ينبغدد  ين يقمقددا صددأل  دد   بداجددة مددن العرددااا

صاا   ومدن المضدايرة  وغيدا اامن     غأل المسصن قصهأل لو اللماية الرانونيدة مدن اإل دالو بداإل
ءلددأ مددن القهديدددات. ولددءلأ  ينبغدد  للدددوأل اافددااق ين قق ددء قدددابيا  وايددة قامدد  تلددع قددو يا 

سدصن بالنسدبة تلدع اا د ا  وااسدا الدءين يهقرداون لاليدا تلدع هدء  الضمان الرانون  ل غأل الم
 اللماية  وءلأ من  الأل ق اوا لرير  ما اا  ا  والجمانات المقىثاة؛

: تن المسصن المالئ  يجب ين قو يا ال دمات والمواد والماا ش والهياصأل ااساسية (ب) 
الاالدة والقغءيدة. وينبغد  ين ققدا  ققو ا لو بعض الماا دش ااساسدية الالزمدة للصدلة واامدن و

مصانيددة اللصددوأل ب ددصأل مسددقما نلددع المددوااد تلجميددا المسددقهيدين مددن اللددش  دد  السددصن المالئدد  
الفبيعية والعامة وميا  ال اب النظيهة  والفا ة اغااض الفهد  والقد ئدة واإلضداوة  وماا دش 

وقصايق الميا   و دمات صلا  والغسأل  ووسائأل ق زين ااغءية  والق ل  من النهايات  اإل
 الفواائ؛

: تن القصدداليق الماليددة ال  صددية يو ااسدداية الماقبفددة الرددداة نلددع قلمددأل الصلهددة (ج) 
بالسددصن ينبغدد  ين قصددون ءات مسددقو  يصهددأل نددد  قهديددد تلددااز وقلبيددة ا لقياجددات ااساسددية 

قصدون النسدبة اا ا  يو ا نقرا  منها. وينبغ  للدوأل اافدااق ين قق دء  فدوات لضدمان ين 
المئوية للقصاليق المقصلة بالسصن مقناسبة  بصواة نامدة  مدا مسدقويات الدد أل. وينبغد  للددوأل 

نانات سدصن اولئدأ الدءين   يسدقفيعون اللصدوأل نلدع مسداصن يمصدنه  قلمدأل تاافااق قردي  
سددصان القدد  قعبددا بصددواة صا يددة نددن صلهقهددا   ضددال نددن قلديددد ي ددصاأل ومسددقويات قمويددأل اإل

ياجات للسدصن. وو ردا لمبددي ماانداة الردداة نلدع قلمدأل القصداليق  ينبغد  لمايدة مسدقىجا  ا لق
يجاا يو زيادات اإليجداا الماقهعدة نلدع نلدو غيدا معردوأل  وءلدأ مدن المساصن من مسقويات اإل

 ددالأل انقمدداد وسددائأل مناسددبة. و دد  المجقمعددات القدد  ق ددصأل  يهددا المددواد الفبيعيددة المصددادا 
نداو الالزمدة لق دييد المسداصن  ينبغد  للددوأل اافدااق اق داء  فدوات لضدمان الائيسية لمواد الب

 قو ا مثأل هء  المواد؛

: تن المسددصن المالئدد  يجددب ين يصددون صدداللا للسددصن مددن ليدد  الصدداللية للسددصن (د) 
قو يا المسدالة الصا يدة لسداصنيو ولمدايقه  مدن البداد والافوبدة واللدا والمفدا والداي" يو غيدا 

القدد  قهدددد الصددلة  ومددن الم ددافا البنيويددة ونددا الت اامددااض. صمددا يجددب ءلددأ مددن العوامددأل 
ضمان السالمة الجسدية ل اغل  المساصن. وقل  اللجنة الدوأل اافااق نلع ين قفبش بصواة 

 املة تالمبادئ الصلية للسصنت
(7)

الق  يندقها منظمدة الصدلة العالميدة والقد  قعقبدا ين السدصن  
نلدع نلدو يصثدا قدواقاا باللدا ت المسدببة لفمدااض  د  قللديالت  ي صأل العامأل البيئ  المداقبف

ات؛ ي  ين السصن وظاوق المعي ة غيا المالئمة والمعيبة قصدون بصدواة دائمدة ماقبفدة ئيالوبا
 بااقهاع معد ت الو يات واإلصابة باامااض؛
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مصانية اللصوأل نلدع سدصن مالئد  يجدب ت: تن مصانية اللصوأل نلع السصنتقالة ت ( )ه 
ين قصددون مقالددة اولئددأ الددءين يلددش لهدد  ا سددقهادة منهددا. ويجددب ين ققددا  للجمانددات الملاومددة 

