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االفتتاحية
نواجه اليوم واقع عالمي يتزايد فيه الفقر وانتھاكات حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية .ونتيجة لھذا
الواقع البغيض نجد تزايد أعداد الرجال والنساء والشباب واألطفال المضطرين إلى العيش في درجات مختلفة من
ظروف المعيشة السيئة تتراوح بين انعدام المأوى المطلق إلى البقاء في ظروف سكنية غير مالئمة وغير آمنة.
وفي حين تختلف قوة تأثير تلك الحالة على مختلف الجماعات واألفراد إال أن األطفال ھم أكثر الفئات تأثرا .وفي
نفس الوقت فإن العاملين مع األطفال واألطفال أنفسھم في جميع أنحاء العالم بدءوا في استيعاب حقوقھم ،كما تعمل
منظمات المجتمع المدني المحلية والوطنية والدولية ووكاالت األمم المتحدة المختلفة على تكثيف نشاطھا في مجال
تحقيق العدالة االجتماعية لألطفال.
وفي ھذا السياق أصبح التأكيد على عالمية الحق في السكن المالئم ومغزى نموذج حقوق اإلنسان ،الذي يمنح
إطارا للتغيرات المنظمة والجذرية الضرورية لخلق عالم أكثر إنسانية يتمتع بحساسية لحاجات وحقوق األطفال،
أكثر أھمية من ذي قبل.
في ضوء ھذا اإلطار المتناقض لواقع يزداد سوءا ووعيا يزداد قوة بين األطفال والمدافعين عن حقوقھم فإن ھذا
الكتاب الخاص باألطفال وحقوق السكن يأتي مناسبا ً حيث يناقش عددا من النقاط الھامة ھي:
 .1التأكيد على اعتبار األطفال وحقوق السكن ضمن المبادئ المحورية والرئيسية التفاقية حقوق
الطفل بحيث تستھدف كل السياسات والقوانين والبرامج في ھذا المجال تحقيق "مصلحة الطفل"
وتكون متاحة بدون تمييز من أي نوع.
 .2الحاجة إلى ضمان بقاء وتنمية الطفل ،استغالل أكبر قدر ممكن من الموارد المتاحة ،واألھم من
ذلك وضع آراء األطفال في االعتبار فيما يتعلق باألمور ذات التأثير على بيئتھم المعيشية والسكنية
ألقصي درجة ممكنة.
 .3أھمية تركيز االنتباه على جمع المعلومات ،وتحديد االنتھاكات واقتراح الحلول ،وكذلك التركيز على
الحاالت الخاصة لألطفال مثل عديمي المأوى ،الالجئين ،أطفال الشوارع ،الخ.
 .4ويقع على نفس قدر المساواة التأكيد على كافة مواثيق حقوق اإلنسان ذات الصلة )باإلضافة إلى
اتفاقية حقوق الطفل( واآلليات القائمة على االحتياج الحترام "االعتماد المتبادل وعدم القابلية
لالنقسام" لكافة حقوق اإلنسان إذ أن مثل ھذا الوضع يؤدي إلى اتساع دائرة التحرك لألطفال
والمدافعين عن حقوقھم ويضع تحديا أمامھم من أجل التفكير بجدية في الوصول إلى الصكوك
قانونية وآليات المراقبة ،مثل العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واالتفاقية الخاصة بجميع أشكال التمييز
العنصري.
 .5عدم اقتصار العمل الخاص بحقوق األطفال على الصكوك قانونية التي تقوم بحماية الحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ولكن التأكيد على األبعاد الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لحق
السكن مثل حق الطفل في عدم التعرض للتدخل التحكمى أو غير القانوني في خصوصياته/
خصوصياتھا ،عائلته ،منزله ،مراسالته ،الخ .وحق الطفل في الحماية القانونية ضد انتھاك ھذه
الخصوصية.
 .6أھمية إيجاد تعريف واسع وشامل لحقوق السكن يضع في االعتبار أھمية الحصول على مياه
للشرب ،الصرف الصحي والخدمات المدنية األخرى ،كما يقوم بمحاوالت تحليل تأثير السياسات
االقتصادية العالمية والوطنية ويضمن أن يراعي مصالح األطفال في كافة برامج القضاء على
الفقر.

وفي ضوء النقاط السابقة فإن الكتاب يعد أداة قيمة لألطفال والمدافعين عن حقوقھم لوضع قضايا حقوق اإلنسان
في إطار قوانين وآليات المبادئ العالمية لحقوق اإلنسان .كما يقوم الكتاب بشرح الخطوات التي يجب أن تتخذ
لتعبئة نظام حماية حقوق اإلنسان المكثف الخاص باألمم المتحدة لتحقيق ھذا الھدف .ويقوم الكتاب بتجميع كافة
المعايير القانونية الدولية التي تحمي حق األطفال في السكن بشكل شامل ،ويقدم دليال عمليا لمراقبة الحكومات
ومساءلتھا عن االلتزامات الدولية التي تعھدت بھا لحماية حق الطفل في سكن مالئم .كما يعد ھذا الكتاب مفيدا
أيضا لتحليل مدي اتساق سياسات حكوماتھم مع المعايير الدولية.
كذلك يعد الكتاب نقطة بداية جيدة ومفيدة للجماعات التي تود الشروع في تعلم حقوق اإلنسان والذي يعد ضروريا
لخلق مناخ يضمن احترام وتطبيق حقوق األطفال في المنزل والجماعة والمجتمع ككل.
تقدم اتفاقية حقوق الطفل وصكوك قانونية حقوق اإلنسان األخرى مجموعة من المبادئ والتعليمات الملھمة لكافة
القائمين بالعمل وذوى الصلة بحقوق األطفال تساعدھم على االستجابة ألصوات األطفال الواضحة والمستمرة
والذين يصارعون من أجل الحصول على حقوقھم .إن ھذا الكتاب يساعدنا على التحرك باتجاه تصميم العالم لكي
يتمتع فيه األطفال بمكان آمن يعيشون فيه في سالم وكرامة ،حيث يمكن أن يتعلموا وينموا كي يصبحوا أفراد
أصحاء وسعداء.
ميلون كوتھاري

