الملجأ في المدينة  :بيروت

بتعاون مع

الحق في المدينة
لصد الثغرات ووضع معايير:
• العمليات البلدية :متعددة األطراف
• العمليات الشعبية

• الرسمية والنظرية :القانون
والسياسات
• التشغيلية :الممارسة

من أجل حقنا
في المدينة

المفاهيم العامة
مدينة حقوق اإلنسان

الحقوق الحضريـة
حقوق اإلنسان في المدينة

موئل حقوق اإلنسان

الحق في المدينة
حقوق المدينة

الملجأ في المدينـة
الحق في العمران

أفريقيا
تييس ،السنغال
تمبكتو ،مالي
كوروغوتشو ،كينيا
موشا ،رواندا
موغاليه ،جنوب أفريقيا
واليه واليه ،غانا

مدن حقوق االنسان

آسيا
باندونغ ،اندونيسيا ()2015
بلدية بوكوي ،الفلبين
غوانغجو ،كوريا الجنوبية ()2003
كاوسيونغ ،تايوان
منطقة بوجونيغورو ،اندونيسيا
منطقة نوسوبو ،اندونيسيا
ناجبور ،الهند
أوروبا
أوتريخت ،هولندا ()2015

غراتس ،النمسا ()2001
فيينا ،النمسا ()2014
وبيهاتش ،والبوسنة

أمريكا الشمالية
ادمونتون ،كندا ()2003
إيدينا ،MN ،الواليات المتحدة األمريكية ()2016
بوسطن ،MA ،الواليات المتحدة األمريكية ()2011
بيتسبرغ ،PA ،الواليات المتحدة األمريكية ()2011
تشابل هيل ،NC ،الواليات المتحدة األمريكية ()2009
جاكسون ،MS ،الواليات المتحدة األمريكية ()2014
ريتشموند ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية ()2009
سياتل ،WA ،الواليات المتحدة األمريكية ()2012
كاربورو ،NC ،الواليات المتحدة األمريكية ()2009
واشنطن العاصمة ،الواليات المتحدة األمريكية ()2008
وينيبيغ ،كندا ()2003
يوجين ،OR ،الواليات المتحدة األمريكية ()2011
امريكا الجنوبية
بورتو أليغري ،البرازيل
تيموكو ،شيلي
روساريو ،األرجنتين ()1997
سانتا كروز ،بوليفيا

المحاور  /األبعاد الثالثة للحق في المدينة
اإلقليم

حقوق اإلنسان

االستدامة
العدالة المكانية
التخطيط واإلدارة العامة

االنصاف والمساواة
العدالة االجتماعية
احترام التنوع

الحوكمة

التمثيل
التشاركية
الشفافية والمحاسبة

المفاهيم األساسية للحق في المدينة
الوظيفة الجتماعية
لألرض
المواطنة والملكية
االنتاج
واإلدارة
االجتماعي للموئل
التشاركية
االقتصاد
العادل

العدالة المكانية

التنمية
المستدامة،
االنصاف،
البيئة الصحية

حقوق اإلنسان في المدينة  /الحق في المدينة
المعترف بها في ...

وثائق المجتمع المدني:

معاهدة للمدن والبلدات المنصفة والمستدامة الديمقراطية ()1992

الميثاق األوروبي للمرأة في المدن ()1995
ميثاق أمريكا الالتينية لحقوق المرأة في المدينة ()2004

الميثاق العالمي للحق في المدينة ()... 2005
صكوك رسمية:

الميثاق األوروبي لحقوق اإلنسان في مدينة ()2000
قانون المدينة الب ارزيلي ()2001
ميثاق مونتريال للحقوق والمسؤوليات ()2006

الدستور الوطني االكوادور ()2008
حقوق االنسان والحيز الجماعي  -فيينا مدينة حقوق االنيان ()2009

ميثاق مكسيكو سيتي للحق في المدينة ()2010
أجندة الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان في المدينة – (2011) UCLG
مبادئ غوانغجو التوجيهية لمدن حقوق اإلنسان – المنتدى العالمي لمدن حقوق االنسان )(2014

الميثاق العالمي ،أجندة من أجل حقوق اإلنسان في
المدينة
الحق في المدينة هو:

« تشكيل مجتمع سياسي محلي من شأنه أن يضمن الحق في مستوى معيشي مالئم للجميع،
وتوفير تسامح وتوافق بين جميع سكان المدينة ،وبين السلطات أو الحكومات المحلية»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تطبيقه على جميع سكان المدينة.
وضع خطة عمل ،توضح مسئوليات وواجبات السلطات المحلية؛
المدينة كحكومة محلية اي كان حجمها؛
جميع سكان المدينة مستفيدون من كل الحقوق؛
جميع سكان المدينة أطراف رئيسية فاعلة؛
الحق في المشاركة في صياغة وتكوين النطاق اإلقليمي للمدينة؛
الحق في الوصول إلى الموارد المتاحة التي تمكنهم من أن يكونوا مواطنين فاعلين؛
أهمية قيمة التعددية؛
التشبيك بين المدن واألقاليم النفاذ الحقوق على المستوى المحلي أو البلدي؛
جميع السكان عليهم واجب في احترام جميع الحقوق في المدينة.

السكان كأحد المفاهيم العامة للحق في المدينة
المواطن

• جميع السكان في المدينة بمختلف فئاتهم في مقابل فكرة الشخصية القانونية للشخص في
إطار الدولة؛
• فكرة المواطنة تسلط الضوء على الحياة السياسية في النطاق الداخلي للدولة ،في حين
الجنسية تركز على النطاق الدولي في مواجهة الجنيات األخرى؛
• المواطنة الكاملة :حقوق التمتع بالمشاركة السياسية (الحق في التصويت واالنتخاب)،
وكذلك الحقوق المدنية االجتماعية الكاملة؛
• الليبرالبية الفردية ،في مقابل مفهوم المواطن المدني القومي؛
الالجئين /النازحين

• الحماية االجتماعية بموجب القانون الدولي؛
• شخص أجبر على ترك موطنه ومكان اقامته المعتاد؛

• البحث عن ملجأ في مكان أخر خارج نطاق الدولة التي يتمتع بجنسيتها؛
• الدول تحدد الوضع القانوني لالجئين.