مصانية ا سقهادة بصواة صاملة ومسقماة من مدوااد السدصن المالئد . وهصدءا يجدب ضدمان تيدالو ت
داجددة معينددة مددن ااولويددة  دد  مجدداأل اإلسددصان للجمانددات الملاومددة مثددأل اا دد ا  المسددنين 

و ين جسددديا والمصددابين بددىمااض    ددهاو منهددا والمصددابين بهيدداوس نردد  واافهدداأل والمعدد
المنانة المصقسب واا  ا  الءين يعانون من م اصأل فبية مسقماة والماضدع نرليدا وضدلايا 
الصددواا  الفبيعيددة واا دد ا  الددءين يعي ددون  دد  منددافش معاضددة للصددواا  وغيدداه  مددن 

ن قى ء    ا نقباا الصامدأل ا لقياجدات السدصنية الجمانات. وينبغ  لروانين وسياسات اإلسصان ي
ال اصددة لهددء  الجمانددات. و دد  العديددد مددن الدددوأل اافددااق  ينبغدد  ين يصددون مددن ااهددداق 

مصانية اللصوأل نلع ااااض  لصال"  فانات المجقما الهرياة تالائيسية للسياسة العامة زيادة 
لصوميددة واضددلة قامدد  تلددع قىصيددد لددش يو القدد    قمقلددأ ييددة يااض. وينبغدد  قلديددد القزامددات 

جميا الناس    اللصوأل نلدع مصدان  مدن يعي دون  يدو بسدال  وصاامدة  بمدا  د  ءلدأ اللصدوأل 
 نلع اااض صلش من اللروش؛

مصانيددة ا سددقهادة مددن تيصددون  دد  مو ددا يقددي"  ينن السددصن المالئدد  يجددب ت :المو ددا (و) 
اصدز انايدة اافهداأل وغيدا ءلدأ مدن  يااات العمدأل و ددمات الانايدة الصدلية والمددااس وما

الماا دش ا جقمانيدة. وهدءا ينفبدش نلدع السدواو  د  المددن الصبيداة و د  المندافش الايهيدة ليد  
يمصن للقصاليق  من لي  الو ت والماأل  الق  ققاقب نلع القنردأل بدين المسدصن ومو دا العمدأل ين 

لمسداصن ينبغد  ين   قبندع قهاض ضغوفا مهافة نلع ميزانيات ااسا الهرياة. وبالمثدأل   دان ا
    موا ا ملوثة يو    موا ا  ايبة جدا من مصادا القلو  الق  قهدد لش السصان    الصلة؛

الفايردة القد  يدق  بهدا بنداو المسداصن ومدواد  تن: السصن المالئ  من النالية الثرا ية (ز) 
نلدع نلدو مناسدب ندن  البناو المسق دمة والسياسات الدانمدة لهدا يجدب ين ققدي" تمصانيدة القعبيدا

الهوية الثرا ية والقنوع    السصن. وينبغ  لفن فة الموجهة نلو القفويا يو القلدي      فداع 
سصان  وقدو يا المعددات القصنولوجيدة اللديثدة سصان ين قصهأل ند  القضلية باابعاد الثرا ية لإلاإل

 ييضا     جملة يموا  نند ا  قضاو.

لش    السصن المالئ    يمصن ين ينظا تليدو بمعدزأل ندن سدائا وصما لولظ ينال    إن ال -1

ين ال اصدين بلردوش اإلنسدان وغياهمدا مدن الصدصوأ ـلروش اإلنسان المبينة    العهددين الدوليد
و  صاامدة اإلنسدان ومبددي ندد  ـ ااة    هءا ال صو  تلع مههدالدولية المنفبرة. و د سبرت اإل

مثأل اللش    لايدة القعبيدا واللدش  -صامأل بسائا اللروش القمقا ال ينالقمييز. ويضاق تلع ءلأ 
  ولدش (مثأل اابفات المسقىجاين وغيا ءلأ من الجمانات المللية)   لاية قصوين الجمعيات 

هدو يمدا  - امقو واللش    الم ااصة  د  اق داء الرداااات العامدة تي قاا بلاية  ينال       
ن المالئ  والملا ظة نليو لصال" جميا الهئات  د    غنع ننو تءا ما يايد تنماأل اللش    السص