األطفال والحق في السكن المالئم
المقرر الخاص للحق في السكن المالئم كمكون للحق في مستوي معيشي مالئم
لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
منسق البرنامج اإلقليمي لجنوب آسيا
شبكة حقوق األرض والسكن
التحالف الدولي للموئل
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شكر وعرفان
إن ھذا الدليل اإلرشادي حول "المصادر القانونية الدولية لألطفال والحق في السكن" ھو مشروع مشترك بين لجنة
حقوق األرض والسكن )تعرف حاليا بشبكة حقوق األرض والسكن( التابعة للتحالف الدولي للموئل ومركز "حق"
لحقوق الطفل .بدأت ھذه المبادرة من قبل لجنة حقوق األرض والسكن -التحالف الدولي للموئل منذ عدة سنوات
بالتعاون مع شركاء آخرين ولم يتم استكمالھا آنذاك .وتم إحياء عملية إصدار ھذا الكتاب مرة أخرى منذ عام
واحد ،وقد تم إعداد ھذا الكتاب لھؤالء النشطاء عبر العالم الذين يودون العمل في مجال األطفال وحقوق السكن.
إننا نتقدم بالشكر للسيد ميلون كوتھارى لدعمه الدائم ،فبالرغم من جدول أعماله المزدحم كمقرر خاص ومنسق
شبكة حقوق األرض والسكن فقد تمكن من إيجاد الوقت ليمدنا بالمعلومات ،اإلرشاد والتوجيه.
كما قدمت لنا األمانة العامة للتحالف الدولي للموئل وشبكة حقوق األرض والسكن في دلھي )والتي تم نقلھا إلى
القاھرة( العديد من المواد القانونية التي تم تضمينھا في الكتاب.
ونود أن نتقدم بالشكر إلى ريو ھادا لمشاركته معنا بأبحاثه وتجميع االستنتاجات الختامية الخاصة باإلسكان والتي
أجرتھا لجنة حقوق الطفل بناء على تقارير الدول.
ونتقدم بالشكر أيضا لألطفال والمنظمات غير الحكومية المشاركة من نيبال ،بوتان ،والھند ،لما قدموه من
معلومات والتعليقات حول الكتاب أثناء ورشة العمل الخاصة باألطفال والحق في السكن التي انعقدت في كاتاماندو
في الفترة من  23-22تشرين األول/نوفمبر .2001
كما نوجه شكر خاص لشانغون داغبتا لقيامھا بتحرير النسخة النھائية للكتاب على الرغم من ضيق الوقت .وقد
كانت مھمتھا نابعة بال شك من حب عميق لھذا العمل.
فريق عمل مركز "حق" لحقوق الطفل
اناكشى غانغولي ثوكرال
سالوني ماثور
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مقـدمــة

األطفال
وانعدام المـــأوى
لكل طفل الحق في أن يعيش بكرامة وأمن وحماية .والحق في سكن مالئم للطفل وألسرته أحد
أساسيات تحقيق ذلك .وحتى يتسنى تحقيق ذلك يجب أن يعتبر السكن أكثر من مجرد سقف فوق
رأس اإلنسان .وباإلضافة لذلك فإن السكن المالئم يعني )أيضا( الحماية من كافة المخاطر ،مكان
مناسب لكل السكان ،إمكانية الحصول على كافة الخدمات والمرافق األساسية ،والفرص االجتماعية
للجميع والفرص االقتصادية للبالغين .وإن ھذا ألمر وثيق الصلة بالحقوق المدنية ،الثقافية،
االقتصادية ،السياسية واالجتماعية لكل األطفال وأسرھم .يعد ھذا المفھوم للمنزل والمأوى
ضروريا لبقاء ونمو وتطور أي طفل.
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ال تقتص ر ظ اھرة
انعدام الم أوى عل ى
ال دول النامي ة فق ط
وإنما تتواجد بمعدل
يت راوح ب ين 1.5
إل ى  2.5ف رد ب ين

انعدام المأوى ھو مصطلح شائع االستخدام لوصف موقف انعدام وجود المأوى أو "انعدام المنزل".
ھناك ماليين األطفال في جميع أنحاء العالم يعيشون مع أسرھم في مسكن مصنوع من الكرتون أو
البالستيك ،في الممرات أو الطرق الجانبية ،اسفل الكباري وتحت األشجار وھذه الظروف التي
يحيا فيھا األفراد ليست دليال على الحرمان االقتصادي وإنما ،في كثير من األحيان ،نتيجة لظروف
اجتماعية وثقافية وسياسية يواجھونھا مثل عملية نزع ملكية تؤدي في النھاية إلى فقدان المنزل.

كل  1000ف رد ف ي

وقد يكون انعدام المأوى نتيجة لحدث واحد يؤدى إلى فقدان المنزل مثل الكوارث الطبيعية أو التي

الوالي ات المتح دة

يتسبب فيھا اإلنسان كالحرب ،العنف االجتماعي والمظاھرات وأحداث الشغب ،الصراعات

األمريكي ة وب ين 4

والنزاعات العرقية أو حتى التشريد المرتبط بالتنمية.

إل ى  12ف ي ك ل
 1000ف رد ف ي
فرنس ا ،ألماني ا،
والمملكة المتحدة.

وھناك الكثيرين الذين يعانون من ظروف معيشية سيئة أو انعدام المأوى ممن قد يتمتعوا بوجود
مأوى ،سقف يحمي رؤوسھم ،ولكنھم يعيشون في ظل ظروف غير مالئمة ،غير صحية وغير
آمنة وقد يعيشون كذلك في ظل تھديد مستمر باإلخالء .إن األطفال قد يعانون من الحياة في ظل
الخوف من العنف داخل المنزل وخارجه وقد ال يستطيعون الحصول على الخدمات األساسية مثل
المياه ،الصرف الصحي ،الخدمات التعليمية والطبية والتي تعد ضرورية للنمو الطبيعي جسديا
ومعنويا .وبعبارة أخرى فإن ھؤالء األطفال يحيون في ظل ظروف سكنية غير مالئمة وھو ما
يعد أيضا شكل من أشكال انعدام المأوى.

المنزل بـالمـكـــان الـــذي يتـــــوفــــــــر بـــــــه
قام األطفال خالل المؤتمر القومي لألطفال والموئل بوصف المنزل
الــــــــــــــدفء
الــــــــــــــدفء
يبكوا..
يلعبوا ،،يبكوا
يضحكـــوا ،،يلعبوا
حيث يستطيعون أن يأكلــــــــوا ،يضحكـــوا
1

واالرتقاء
للنمو واالرتقاء
انــه المكـــان المستقر الذي يوفر لھم الفرص للنمو

" ......ولقد زاد عدد الناس الذين يعيشون في فقر مدقع ودون مأوى مالئم زيادة لم يسبق لھا مثيل .فعدم توافر
المأوى المالئم والتشرد ھما من المحن المتعاظمة في العديد من البلدان حيث يشكالن تھديدا لمستويات الصحة
واألمن وحتى الحياة ذاتھا ......والزيادة المتسارعة في أعداد المشردين متضمنة الالجئين وغيرھم من الذين ھم
بحاجة إلى الحماية الدولية والمشردين داخليا من جراء الكوارث الطبيعية التي من صنع اإلنسان في العديد من
المناطق العالم تؤدى إلى تفاقم أزمة المأوى وتبرز الحاجة إلى التوصل إلى حل عاجل للمشكلة على أساس دائم"
)جدول أعمال الموئل ،الفقرة  11و(12

2

كيف يمكن ضمان ھذا الحق األساسي للطفل في عالم يعيش ما يتراوح بين  5/1و 4/1سكانه في فقر مطلق؟
إضافة إلى ذلك فھناك  600مليون شخص يعيشون في منازل تھدد صحتھم بل وحياتھم كما يوجد  100مليون
شخص يعيشون بال مأوى على اإلطالق إلى جانب العديد الذين اضطروا للحياة في ظروف غير مستقرة وغير
آمنة وذلك في سياق عودة عمليات اإلخالء القسري الناتجة عن تملك األراضي أو الحروب والصراعات السياسية
)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  .3(1997كذلك فإن األطفال ھم أكثر الفئات المتضررة من جراء ذلك حيث يعيش
ما يزيد عن  70-30مليون طفل حول العالم في الشوارع .ففي الھند يعيش ما يقرب من  11مليون طفل في
الشوارع منھم  420.000طفل يعيشون في المدن المتروبولية الستة بالدولة ،وفي البرازيل يعيش ما يزيد عن
 200.000طفل بالشوارع في حين يعيش  600.000طفل بموسكو بالشوارع )بيانات الحكومة الھندية عام
 41997وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .(1997 5وإلى جانب ذلك فھناك العديد من األطفال الذين يعانون من

