الملجأ في الملجأ في المدينة :بيروت
المراجع
قاموس المصطلحات
المفاهيم
األزمات الممتدة
يستخدم هذا المصطلح في كثير من المواقف ،ولكن ما نقصد مناقشته هنا هو ما يعنيه في سياق األمن الغذائي .فبالرغم من وجود
كثير من التعريفات ،فإن المجتمع المدني (بما في ذلك التحاالف الادولي للموئا  -شابك ققاوق األ و والساكنن جنباا جلاب جانا
ممثلي منظم األغذي والز اع ت وصلوا جلب التعريف التاالي الاذي يفياد مان مجموعا العما المفتوقا قاول األمان الغاذائي فاي
األزمات الممتدة.
قيث يفهم المصطلح لوصف سياقات وأوضاع تشترك في خصائص ئيس  ،بينما تقر في الوقت نفسه بعدم وجاود تعرياف متفا
عليه للمصطلحات الموجودة .ولكن ال توجد خاصي واقادة تحادد أزما ممتادة .وغيااا خاصاي أو أكثار مان الموضاح أساف ال
يعني بالضرو ة أنه ال توجد أزم ممتدة]1[.
يمكن للخصائص المشترك في األزمات الممتدة أن تتضمن أسبابا متعددة ومضاعف ؛ مث كوا ث متاواترة ساواط يبيعيا أو مان
صاانع اسنسااان؛ الماادة أو أمااد الكا عا وتوابعهااا؛ الصااراع و/أو انعاادام األماان؛ الحكاام الضااعيف؛ مصاااد الاارزق غياار المسااتدام
والهش  ،محصالت ضعيف لألمن الغذائي؛ نمو ز اعي ضعيف؛ قد ة مؤسسي عام و/أو ال سمي محادودة علاب االساتجاب لا
أو مواجه القضايا الحرج  .انعدام األمن الغذائي أكثر المظاهر الشائع لألزمات الممتدة.
فضال عن ذلك ،يفهم أن األزم الممتدة قد تكون محدودة ومقصو ة علب مناي جغرافي معين في دول ما ،أو مقايعا  ،وقاد ال
ضا أعرً ا جقليميًا ،ومتجاوزا للحدود .ومان هناا الباد مان اسقارا
تؤعر في كام الكتل السكاني  .وبالمث  ،قد يكون لألزم الممتدة أي ً
بأن د ج معقول من التنوع وسط األوضاع التي تمث أزماات ممتادة ،لتشام القاد ة علاب المواكبا  ،األساباا وقجمهاا .وبارغم
هذا ،فإن األزمات الممتدة تمث فئ خاص تتطل مجموع شبيه من السياسات ذات الصل واالستجابات اسجرائي .
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[ ]1قال انعدام األمن الغذائي في العالم  . 2010مواجه انعدام األمن الغذائي في األزمات الممتدة ،ص .12

األشخاص النازحين داخليا
المشردون داخليًا هم األشخاص أو الجماعات الذين أجبروا أُكرهوا علب الهرا أو علب ترك منازلهم أو أمااكن جقاامتهم المعتاادة
أو اضطروا جلب ذلك ،وال سيما نتيج أو سعيا ً لتفادي آعا نزاع مسلح أو قاالت عنف عام األعار أو انتهاكاات ققاوق اسنساان أو
كوا ث يبيعي أو كوا ث من فع البشر ولم يعبروا الحدود الدولي المعترف بها للدول ]2[.
والمشردون داخليًاا غالبًاا ماا يفارون ألساباا تشابه ماا يعااني مناه الالجئاين ،ماع الفاا ق أنهام يظلاوا داخا بلاد نشاأتهم .والتشاريد
الداخلي قد يكون جبريًا أو قسرً ا .ومثلهم مث الالجئين ،يتمث الح األمث بالنسب للمشردين داخليًا في جبر الضر  ،فهو الخياا
الوقيد الذي يشك ققًا أصيالً وغير قاب لالنتقاص (أي الح في العودةن الذي يمكن أن ياتم تنفياذم مان قبا األفاراد بمعازل عان
البحث عن قلول مستقرة.

لمزيد من المعلومات اجع قسم المصطلحات من نشرة أقوال األ و.
[ ]2مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي.

اإللتزام
اللتزام هو فع أو مسا للعم قيث يكون الطرف سواط كاان (يبيعاي أو اعتباا ين ملازم باه مان الناقيا األخالقيا والقانونيا .
فااللتزام يعتبر واج ملزم لشخص بالقيام بفع معين أو االمتناع  /الكف عن فع معاين ،والاذي ينشاأ عان الشاعو بالواجا أو
ناتج عن العرف واألخالق ،وقواعد القانون .كذلك يعتبر االلتزام شك مان أشاكال التعهاد غيار الطوعيا فاي يبيعتهاا  ،وتخضاع
الطرف الملزم (صاق الواج ن ،لعواق أو عقوبات عناد عاد الوفااط باه .فاي القاانون ،يمكان أن يتخاذ االلتازام صايغ تعاقاد أو
اتفاق قاب للتنفيذ بموق القانون ،وعيق تجسد مث هذا االتفاق ،أو سند يتضمن جزاطات مع اشتراي ضامها لادفع مبلاا ماالي ،أو
أداط عهد ،أ و أي شك أخار مان أشاكال اسنصااف .أماا فاي القاانون الادولي ،يمكان أن يتخاذ االلتازام صايغ معاهادة ،أو عهاد ،أو
اتفاقي  ،أو قاعدة آمرة (من القانون العرفين أي أي شك أخر من وعائ القانون الملزم (قانون ملزم أو قاانون ساا ي أو مطبا ن.
يفرو االلتزام شرويا ملزم صراق علب صاق الواج تخضع للمراقب  ،والمراجع  ،وتنفيذها تحت جشراف هيئا  ،أو آليا
أو هيئ تحكيم مخول قانونا بهدف تحديد وتوقيع جزاطات علب الطرف الملزم في قال فشله في الوفاط بالتزاماتاه .كماا أن ليسات
جميع هيئات مراقب المعاهدات مخول لها سلط فارو تبعاات ،جازاطات وجنصااف بشاك مباشار .جال أناه ،فاي قالا االنتهاكاات
الجسيم أو الممنهج  ،يكون خرق االلتزام خاضع لمزيد من القرا ت أو المقر ات التي يتم اتخاذهاا فاي هيئاات سياساي لةقالا
صاق الواج جلب المحاكم مع القد ة علب جنفاذ ذلك.
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حقوق اإلنسان
ققوق اسنسان هي ققوق متأصل في جميع البشر ،مهما كانت جنسيتهم ،أو مكان جقامتهم ،أو أصلهم القومي أو العرقي ،أو ناوع
جنسهم ،أو لونهم ،أو دينهم ،أو لغتهم ،أو أي وضع أخر .جن لنا جميع الح في الحصول علب ققوقنا اسنساني علب قدم المساواة
وبدون تمييز .وتنطوي ققوق اسنسان علب ققوق والتزامات علب قد سواط وهي وجميع هاذم الحقاوق مترابطا ومتا ز ة وغيار
قابل للتجزئ ومتساوي وغير تمييزي  .ويرسي القانون الدولي لحقوق اسنساان التزاماات تتقياد الادول باقترامهاا .وتتحما الادول
بانضمامها كأيراف للمعاهدات الدولي  ،بالتزامات وواجبات بموج القاانون الادولي باأن تحتارم ققاوق اسنساان وتحميهاا وتفاي
بها .ويعني اسلتزام باقترام ققوق اسنساان أناه يتوجا علاب الادول أن تمتناع عان التادخ فاي التمتاع بتلاك الحقاوق أو تقليصاها.
ويتطل االلتزام بحماي ققوق اسنسان أن تقوم الدول بحماي األفراد والجماعات من انتهاكاات تلاك الحقاوق .فيماا يعناي االلتازام
بالوفاط بالحقوق أنه يتوج علب الدول أن تتخذ ججراطات جيجابي لتيسير التمتع بحقوق اسنساان األساساي  .ومان خاالل التصادي
علب المعاهدات الدولي لحقوق اسنسان ،تتعهد الحكومات بأن تضع موضع التنفيذ تدابير وتشريعات محلي متسق مع االلتزاماات
والواجبااات التعاهدي ا  .وقينمااا تعجااز تلااك االجااراطات القانوني ا المحلي ا عاان التصاادي النتهاكااات ققااوق اسنسااان ،فهناااك آليااات
وججراطات بشأن الشكاوى الفردي متاق علب الصعيدين اس قليماي والادولي للمسااعدة فاي كفالا اقتارام المعاايير الدوليا لحقاوق
اسنسان وتنفيذها علب الصعيد المحلي فعلياً.