االختالف ،التماثل ،التكامل
الحق في المدينة هو حق ضمن
مجموعة أخرى من الحقوق

الحق في المدينة كحق رئيسي،
وحقوق أخرى متضمنة

الحق في المدينة كحق رئيسي،
وحقوق أخرى متضمنة

سكان المديندة بمختلدف أطيدافهم هدم المدددددددن والبلددددددديات هددددددم الطددددددرف الفاعل مدن وبلديات حقوق اإلنسان
هم الطرف الرئيسي الفاعل
الرئيسي الفاعل
الطرف الرئيسي

الحركددددددات المجتمعيددددددة ،والفئددددددات
المهمشة والمستضعفة

قواعد الحكم المحلي

خطوات وممارسات لتفعيدل المبداد
تدريب نظري دون إجراءات عملية
الحقوقية
دعددم اتعتددراف بددالحق فددي المدينددة
كأحد حقوق اإلنسان

الحدددددددددددددددددددددددق فدددددددددددددددددددددددي األر
والطاقة،والمواصالت
التشبيك الدولي

لم يدعم صراحة اتعتراف

التطبيددددق المحلددددي لمبدددداد حقددددوق
اإلنسان
خطدددوات وسياسدددات لتفعيدددل مديندددة
حقوق اإلنسان
دعددم اتعتددراف بددالحق فددي المدينددة
كأحد حقوق اإلنسان

 ،الحدددددق فدددددي الحوكمدددددة  /الحكومدددددة الحق في الوصول لحقوق اإلنسدان،
والتركيز على البعد التعليمي لها
الرشيدة
التعاون والتضامن الدولي

التشبيك ،المنظور العالمي

مالحظات ختامية
 مبدأ « الحق في المدينة» ليس بالضرورة مطابق لجميع السياقات والدول؛
 المفهوم يركز باألساس على السياق المحلي ،ولكن جميع السياقات هي يتم انتاجها بشكل
اجتماعي؛ الحق في الحيز العام ،أو الحق في الموئل

 استخدام المفهوم كشعار ،بدالً من أن يكون أداة قادرة على توفير المقترحات إلنفاذ الحقوق؛
 الحكومات المحلية تعهدت بإحترام وإعمال حقوق اإلنسان في المدينة ،وبالكاد تجاوزت
مجرد االعالنات السياسية ،أو القيام بإجراءات في بعض المجاالت على نطاق ضيق؛

 حاالت ونماذج هامة ساهمت في تطوير السياق القانوني وإعمال الحق في المدينة؛
 الحق في المدينة كمبدأ في إطاره القانوني يحتاج إلى المزيد من الدعم والتوافق عليه؛

 البعد الدولي لمفهوم الحق في الميدنة يحتاج إلى المزيد من التطوير؛
 ال يزال المفهوم يكتسب القدرات بشكل متباطئ في التشبيك وكسب مساحات من التأييد.

الحكومات المحلية طرف أساسي في تنفيذ
السياسات العالمية ألجندة التنمية

أهمية تقييم الحكم المحلي من منظور حقوق اإلنسان
• مسئوليات الدولة بموجب الموافقة والتصديق على االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان؛ هي
ذات صلة بجميع المستويات الحكومة المحلية؛
• إدراك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،هي من بوجه خاص ،بمسئوليات الحكم
المحلي؛
• نهج الالمركزية لمبادئ اإلصالح الديمقراطي؛
• االمسئولية عن تقديم العديد من الخدمات األساسية؛
• االنتخابات على مستوى الحكم المحلي ،متعلقة بالتمكين السياسي ،ومشاركة المواطنين،
وتقديم الخدمات العامة ،وباتت المجال الرئيسي أو العام في تشكيل السياسات؛

• الحكم الوطني /أو المحلي القائم على النهج الحقوقي ،من أجل ضمان الكرامة اإلنسانية،
والحد من إساءة استعمال القوة ،ومنع تدهور حالة التنافس على السلطة لتصل إلى
مرحلة الصراع العنيف.

مبادئ حقوق اإلنسان في القانون الدولي العام
كالتزام في مواجهة الكافة





كقواعد عامة آمرة

 حظر جميع أشكال التمييز
عالمية
 اتعتراف بالشخصية القانونية
غير قابلة للتصرف
غير قابلة للتجزئة ،متآزرة  حظر إرجاع تجئين
ومترابطة

مكانة الحكومات المحلية في اإللتزام بقواعد القانون الدولي
 -1يعد تصرف أي جهاز من أجهزة
الدولة فعال صاد ار عن هذه الدولة
بمقتضـى القـانون الـدولي ،سـواء أكـانت
صفتـه جـهاز مـن أجهزة الحكومة المركزية
أم جهاز من أجهزة وحدة إقليمية من
وحدات الدولة.
 -2يشمل الجهاز أي شخص أو كيان له
ذلك المركز وفقا للقانون الداخلي للدولة.
مسئولية الدولة عن األفعال غير المشروعة , A/56/49 ،العدد (.2001 )1

بمقتضى القانون الدولي،
فالدولة ممثلة في الحكومة
المركزية ،مسئولة ععن
جميع األفعال التي تصدرها
منظماتها ووكاالتها.

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام ” :31طبيعة االلتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف في
العهد“ ،2004 ،الفقرة  .4معاهدة فيينا بشأن قانون المعاهدات ،المادة . )1969( 7

” جميع فروع الحكومة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) ،وغيرها من
السلطات العامة أو الحكومية ،على أي مستوى من المستويات –
الوطنية أو اإلقليمية أو المحلية؛ عدم القيام بفعل/إجراء يتناقض مع
أحكام ذلك العهد ،كوسيلة يراد بها إعفاء الدولة الطرف من
المسؤولية عن ذلك الفعل وما ترتب عليه من تعارض مع أحكام
العهد“.