" 1المؤتمر الوطني حول األطفال والموئل :كلمة"  PLANالدولية و UNICEFو  ) YUVAنيودلھى.(1995 :
 2جدول أعمال الموئل ،مؤتمر األمم المتحدة حول المستوطنات البشرية :الموئل ،IIاسطنبول ،تركيا  3-14،حزيران/يونيو .1996
 3برنامج األمم المتحدة النمائي ،تقرير التنمية البشرية ) ،1997نيويورك.(1997، UNDP:
 4وزارة تنمية الموارد البشرية ،حكومة الھند ،خمسون عاما من تنمية األطفال .التحديات المستقبلية .إدارة تنمية المرأة والطفل14 ،
تشرين األول/نوفمبر .1997
 5برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية البشرية.1997 ،
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األضرار البدنية والذھنية والعجز من جراء عمليات اإلخالء والطرد التي تتم تحت مسمى "التنمية" أو نتيجة
للنزاعات السياسية والنزاعات المسلحة.
يعد االفتقار إلى السكن المالئم واحداً من االنتھاكات الجسيمة التي يتعرض لھا األطفال على مستوى العالم ويعد
ھذا األمر خطيراً حيث أن الحق في سكن مالئم يرتبط بالعديد من الحقوق األخرى.
وعادة ما يرتبط السكن الفقير بظروف صحية ومائية فقيرة ويعرض كل من ھذين العاملين األشخاص لإلصابة
باألمراض .وھناك فقط ما يقرب من  %40من سكان الدول النامية يتمتعون بالمرافق الصحية السليمة وتتراوح
ھذه النسبة بين  %32في جنوب آسيا إلى  %68في أمريكا الالتينية والكاريبي .ويعني ھذا وجود ما يزيد عن
 2.5بليون شخص بالدول النامية ال يتمتعون بالمرافق الصحية السليمة .ومن ثم فال عجب أن تتوفى نسبة كبيرة
من األطفال بھذه الدول نتيجة اإلصابة بأكثر األمراض الطفيلية المعدية مثل اإلسھال والحصبة والمالريا والسل
6

)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .(1997

 6المرجع السابق.

دليل إرشادي حول
األطفال
وحقوق السكن
ما الھدف من ھذا الدليل؟
يناضل العديد من األفراد والجماعات حول العالم من أجل الحصول على حقوق السكن المالئم ،وال تتناول كل
الجماعات المھتمة بحقوق الطفل قضية حقوق السكن ،ففي حين تتقدم بعضھا بعريضة أو التماس للحكومات على
المستوى المحلي والقومي فإن العديد منھا يستغل المنتديات والمحافل الدولية لحقوق اإلنسان للفت االنتباه لقضية
انتھاك حقوق السكن .غير أن األشخاص أصبحوا بحاجة متزايدة الستخدام إطار قانون الدولي واألعراف الدولية
للمطالبة بھذه الحقوق ،ولكنھم ليسوا على دراية دائمة باآلليات والقنوات المتاحة للمطالبة بتلك الحقوق .وال يزال
ھناك العديد من الذين لم يدركوا بعد أھمية ھذه الصكوك القانونية لتحقيق ھدفھم إذ أن الصكوك القانونية الدولية
لحقوق اإلنسان قد تكون آداه فعالة لتطوير وحماية حقوق اإلنسان.
ويلقي ھذا الدليل اإلرشادي الضوء على أجھزة األمم المتحدة كما يقترح عدد من الوسائل التي يمكن لألفراد
والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الشعبية من خاللھا المشاركة في إعداد التقارير لألمم المتحدة ومراقبة
األوضاع المحلية فيما يتعلق باإلسكان واألطفال.
ال بد من تناول األمور المتعلقة بالحق في السكن على كل من الصعيدين المحلي والدولي حيث يتعين على كل
دولة تحقيق االتساق بين القوانين التي تسنھا والسياسات والبرامج التي تصوغھا من جانب وبين التزاماتھا الدولية
من جانب آخر .ومن ثم فإن اإللمام بالمصادر القانونية الدولية يعد مفيداً للنشطاء العاملين بھذا المجال .ويتمثل
الھدف من ھذا الدليل في تقديم رؤية أساسية حول القوانين واآلليات الدولية حول حقوق السكن المتعلقة بالطفل كما
يقترح عدد من االستراتيجيات للمجموعات واألفراد المھتمين باألطفال وقضايا السكن يمكن من خاللھا تنمية ھذه
الحقوق وحمايتھا.
ولتيسير عملية التنفيذ يقدم ھذا الدليل دليالً للخطوط الرئيسية التي تستطيع المنظمات غير الحكومية من خاللھا
إعداد التقارير حول الحق في السكن في إطار مختلف المواثيق الدولية ،كما يتضمن الدليل أيضا ً تعريف لمختلف
المصطلحات الخاصة باألمم المتحدة .فمن المفترض أنه إذا أصبح الناس على علم باآلليات والحقوق القانونية
فبإمكانھم اتخاذ الخطوة التالية للكفاح من أجل تحقيقھا سواء فرديا ً أو جماعيا ً ومن ثم يدعم ھذا األمر من األنشطة
المتعلقة بالدفاع عن القضية داخل الدولة.

"عندي بيت لكنه يحتاج إلى منزل للعيش به".
طفل فلسطيني بأحد مخيمات الالجئين
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"لقد ماتت شقيقتاي الرضيعتان لعدم وجود مستشفى قريب وأخشى أن يتكرر األمر مع
شقيقي األصغر".
الجئ أفغاني يبلغ من العمر  13عام

"نحن خائفون من أن نتعرض لإلخالء مرة أخرى وسوف تستمر معاناة أبنائنا في
المستقبل .وحتى اليوم فھم يمرون بصدمة عصبية في كل مرة يسمعون فيھا أصوات
السيارات تقترب .إن تعرضنا لإلخالء القسري من ھذه المنطقة لن يترك لنا خياراً سوى
أن ننضم إلى مشردي ريو"...
أحد القادة االجتماعيين الذين يواجھون اإلخالء في البرازيل

"نحن نعيش في بيوت من الطين جدرانھا متداعية وأسقفھا مترشحة ونتعرض للبرد
والمطر والرياح .نتمنى أن نعيش بمنطقة بھا مساحة للعب ،بمنطقة ال نشم فيھا
الرائحة الكريھة للمصارف المفتوحة ،وال نرغب في العيش بالقرب من المجازر حيث
تسقط مخلفاتھا على مبانينا ومنازلنا"...
أطفال يعيشون بأحد المستوطنات العشوائية بكينيا

"أنني أعيش بشوارع العاصمة الكبرى باريس".
طفل يعيش في الشارع

األطفال والحق في السكن المالئم
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ينقسم ھذا الدليل اإلرشادي إلى ثالثة أقسام:
حقوق السكن واألطفال:
يتناول ھذا القسم تعريف السكن وكيفية إرساء فھم حق الطفل في السكن وكيف ينتھك ھذا الحق ،كما يتعرض
ھذا القسم لھذه الشريحة من األطفال األكثر استضعافا ً وحرمانا ً.