الدوائر الحكومية ،والسلطات المحلية ،والحكومات المحلية
بالنسبة للمواطن ،يعتبر الحكم المحلي هو األكثر قربا من بين مختلف دوائر الحكومة المميزة والمترابطة والمتصلة داخل
حدود الدولة اإلقليمية .في الدول الوحداوية (غير االتحادية) ،عادة ما يشمل الحكم المحلي دائرة أو اثنين أو ثالثة من دوائر
الحكومة ،في حين يتكون في الدول االتحادية يتكون من دائرة من ثالثة أو أحيانا أربعة من دوائر الحكومة[ .الفقرة ] 6
فمن المهم التمييز بين معاني المصطلحات والمفاهيم التي تميز اإلدارة المحلية عن الحكومة المحلية ،حيث أن المصطلح األول
يمكن أن يشير أو ال يشير إلى الحكومة ووظائفها كما هي مُعرفة في مفردات حقوق اإلنسان.

لكل من شكلي الحكم صالحيات معينة مخولة له بموجب تشريع أو توجيهات من المستويات األعلى من الحكومة .وتتكون هذه
الصالحيات ،من حيث الجوهر ،من تنظيم بعض الشؤون العامة وإدارتها ،وتوفير بعض الخدمات العامة .ينبغي دائما تحليل
مدى صالحيات الحكم المحلي في سياق العالقات بين السلطات المحلية والحكومة المركزية أو السلطات اإلقليمية (في الدول
االتحادية) .واحدة من السمات الهامة للحكم المحلي هي أن لديها سلطة محددة تنظيمية تابعة لممارسة وظائفها التي تخضع
للقانون[ .الفقرة ]8
وتهدف الحكومة المحلية ،أو الحكم الذاتي في جلب الحكومة إلى القاعدة الشعبية وتمكين المواطنين من المشاركة بفعالية في
صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية .كما على المستوى األقرب للمواطنين ،والحكومة المحلية في وضع أفضل
بكثير من الحكومة المركزية للتعامل مع المسائل التي تتطلب المعرفة المحلية و التنظيم على أساس االحتياجات واألولويات
المحلية .و توجد الحكومات المحلية جغرافيا في كل من المناطق الحضرية والريفية[ .الفقرة]6 .
وتهدف الحكومة المحلية ،أو الحكم الذاتي إلى جلب الحكومة إلى القاعدة الشعبية وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في
صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية .وبصفة الحكومة المحلية مستوى الحكم األقرب إلى المواطنين ،فهي في وضع
أفضل من الحكومة المركزية للتعامل مع المسائل التي تتطلب المعرفة المحلية والتنظيم على أساس االحتياجات واألولويات
المحلية .توجد الحكومات المحلية جغرافيا في كل من المناطق الحضرية والريفية[ .الفقرة ] 6
يمكن اعتبار درجة الحكم الذاتي التي تتمتع بها السلطات المحلية عنصر من العناصر األساسية للديمقراطية الحقيقية .وفي هذا
الصدد ،تعد الالمركزية السياسية والمالية واإلدارية ،أمر ضروري إلضفاء الطابع المحلي على الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
وينبغي وضع االعتبار في أن الديمقراطية ليست ممكنة بدون احترام حقوق اإلنسان ،وال يمكن تحقيق أي حقوق لإلنسان في
غياب الديمقراطية [ .الفقرة ]10
ويمكن أن تشتمل السلطات المحلية أشكال من الحكم ترتبط ارتباطا وثيقا بالفرع التنفيذي من الحكومة المركزية أو تمثل امتداد
مباشر له .هذا النموذج ليس متسقا مع المفهوم األخير لـالحكومة المحلية (أو الحكم المحلي الذاتي) ،الذي ينطوي على اتخاذ
فعلي للقرار في الدائرة المحلية داخل الدولة بطرق تعزز وتطور المشاركة المحلية والمواطنة المجدية لغالبية السكان داخل
الوحدات دون الوطنية التي تنتمي إلى الدولة اإلقليمية.
وهكذا ،فإن مفهوم السلطة المحلية تمييزا لها عن الحكومة المحلية :ال يجعلها بالضرورة تتيح ممارسات ديمقراطية للحكومة.
و بالمعنى الحديث لفن الحكم ،فإن الحكومة تنطوي على مشاركة المواطنين .واإلدارة التي يتم تعريفها مجرد كسلطة ال تعنى
هذا.
النخب العسكرية أو السياسية المعينة بصفتها حكام إقليميين أو رؤساء بلديات وأعضاء مجالس ،يمكن أن تشكل سلطة محلية.
ومع ذلك ،فإن مثل هذه النظم والشخصيات ال تمثل أحدا فعليا ،باستثناء الطرف الذي يعينها ،والذي يمكن أن يكون عاهالً،
مكتبا ً تنفيذيا ً أو قائداً عسكرياً.
في الممارسات العالمية ،معظم المدن لديها رؤساء بلديات منتخبين ،ومع ذلك ،بعض النظم لديها سلطات مركزية تختار
رؤساء البلديات عن طريق التعيين السياسي أو العسكري أو الملكي ،بدال ُ من أن تتم من خالل االنتخابات التأسيسية .وحتى في
بعض الحاالت النادرة ،يتخلى الناخبون عن حقهم في انتخاب رئيس البلدية ،مفضلين مجالس حكم محلي معينة بدال من ذلك.
أيا كان تشكيل المكاتب وتقسيم الواجبات ،فالنموذج المفضل للـحكم المحلي هوو الوذي يُفهوم علوى أنوه قابول للتطبيوق فوي كول مون
الدول الوحداوية والنظم االتحادية .المبادئ المكونة للحكومة المحلية محاذية لحقوق اإلنسان الموضووعية والعمليوة المنصووص
عليها في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان.
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الدولة
المعايير المعتمدة والمتعا ف عليها للدول سقام الدول تم وضاعها فاي اتفاقيا مونتيفياديو عاام (1933ن ،والتاي نصات علاب أن
الدول يج أن تتوفر فيها شع دائم ،وجقليم محدد ،وقكوم  ،والقد ة علاب الادخول فاي عالقاات ماع غيرهاا مان الادول .وتعتبار
الدول هي الموضوع الرئيسي للقانون الدولي وتمتلك القد األكبر من الحقاوق وااللتزاماات .أماا بالنساب للقاانون الادولي فالدولا
تع تبر كيان واقد ،دون النظر جلب يبيعتها الوقدويا أو االتحاديا أو تقسايمها اسدا ي الاداخلي .وفاي هاذا اسياا  ،فالدولا ككا
مرتبط بجميع االلتزامات الناشئ عان المعاهادات الدوليا التاي تكاون يرفاا ً فيهاا .ولهاذا ،فالدولا بصافتها يرفاا ً فاي المعاهادات
الدولي لحقوق اسنسان ،فم ن المفترو أن تلتزم ،باقترام ،وقماي  ،وجعمال ققاوق اسنساان .ومان عام ،ج تكااا أيا سالط عاما
ألفعال غير قانوني  ،بما فيهاا الحكوما المحليا  ،سينسا جلاب الدولا قتاب ولاو كاان متجااوز لحادود السالط أو مخاالف للقاوانين
والتعليمات المحلي .
السكن المالئم
يُعترف بالحق في السكن المالئم كأحود الحقووق المشوتقة مون الحوق فوي مسوتوى معيشوي مالئوم والووارد فوي الموادة ( )1/11مون
العهوود الوودولي للحقوووق االقتصووادية واالجتماعيووة والثقافيووة ،كمووا يتسووم بأهميووة أساسووية بالنسووبة إلووى التمتووع بووالحقوق االقتصووادية
واالجتماعية والثقافية .وكما ذكرت اللجنة المعنية بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في التعليق العوام رقوم
( )4المعني بالحق في السكن المالئم ،من أن الكفاية تحددها جزئيا ً عوامل اجتماعيوة واقتصوادية وثقافيوة ومناخيوة وإيكولوجيوة،
وغير ها من العوامل ،فإنه من الممكن مع ذلك ،تحديد بعض جوانب هذا الحق التي يجب أن تؤخذ في االعتبار لهذه الغاية فوي
أي سياق معين .وتشمل هذه الجوانب ما يلي:
أ.
ب.