المجقمددا. وبالمثددأل   ددان لددش الهدداد  دد  ي  ي ضددا ا  قددد أل قعسدده  يو غيددا م دداوع  دد  
 صوصياقو يو  صوصيات يساقو يو منزلو يو مااسالقو ي صأل بعددا بدالا ااهميدة  د  قعايدق 

 اللش    السصن المالئ . 
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  مددن البلدددان   ددإن هندداأ  فددوات معينددة يجددب وبصدداق النظددا نددن لالددة القنميددة ا -12

اق اءهددا نلددع الهددوا. وصمددا هددو مسددل  بددو  دد  ا سددقااقيجية العالميددة للمددىو  و دد  غياهددا مددن 
القللدديالت الدوليددة   ددان العديددد مددن القدددابيا الالزمددة لقعزيددز اللددش  دد  السددصن   ققفلددب سددو  

يسددديا  يدددا  الجماندددات المقدددىثاة امقندداع اللصومدددات ندددن انقهددداج ممااسدددات معيندددة والقزامهدددا بق
بمساندة نهسها بنهسدها. وبرددا مدا قعقبدا ي   فدوات صهدء  مقجداوزة المدوااد الرصدو  المقالدة 
لدولة من الدوأل اافااق  يصون من المناسب قردي  فلب    ي اب و دت ممصدن لللصدوأل نلدع 

 أ.من العهد  وتبالغ اللجنة بءل 22و 22و (1)11القعاون الدول  و را للمواد 

وينبغدد  للدددوأل اافددااق ين قددول  ااولويددة الواجبددة لقلددأ الجمانددات مددن المجقمددا القدد   -11

قعديش  د  يلدواأل غيدا مخاقيدة بدىن قوليهدا ا نقبداا بوجدو  دا . وينبغد    د  هدء  اللالددة  ي  
قوضا السياسات والق ايعات بلي  قهيدد قلدأ الجماندات مدن المجقمدا الملظوظدة بالهعدأل نلدع 

ت اا ا . وقداأ اللجنة ين هنداأ نوامدأل  ااجيدة يمصدن ين قدخثا نلدع اللدش لساب الجمانا
جماليدة  د  العديدد مدن الددوأل    القلسين المسقما الدواأل المعي دة  وين االدواأل المعي دية اإل

 2ات. وما ءلأ  وصما  لظت اللجندة  د  قعليرهدا العدا  ا د  ـد قاّدت  الأل الثمانينـااق  ـااف
(1112 ) (E/1990/23 الما ددش الثالدد  ) قظددأل ا لقزامددات المبينددة  دد  العهددد واجبددة القفبيددش  

ولابمددا ققسدد  بردددا يصبددا مددن ااهميددة  ددالأل يو ددات ا نصمدداش ا  قصدداد   وءلددأ بددالاغ  مددن 
الم دداصأل الناجمددة نددن نوامددأل  ااجيددة. ولددءلأ  يبدددو للجنددة ين لدددو  قدداد  نددا   دد  االددواأل 

ة تلدع سياسدات الددوأل اافدااق و ااااقهدا الق ددايعية  المعي دية والسدصنية  يمصدن ندزو  مبا دا
 و   غياب يية قدابيا قعويضية قصلب ءلأ  تنما يقعااض ما ا لقزامات الملددة    العهد.

 دد  لددين ين ينسددب وسدديلة لقلريددش اإلنمدداأل الصامددأل لللددش  دد  السددصن المالئدد    بددد ين و -12

فااق   إن العهدد يقفلدب نلدع نلدو واضد" ققهاوت قهاوقا صبياا بين دولة وي ا  من الدوأل اا
قق ء صأل دولة من الدوأل اافااق ما يلز  من ال فوات لهء  الغاية. وهءا يقفلدب نلدع نلدو  ين

مددن  22ثابددت قرايبددا انقمدداد اسددقااقيجية تسددصان وفنيددة قعددّاق  لسددبما هددو مددءصوا  دد  الهردداة 

يواو  وقلدد الموااد المقالدة ق اإلا سقااقيجية العالمية للمىو   تااهداق الالزمة لقهيئة ظاو
للو او بهء  ااهداق  وفايرة اسق دا  هء  الموااد بصواة مجدية تلع ي صدع لدد بالريداس تلدع 

فاا الزمن  لقنهيء القدابيا الالزمةت. واسباب ققعلدش بانفبداش القصاليق  وقلدد المسخوليات واإل
سددائا لرددوش اإلنسددان  ينبغدد  لهددء  ا سددقااقيجية و عاليقهددا  وصددءلأ مددن يجددأل ضددمان القدداا  