اآلليات القانونية الدولية:
تعد اآلليات القانونية الدولية وسيلة فعالة لتطوير حقوق السكن المتعلقة بالطفل :يقدم ھذا القسم بعض المعلومات
حول االتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت/صدقت عليھا الدول فيما يتعلق بالسكن وحقوق الطفل.

استخدام نظام األمم المتحدة:
يقدم ھذا القسم صورة كلية حول كيف يمكن أن تصبح القوانين الدولية أداة فعالة تستخدمھا الجماعات المختلفة
العاملة بحقوق السكن المتعلقة بالطفل ،كما يقترح عدد من الوسائل التي يمكن من خاللھا لألفراد والمنظمات غير
الحكومية المشاركة في عملية إعداد التقارير لألمم المتحدة حول أوضاع حقوق السكن المتعلقة بالطفل في بالدھم.

من ھو مستخدم ھذا الدليل؟
لقد صمم ھذا الدليل اإلرشادي ليفيد ھؤالء العاملين بمجال األطفال وحقوق السكن بمن في ذلك:


العاملون بقضايا حقوق الطفل ولديھم الرغبة في تناول قضية حقوق السكن.



النشطاء بمجال حقوق السكن وقضايا حقوق األرض والتشرد ولديھم الرغبة في تناول حقوق الطفل
واحتياجاته.



صانعو السياسات والمسئولون الحكوميون ذوي الصلة بتصميم وتطبيق البرامج المتعلقة بحقوق السكن
واألطفال.



األفراد المھتمون بھذه القضايا مثل المحامين واألكاديميين والباحثين.

القسم
األول

حقوق السكن وحقوق األطفال

الحق فــي
سكن مالئم
منذ إصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في عام  71948تم االعتراف بالحق في سكن مالئم
كحق منفصل وكأحد المكونات الھامة للحق في مستوى معيشي مناسب .ومنذ ذلك الحين تم
االعتراف بالسكن على نطاق واسع كأحد عناصر حقوق اإلنسان الرئيسية المكفولة لكل البشر
من خالل ما جاء بمختلف االتفاقيات الدولية.

 7تم تبنيه بواسطة قرار الجمعية العامة رقم A (III) 217الصادر في  10كانون األول /ديسمبر .1948
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وفقا ً للمادة  (1) 25من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان " 81948لكل فرد الحق في مستوى من المعيشة كاف
للمحافظة على الصحة والرفاھية له وألسرته ،ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك
الخدمات االجتماعية الالزمة .وله الحق في تأمين معيشته في حاالت البطالة والمرض والعجز والترمل
والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته" .



ھل يكفي وجود سقف فوق رأس السكان لضمان أمنھم وكرامتھم؟

ھل السكن ھو مجرد
سقف فوق رأس
السكان؟
السكان في إطار من الكرامة؟


ما ھي الشروط الواجب توافرھا في المأوى وبنيته األساسية حتى يعيش



ھل تتوافر ھذه الشروط؟

لقد أدرك كل من الجماعات والنشطاء المھتمين بتحسين أوضاع السكن الحاجة إلى اإلجابة على ھذه األسئلة كجزء
متكامل من الحق في السكن.
إن الحق في سكن مالئم قد تم توضيحه والتأكيد عليه وفق ما جاء بالجزء الثالث من المادة  (1) 11من العھد
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عام  91976حيث تنص المادة على ما يلي:

" تقر الدول األطراف في ھذا العھد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته ،يوفر ما يفي
بحاجتھم من الغذاء والكساء والمأوى ،وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية .وتتعھد الدول
األطراف باتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ ھذا الحق ،معترفة في ھذا الصدد باألھمية األساسية للتعاون الدولي
القائم على االرتضاء الحر".
وقد أصدرت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في اجتماعھا السادس عشر عام 1991
تعليقا ً عاما ً مفصالً وھو التعليق العام رقم  4حول الحق في سكن مالئم والذي تضمن شرحا ً تفصيليا ً وافيا ً عن
مفھوم السكن كما أرسى عالقة متبادلة بين الحق في السكن وغيره من الحقوق.
 8المرجع السابق
 9العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) .(CESCRتم تبنيه وفتح باب التوقيع ،التصديق واإلضافة عن
طريق الجمعية العامة رقم) 220 A(XXIالصادر في  16كانون األول /ديسمبر  .1996ودخلت حيز التنفيذ في  3آذار/مارس
 1976تبعا للنص رقم .27
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ووفق ما جاء بالتعليق " فإن حق اإلنسان في السكن المالئم ،ناتج عن حقه في الحصول على مستوى معيشي
مناسب ،يتسم بأھمية أساسية في التمتع بكل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية".

10

أكدت اللجنة بوضوح "أن الحق في المسكن المالئم ينطبق على جميع الناس .وفي حين أن اإلشارة إلى "له
وألسرته" تعبر عن افتراضات فيما يتعلق بأدوار الجنسين وأنماط النشاط االقتصادي التي كانت مقبولة عموما في
عام  1966عندما تم اعتماد العھد الدولي ،فإنه ال يمكن قراءة ھذه العبارة اليوم باعتبارھا تعني فرض أي قيود
على انطباق الحق على أفراد أو على أسر معيشية تعيلھا نساء أو على جماعات أخرى من ھذا القبيل .وھكذا ،فإن
فكرة "األسرة" يجب فھمھا بالمعنى الواسع .ويضاف إلى ذلك أن من حق األفراد ،وكذلك األسر ،الحصول على
مسكن مالئم بغض النظر عن السن أو الوضع االقتصادي أو االنتساب إلى جماعة أو غيرھا أو المركز
االجتماعي وعوامل أخرى من ھذا القبيل .وبصفة خاصة ،يجب أال يخضع التمتع بھذا الحق ،وفقا للمادة (2)2
من العھد ،ألي شكل من أشكال التمييز".

11

"وفي رأي اللجنة أن الحق في السكن ينبغي أال يفسر تفسيرا ضيقا أو تحديداً يجعله مساويا ،على سبيل المثال
للمأوى والذي يتوفر للمرء بمجرد وجود سقف فوق رأسه ،أو يعتبر المأوى على وجه الحصر سلعة .بل ينبغي
النظر إلى ھذا الحق باعتباره حق المرء في أن يعيش في مكان ما في أمن وسالم وكرامة".

12

" وفي حين أن الكفاية تحددھا جزئيا عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية ومناخية وإيكولوجية وغيرھا من
العوامل ،فإن اللجنة تعتقد أن من الممكن مع ذلك تحديد بعض جوانب ھذا الحق التي يجب أن تؤخذ في االعتبار
لھذه الغاية في أي سياق معين .وھذه الجوانب تشمل ما يلي" متضمنا ً ذلك:

 10الحق في السكن المالئم .المادة رقم  CESR .91/12/13 :(1)11التعليق العام رقم  ) 4الفقرة .(1
 11المرجع السابق )الفقرة .(6
 12المرجع السابق )الفقرة .(7
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الضمان القانوني لشغل المسكن.
متضمنا ً ذلك الحماية القانونية ضد عمليات اإلخالء القسري.



القدرة على تحمل التكلفة.