ج.
ا.
ه.
و.
ز.

الضمان القانوني لشغل المسكن :بغض النظر عن نوع الحيوازة ،ينبغوي أن يتمتوع كول شوخص بدرجوة مون الحيوازة اآلمنوة
تكفل له الحماية القانونية من اإلخالء باإلكراه ،ومن المضايقة ،وغير ذلك من التهديدات؛
تووورير الخووامات والموووارا والمرارو والبنيو األساسووي  :ينبغووي أن يتووا لجميووع المسووتفيدين موون الحووق فووي السووكن المالئووم
إمكانية الحصول بشكل مستمر على المووارد الطبيعيوة والعاموة وميواه الشورب النظيفوة ،والطاقوة مون أجول الطهوي والتدفئوة
واإلضوواءة ،ومرافووق الغسوول والصوورف الصووحي ،ووسووائل تخووزين األغذيووة ،والووتخلص موون النفايووات ،وتصووريف الميوواه،
وخدمات الطوارئ؛
القارة على تحمل التكلف  :حيث أن التكاليف المالية الشخصية أو األسرية المرتبطة بالسكن ينبغوي أن تكوون ذات مسوتوى
يكفل عدم التهديد في تلبية االحتياجات األساسية األخرى أو االنتقاص منها؛
الصالحي للسكن :يجب أن يكون السكن المالئم صوالحا ً للسوكن مون حيوث تووفير المسواحة الكافيوة لسواكنيه ،وحموايتهم مون
البوورد والرطوبووة والحوور والمطوور والريووا وغيرهووا موون العواموول التووي تهوودد الصووحة ،وموون المخوواطر البنيويووة ونوواقالت
األمراض ،وضمان السالمة الجسدية لساكنيه؛
ً
ً
إمكاني الوصول إلى السكن :حيث يجب أن يكون متاحا ألولئك الذين يحق لهم االستفادة منه ،وأن يكون متاحوا للجماعوات
المحرومة امكانية االستفادة بصورة كاملة ومستمرة من موارد السكن المالئم ،وإيالء درجة من األولوية لهم؛
الموقع :فالسكن المالئوم يجوب أن يكوون فوي موقوع يتويح إمكانيوة االسوتفادة مون خيوارات العمول وخودمات الرعايوة الصوحية
والمدارس ومراكز رعاية األطفال وغيرها من المرافق االجتماعية .وال ينبغي أن تبنوي المسواكن فوي مواقوع ملوثوة أو فوي
مواقع قريبة جدا من مصادر التلوث التي تهدد حق السكان في الصحة؛
المالئم الثقاري  :حيث ينبغي أن تكون الطريقة التي يتم بها البناء ومواد البناء المسوتخدمة والسياسوات الداعموة لهوا ،تتويح
إمكانية التعبير على نحو مناسب عن الهوية الثقافية والتنوع في السكن.

الالجئ
الالجئ في القانون الدولي ،ك شخص بساب خاوف لاه ماا يبار م مان التعارو لالضاطهاد بساب عرقاه أو ديناه أو جنسايته أو
انتمائه جلي فئ اجتماعي معين أو آ ائه السياساي  ،خاا ب بلاد جنسايته ،وال يساتطيع ،أو ال يرياد بساب ذلاك الخاوف ،أن يساتظ
بحماي ذلك البلد ،أو ك شخص ال يملك جنسي ويوجد خا ب بلد جقامته المعتادة الساب بنتيج مث تلك األقداث وال يستطيع ،أو
ال يريد بسب ذلك الخوف ،أن يعود جلي ذلك البلد.

وقد وساعت منظما الوقادة اسفريقيا مان هاذا التعرياف عاام  1969ليشام أيضً اا "كول شوخص يتواجود خوارج بوالده خوفوا ً مون
االضطهاد بسبب العرق ،أو الدين ،أو الجنسية ،أو بسبب عضوية مجموعة اجتماعية معينة ،أو بسبب الرأي السياسي ،ويكوون
غير قادر أو – بسبب مثل هذا الخوف – غير راغب في االستفادة من حماية تلك الدولة .أو من يكون غير قادر – بسبب عودم
حمله لجنسية ،وكونه خارج دولة إقامته المعتادة السابقة كنتيجة لمثل هذه األحداث – أن يعود إليها".