دور الحكومات المحلية في توفير:
الحماية والمساعدة

المبادئ التوجيهية لغوانغجو لمدينة
حقوق االنسان2014 ،
المبدأ  :2عدم التمييز والعمل اإليجابي
فمدينة حقوق اإلنسان تحترم مبدأ المساواة واإلنصاف بين جميع السكان داخل حدودها
اإلدارية وما وراء حدودها.
ومدينة حقوق اإلنسان تنفّذ سياسة عدم التمييز ،والتي تشمل سياسات تراعي الفوارق بين
الجنسين ،وكذلك العمل اإليجابي للحد من عدم المساواة ولتمكين الفئات المهمشة
والمستضعفة ،بما في ذلك المهاجرين وغير المواطنين [في الدولة].

فيينا  -المدينة حقوق االنسان

فيينا هي الوطن والبيت :بالنسبة للرجال والنساء ،والكبار،
والصغار ،ولمولودین هنا ،والمهاجرين ،لألشخاص ذوي وجھات
النظرة عالمية مختلفة والذین لھم أنماط حياة واحتياجات مختلفة.
لنعيش سویا ً بشكل جيد فأننا نحتاج إلى اإلحترام .االحترام یعني أن
تقبل اآلخرين كما هم  -كما تريد أن تكون مقبوالً ومحترما ً .ولدینا
أرضية مشتركة أال وهي حقوق اإلنسان.

سكان فيينا
الدول األجنبية
واتتحاد األوروبي
من دول خارج أوروبا
النمسا
ألمانيا
البوسنة والهرسك
بولندا
تركيا
رومانيا
سلوفاكيا
صربيا
كرواتيا
المجر
باقي الدول األوروبية
أفريقيا
آسيا
الوتيات المتحدة األمريكية
أستراليا
عديمي الجنسية  /تجئون
شامل

أصل إجمالي
704.902
285.507
419.395
1.135.324
55.361
40.387
51.639
76.363
33.224
17.692
99.082
26.125
25.100
127.432
27.657
101.512
14.666
1.008
7.654
1.840.226

عدد النساء
أصل نسبة
358.296 38,3
152.393 15,5
205.903 22,8
588.845 61,7
28.641
3
21.112
2,2
26.656
2,8
36.135
4,1
18.286
1,8
11.314
0,1
51.682
5,4
12.997
1,4
13.702
1,4
68.273
6,9
10.975
1,5
46.484
5,5
8.099
0,8
511 0,05
3.429
0,4
947.141
100

عدد النساء في المئة مجموع الجنسية
504.197
50,83
217.903
53,38
286.294
49,1
1.336.029
51,87
42.190
51,73
21.786
52,27
39.737
51,62
45.539
47,32
26.800
55,04
14.503
63,95
74.538
52,16
20.933
49,75
19.387
54,59
93.641
53,61
16.413
39,68
71.213
45,79
9.326
55,22
601
50,69
7.590
44,8
1.840.226
51,47

الجنسية في المئة
27,4
11,8
15,6
72,6
2,3
1,2
2,2
2,5
1,5
0,8
4,1
1,1
1,1
3
0,9
3,9
0,5
0,03
0,4
100

الدمج والتعليم
خدمات:
• « بطاقة التعليم » من أول يوم...
• كلية الشباب
• مناظرة على ميثاق فيينا – مدينة حقوق اإلنسان

البرازيل :اإلتجاهات الرئيسية تدفق الهجرة1991–1986 ،

مدينة السكان المهاجرون
البرتغال 3،000،000/100،855 -
بوليفيا 200،000 / 53،235 -
اليابان 300،000 / 47، 317-
هايتي – 43،781
إيطاليا – 33،388
الصين –100،000/24،914
اسبانيا – 26،496
كوريا الجنوبية –60،000/16،979
األرجنتين 13،816 -
ألمانيا – 9،751
تشيلي – 9،449
لبنان – 6،672
اتتحاد األوروبي – 8،475
بيرو – 6،160
باراغواي – 5،504

رئيس البلدیة فيرناندو حداد (حزب العمال) ،كانون األول 2012
أمانة البلدية لحقوق اإلنسان والمواطنة • Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

التربية على حقوق اإلنسان
شباب
السكان المشردون
المهاجرين
المثليين
كبار السن
األطفال والمراهقين
الحق في الذاكرة والحقيقة
الحق في المدينة
المشاركة االجتماعية
العمل الالئق
سياسة المخدرات
بلدية حقوق اإلنسان (في مرحلة التنفيذ).

خطوات
• "المصرفية" )(bancarização

•
•
•
•
•
•

وظائف وتصاريح العمل
مراكز للمأوى والترحيب المهاجرين
المهاجرون المقيمون في حالة وضع يد
المهرجانات والمناسبات العامة
مجلس المشاركة
قانون البلدية للمهاجرين ( 7تموز )2016
o

المجلس المحلي للمهاجرين ،في إطار أمانة
البلدية لحقوق اإلنسان

ميثاق غوانغجو لحقوق
اإلنسان2011 ،
 ...لجميع المواطنين من غوانغجو الحق في التمتع بجميع حقوق اإلنسان
بوصفه عضوا في مجتمع حر وإنساني في األماكن ذات الطبيعة الثقافية
والبيئية واالجتماعية واالقتصادية السياسية دون تمييز من أي نوع مثل
العرق ،والجنسين ،والدين ،والسن ،والنوع اإلجتماعي ،والجنسية،
واإلعاقة ،والميالد ،والوضع االقتصادي أو االجتماعي…

المادة  4الحق في العمل وحقوق العمال
 .2الشركات الخاصة تضمن حقوق العمال األساسية وتحظر أي تمييز دون
أي سبب شرعي وفي إثناء الوفاء بمسؤولياتها تجاه المجتمع .وال سيما أنها
تسعى لحماية حقوق العامالت (الرجال والنساء) غير المنتظمة،
واألشخاص ذوي اإلعاقة ،والعمال المهاجرين.

المبادئ التوجيهية لغوانغجو
لمدينة حقوق االنسان،
2014
المبدأ  :2عدم التمييز والعمل اإليجابي
فمدينة حقوق اإلنسان تحترم مبدأ المساواة واإلنصاف بين جميع
السكان داخل حدودها اإلدارية وما وراء حدودها.
ومدينة حقوق اإلنسان تنفّذ سياسة عدم التمييز ،والتي تشمل سياسات
تراعي الفوارق بين الجنسين ،وكذلك العمل اإليجابي للحد من عدم
المساواة ولتمكين الفئات المهمشة والمستضعفة ،بما في ذلك
المهاجرين وغير المواطنين [في الدولة].