إتاحة إمكانية الحصول على السكن.



الموقع



السكن المالئم من الناحية الثقافية.

13

"وبصرف النظر عن حالة التنمية ألي من البلدان ،فإن ھناك خطوات معينة يجب اتخاذھا على الفور .وكما ھو مسلم به
في االستراتيجية العالمية للمأوى وفي غيرھا من التحليالت الدولية ،فإن العديد من التدابير الالزمة لتعزيز الحق في
السكن ال تتطلب سوى امتناع الحكومات عن انتھاج ممارسات معينة".

14

وتدرك اللجنة أن ھناك عوامل خارجية يمكن أن تؤثر على الحق في التحسين المستمر ألحوال المعيشة ،وأن

األحوال المعيشية اإلجمالية في العديد من الدول األطـراف قـد تر ّدت خالل الثمانينـات .ومع ذلك" ،تظل
االلتزامات المبينة في العھد واجبة التطبيق ولربما تتسم بقدر أكبر من األھمية خالل أوقات االنكماش
االقتصادي".

15

"كما أوضحت اللجنة أن تدھور الظروف المعيش ية والس كنية بس بب السياس ات والق رارات التش ريعية الت ي تتخ ذھا
الدول أمرا ال يتماشى مع التزامات العھد الدولي .كما اعتبرت تبني اس تراتيجية وطني ة لإلس كان خط وة ھام ة لح ل
المشكلة".

16

ھذا وإبان مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي انعقد في اسطنبول بتركيا عام  171996أقرت اللجنة
الدولية بازدياد المطالبة الطبيعية بالحق في سكن مالئم حيث عززت الدول من التزامات الحكومات دون استثناء
فيما يتعلق بقطاع اإلسكان ويدل على ذلك قيام تلك الحكومات بإنشاء وزارات وأجھزة مختصة باإلسكان وكذلك
تخصيص الموارد لھذا القطاع ورسم السياسات ووضع البرامج والمشروعات من أجله .كما صرحت الجماعة
الدولية بأن الحق في سكن مالئم إنما يتطلب جھوداً مشتركة بين كل من األجھزة الحكومية والمجتمعات والسلطات
المحلية والمنظمات واألجھزة الشريكة على مستوى المجتمع الدولي حيث انعكس كل ذلك في إعالن اسطنبول وجدول
18

أعمال الموئل عام .1996

 13المرجع السابق )الفقرة .(8
 14المرجع السابق )الفقرة .(10
 15المرجع السابق )الفقرة .(11
 16المرجع السابق )الفقرة .(12
 17إعالن اسطنبول وجدول أعمال الموئل .مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية :الموئل  .IIاسطنبول،تركيا 4-3 .حزيران /يونيو .1996
 18المرجع السابق.
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األطفال والحق في السكن المالئم

"المأوى المالئم يعني أكثر من أن يظلل المرء سقف فوقه ،فھو يعني أيضا توفر الخصوصية الكافية والحيز
الكافي وسھولة الوصول إليه ،واألمن الكافي ،بما في ذلك ضمان الحيازة وثبات بناء المأوى ومتانته ،واإلنارة
والتدفئة والتھوية المناسبة ،والمرافق األساسية المالئمة مثل إمدادات المياه والمرافق الصحية ومرافق إدارة
النفايات ،والجودة البيئية المالئمة والعوامل المتصلة بالصحة ،والموقع المالئم الذي يسھل الوصول إليه فيما يتعلق
بالعمل والمرافق األساسية :وينبغي تحديد مدى الكفاية باالشتراك مع السكان المعنيين ،مع مراعاة إمكانيات التنمية
التدريجية) " ،جدول أعمال الموئل ،الفقرة (60

19

واعترافا بأھمية الحق في السكن المالئم فقد تبنت لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة قراراً يدعو إلى تعيين مقرراً
خاصا ً للحق في سكن مالئم،

20

وفي تقريره األول للجنة حقوق اإلنسان عام  21 2001اقترح السيد ميلون

كوتھاري المقرر الخاص للحق في سكن مالئم تعريفا ً شامالً بناء على ما أسفرت عنه أعمال كل من الحملة
القومية لحقوق السكن بالھند والتحالف الدولي للموئل واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
باألمم المتحدة.

"حق اإلنسان في سكن مالئم ھو حق لكل امرأة ورجل وشاب وطفل في الحصول على واالحتفاظ ببيت ومجتمع
آمنين حتى يعيش في سالم وكرامة"

وكما ھو واضح فإن الحق في سكن مالئم ال يقتصر فقط على الھيكل المادي للمنزل وإنما ھو مفھوم شامل
يتضمن كل من األبعاد الثقافية والتاريخية ،االجتماعية ،االقتصادية ،السياسية ،القانونية ،المادية واإلقليمية للسكن
وللبيئة ككل.

 19لقرار  9/2000إن المقرر الخاص ھو آلية إضافية ذات ھدف محوري يتركز في عمال حقوق اإلنسان الدولية بمزيد من الفعالية،
مراقبة المعايير الدولية لحقوق اإلنسان العالمية والتعامل مع أكثر انتھاكات حقوق اإلنسان خطورة.
 20القرار  .9/2000إن المقرر الخاص ھو آلية إضافية ذات ھدف محوري يتركز في عمال حقوق اإلنسان الدولية بمزيد من الفعالية،
مراقبة المعايير الدولية لحقوق اإلنسان العالمية والتعامل مع أكثر انتھاكات حقوق اإلنسان خطورة.
 21لجنة حقوق اإلنسان .الجلسة السابعة والخمسون التقرير المبدئي للمقرر الخاص بالحق في السكن المالئم تنفيذا لقرار اللجنة 9/2000
).(E/CN.4/2001/51

حقوق السكن
و حقوق األطفال
الربط بين المفھومين
إن حقوق الطفل ھي حقوق اإلنسان ،واعترافا من الجمعية العامة لألمم المتحدة بما تتعرض له ھذه الحقوق من
انتھاكات في المجتمع فقد أصدرت اتفاقية حقوق الطفل في العام  221989حيث عززت ھذه االتفاقية حق كل
طفل في البقاء والتنمية والحماية .إن ھذا األمر يرتبط جوھريا ً بحق الطفل في سكن مالئم حيث ينمو الطفل
بصورة صحية ويشعر بالحماية واألمان .وتوضح المادة  18من االتفاقية المذكورة المسئوليات والحقوق
والواجبات الواقعة على كل من الوالدين وغيرھم من األشخاص المسئولين قانونيا ً عن األطفال.

23

إن إعمال حقوق السكن يتكامل مع إعمال العديد من الحقوق األساسية األخرى للطفل مثل الحق في الصحة
والتعليم والمشاركة داخل المجتمع ،كذلك الحق في التنمية البدنية والذھنية والحق في األمان ،بل إن الحق في
الحياة يرتبط مباشرة بالبيئة التي يعيش بھا الطفل .ويكتسب السكن المالئم أھمية خاصة بالنسبة للطفل حيث يرتبط
بالبيئة التي ينمو في إطارھا وبالظروف المعيشية التي يتعين عليه مواجھتھا .من ثم فإن ھوية الطفل وثقته بنفسه
تعتمد أساسا ً على تمتعه بمكان آمن يمكنه العيش به في إطار من السالم والكرامة.