لمزيد من المعلومات اجع قسم المصطلحات من نشرة أقوال األ و.
المهاجر
تعرف منظما الهجارة الدوليا ( IOMن ،المهااجر علاب أناه "أي شاخص ينتقا أو أنتقا عبار الحادود الدوليا أو فاي داخا قادود
الدول  ،بعيادا عان مكاان جقامتاه المعتاادة بغاا النظار عان (1ن الوضاع القاانوني للشاخص؛ (2ن ساواط كاان االنتقاال يواعيا أو
قسرياً؛ (3ن األسباا التي دفعته لالنتقال؛ (4ن أو ما جذا كان االستقرا دائم أو مؤقت".
المواطن
يشير مصطلح الموواطن فوي إطوار مبودأ الحوق فوي المدينوة و/أو مدينا ققاوق ااسنساان إلوى كول األشوخاص الوذين يسوكنون فوي
المدينة ،سواء بشكل دائم أو مؤقت ،وبالتالي فجميع سكان المدينة هم مواطنون .وفي حاالت أخرى ،يُعورف مصوطلح الموواطن
على أنه الشخص الذي لديه اعتراف بخصيته القانونية بموجب القانون كونه عضو ويتبع دولوة ذات سويادة ،وفوي تلوك الحواالت
فإنه مصطلح المواطن يستخدم كمرادف للقومية .وفق اإلطار المفاهيمي يركز مصطلح المواطنة على الحياة السياسوية الداخليوة
للدولة ،في حين أن الجنسية هي مسألة تقع ضمن المعامالت الدولية .فالمواطنة الكاملة ال تشمل فقط ممارسة الحقوق السياسوية
مثل ( عملية التصويت في االنتخابات والترشح) ،ولكنها تشمل جميع الحقوق المدنية واالجتماعية ،أما الجنسية فهوي ضورورية
ولكنها ليست شرطا ً كافيا ً للممارسة الحقوق السياسية الكاملة في داخل الدولة.
الوظيف االجتماعي لألرض والملكي
الوظيفة االجتماعية ،من الناحية النظرية ،هي "المساهمة التي تقدمها أي ظاهرة في نظام أكبر ،تكون تلك الظاهرة جزء منوه".
( .)139أما من ناحية التطبيق ،تعد الوظيفة االجتماعيوة لشو موا ،هوي اسوتخدامه أو تطبيقوه لمصولحة المجتموع األكبور ،وعلوى
وجه الخصوص ،إعطاء األولوية لذوي االحتياج األكبر .وبالتوالي ،تتحقوق الوظيفوة االجتماعيوة ألي ملكيوة ،أو موورد أو خدموة
حين يتم تطبيقها أو استخدامها لتلبية احتياج اجتماعي عام أو لتلبيوة احتيواج غيور ملبوى لشوريحة مون المجتموع .وبصورف النظور
عون نوووع الحيووازة ،يتحمول أصووحاب المسووكن أو األرض واجووب اجتمواعي مسوواو السووتخدامها أو الوتخلص منهووا أو كالهمووا وفقووا
لذلك.
يعترف دستور عام  1988الخاص بالبرازيل صراحة بالحق في السكن المالئم ،وينص على أن الملكية ،سواء في الحضور أو
فوي الريووف" ،ينبغووي أن تحقووق وظيفتهووا االجتماعيووة" (الموادة  .)XXIII§ ،5كمووا يعتوورف دسووتور كولومبيووا لعووام  1991أيضووا
بووـ"الوظيفووة االجتماعيووة التووي تنطوووي علووى االلتزامووات" للملكيووة (المووادة  .)58أمووا دسووتور بوليفيووا (المووادة  ،)I/397ودسووتور
اإلكوووادور فيعترفووان صووراحة بالوظووائف االجتماعيووة والبيئيووة للملكيووة (المووواد  31و 26/66و .)282وتصووبح المبوواني غيوور
المشووغولة أو األراضووي غيوور المنتجووة ،بالتووالي ،أكثوور عرضووة للنقوول الرسوومي والقابوول لإلنفوواذ لالسووتخدام موون أجوول الصووالح
االجتماعي .كما تعترف الدساتير المصرية حتى عام  2014أيضا صراحة بالوظيفوة االجتماعيوة للملكيوة (المادتوان  30و)32
من دستور سنة  ،1971والمادة  24من دستور سونة  .)2012كموا تعتورف الفلسوفة اإلسوالمية وسونة الرسوول (عليوه الصوالة
والسالم) والقانون بالملكية ،لكن احتياطي المياه ،والكوأ (أراضوي الرعوي) والنوار (أي الطاقوة) تعود ملكيوة عاموة لجميوع النواس
ولها وظيفة اجتماعية ،مما يقيد خصخصتها.
يضمن القانون العرفي الدولي ،بما في ذلك قانون حقوق االنسان"،حوق الجميوع فوي تملوك العقوارات بمفوردهم أو باالشوتراك موع
غيرهم" وأنه "ال يجوز حرمان أحد بصورة تعسفية من أمالكه" (المادة  17من اإلعالن العوالمي لحقووق االنسوان) .إال أنوه ،ال
يوجد نوع أو تعريف عالمي لحقوق الملكية ،بينما تستمد حقوق الملكية من سياقات الثقافة والمجتمع .ويعد حوق الملكيوة السولطة

واالستحقاق لتحديد كيفية استخدام مورد من الموارد ،بصرف النظر عن الطرف الحائز علي ذلوك الحوق .وموع ذلوك ،فوإن حوق
الملكية ،حتي الحق في الملكية الخاصة ،ليس حقا مطلقا .أحد القيود علوى خوق الملكيوة هوي الوظيفوة االجتماعيوة المالزموة لتلوك
الملكية ،والتي تخضع للقواعد والمعايير التي يحددها المجتمع.

لمزيد من المعلومات راجع قسم المصطلحات من نشرة أقوال األ و.