ا سقااقيجية ين قعصس اسق ااة وم ااصة جميا المعنيين بااما  بمن  ديه  اا د ا  الدءين   
ضا ة تلدع ممثلديه . وندالوة نلدع ءلدأ  ينبغد  مىو  له  والءين يهقراون تلع السصن المالئ  باإل

 ليميدة والملليدة بغيدة القو يدش إلاق اء ال فوات الق  قضمن القنسيش بين الدوزااات والسدلفات ا
وا لقزامدددات  ( ددد  ا  قصددداد والزااندددة والبيئدددة والفا دددة الددد .)بدددين السياسدددات ءات الصدددلة 
 من العهد. 11المنصو  نليها    المادة 

سصان يمثأل القزاما   ا ءا يثا  وا . ولصد  قردو  تن الاصد الهعاأل لللالة  يما يقعلش باإل -12
    بد لهدا مدن ين قثبدت   د  (1)11بالو او بالقزاماقها بموجب المادة دولة من الدوأل اافااق 

جملة يموا  ينهدا اق دءت صدأل ال فدوات الالزمدة  تمدا بمهادهدا يو نلدع يسداس القعداون الددول   
للقلرددش مددن المددد  الصامددأل  نعدددا  المددىو  ونددد  مالومددة السددصن  دد  نفدداش و يقهددا. و دد  هددءا 
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ة العامددة  المنرلددة ب ددىن  ددصأل ومضددمون القردداايا  القدد  ال صددو    ددإن المبددادئ القوجيهيدد
ق دد نلع اللاجة تلدع تقرددي  معلومدات مهصدلة ندن قلدأ  (E/C.12/1991/1)انقمدقها اللجنة 

سدصانت. وهدء  الجماندات الجمانات دا أل المجقما الق  قعقبا ضعيهة وملاومة  يما يقعلدش باإل
لهد   ويولئدأ الدءين يعي دون  د  مسداصن ق مأل بصهة  اصة اا  ا  وااسا الدءين   مدىو  

مصانية ا سقهادة مدن الماا دش ااساسدية  ويولئدأ الدءين يعي دون تغيا مالئمة دون ين ققيسا له  
صاا    دددالو المسددداصن بددداإل ددد  مسدددقوفنات تغيدددا م ددداونةت  ويولئدددأ الدددءين ي ضدددعون إل

 والجمانات المن هضة الد أل.

من الدوأل اافدااق بالقزاماقهدا  يمدا يقعلدش بداللش  د  تن القدابيا الاامية تلع و او دولة  -12

السصن المالئ  يمصن ين قعصس ي   ليف من القدابيا الق  قعقبا مناسبة والق  قق ء    الرفدانين 
سصان    بعض الدوأل يمصدن ين ينهدش نلدع يجدد  العا  وال ا . و   لين ين القمويأل العا  لإل

ة   هد  معظد  اللدا ت  دلدت القجابدة نلدع ندد   دداة نلو نلع البناو المبا دا للمسداصن الجديدد
سدصان مدن  دالأل المسداصن المبنيدة اللصومات نلع القغفيدة الصاملدة للدا ت العجدز  د  مجداأل اإل

جيات القمصينيددةت نلددع ين يبددىمواأل نامددة. ولددءلأ  ينبغدد  ق ددجيا  يددا  الدددوأل بقعزيددز تا سددقااق
علرددة بدداللش  دد  السددصن المالئدد . ويقمثددأل هددءا يرقددان ءلددأ بقعهددد صامددأل بالو دداو با لقزامددات المق

ا لقزا  يساسا    تثبات صون القدابيا المق ءة صا يدة  د  مجملهدا إلنمداأل هدءا اللدش لصدال" صدأل 
  اد    ي صا مدة ممصنة و را للموااد الرصو  المقالة.