وفي ھذا الخصوص أشار القاضي راجن دار ساتش ار المق رر الخ اص للح ق ف ي الس كن المالئ م وال ذي عينت ه لمن ع
التمييز وحماية األقليات في ورقة العمل األولى 24التي تقدم بھ ا أن ه ف ي ظ ل الظ روف الس كنية غي ر المالئم ة ف إن
احتمال وفاة األطفال قبل الخامسة من العمر يعادل من أربعين إلى خمسين مرة احتمال وفاة ھ ؤالء ال ذين يعيش ون
في ظروف سكنية مالئمة .كما أكد المقرر الخاص أن ك ل م ن البق اء والتمت ع بالص حة والظ روف البيئي ة المالئم ة
والسكن ال يمكن فصلھم أو تقسيمھم ،ومن ثم فمن الضروري النظر إلى حقوق السكن في اإلطار األع م و األش مل
الذي يتجاوز النظرة التقليدية للسكن وھي وجود أربعة جدران وسقف يعيش أسفله األشخاص.

 22اتفاقية حقوق الطفل التي تبنتھا الجمعية العامة لألمم المتحدة في العشرين من تشرين األول /نوفمبر .1989
 23المرجع السابق.
E/CN.4/Sub.2/1992/15 24
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شيماء عاطف خطاب )مصر(.

30

اتـفــاقـيــة حـقــوق الـطـفــل
الديباجة

"األسرة ،باعتبارھا الوحدة األساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاھية

جميع أفرادھا وبخاصة األطفال ،ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة الالزمتين

لتتمكن من االضطالع الكامل بمسؤولياتھا داخل المجتمع"،

والطفل ،كي تترعرع شخصيته ترعرعا كامال ومتناسقا ،ينبغي أن ينشأ في

بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاھم،

وإذ تأخذ في االعتبار أھمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية

لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا

25

في سبيل إعمال
اتفاقية حقوق الطفل
من المعترف به على نطاق واسع أن األسرة التي ينشأ بھا األطفال ھي البيئة المثلى لحماية

في مؤتمر األمم
وتنمية رفاھيتھم.
المتحدة للمستوطنات
أن االفتقار إلى السكن المناسب يمثل عائقا ً خطيراً لحياة األسر وقدرتھا على تنشئة ورعاية

البشرية )الموئل
أطفالھا.
الثاني(  1996تم
عقد اجتماع للخبراء
من أجل الحفاظ على البقاء يجب أن تضمن األسر فرص كسب الرزق بشكل ال يؤثر سلبا ً

متنوعة
ضم مجموعة
على الحياة العائلية.
على مستوى األسرة:

 25اتفاقية حقوق الطفل التي تبنتھا الجمعية العامة لألمم المتحدة في العشرين من تشرين األول /نوفمبر .1989ك 2-1 ،فبراير 1996

األطفال والحق في السكن المالئم
من المسئولين على
المستوى الدولي
والممارسين
والباحثين والنشطاء
عام  1996لتوضيح
المتطلبات الضرورية
لمواجھة احتياجات
الطفل السكنية .ھذا
ومن خالل "إعالن
حقوق الطفل
والموئل" خلص
المشاركون إلى بعض
الشروط الضرورية
إلعمال حقوق الطفل
26
المتعلقة بالسكن
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ھناك التزام على الدول يتمثل في مساعدة األسر بشتى الصور في توفير منازل آمنة وسالمة

وصحية ومن ثم حماية حقوق األطفال.
حينما ال يتوفر لألطفال الحياة في مناخ عائلي صحي فيجب العمل ھنا على دعم الدور الذي يلعبه
مختلف األطراف في تنشئة الطفل وعليه يتعين على الدولة توفير الحماية الكاملة والمساعدة لألطفال
الذين يعيشون بال مأوى ودون عائل.
على مستوى البيئة المحلية :


تبدأ حاجة الطفل لبيئة آمنة وسالمة وصحية منذ مرحلة ما قبل الوالدة.

 ويتضمن المنزل الصحي وجود مصدراً آمنا ً وكاف للمياه ،وكذلك مرافق صحية سليمة وأساليب
للتخلص من المخلفات وتوفير الحماية من مخاطر الطريق وغيرھا من المھددات األخرى .كما
يتضمن الحماية من التلوث واإلشعاع والضوضاء والزحام المفرط.
 كما يجب على بيئة المنزل أن توفر الرعاية للطفل وتلبي احتياجاته األساسية بدنيا ً واجتماعيا ً
ونفسيا ً.
 ويجب أن يتمتع األطفال من الجنسين بفرص وتحديات متساوية للعب والتعلم وذلك في المنزل
وفي البيئة المحيطة به مباشرة.
يجب أن يولى اھتماما ً خاصا ً باألطفال المعاقين وغيرھم من الفئات المستضعفة من حيث تلبية
احتياجاتھم المرتبطة بالمنزل.

على مستوى المنطقة والمجتمع:
تتضمن البيئة المساندة لألطفال وجود مجتمعات صحية تتمتع بالسالم وتخلو من الجريمة حيث يعد ھذا األمر
حيويا ً لتحقيق العدالة االجتماعية والمساواة بين الجنسين والمشاركة في الحياة االجتماعية.


ويجب النظر إلى مرحلتي الطفولة والمراھقة باعتبارھما مراحل فريدة ذات تأثير بالغ في التطور الثقافي
لإلنسان ومن ثم فھما تتطلبان احترام المجتمع وتفھمه .ومن ھنا فيجب أال يتم استبعاد أطفال الشوارع وغيرھم
من الفئات المستضعفة داخل مجتمعاتھم.



عال من الخدمات الصحية والتعليمية ورعاية الطفل داخل المجتمع وتمكين كافة
كما يجب توفير مستوى
ٍ
األفراد من الحصول عليھا.



أنه من األمور الحيوية توفير بيئة آمنة وسالمة وواقية لألطفال يمكنھم من خاللھا اللعب والمشاركة واكتساب
المعرفة عن عالمھم الطبيعي واالجتماعي كذلك يحتاج المراھقون إلى مكان يجتمعون به ويشعرون
باالستقاللية واالنتماء.



أن األطفال لديھم احتياج خاص للمستوطنات البشرية الدائمة والتي تساعدھم على حياة مستمرة وتلبي
احتياجاتھم واحتياجات األجيال القادمة .فھم يحتاجون إلى الفرص للمشاركة والمساھمة في المستقبل المدني
المستدام.

 26حقوق األطفال والموئل :السكن ،الجوار ،االستقرار ،يونيسف ،برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية /الموئل ،مجموعة البحث
الخاص ببيئة األطفال ،نيويورك 2-1 ،فبراير .1996
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إن السكن المالئم يتضمن وجود األمن القانوني للحيازة والحماية ضد عمليات اإلخالء القسري والطرد وتوافر
الخدمات والمواد والمرافق والھياكل األساسية .كما يشتمل أيضا ً المفھوم على القدرة على تحمل التكلفة
والصالحية للسكن وإتاحة إمكانية الحصول عليه.

ويجب االعتراف بأن المأوى المالئم ھو مكون ھام من مكونات الرعاية والمساعدة الخاصتين
اللتين تعدان حقا من حقوق األطفال وأسرھم ،وكذلك األطفال الذين يعيشون خارج أسرھم أو
بدونھا ،ويجب إعطاء اعتبار خاص الحتياجات األطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة ".جدول
أعمال الموئل)1996 ،الفقرة (94

27

مركز "حق" لحقوق الطفل.