التفسيرات
الحق في البيئة العمرانية  /الحق في العمران
اقااد األمثل ا األكثاار دالل ا علااب اسااتخدام الح ا فااي المدين ا فااي خطاااا منظمااات المجتمااع الماادني والمناصاارة جاااط فااي سااياق
المشاو ات التي نظمت نحو صاياغ الدساتو المصاري الجدياد عاام  .2013وهاو تاالق لمنظماات عرفات أنفساها بأنهاا تحاالف
اسصااالا العمرانااي ) ،(Urban Reform Coalitionوتعاااون فااي اسعااداد لتقااديم الدسااتو الجديااد .وتضاافي الوعيق ا لةصااالا
العمراني نهجً ا دستوريًا لمصر الحضر لمبادئ الح في المدين كدلي توجيهي لمستقب الجهود المبذول لتحسين ظروف العايش
والتنمي الحضري والحكم واسدا ة في مصر في مرقلتها االنتقالي .
تبدأ مظاهر جضفاط الطابع المحلي علب مفاهيم الح في المدين بجل مصطلح العمران والذي يحما مفهو ًماا أكثار شاموال بضام
أيضً ا المستوينات البشري ماا و اط المدينا  .ويتاردد المصاطلح فاي التقالياد العربيا كمصاطلح اساتخدمه ابان خلادون فاي القارن
الرابع عشر ،الذي أكد في تعاليمه عن فن الحكم علب أن "العدل أساس العمران".
وهذا التعبير التوضيحي عن الح في المدين يحدد مجموع أساسي من المبادئ ،مث :
تعترف الدول بالح في العمران لكاف السكان .كما أن لهم جميعاً الح الكام في التمتع باالعمران وفراغاتاه العاما علاب أسا
مبادئ العدال االجتماعي  ،واالستدام  ،واقترام الثقافات المختلف  ،واالتزان باين المنااي الحضاري والريفيا  .وترتكاز مما سا
هذا الح علب أس اسدا ة الديمقرايي للعمران ،مع اقترام الوظاائف االجتماعيا والبيئيا للملكياات المختلفا  ،وللعماران ككا
والمما س الكامل للح في المواين .

لمزيد من المعلومات اجع قسم المصطلحات من نشرة أقوال األ و.

الحق في المدينة
يعد المفهوم األكثر حزمًا بين كل هذه التعبيرات .وهو يتألف بوضو من زعم بـ حق محدد ليس منصوص عليه في أي من
األدوات الدولية متعددة األطراف حتى يومنا هذا .وحركة الحق في المدينة ،تسعى استراتيجيًا ،إلى المساهمة في عمليات
وضع المعايير عبر تحديد المضمون المعياري للحق في المدينة ،قبل أن يصبح قانون .وتفضل الحركات االجتماعية في
أمريكا الالتينية — الذين يوصفون أنفسهم كفاعلين جماهيريين شعبيين أصحاب قضية مشتركة — الحق في المدينة كجزء
من ظاهرة ممتدة وتاريخية من وضع مقاييس ومعايير عالمية عبر تحركات جماهيرية منظمة.
غير أن الحق في المدينة يضطلع بميثاق شبه قانوني .فهو يشكل الموضوع الجوهري لأجندة الخاصة بالمدن المتحدة
والسلطات المحلية المذكورة آن ًفا .حيث يعكس الجزء اإلجرائي األول من هذه اآللية اإلقرار بأن:
أ.
ب.
ج.
د.

لجميع سكان المدن الحق في مدينة تتشكل مثل مجتمع سياسي محلي يضمن الظروف المالئمة للعيش للجميع ،ويوفر التعايش الرشيد
وسط سكان هذا المجتمع ،وبينه وبين السلطة المحلية.
لكل رجل وامرأة االنتفاع من كافة الحقوق الواردة في أجندة الميثاق الحالي وهم فاعلون متكاملي الشروط في الحياة داخل المدينة.
لجميع سكان المدنية حق المشاركة في تشكيل اإلقليم وتنظيمه كمجال أساسي ومؤسسة للتعايش والحياة السلمية.
لجميع سكان المدينة الحق في الموارد والمساحات المتاحة بما يتيح لهم التمتع بالفاعلية المستحقة للمواطنين .وينبغي لأماكن العامة
وأماكن العمل أن تحترم قيم الجميع وقيمة التعددية.

 .2توفر المدينة لسكانها الحق في كافة الوسائل المتاحة لممارسة حقوقهم .واألماكن والمساحات والموارد المتاحة .ويشجع
الموقعون على الميثاق بتطوير التواصل مع المدن والمقاطعات المجاورة بهدف بناء مجتمعات ومدن إقليمية حريصة ومهمومة
بقضايا الناس وحقوقهم.
وكإطار وملخص لكافة الحقوق المذكورة في أجندة الميثاق ،فإن الحق [في المدينة] سيتحقق إلى الدرجة التي يرد فيها حق
الجميع في الميثاق ويكون فعال ومضمونا على المستوى المحلي.
 .3يلتزم سكان المدينة بواجب احترام حقوق وكرامة اآلخرين.
معاودة مفهوم الحق في المدينة يحترم الحق الجماعي للسكان المحليين لعملية صنع القرار على المستوى المحلي( .انظر
حقو الماين ).
وبالتوازي مع هذا االعتراف الرسمي ومتعدد المستويات ،فإن الحق في المدينة يعد أيضً ا شعار ومطلب من قبل الحركات
االجتماعية الحضرية لتوجيه السياسات الحضرية كي تصبح أكثر شموال للجميع ومحققة للتكافؤ ،كبديل للسياسات الجارية
وممارسات التخطيط التي تقود إلى الفصل بين الفئات داخل المجتمع ،والخصخصة ،والتوزيع غير العادل للسلع والخدمات
العامة.
نشأ نهج المجتمع المدني والحركات االجتماعية لتحقيق لحق في المدينة استجابة لما وقع من تهميش وإساءة لسمعة وكيان
مناطق السكان منخفضي الدخل في المدن – خصو ً
صا األحياء الفقيرة /العشوائيات -التي ظهرت وانتشرت في النصف الثاني
من القرن العشرين في البلدان التي شهدت إزاح وهجرة من المناط الريفي إلى الحضري  .في هذا السياق ،استخدمت
الحركات االجتماعية ،خاصة في بلدان أمريكا الالتينية التي شهدت أنظمة حكم عسكرية فيما سبق ،مفردات عالم االجتماع
الفرنسي هنري ليفيفر  Henri Lefebvreونصصوا مبادئ الحق في المدينة ضمن الميثا العالمي للح ري الماين (صدرت
آخر إصدار  .)2005وكان هذا المصدر الشعبي للحق في المدينة قد ظهر في أحداث عديدة مكررة ومتتالية عديدة وسط
الحركات االجتماعية الحضرية في أمريكا الالتينية وانتشرت عبر المنتدى االجتماعي العالمي.
وفي الوقت الحالي ،نجد مطلب الح ري الماين وما يرتبط به من حجج منصوص عليه في الميثاق العالمي لعام 2005
مستن ًدا على حزمة من حقوق اإلنسان المقننة وما يقابلها من التزامات السلطات على كافة المستويات .وفي توضيح المطالب
ذات الصلة بممارسة المدنية والمشاركة في التخطيط ،واإلنتاج وإدارة المدن ،يوضح الميثاق حقوق وحريات عديدة ،تشمل
تلك المنصوص عليها بالفعل في العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان ( :)1966المشاركة ،والتجمع السلمي ،وحرية التنظيم،
وحرية التعبير ،وحرية التنقل ،والسكن المالئم ،والمعلومات ،المشاركة السياسية ،واألمن الشخصي ،والغذاء ،والمياه ،والعمل
الالئق.
ويطالب الميثاق أي ً
ضا بقيم بعينهوا تعتبور بمثابوة حقووق وموا يقابلهوا مون التزاموات لوم تنودرج بعود صوراحة فوي قوانون المعاهودات
الدولية .وتشمل اإلنتاج االجتماعي للموئل/السكن ،والحق في التنمية المستدامة المتكافئة (حيث كان الحوق فوي التنميوة موضووع
اإلعالن لسنة  ،1986ولكنه لم يقنن بعد فوي قوانون المعاهودات) .ويؤكود الميثواق العوالمي أي ً
ضوا علوى الحوق فوي النقول والتنقول،
وكوذلك الحوق فوي البيئووة فوي سوياق المدينوة .ويؤسووس لمطلوب شوعبي علووى مسوتوى الحقووق مون أجوول ( )1أبعواد حقووق اإلنسووان
لأرض والحق في اإلدارة المتكافئة لأرض ،والسلع العامة ،والموارد الطبيعية ،و( )2التخطيط الحضري كخدمة فنيوة وسولعة
عامة يستحقها جميع المواطنين.
ومن خالل أقداث المتكر ة منذ  ،2001أكدت قرك الميثاق العالمي علب العناصر األساسي للح في المدين لتشم :
 المما س الكامل للمواين
 اسدا ة الديمقرايي
 الوظيف االجتماعي للملكي الحضري والمدين
ومن عم تتبع الوظائف االستراتيجي للح في المدين :
 .1المما س الكامل لحقوق اسنسان في سياق المدين ؛