ء تن العديد من القدابيا الق  سديلز  اق اءهدا سديقفلب تجدااو ق صيصدات للمدوااد واق دا -17
مباداات من النوع العا     مجاأل السياسدة العامدة. ت  يندو ينبغد  ندد  القرليدأل مدن دوا القددابيا 

داايدددة الاسدددمية  ددد  هدددءا السدددياش. و دددد وجهدددت ا سدددقااقيجية العالميدددة للمدددىو  الق دددايعية واإل
ا نقبددا  تلددع ينددواع القدددابيا القدد  يمصددن اق اءهددا  دد  هددءا ال صددو  وتلددع  (96-66الهراقددان )

 ميقها.يه

واللش    السصن المالئ  ملم  من النالية الدسقواية    بعض الدوأل. واللجنة    هدء   -16

اللا ت قهق  اهقماما  اصا با فالع نلع ااهمية الرانونية والعملية  قباع هدءا الدنهج. ولدءلأ  
 اللماية. ينبغ  قردي  قهاصيأل نن اللا ت الملددة والسبأل اا ا  الق  ثبقت  يها  ائدة هء 

وقعقبا اللجنة ين العديد من العناصا المصوندة لللدش  د  السدصن المالئد  ققهدش نلدع اا دأل  -19

ما اللص  المقعلش بقو يا سبأل ا نقصاق الملليدة. وقبعدا للنظدا  الردانون   يمصدن لهدء  المجدا ت 
عمليدات الم فدف الفعون الرانونية الق  قام  تلع منا ال (ي)ع: ــا نلـين ق قمأل ولصنها   قرقص

 الو المساصن يو هدمها  وءلأ مدن  دالأل يوامدا زاجداة قصددا ندن الملداص ؛ إلها  يما يقصأل ب
 ددالو المسدداصن بصددواة غيددا تجددااوات الرانونيددة الااميددة تلددع د ددا القعويضددات بعددد اإل (ب)

جددااوات غيددا الم دداونة القدد  يرددو  بهددا يو يدددنمها يصددلاب ال ددصاو  ضددد اإل (ج)م دداونة؛ 
يجددداا وصددديانة المساصدددـن والقمييدددـز  يمدددا يقعلدددش بمسدددقويات اإل (العامدددة يو ال اصدددة) المسددداصن

المزان  المقعلرة بى   دصأل مدن ي دصاأل القمييدز  د   (د)العنصـا  يو غيـا  مـن ي صاأل القمييز؛ 
ال دصاو  ضدد يصدلاب المساصدـن  يمدا يقعلدش بدىلواأل السدصن  ( )هق صي  وقو يا المساصن؛ و

المالئمدة. و دد يصدون مدن المناسدب ييضدا  د  بعدض الدنظ  الرانونيدة بلد  غيا الصلية يو غيدا 
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مصانية قيسيا ت امة الدناو  الجمانية    اللا ت الق  قنفو  نلع ااقهاع صبيا    مسدقويات ت
 انعدا  المىو .

صاا  ققعدااض للوهلدة  دالو المسداصن بداإلتو   هءا ال صو   قعقبا اللجنة ين لدا ت  -18

يات العهدد و  يمصدن ين قصدون مبدااة ت   د  بعدض الظداوق ا سدقثنائية جددا ااولع ما مرقض
 وو را لمبادئ الرانون الدول  ءات الصلة.

ق قق  بالقزا  الدوأل اافااق با نقااق تبااهمية ااساسدية  (1)11وي ياا   إن المادة  -11
 دد   7 ددإن نسدبة قرددأل نددن للقعداون الدددول  الرددائ  نلدع ا اقضدداو اللددات. ومددن الناليدة القرليديددة 

سصان يو المسدقوفنات الب داية وصثيداا مدا المائة من جميا المساندات الدولية  د وجهت نلو اإل
قصون الفايرة الق  يق  بها قردي  هءا القمويأل  اصاة نن قردي  يية مساهمة ءات  ىن    معالجة 

مقلريدة والمردمدة للمسداندة ا لقياجات السصنية للجمانات الملاومة. وينبغ  للدوأل اافااق  ال
نلع السواو  ين قصهدـأل ق صدي  نسدبة صبيداة مدن القمويدأل اغدااض قهيئدة الظداوق المهضدية 
تلددع قددو يا السددصن المالئدد  لعدددد يصبددا مددن اا دد ا . وينبغدد  للمخسسددات الماليددة الدوليددة القدد  

القمقدا بداللش  د  ق جا قدابيا القصيق الهيصل  ضمان ي  قخد  هء  القدابيا تلدع ا نقردا  مدن 
السصن المالئ . وينبغ  للدوأل اافااق  نند القهصيا    فلب القعاون المال  الددول   ين قسدعع 
تلع قلديد المجا ت الوثيرة الصلة باللش    السصن المالئ  والق  يصدون  يهدا للقمويدأل ال دااج  

ات و ااو الجمانددات ااثددا ااصبددا. وينبغدد  لهددء  الفلبددات ين قى ددء  دد  صامددأل ا نقبدداا القياجدد
 المقىثاة.
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