لماذا تعد حقوق السكن ھامة لألطفال ؟

يشكل األطفال نصف سكان العالم

يونيوعن
بالمدن
يعيشون
اسطنبول،الذين
األطفال
للمستوطناتأن
المتحدة(2010-
ألمم2000
الحالي )
أعمال العقد
وجدولخالل
المتوقع
 27اعالن من
حزيران/
تركيا 14 -3
عدد.(II
يزيدالموئل
البشرية )
الموئل .مؤتمر ا
اسطنبول
.1996

المناطق الريفية ويتوقع أن يعاني معظم ھؤالء األطفال من الفقر الشديد.

تعد مرحلة الطفولة أكثر المراحل تشكيالً لحياة اإلنسان وأكثر المراحل تعرضا ً للتأثر بشتى العوامل

األطفال والحق في السكن المالئم
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انتھاك حق الطفل في سكن مالئم
يتعرض األفراد والمجتمعات حول العالم النتھاك حقوقھم في السكن المالئم نتيجة للظروف االجتماعية
واالقتصادية حيث نجد أن ظاھرتي الفقر والتشرد مرتبطتين ببعضھما البعض .وفي ذات الوقت فھناك تدخل
حكومي تحت مسمى التنمية ينتج عنه عمليات اإلخالء القسري والطرد ومن ثم يؤدي ھذا إلى انتھاك حقوق
السكن.
على جانب آخر تؤدي الكوارث الطبيعية إلى تدمير المنازل والموئل ومن ثم ينتج عنھا ظاھرة التشرد .ھذا
وتحدث انتھاكات حقوق السكن حين تعيش األسر واألطفال في المناطق المعرضة لتلك الكوارث مثل مناطق
الزالزل أو السيول أو الجفاف أو البراكين ،وفي ھذه الظروف تعيش األسر في منازل مؤقتة وفي جو من عدم
االستقرار حيث من الممكن أن تضطر إلى مغادرة منازلھا إلى أماكن أخرى آمنة في حالة الطوارئ .وفي
السنوات األخيرة شكلت الحروب واألزمات السياسية إلى جانب الصراعات اإلثنية واإلقليمية أحد أھم أسباب
انتھاكات حقوق السكن حول العالم حيث تؤدي جميعھا إلى طرد السكان وتعريضھم لإلخالء القسري.
وتعد عمليات اإلخالء القسري واحدة من االنتھاكات الخطيرة لحقوق السكن ،وانطالقا ً من إدراك اللجنة المعنية
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باألمم المتحدة لھذا األمر ،فقد أصدرت اللجنة في اجتماعھا السادس
عشر في  1997التعليق العام رقم  7والمعنون "الحق في السكن المالئم ،حاالت إخالء المساكن" حيث أشارت
اللجنة أن األطفال ھم أكثر الفئات المستضعفة والمعرضة للتأثر بھذا األمر.

" إن النس اء واألطف ال والش باب والمس نين والش عوب األص لية واألقلي ات اإلثني ة وغيرھ ا ،وس ائر الض عفاء م ن أف راد
وجماعات ،يعانون جميعا ً بش كل غي ر متك افئ م ن ممارس ة اإلخ الء ب اإلكراه .والنس اء ف ي الفئ ات كاف ة ض عيفات بوج ه
خاص نظرا للتمييز القانوني وغيره من أشكال التمييز التي كثيرا ما تمارس ضدھن فيما يتعلق بحقوق الملكي ة )بم ا فيھ ا
ملكية البيوت( أو حقوق حيازة الممتلكات أو المأوى ،ونظرا
◌ً لتعرضھن بوجه خاص ألفعال العنف واإلساءة الجنسية عن دما يُص بحن ب ال م أوى .إن أحك ام ع دم التميي ز الت ي
تتضمنھا المادتان  2-2و 3من العھد تفرض على الحكوم ات التزام ا ً إض افيا ً ب أن تكف ل ،ف ي ح ال ح دوث عملي ات
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إخالء ،اتخ اذ ت دابير مناس بة لض مان ع دم انط واء ذل ك عل ى أي ش كل م ن أش كال التميي ز ".التعلي ق الع ام رق م ،7
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طفل من عشوائية "عاوتمبوري" )نيودلھي(.

أوضح التقرير السنوي الصادر عن في ذروة االتجاه نحو العولمة والموجات التحررية نفذت العديد من دول العالم
منظمة اليونيسيف تحت عنوان
"حالة األطفال في العالم برامج اإلصالح االقتصادي و التكيف الھيكلي وبالطبع فقد توزعت األعباء
29
 "1997ھذا األمر بشكل صريح الناتجة عن ھذه البرامج بشكل غير متناسب ووقع الجانب األكبر منھا على
كما يلي:
"أن ھذه اإلصالحات االقتصادية الفقراء وال سيما األطفال .حيث أثرت ھذه البرامج على موضوع السكن بصورة
الجارفة والتي تھدف إلى توجيه مباشرة وغير مباشرة في بعض األحيان.

 28اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .التعليق العام رقم  (1997) 7الحق في السكن المالئم )المادة  11من العھد
الدولي(  :اإلخالء القسري  20 ،E/C.12/1997/4أيار/مايو  ،1997الفقرة .1
 29اليونيسيف ،حالة األطفال في العالم  ،1997ص.28

األطفال والحق في السكن المالئم
الدول نحو متطلبات االقتصاد
العالمي وتشجيع الصادرات وتوفير
الحوافز لالستثمار األجنبي قد أدت
إلى تخفيض اإلنفاق الحكومي
بشكل كبير .وانعكس ھذا التخفيض
على قطاعات الصحة والتعليم
والخدمات المتعلقة بالغذاء والدعم
االجتماعي والخدمات االجتماعية،
ويعد الفقراء ھم األكثر احتياجا ً لكل
ذلك .إن تجربة الدول التي بدأت
بتنفيذ تلك البرامج أوالً تبرھن على
أن التكلفة الحقيقية لبرامج التكيف
إنما تتوزع بشكل غير متناسب
على الفقراء وأبنائھم في المقام
األول ،كما تنعكس أيضا ً على
ارتفاع معدل عمالة األطفال"...

36

ھذا وقد تمثل التأثير المباشر لتلك البرامج في خفض النفقات العامة على
القطاعات االجتماعية مثل الصحة والتعليم والتغذية وغير ذلك من الخدمات
االجتماعية .وبالمثل فقد أدى ارتفاع أسعار األغذية وغيرھا من الخدمات إلى
خلق أعباء ال تنتھي فيما يتعلق بالسكن والخدمات المدنية مثل المياه والمرافق
الصحية التي تأثرت مباشرة من جراء ذلك.
وعلى جانب آخر فقد أثرت التغيرات على مستوى االقتصاد الكلي مثل معدالت
النمو ومعدالت البطالة واألجور الحقيقية وتوزيع الدخل ومعدالت الفقر على
األطفال بشكل غير مباشر ،حيث أثرت على ظروف معيشة األسر والموارد
المتاحة لھم .ھذا وكان التأثير على قطاع اإلسكان تأثيراً خطيراً وخاصة فيما
يتعلق بحصول الفئات األكثر فقراً على سكن مالئم.