.2
.3
.4
.5

تفعي ججرائي للوظيف االجتماعي للملكي الحضري والمدين ؛
اسدا ة الديمقرايي ؛ واسنتاب االجتماعي للموئ والح في الموئ المنتج (االقتصاد االجتماعين؛
اسدا ة المسئول والمستدام واستخدام األمو المشاع (من بينها الموا د الطبيعي والتراث الثقافين؛
صا مرتبطًا مع المساقات العام والمراف المجتمعي ن.
التمتع الديمقرايي بالمدين (خصو ً

لمزيد من المعلومات اجع قسم المصطلحات من نشرة أقوال األ و.

حقو اإلنسان ري الماين
هو تطبيق للمبادئ المتقاربة وذات الصولة بعضوها الوبعض فوي السوياق االجتمواعي والفيزيقوي للمجوال الحضوري والمعوروف بوـ
المدينة ،تكتل من المستوطنات البشرية والذي يضم كما يزعم برنامج األمم المتحدة للموئل أنه يضم نصف سوكان العوالم .وهوذا
السياق والتطبيق األكثر خصوصية وتحدي ًدا ال يهدف إلى تأسيس حقوق إنسان جديدة .ولكن ،حقوق اإلنسوان فوي المدينوة تعبور
عن حقوق ومسئوليات المواطنة على مستوى المدينة ،ولكنها تقر صراحة بدور الحكومات المحليوة فوي ضومان حقووق اإلنسوان
لكافة سكانها.
ربما يتجسد المثال النموذجي لـ حقوق اإلنسوان فوي المدينوة فوي أجنودة ميثواق حقووق اإلنسوان فوي المدينوة الوذي وضوعته اللجنوة
المعنية باالحتواء االجتماعي ،والديمقراطية التشاركية وحقوق اإلنسوان )Committee on Social Inclusion, Participatory
) Democracy and Human Rightsفوي المودن المتحودة والسولطات المحليوة ).(United Cities and Local Authorities
فديباجووة هووذا الميثوواق تقوور بالمصووادر القانونيووة لحقوووق اإلنسووان ومووا يقابلهووا موون التزامووات الدولووة الووواردة فووي العهوودين الوودوليين
( )1966وغيرها من التزامات على مستوى الدولة في انطباقها على السلطات المحلية ،جنبًا إلى جانب ممارسة القيم والمبادئ
التالية:








كرامة كافة البشر كقيمة أسمى؛
الحرية والمساواة ،خصو ً
صا بين الرجل والمرأة ،وعدم التمييز ،واإلقرار باالختالف ،والعدالة والدمج االجتماعي؛
الديمقراطية ومشاركة المواطنين كسياسية للمدن؛
شمولية وعدم تجزؤ حقوق اإلنسان وتكاملها بين بعضها البعض؛
االستدامة االجتماعية والبيئية؛
التعاون والتضامن بين أعضاء كل مدينة بعضهم البعض ،وكذلك بين المدن عبر العالم؛
المسئولية المشتركة والمتمايزة للمدن وسكانها ،وف ًقا للقدرات والوسائل المتاحة.
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الحقوق الحضريـة
مصطلح ومفهوم ينبثا مان اسعاالن األو وباي للحقاوق الحضاري (1982ن .وضاعت المبااد ة اسقليميا لتبناي ميثااق قضاري
أو وبي الحقوق الحضري عبر أعمال المجل األو وبي للسياسات الحضري  ،بإلهاام مان الحملا األو وبيا للنهضا الحضاري
التي نظمها المجل األو وبي (من  1980جلب 1982ن .وهو مصطلح يحدد قزم من الحقوق التاي تنطبا علاب ساكان المادن
ومنطقتهم المحيط وتشم ققوق األمن :أي بلدة آمنا  ،خاليا الجريما  ،واالنحاراف ،والتعادي؛ بيئا نظيفا صاحي غيار ملوعا ،
خالي من الملوعات الهوائي والمائي واأل ضي وقامي للطبيع والماوا د الطبيعيا ؛ فارص عما الئقا عبار مشاا ك عادلا فاي
التطو االقتصادي نحو تحقي االستقالل الشخصي المالي؛ توافر سكن مالئم يمكن تحم أعبااطم وصاحي ،يضامن الخصوصاي
والسكين ؛ القد ة علب التنق غير المقيد وقري التحارك التاي تهادف جلاب االنساجام وساط جمياع مساتخدمي الشاوا ع ،مثا النقا
العام ،والسيا ات الخاص  ،والمشاة ،و اكبي الد اجات؛ الصح في بيئ ومجال من المراف يؤدي جلب الصح البدني والنفسي ؛
الرياض ووسائ الترفيه ،مع جمكاني الوصول جلب مدى واسع من المراف لألشخاص ،بدون تميياز؛ الوصاول جلاب مجاال واساع
مان األنشاط الثقافيا واسبداعيا والمشاا ك فيهاا ومزاولتهاا؛ التكاما متعادد الثقافاات ،قياث يمكان للمجتمعاات مختلفا الثقافاات
واألعراق والديانات أن تتعايش في ساالم؛ جاودة العماا ة والمحايط المكااني فاي البنااط المعاصار ،وكاذلك المحافظا علاب وجنقااذ