مؤشرات حقوق
اإلنسان
العالم
ية

الخصوصية اإلقليمية

رئيسية
5
5 major مجاتت
areas

المدينة تتواصل
وتشارك بحرية

المدينة تدرك حياة
سعيدة لسكانها

سهولة اتستخدام
المدينة تعيش جنبا إلى
جنب مع المحرومين

غوانغجو
مدينة حقوق

وتحتفظ المدينة ببيئة
ممتعة وآمنة

مهمة
18
18 tasks
•Guarantee the freedom to express thoughts
and opinions and the opportunity to
communicate
•Realize the citizen's autonomy through
participation and sharing information
•Promote human right culture and democratic
citizenship
•Guarantee the self-realization through labor
and the rights of the worker
•Guarantee healthy living free from the fear of
diseases
•Guarantee adequate residence and pleasant
residential environment
•Realize the home, school and workplace free
from abuse, violence and interference
•Guarantee a minimum standard of living
sufficient to enjoy life as a human being
•Guarantee the rights of disabled to live
together [in the community] without
discrimination
•Guarantee the rights of children, youth and
older persons, and that they are properly cared
for
•Realize respect for the diverse culture and
identity of the minority
•Guarantee gender equality and the rights of
women
•Guarantee a pleasant environment and sharing
leisure facilities
•Build the city safe from the crime, traffic
accident, disaster, fire, hazardous foods and
drugs
•Build the convenient city free of barriers for all
the citizens

مؤشرات حقوق
اإلنسان
العالم
ية

الخضوضية اإلقليمية

رئيسية
5
5 major مجاتت
areas
The city is freely
communicating and
participating

The city realizes a happy life
for inhabitants

سهولة اتستخدام
The city is getting together
with disadvantaged

غوانغجو
مدينة حقوق

It maintains a pleasant and
safe environment

مهمة
18
18 tasks
•Guarantee the freedom to express thoughts
and opinions and the opportunity to
communicate
•Realize the citizen's autonomy through
participation and sharing information
•Promote human right culture and democratic
citizenship
•Guarantee the self-realization through labor
and the rights of the worker
•Guarantee healthy living free from the fear of
diseases
•Guarantee adequate residence and pleasant
residential environment
•Realize the home, school and workplace free
from abuse, violence and interference
•Guarantee a minimum standard of living
sufficient to enjoy life as a human being
•Guarantee the rights of disabled to live
together [in the community] without
discrimination
•Guarantee the rights of children, youth and
older persons, and that they are properly cared
for
•Realize respect for the diverse culture and
identity of the minority
•Guarantee gender equality and the rights of
women
•Guarantee a pleasant environment and sharing
leisure facilities
•Build the city safe from the crime, traffic
accident, disaster, fire, hazardous foods and
drugs
•Build the convenient city free of barriers for all
the citizens

مراكز متعددة الثقا
والهجرة في غوانغ

광산외국인근로자문화
센터
Foreigner Workers
Culture Center
Gwangju
광주광역시 광산구
도천동 622-6번지
광주외국인노동자건강
센터
GwangJu Foreigner
Workers Health Center
Gwangju
광주광역시 광산구
월계동"
광주이주여성지원센터
GwangJu Support Center
for Immigrant Women
Gwangju
광주광역시 광산구
삼도동 823-1번지
이주가족복지회

한꽃외국인노동자센터
Migrant Workers Center
광주광역시 동구 장동 55-7번지
광주외국인노동자사목
Apostolate to Migrants Center
광주광역시 광산구 월곡동 96910번지
광주 아시아밝음공동체
Asia Balgeum community
attached to Wongaksa (Temple)
광주광역시 동구 금남로 4가

الحق في المدينة -
فيينا

ميثاق فيينا
الوثيقة
األساسية

فيينا هي الوطن والبيت :بالنسبة للرجال والنساء،
والكبار ،والصغار ،ولمولودین هنا ،والمھاجرین،
لألشخاص ذوي وجھات نظر عالمية مختلفة والذین
لھم أنماط الحياة واحتياجات مختلفة .لنعيش سویا ً
بشكل جيد فأننا نحتاج إلى اإلحترام .واالحترام
یعني أن تقبل اآلخرین كما هم  -كما [انت] ترید أن
تكون مقبوالً ومحترما ً .ولدینا أرضية
مشتركة...وهي حقوق اإلنسان.

أصل
سكان فيينا
إجمالي
704.902
الدول األجنبية
285.507
واتتحاد األوروبي
من دول خارج أوروبا 419.395
1.135.32
النمسا
4
55.361
ألمانيا
البوسنة والهرسك 40.387
51.639
بولندا
76.363
تركيا
33.224
رومانيا
17.692
سلوفاكيا
99.082
صربيا
26.125
كرواتيا
25.100
المجر
باقي الدول األوروبية 127.432
27.657
أفريقيا
101.512
آسيا
الوتيدددددددددات المتحددددددددددة
14.666
األمريكية

مجموع
عدد النساء في
أصل نسبة عدد النساء
الجنسية
المئة
504.197
50,83
358.296 38,3
217.903
53,38
152.393 15,5
286.294
49,1
205.903 22,8
588.845 61,7

الجنسية في المئة
27,4
11,8
15,6

51,87

1.336.029

72,6

3
2,2
2,8
4,1
1,8
0,1
5,4
1,4
1,4
6,9
1,5
5,5

28.641
21.112
26.656
36.135
18.286
11.314
51.682
12.997
13.702
68.273
10.975
46.484

51,73
52,27
51,62
47,32
55,04
63,95
52,16
49,75
54,59
53,61
39,68
45,79

42.190
21.786
39.737
45.539
26.800
14.503
74.538
20.933
19.387
93.641
16.413
71.213

2,3
1,2
2,2
2,5
1,5
0,8
4,1
1,1
1,1
3
0,9
3,9

0,8

8.099

55,22

9.326

0,5

إنطالق فيينا – Start
Wien
التوجه ،وتقديم المشورة،
والرعاية ،وفرص التدريب
والتأهل.