التراث المعماا ي ،تناسا الوظاائف واألنشاط الحضاري فاي أقارا تقاا ا ممكان باين بعضاها الابعا؛ المشاا ك فاي الهياكا
الديمقراييااا التعدديااا وفاااي اسدا ة الحضاااري مااان خاااالل التعااااون باااين جمياااع األياااراف المعنيااا  ،ومما سااا مبااادأ تفرياااع
السلط /الالمركزي في اتخاذ القرا (التبعيا السياساي ن ،ماع الحقاوق المقابلا فاي الحصاول علاب المعلوماات والتحار مان قياود
اللوائح المعوق ؛ التنمي االقتصادي  ،قيث تضطلع السلط المحلي بالمسئولي عن تحقي النمو االقتصادي -مباشرة أو علب نحاو
غياار مباشاار -بأساالوا قااازم ومتنااو [فووي الوودائرة المحليووة] تنمي ا مسااتدام  ،تسااعب فيااه الساالطات المحلي ا للتوفي ا بااين التنمي ا
االقتصادي والحماي البيئيا ؛ مجاال واساع مان الخادمات والسالع المالئما واللاي يمكان النفااذ جليهاا توفرهاا السالطات المحليا  ،أو
القطاااع الخاااص ،أو الشااراك بينهمااا؛ الثااروة والمااوا د واألصااول الطبيعيا وجدا تهااا بماانهج شاايد وعنايا كفاااطة ومتكااافئ لنفااع
المو اينين؛ االنجاز الشخصي ،من خاالل الظاروف الحضاري المؤديا جلاب بلاوا الرفاام الشخصاي والتنميا الفرديا االجتماعيا
والثقافي واألخالقي والمعنوي ؛التعاون بين البلديات بعضها البعا يكاون الموايناون أقار ً ا ولاديهم الدافعيا للمشاا ك مباشارة
في العالقات الدولي بمجتمعاتهم؛ ا آلليات والهياك المالي التي تمكن السلطات المحلي من العثو علب الموا د الالزم لمما س
الحقوق كمان و د تعريفها في هذا اسعالن؛ التكافؤ .ووفقًا لةعالن ،فإن هذم الحقوق الحضري تتطل تحركاات عمليا تتضامن
تحسين البيئ المكاني الحضري ؛ جعادة تأهي السوق السكني الموجود؛ خل فرص اجتماعي وعقافي في البلدات الصغيرة؛ تنميا
المجتمع والمشا ك العام .
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حقو الماينـ
تتحموول السوولطات والحكومووات المحليووة بحكووم التعريووف ،التزامووات االحتوورام ،والحمايووة واإلعمووال لحقوووق اإلنسووان فووي الوودائرة
المحلية ،وهو ما ينطبق أي ً
ضا على الفاعلين اآلخرين كبوصفهم أعضاء في المجتمع (ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسوان).
ويظهوور هووذا االلتووزام الموورتبط بالمعاهوودة موون الدولووة اإلقليميووة وتصووديقها علووى العهوود الوودولي الخوواص بووالحقوق االقتصووادية
واالجتماعيوة والثقافيووة ،وغيرهوا موون أدوات دوليووة .ولقود أشووارت اللجنوة الدوليووة المعنيووة بمراقبوة تطبيووق العهود الوودولي الخوواص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى أن انتهاكات حقوق السكان يمكن أن يحودث مباشورة بالفعول أو بالفشول فوي الفعول
(اإلغفال) من قبل الدولة أو عبر مؤسساتها أو هيئاتها على المستوى الوطني والمحلي.
ولوويس موون المعتوواد التحوودث عوون حقوووق اإلنسووان للهيئووات العامووة والسوولطات مقابوول حقوووق المووواطنين والسووكان القووائمين فووي
اختصاصووها أو سوويادة إقليمهووا .هووؤالء الشخصوويات العامووة وحقوووقهم يتحملووون عمو ًمووا التزامووات بحقوووق اقتصووادية واجتماعيووة
وثقافية.
وفي العموم ،فإن الحقوق القانونية للدول ومؤسساتها تنطبق وبأكثر مالئمة في مقابول دول أخورى .ووسوط االلتزاموات الظواهرة
بوضو التي تتحملها السلطات المحلية ومؤسسات المستوطنات البشرية عمومًا تجاه سكانها ،فإن الفاعلين أنفسوهم والمورتبطين
بحقوق اإلنسان وفق المعاهدات يحملون أي ً
ضا حقو ًقا بعينها .والمفاهيم المذكورة آن ًفا تفسوح المجوال خصوصً وا للمعنوى الجمواعي
والهوية للمدينة في الدولة المصدقة على المعاهدة.
تنبثق الحقوق من المدن وغيرها من الكيانات الوظيفية اإلدارية المحليوة مثول عناصور عضووية للدولوة اإلقليميوة التوي تعمول فوي
سووياقها .وبغيووة االضووطالع بالمسووئوليات والواجبووات التووي تووزداد علووى المدينووة وغيرهووا موون مؤسسووات وسوولطات المسووتوطنات
البشرية ،فإنها تحمل ح ًقا في التنسيق اإلداري المركزي والتأييد بدون تمييز علوى أسواس جغرافوي أو انتمواء سياسوي أو أسواس
ديمغرافي أو أي أساس تعسفي آخر.
وفي إطار مبدأ أقصى الموارد المتاحة ،كأحد المبادئ الميسرة لتطبيق حقوق اإلنسوان يتعوين علوى السولطات المحليوة المشواركة
العادلووة للموازنووة الوطنيووة واألصووول موون أجوول مزاولووة الحقوووق االقتصووادية االجتماعيووة والثقافيووة .وتمتوود الحقوووق لالنتفوواع موون
التطبيق المركزي للدولة لمبادئ أخورى مون المبوادئ المسويرة لتطبيوق موا جواء مون العهود الودولي الخواص بوالحقوق االقتصوادية
واالجتماعية والثقافية .مثل تقرير المصير ،والتكافؤ بين الجنسين ،وحكم القانون ،والتحقيق التدريجي والتعاون الدولي.
وتستهدف هذه الدعوة الموجهة للدول تمكين الحكومة المحلية من النجا في تحقيق االلتزامات المختلفة في المعاهدات .وهو ما
قد يدعو إلى مزيد من التعاون المالي والفني والتنسيق في السياسويات وبنواء القودرات لتلوك الحكوموات المحليوة .غيور ذلوك ،فوإن