الصحة :نظام الرعاية الصحية النمساوية (التأمين ،بطاقة
إالكترونية ،األطباء والمستشفيات ،والحمل  -إجازة
األمومة)
السكن :المعلومات المتعلقة تبحث ومراكز االستشارة والتأجير
التعليم :نظام التعليم النمساوي (رياض األطفال ،والمدارس،
وتعليم الكبار)

الدمج والتعليم
خدمات:
• « بطاقة التعليم » من أول يوم...
• كلية الشباب
• مناظرة على ميثاق فيينا – مدينة حقوق
اإلنسان

مركزية وتمركزية

الوزارة اتتحادية لشؤون األجانب واللجوء :

الصحة واتتصاتت واتقتصاد واإلسكان والعمل والمشاركة وا

البرازيل :اإلتجاهات الرئيسية تدفق الهجرة،
1991–1986

السكان المهاجرون
البرتغال 3،000،000/100،855 -
بوليفيا 200،000 / 53،235 -
اليابان 300،000 / 47، 317-
هايتي – 43،781
إيطاليا – 33،388
الصين –100،000/24،914
اسبانيا – 26،496
كوريا الجنوبية –60،000/16،979
األرجنتين 13،816 -
ألمانيا – 9،751
تشيلي – 9،449
لبنان – 6،672
اتتحاد األوروبي – 8،475
بيرو – 6،160
باراغواي – 5،504

رئيس البلدیة فيرناندو حداد (حزب العمال) ،كانون األول
2012
أمانة البلدية لحقوق اإلنسان • Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

والمواطنة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

التربية على حقوق اإلنسان
شباب
السكان المشردون
المهاجرين
المثليين
كبار السن
األطفال والمراهقين
الحق في الذاكرة والحقيقة
الحق في المدينة
المشاركة االجتماعية
العمل الالئق
سياسة المخدرات
بلدية حقوق اإلنسان (في مرحلة التنفيذ).

خطوات
• "المصرفية" )(bancarização

•
•
•
•
•
•

وظائف وتصاريح العمل
مراكز للمأوى والترحيب
المهاجرين
المهاجرون المقيمون في حالة
وضع يد
المهرجانات والمناسبات العامة
مجلس المشاركة
قانون البلدية للمهاجرين (7
تموز)
o

المجلس المحلي للمهاجرين ،في
إطار أمانة البلدية لحقوق اإلنسان

المجلي فوق العادة للالجئين
والمهاجرين

Jabaquara
Jaçanã/Trememb
é
Lapa
Mooca
Penha Pinheiros
Pirituba/Jaraguá
Santana/Tucuruvi
Santo Amaro Sé
Vila Maria
Vila Guilherme
Vila Mariana
Vila Prudente

: التقسيمات اإلدارية21

Aricanduva/Vila
Formosa
Butantã
Campo Limpo
Capela do Socorro
Casa Verde
Ermelino
Matarazzo
Freguesia do Ó
Brasilândia
Ipiranga
http://conselhoparticipativo.prefeitura.sp.gov.br/201
4/inmigrantes/index.php

حماية على يد من؟
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خطة لبنان لإلستجابة ألزمة النازحين/الالجئين
السوریين:

47
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إنتو من وين؟؟

موقف السلطات اللبنانية






 :٢٠١٤ -٢٠١١سياسة الال سياسة
كانون الثاني  :٢٠١٥اقفال الحدود وفرض اجراءات
تأشيرية تضم  ١١نوع تأشيرة للسوريين
الفئة الثامنة من التأشيرات للسوريين تشمل “الحاالت
االنسانية”
فرض نظام الكفالة للعمالة السوريين.
تأمين خدمات تربيوة ولكن ال وثائق والدة

معاناة انسانية في لبنان












العواصف وفصل الشتاء القارس
األمراض واألوبية الخطيرة (التهاب السحايا والجدري)
اعتداءات ،قمع ،استغالل جنسي ،زواج القاصرات
مساعدات غذائية ركيكة
عمالة األطفال
طرد من التجمعات والمنازل
اعتقاالت تعسفية ومداهمات امنية
خطر مكتومي القيد
الديون
غياب الوصول الى العدالة

51
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سياسة السلطات و البلدیات ازاء أزمة
“النازحين” السوریين

54






ما هي البلدية في لبنان
من هو الجيش وما هي مهامه
من هم عناصر قوى األمن الداخلي
من هو األمن العام
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تقوم البلديّة بوظائف عديدة أه ّمها
إدارة الشؤون الصحيّة و الص ّحة العا ّمة ،التم ّدن ،البناء،
الخدمات العا ّمة ،األمن ،تنظيم الطرقات ،التخلّص من النفايات
و تنظيف الطرقات  ،يت ّم إنشاء البلديّة بقرار من وزير الداخليّة
و البلديّات .و يح ّدد هذا القرار مدى صالحيّات البلديّة الّتي
ليست بالضرورة مرتبطة بالمساحة الجغرافيّة أو بالسج ّل
ي للمحلّة .يمكن أن تحظى القرى المجاورة ،و الّتي
العقار ّ
تتمتّع بخصائص جغرافيّة ،إقتصاديّة و حضريّة متشابهة،
بمجلس بلدي واحد (البنود  ٤و  ٥من قانون عام  ١٩٧٧الّتي
ت ّم إلغاؤها من خالل قانون رقم \١٩٧٧

56

حقوق األجانب
الدخول إلى لبنان)شروط يفرضها األمن العام اللبناني)



 1الشروط التي تفرضها إجراءات الدخول الجديدة (منذ كانون الثاني )2016



ثمة سياسة دخول جديدة مطبقة اعتبارا ً من  5كانون الثاني .إذا كنت مواطنا ً أجنبيّا ً وترغب في
الدخول إلى لبنان ،عليك إفادة السلطات على الحدود عن سبب قدومك وتقديم الوثائق المطلوبة ،بما
في ذلك بطاقة هوية صالحة و/أو جواز سفر و/أو دفتر عائلة في حال السفر مع العائلة (بالنسبة
للسوريين).



يسمح هذا اإلجراء الجديد لألجانب (خصوصا السوريين) بالدخول إلى لبنان بموجب الفئات التالية
المختلفة:



 -1سياحة :حجز فندقي خطي ومبلغ نقدي يتناسب مع مدة اإلقامة في لبنان .تكون سمة الدخول
صالحة لمدة تتناسب مع مدة الحجز الفندقي وقابلة للتجديد لما يصل إلى شهر واحد كحد أقصى.



 -2زيارة عمل :ال يتم منح هذا النوع من السمة إال إلى الموظفين أو رجال األعمال أو رجال
الدين ،وذلك فقط لزيارة عمل ال تتعدى مدة أقصاها شهر واحد .ال بد من تقديم تأكيد من شركة
لبنانية.

57

 - مالك عقار :إذا كنت تملك عقا اًر في لبنان ،ستحصل على إقامة لمدة  6أشهر ،قابلة للتجديد
لمدة  6أشهر .إذا كنت تندرج ضمن هذه الفئة ،يجوز ألفراد أسرتك زيارتك لمدة أسبوعين كحد
أقصى.
 -4 مستأجر :إذا كان لديك عقد إيجار مسجل لدى البلدية واألمن العام ودليل يثبت أنك تتمتع
بمصدر رزق (مثال حساب مصرفي) ،ستحصل على إقامة لمدة  6أشهر ،قابلة للتجديد لمدة عقد
اإليجار الخاص بك .إن مدة صالحية تسجيل عقد اإليجار لدى األمن العام هي  3أشهر .يجوز
لبعض أفراد األسرة زيارتك لمدة أسبوعين كحد أقصى.
 -5 الطالب :يجب عليك تقديم دليالً يثبت قبولك في جامعة لبنانية وبطاقة طالب صالحة
وشهادات دراسية سابقة .ستحصل على سمة دخول لمدة  7أيام من أجل استكمال معامالت إقامتك
الدراسية.


 -6التسوق :سمة دخول لمدة  24ساعة فقط.
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 - السفر إلى بلد آخر :في حال العبور داخل لبنان بداعي السفر إلى بلد آخر ،يجب
تقديم :جواز سفر صالح وتأشيرة دخول إلى بلد ثالث وتذكرة سفر/رحلة بحرية غير قابلة
لالسترداد .ستحصل على سمة عبور لمدة  48ساعة أو  24ساعة على التوالي في حال
كنت تسافر جوًا أو بح ًار.
 -8 زيارة للعالج الطبي :للدخول إلى لبنان لتلقي عالج طبي ،يجب عليك تقديم تقارير
طبية من إحدى المستشفيات أو أحد األطباء في لبنان .ستحصل على سمة دخول لمدة 72
ساعة وتكون قابلة للتجديد لمدة  72ساعة أخرى .يجوز لفرد واحد من أسرتك مرافقتك-9 .
بناء على توفير
موعد مع سفارة أجنبية :يتم منح سمة دخول لمدة  48ساعة ،قابلة للتجديد ً
إثبات من جهة الموعد.

 -10 نزوح :في ظل ظروف استثنائية يتم تحديد صيغتها النهائية من قبل و ازرة الشؤون
االجتماعية .ليس واضحًا بعد كيف سيتم تقييم النازحين السوريين تحت هذه الفئة.
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دور الحكومات في مسألة الالجئين :
 -احترام مبدأ non refoulement

في تأمين حقوق الالجئين االساسية(العمل؟؟  -التعليم؟؟؟)

هل من ضرورة لحيازة إقامة؟

60

ممارسات البلدیات:
 -تنظيم تواجد الالجئين

التجول؟؟
 مسألة منعّ
 مراقبة السكن-الممارسات والتعسفات
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حق اللجوء إلى القضاء في إطار الحق في المدینة

دور المفوضية العليا لالجئين
ألشخاص الذين تعنى بهم المفوضية
ال يزال السوريون الفارون من الصراع يشكّلون غالبية الالجئين الموجودين في
لبنان .ووفق التوقعات الراهنة ،سيصل عدد الالجئين السوريين المسجلين في
لبنان إلى أكثر من  1.5مليون شخص مع بداية العام .2017
وال يزال طالبو اللجوء من العراق يشكلون غالبية المسجلين الجدد من غير
السوريين .أدت التطورات الحاصلة في العراق إلى زيادة ملحوظة في طلبات
التسجيل منذ شهر يونيو/حزيران .2014
تشير التقديرات إلى وجود عشرات اآلالف من عديمي الجنسية في لبنان .ويكون
الالجئون السوريون المولودون في لبنان هم األكثر عرضة للخطر بشكل خاص.
أظهر مسح تم إجراؤه في العام  2014وشمل  5,779مولودا ً سوريا ً جديدا أن 72
في المئة منهم ال يحملون شهادة والدة رسمية ،ما يطرح مخاوف بشأن االعتراف
بجنسيتهم من جانب السلطات السورية.
62

63

منظمات غير الحكومية

مؤسسة عامل ،جمعية العدل والرحمة ،مركز
كاریتاس للھجرة ،مؤسسة اإلسكان التعاوني،
اللجنة الدولية لتنمية الشعوب ،منظمة
“كونسيرن” ،منظمة “المجتمعات العالمية”،
منظمة ”التعاون الدولي“ اإلیطالية ،مجلس
الالجئين الدانماركي

مسؤليات لبنان ازاء أزمة الالجئين:
العيش بكرامة في المدن والقرى








تسجيل الـ”نازحين” ومنح اقامات مؤقتة
تنظيم آليات الرعاية والمسكن
تأمين أدنى الحماية للجائين من حيث السالمة الغذائية
والصحية والبدنية
تأمين الحق في التعليم لألطفال
نقلهم الى بلدان ثالثة من شأنها ان تؤمن لهم راحة
وحقوق أوسع
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في مفاهيم الميثاق:

 الدمج االلجتماعي:عمل – تعليم – صحة
المفاهيم المقبولة
 -التشریعات المحلية

حمایة على ید من ؟

States: central
and local
government
Host
communities

Regional
organizations

Communities

NGOs

UN agencies

Beneficiaries

Protected
People
Local partners

Red Cross and
Red Crescent
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خطة لبنان لإلستجابة ألزمة النازحين/الالجئين
السوریين:
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موقف السلطات اللبنانية