المدية أو غيرها من كيانات المستوطنات البشرية قد تقع تحت رحمة القطاع الخاص أو األسواق المالية الخارجيوة ،علوى سوبيل
المثال ،االضطرار أو اإلجبار على خصخصة الخدمات والسلع العامة بغية تحقيق الحق في المدينة لسكانها.
فضال عن ذلك ،فإن مدن التعبير الجماعي عن النفس وغيرها من المستوطنات البشرية يمكن أن تؤكد علوى حوق (إنسواني) فوي
تقرير المصير في الدائرة المحلية باالتساق مع الحق في المدينة .وهوو موا يمكون أن يظهور فوي ضوبط المصولحة الذاتيوة المحليوة
ومبادئ حقوق اإلنسان العالمية بغية :ضمان الوظيفة المالئمة ألنظمة الغوذاء فوي المدينوة -اإلقلويم ،وتطبيوق السياسوات الشورائية
للتنمية المحلية المستدامة ،و/أو تحديد مستوى المشواركة لغيور الموواطنين فوي اتخااذ القارا فاي الادائرة المحليا  .ومبودأ التعواون
الدولي وتوضيحه في الميثاق األوروبي للعالقات الدولية ،يفتح مجاال واسو ًعا للجودل .فوبعض البلوديات تتبنوى حلووالً ،والتزاموات
وقرارات أو جعالنات ،لتطبيق مبادئ القانون الدولي في سياساتها التعاقدية والشرائية ،تأيي ًدا لحقوق اإلنسوان العالميوة .وبالنسوبة
للمدينة أو غيرها من المستوطنات البشرية لممارسة حقوقها ،يتطلب األمر تمكين دستوري وسياق قوانوني ومؤسسوي .وهوذا موا
ينطبق على العالقات العضوية بين النظام المحلي والوطني ،بضمان التووازن بوين التبعيوة المركزيوة وصونع القورار فوي الودائرة
المحلية والحق في المدينة في إطار دولة حقوق اإلنسان وتكاملها.
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مدينة حقوق اإلنسان
تعلاان ماادن ،وبلااديات و/أو أقياعهااا العضااوي نفسااها مجتمعااات ققااوق جنسااان أو ماادن ققااوق جنسااان لتتشااك ماان مما سا يااروب
المواينون عبرها لمبادئ ققوق اسنسان علب مستوى المدينا فاي جياا بلديا أو كجازط مان بلديا  .وهاي فاي الوقات نفساه تمثا
مما سا ساعت جلااب تعرياف برنااامجي مان خااالل منظماات ماان ناوع الحركا النااس ماان أجا تعلاام ققاوق اسنسااان (People’s
Human Movement for Human Rights Learningن ،والتي عرت ققوق اسنسان علب اتساعها بوصافها :مجتماع يتعهاد فياه
جميااع المااواينين ببناااط مجتمااع جنساااني يقااوم علااب المساااواة وعاادم التمييااز؛ [قيااث] يشااا ك جميااع النساااط والرجااال بفاعليا فااي
القرا ات التي تؤعر علب قياتهم اليومي  ،مسترشدين في ذلك بإيا ققوق اسنسان؛ قيث يتبناب النااس وعان وعاي عيا شاامل
لحقوق اسنسان في التغل علب الخوف واسفقاا  ،وهاو مجتماع ياوفر األمان اسنسااني ،والوصاول جلاب الطعاام ،والمياام النظيفا ،
والسكن ،والتعليم ،والرع اي الصحي  ،والعم بأجو عادلا كافيا للحيااة ،والمشاا ك فاي الماوا د ماع الماواينين -ال كعطيا أو
هب  ،ب كحقوق معترف بها .ومدين ققوق اسنسان نموذب عملي وقاب للتحق يبين أن العيش في مجتمع مان هاذا الناوع ممكنًاا
وبينماا ياأتي هااذا التوصايف مجااردًا ،فاإن تطبيقااه عمليًاا أساافر عان بعااا المباادئ العمليا اسجرائيا لتوجيااه السياسايات وتكاارا
الخبرة .وتوضح األدبيات المتوافرة قول برنامج مادن ققاوق اسنساان أن هاذا الانهج يواجاه وعلاب نحاو خااص كاال مان البعادين
األوسع واألضي للفقر الحضري علب سبي المثال:
ليست موجه جلب تاأمين الحا القاانوني كوسايل لحمايا فقاراط الحضار مان اسخاالط واسقاالل الطبقاي )جنتريفيكأيشون([ ،]1أو
لتعظيم االستثما في سكن محدودي الدخ  ،ب هي استراتيجي أوسع من تمكين أعضااط الجماعاات المختلفا سيجااد وعلاب نحاو
جمااعي الطارق والوساائ لضامان اقتارام ققاوقهم ،متضامنًا ذلاك الحا فاي الساكن المالئام ،والعناصار المكونا لاه مان ضاامان
للحيازة ،والوصول جلب الخدمات الحضري األساسي  ،والنق والتنق  ،والخادمات الماليا واالئتماان ،وتمكاين المارأة ،والمواينا
الحضري  ،والدخ ومصاد الرزق .ومان عام فهاي اساتراتيجي أوساع مان تاأمين الحياازة .عما مبااد ة قديثا لاربط مادن ققاوق
اسنسان الكو ي والدوليا أسافرت عان وضاع المنتادى العاالمي لمادن ققاوق اسنساان ،World Human Rights Cities Forum
لتوسيع النقاشات قول مدن ققوق اسنساان بعاد تبناي قارا الحكوماات المحليا وققاوق اسنساان فاي الجلسا الرابعا والعشارون
لمجل األمم المتحدة لحقوق اسنسان (2013ن.
لمزيد من المعلومات اجع قسم المصطلحات من نشرة أقوال األ و
[ ]3يسمى في بعض الترجمات استطباق :وهو ما يحدث في المناطق الحضرية من إحالل الطبقة المتوسطة من المجتمع بطبقة أرقى منها نتيجة لزيادة القيمة اإليجارية
للوحدات السكنية بسبب ما طرأ على المناطق الحضرية من مشروعات التحسين والتطوير الحضري باإلضافة إلى الحاالت الفردية من المستأجرين أصحاب المهن
اإلبداعية واالبتكارية متزامنة مع اصطحاب أصحاب رؤوس األموال لالستثمار في مجال الخدمات الترفيهية والترويحية مثل المطاعم والمقاهي والمطاعم العصرية
جاذبة المزيد من االستثمارات مما يستدعي السكان األصلين للرحيل عن المنطقة لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة ودفع القيمة اإليجارية .لمزيد من التفاصيل
والمداخالت ،انظر التعريف على موقع ويكيبيديا االلكتروني.

موئل حقوق اإلنسان
أكثاار المصااطلحات عموميا وماان عاام أشااملها وأكثرهااا عمليا فااي اقتضااان كاما مجااال ققااوق اسنسااان فااي أي نااوع ماان أنااواع
المستوينات البشري  ،أو سياق اجتماعي أو مكان للعيش .وتتضمن عناصرم التفاع بين البيئ الطبيعي  ،والماوا د الحيويا مثا
األ و ،والميام ،والغذاط من أج الحياة اسنساني  ،وكذلك البيئ المشيدة أيًا كان قجمها ومساقتها .وتعاد القايم النموذجيا لموئا
ققوق اسنسان بيولوجي واجتماعيى ومادي وأخالقي  .فحماي القيم البيئي والمحافظ عليها والتدابير التي نجريهاا سقاما العدالا
االجتماعيا تعااد مبااادئ جوهري ا عملي ا لموئا ققااوق اسنسااان ،سااواط فااي العاايش بالغابااات ،أو وضااع عااوي ،أو مسااتوين ال
سمي /عشوائي  ،أو في المدن الضخم وشمولي ومرون هذا المصطلح العاام تميازم كوناه قاابال للتطبيا عمو ًماا وخاليًاا مان أي
تمييز علب أساس الجغرافيا ،أو المالئم  ،أو العم أو الرزق ،أو أي نقط علب البعد الحضري الريفي .ومن عم فإن موئ ققوق
االنسان وتطبيقه  ،يغطي مقا بات أخرى ألنواع أخرى أكثر تحديدًا وخصوصي من المجتمعات.
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