 :٢٠١٤ -٢٠١١ سياسة الال سياسة
 كانون الثاني  :٢٠١٥اقفال الحدود وفرض اجراءات
تأشيرية تضم  ١١نوع تأشيرة للسوريين
 الفئة الثامنة من التأشيرات للسوريين تشمل “الحاالت
االنسانية”
 فرض نظام الكفالة للعمالة السوريين.
 تأمين خدمات تربيوة ولكن ال وثائق والدة

معاناة انسانية في لبنان

 العواصف وفصل الشتاء القارس

 األمراض واألوبية الخطيرة )التهاب السحايا والجدري(
 اعتداءات ،قمع ،استغالل جنسي ،زواج القاصرات

 مساعدات غذائية ركيكة
 عمالة األطفال
 طرد من التجمعات والمنازل
 اعتقاالت تعسفية ومداهمات امنية
 خطر مكتومي القيد
 الديون
 غياب الوصول الى العدالة

الحرب في سوریة :أزمة انسانية
5,000,000+ Réfugiés

2,764,000

225,000

1,017,000

655,000
115,000

29,000

تقع على عاتق الحكومات المضيفة ،بصفة أساسية،
مسؤولية حمایة الالجئين .وتعتبر البلدان الـ  139على نطاق
العالم ،التى وقعت على اتفاقية  ،1951ملزمة بتنفيذ
أحكامھا .وتحتفظ المفوضية بـ “التزام رقابي” على هذه
العملية ،وتتدخل حسب االقتضاء لضمان منح الالجئين
الصادقين اللجوء وعدم إرغامھم على العودة إلى بلدان
یخشى أن تتعرض فيھا حياتھم للخطر .وتلتمس الوكالة
السبل من أجل مساعدة الالجئين على بدء حياتھم مجدداً ،إما
من خالل العودة الطوعية إلى أوطانھم أو ،إن لم یكن ذلك
ممكناً ،من خالل إعادة توطينھم فى دول مضيفة أو بلدان
“ثالثة” أخرى.

هل باستطاعة البلدان غير األطراف فى االتفاقية أن
ترفض السماح بدخول الالجئين الراغبين في ذلك؟
تعتبر جميع الدول ،بما فيھا الدول التي لم توقع على
االتفاقية ،ملزمة بالتمسك بمعایير الحمایة األساسية التى
تعتبر جزءا ً من القانون الدولي العام .ویجب ،على
سبيل المثال ،أال یعاد أي الجئ إلى أراض تتعرض
فيھا حياته أو حياتھا ،حریته أو حریتھا للتھدید.

حق العودة -الفلسطينيين
قرار  194من الجمعية العامة لألمم المتحدة 11 ،كانون األول 1948

 .11تقرر وجوب السماح بالعودة ،في أقرب وقت ممكن ،لالجئين الراغبين في العودة
إلى ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم ،ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين
يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر ،عندما يكون من
الواجب وفقا ً لمبادئ القانون الدولي واإلنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو اضرر
من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
 ...إعادة الالجئين ،وتوطينهم من جديد ،وإعادة تأهيلهم االجتماعي واالقتصادي ،وكذلك
دفع التعويضات،
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حــق العــودة

 قرار الجمعية العامة رقم ()١٩٤
 قرار مجلس األمن رقم ()٢٣٧
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (المادة )١٣
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 اتفاقات جنيف الرابعة المشتقة من (المادة )٤٩
 الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية حول تبعات بناء جدار
الفصل العنصري...

 المادة  )٢(٧من نظام روما األساسى الخاص بمحكمة الجرائم الدولية

موقف السلطات اللبنانية
 :٢٠١٤ –٢٠١١ سياسة الال سياسة
 كانون الثاني  :٢٠١٥اقفال الحدود وفرض اجراءات تأشيرية
تضم  ١١نوع تأشيرة للسوريين
 الفئة الثامنة من التأشيرات للسوريين تشمل “الحاالت االنسانية”
 فرض نظام الكفالة للعمالة السوريين.
 تأمين خدمات تربيوة ولكن ال وثائق والدة

معاناة انسانية في لبنان
 العواصف وفصل الشتاء القارس
 األمراض واألوبية الخطيرة )التهاب السحايا والجدري(
 اعتداءات ،قمع ،استغالل جنسي ،زواج القاصرات
 مساعدات غذائية ركيكة
 عمالة األطفال
 طرد من التجمعات والمنازل
 اعتقاالت تعسفية ومداهمات امنية
 خطر مكتومي القيد
 الديون
 غياب الوصول الى العدالة

الوضع في لبنان
“الدعاوى القضائية ضد السوریين في لبنان”

من هم المدعون؟
النوع

العدد

النسبة المئوية

االدعاء العام

738

%91.4

الشكاوى الفردية

65

%8

الكيانات

4

%0.5

المجموع

807

%100

ما اتهم السوريون؟
لمحة عامة
فئات اإلتهتمات (كما يظهر في أي التهم )3 # / 2 # / 1 #

عدد القضايا

النسبة المئوية

انتهاكددددات اإلقامددددة :اإلقامةةةةة غيةةةةر القانونيةةةةة  /الةةةةدخول غيةةةةر
المشروع

263

%32.6

التزوير :وثائق مزورة  /تزوير النقود  /االحتيال  /التجارة فةي
بضائع مسروقة  /انتحاال للشخصية

166

%20.6

السرقة :السرقة  /تفاقم سرقة  /كسر والدخول

163

%20.2

المخدرات :تهريب  /الترويج  /التعاطي

116

%14.4

الحيازة غير المشروعة لألسلحة (غير العسكرية العسكري)

59

%7.3

جرائم العندف :القتةل  /الشةروع فةي القتةل  /االغتصةاب  /القتةل
الخطأ  /االعتداء  /خطف  /عصابة مسلحة  /جرائم مشةتركة /
التخريب

55

%6.8

انتهاك للوائح

38

%4.7

آخددرون :إهانةةة  /االحتشةةام  /الةةدعارة  /البيةةع بةةدون تةةرخيص /
التسةةول  /صةةرف شةةيك بةةدون تةةوفير  /التشةةهير  /السةةكر فةةي
األماكن العامة  /الجمهور  /مقاومة االعتقال  /التهديدات
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%8.4

نتائج الدعاوى القضائية ضد المتهمين السوريين في مخالفات
اإلقامة  -كما يحسب  209قضية فقط

عدد اإلدانات ٪87.6 -
عدد من أطلق
سراحهم ٪3.4 -
القضايا الجارية ٪9 -

األحكام ألدين مواطنين سوريين في اإلقامة –
كما نعول  183قضية فقط

غرامة فقط ٪71 -
 3-1أسابيع سجن ٪8.2 -
 3-1أسابيع السجن ٪19.7 -
 6أشهر في السجن ٪1.1 -

اإلطار القانوني لحقوق اإلنسان

القانون الدولي لحقوق
اإلنسان

القانون اإلنساني الدولي

القانون الدولي لالجئين

الدساتير الوطنية والقانون
الوطني

أرقام من أرض الواقع
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سياسة السلطات اللبنانية ازاء أزمة
"النازحين“ السوریين

•

دور الحكومات في مسألة الالجئين :
 احترام مبدأ Non Refoulementفي تأمين حقوق الالجئين االساسية(العمل؟؟  -التعليم؟؟؟)
هل من ضرورة لحيازة إقامة؟

دور البلديات:
تنظيم تواجد الالجئين

التجول؟؟
مسألة منع
ّ
مراقبة السكن
الممارسات والتعسفات

دور المفوضية العليا لالجئين
ألشخاص الذين تعنى بهم المفوضية
ال یزال السوریون الفارون من الصراع یش ّكلون غالبية الالجئين الموجودین في
لبنان .ووفق التوقعات الراهنة ،سيصل عدد الالجئين السوریين المسجلين في
لبنان إلى أكثر من  1.5مليون شخص مع بدایة العام .2017

وال یزال طالبو اللجوء من العراق یشكلون غالبية المسجلين الجدد من غير
السوریين .أدت التطورات الحاصلة في العراق إلى زیادة ملحوظة في طلبات
التسجيل منذ شھر یونيو/حزیران .2014
تشير التقدیرات إلى وجود عشرات اآلالف من عدیمي الجنسية في لبنان .ویكون
الالجئون السوریون المولودون في لبنان هم األكثر عرضة للخطر بشكل خاص.
أظھر مسح تم إجراؤه في العام  2014وشمل  5,779مولودا ً سوریا ً جدیدا أن
 72في المئة منھم ال یحملون شھادة والدة رسمية ،ما یطرح مخاوف بشأن
االعتراف بجنسيتھم من جانب السلطات السوریة.

منظمات غير الحكومي
مؤسسة عامل ،جمعية العدل والرحمة ،مركز كاریتاس للھجرة ،مؤسسة
اإلسكان التعاوني ،اللجنة الدولية لتنمية الشعوب ،منظمة “كونسيرن”،
منظمة “المجتمعات العالمية” ،منظمة “التعاون الدولي” اإلیطالية ،مجلس
الالجئين الدانماركي ،دار الفتوى ،منظمة اإلشعار الدولية  ،الھيئة الطبية
الدولية ،الجمعية المسيحية األرثوذكسية الدولية لألعمال الخيریة
واإلنسانية ،منظمة اإلغاثة والتنمية الدولية ،لجنة اإلنقاذ الدولية،
إنترسوس ،هيئة “اإلغاثة” اإلسالمية ،مؤسسة مخزومي ،منظمة ميدیر،
فيلق الرحمة ،مجلس الالجئين النرویجي ،أوكسفام ،المركز البولندي
للمعونة الدولية ،منظمة األولية الملحة –المساعدة الطبية الدولية ،مركز
“ریستارت” ،جمعية الحق في اللعب ،منظمة إنقاذ الطفولة الدولية ،منظمة
البحث عن أرضية مشتركة ،منظمة شيلد ،منظمة سوليدار ،منظمة “أرض

مسؤليات لبنان ازاء أزمة الالجئين:
العيش بكرامة في المدن والقرى

 تسجيل الـ”نازحين” ومنح اقامات مؤقتة
 تنظيم آليات الرعاية والمسكن
 تأمين أدنى الحماية للجائين من حيث السالمة الغذائية
والصحية والبدنية
 تأمين الحق في التعليم لألطفال
 نقلهم الى بلدان ثالثة من شأنها ان تؤمن لهم راحة
وحقوق أوسع

ما هي االلتزامات التي تقع على عاتق الالجئ؟
على الالجئين أن ینصاعوا لقوانين وأنظمة بلد اللجوء
الذى یقيمون فيه

مسؤليات لبنان ازاء أزمة الالجئين:
العيش بكرامة في المدن والقرى






تسجيل الـ”نازحين” ومنح اقامات مؤقتة
تنظيم آليات الرعاية والمسكن
تأمين أدنى الحماية للجائين من حيث السالمة الغذائية
والصحية والبدنية
تأمين الحق في التعليم لألطفال
نقلهم الى بلدان ثالثة من شأنها ان تؤمن لهم راحة
وحقوق أوسع

الدیباجة
•
•
•
•

(السياق)

لماذا ميثاق ؟
لماذا بيروت ؟
لماذم اآلن ؟
لماذا التركيز على نازحين ؟
• لبنان وبيروت كملجأ في التريخ وفي العصر الحديث
• تجربة في تحمل األزمات ،وأألزمات ممتدة بشكل خاص
• األزمات تولّد تفكير جديد
• أزمة الالجئين والنازحين في المنطقة هي مسؤولية دولية
• وهذه المسؤولية تنفذ محليا ً
• وضع معايير وسياسات عالمية
• رسالة من بيروت للعالم

المبادئ
•
•
•
•
•
•
•
•

(الوضع المثالي  /الحلم  /الوعد)

حقوق االنسان...
العدالة المكانية
عدم التمييز
المساواة بين الجنسين  /النوع االجتماعي
اإلنصاف
المشاركة  /المواطنة
تمكين الفئات المهمشة والمستضعفة
التعاون الدولي

التحدیات

(بنسبة لكم و/أو لألخرین)

• من ناحية سبل المعيشة
• من ناحية السالم االجتماعي

التوصيات

(لطرف النازحين و/أواألخرین)

• من ناحية سبل المعيشة
• من ناحية السالم االجتماعي