غني الحلبي )لبنان(.

إن االستضعاف والحرمان غالبا ما ينجمان عن التھميش واالستبعاد من المجاالت االجتماعية واالقتصادية األساسية
وعمليات صنع القرار وعن عدم الحصول على الموارد والفرص على قدم المساواة .وإذا ما أريد الحد من ھذا
الضعف وھذا الحرمان ،فثمة حاجة إلى تحسين وكفالة حصول أولئك الذين ينتمون للجماعات الضعيفة والمحرومة
على المأوى والتمويل والمرافق األساسية والخدمات االجتماعية األساسية وشبكات األمان وعمليات صنع القرار في
بيئات وطنية ودولية مواتية .ومن المفھوم انه ليس جميع الذين ينتمون إلى الجماعات الضعيفة المحرومة يعانون من
الضعف والحرمان في جميع األوقات .فالضعف والحرمان ھما أساسا ً نتيجة الظروف ال نتيجة لخصائص متأصلة.
ومع التسليم بان الضعف والحرمان يتأثران بجملة أمور منھا الظروف في قطاع اإلسكان ومدى توافر وإنفاذ فعالية
الحماية القانونية التي تضمن الحصول على الموارد والفرص على قدم المساواة ،فإنه من المرجح أن يكون بعض
أعضاء جماعات معينة ضعفاء وأن يعانوا من الحرمان فيما يتعلق بظروف المأوى والمستوطنات البشرية.
ويتعرض أولئك الذين ينتمون إلى الجماعات الضعيفة والمحرومة للخطر بوجه خاص عندما ال يتوافر أمامھم
ضمان الحيازة العقارية أو ال تكون لديھم الخدمات األساسية أو عندما يواجھون آثارا بيئية وصحية معاكسة على
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نحو غير متناسب أو بسبب تعرضھم لالستبعاد ،بقصد أو دون قصد ،من سوق وخدمات اإلسكان " .جدول أعمال
الموئل  ،4الفقرة .93

30

ويعد األطفال الذين ينتمون إلى مثل ھذه الفئات المستضعفة والمحرومة أكثر عرضة النتھاك حقوق السكن
الخاصة بھم ،وقد يكون ھذا األمر ناتجا ً عن خلفياتھم االجتماعية أو االقتصادية أو العرقية كما قد يكون ناتجا ً عن
قدراتھم البدنية أو المكان الذي يعيشون به وتستدعي كل ھذه العوامل اھتماما خاصا .كذلك فإن أوضاع ھؤالء
األطفال تعد أكثر سوءا نتيجة للضغوط الناتجة عن عمليات اإلخالء القسري والتعرض للظروف الطارئة.

وتعتبر بعض الفئات من األطفال أكثر عرضة للتأثر مثل:


األطفال الذين ينتمون إلى قبائل أو شعوب أصلية.



األطفال الذين ينتمون إلى الفئات المستضعفة والمنبوذة بجنوب آسيا.



أطفال األسر المھاجرة.



األطفال الذين يعيشون باألحياء الفقيرة.



األطفال المعوقون ذھنيا ً أو بدنيا ً.



أطفال الشوارع.



األطفال الالجئون.



األطفال المشردون.

 30إع الن اس طنبول وج دول أعم ال الموئ ل م ؤتمر األم م المتح دة ح ول المس توطنات البش رية )الموئ ل .(IIاس طنبول ،تركي ا 14 -3
حزيران /يونيو .1996
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وعلى الرغم من ذلك فإن ھذه القائمة غير كاملة حيث أن درجة تأثر أي جماعة اقتصادية واجتماعية تتوقف على
األوضاع االجتماعية والثقافية والسياسية بالدولة .كما أن الطفلة تعتبر من الفئات المحرومة على وجه الخصوص
نتيجة التحيز النوعي للذكور وھو الوضع الموروث والسائد حتى اآلن في العديد من المجتمعات حول العالم.

" ينبغي إعطاء اھتمام خاص الحتياجات األطفال المستضعفين للمأوى ومن ھؤالء أطفال الشوارع واألطفال
الالجئين واألطفال ضحايا االستغالل الجنسي")جدول أعمال الموئل .31(13

تأثير عمليات اإلخالء القسري والطرد على األطفال
ھناك اھتمام متزايد بين العاملين بمجال حقوق الطفل وحقوق السكن حول تزايد ظاھرة اإلخالء القسري حول
العالم ،حيث يحدث اإلخالء تحت مسمى تطوير البنية األساسية أو حماية البيئة أو غيرھا من مظاھر "النفع العام".
كذلك يتم طرد األطفال وأسرھم نتيجة للصراعات االثنية والمسلحة وغير ذلك من األسباب مثل تدھور البيئة
وإھدار الموارد وانعدام سبل العيش.

إن مسلسل عمليات اإلخالء القسري مع ھذا الشاب بمدينة مومباي بدأ حين كان صبياً ،وما يزال أبنائه حتى
اآلن يعانون من ذات المشكلة.
"أعيش على أرصفة منطقة ماھيم بمدينة مومباي حيث ھاجر والداي إلى ھذه المدينة وكان أول منزل لنا عبارة
عن ماسورة حيث قضيت األعوام الثمانية األولى من عمري بھذا المنزل .ثم بنينا كوخا ً فوق أحد األرصفة وكان
ھذا بمثابة التطور الوحيد في حياتنا حتى بدأت عمليات الھدم.
وإبان عملية الھدم األولى تم نقلنا في حافالت ثم القينا خارج المدينة وتوفيت أمي في ھذا الوقت واعتقد أن ذلك
كان نتيجة الصدمة الناتجة عن التجربة .فھي لم تستطع تحمل ھذا األذى .وبعد ذلك تزوجت على الرصيف.
وعشت على األرصفة ما يقرب من ثالثين إلى خمسة وثالثين عاما.

جدول أعمال الموئل ) ،(1976المرجع السابق ،فقرة .13
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ثم بدأت عمليات الھدم تأخذ شكالً أكثر سوءاً حيث كان القائمون عليھا في المرة األخيرة يحملون البنادق الكبيرة.
ھل نحن أعداء حتى تشن الحكومة الحرب ضدنا؟ إننا نقوم بواجباتنا كمواطنين من خالل التصويت غير أن
الحكومة ال تقوم بعملھا .كان من الممكن أال نعيش على األرصفة إذا كان لدينا بديال ُ آخر ،إذا وفرت الحكومة لنا
أماكن لإلقامة فنحن مستعدون لالنتقال .وكان أجدر بالحكومة إنفاق األموال في بناء منازل جديدة لنا بدالً من
إنفاقھا في عمليات الھدم .فنحن ليس لدينا أمل في حياة أفضل ،نحن أعداء في نظر الحكومة ،لقد انتقلنا من الريف
إلى المدينة ونحن اآلن نحوم حولھا كالرحالة .كذلك فإذا تعرضت العشش التي نعيش بھا للھدم ننتقل إلى مكان
آخر وعادة ما تكون األرصفة .إن أطفالنا يعانون ،فحين يحدث الھدم نظل يومان أو ثالثة أيام دون طعام ونفقد أيام
عمل كان يمكننا أن نستغلھا ورغم ذلك فنحن ال نزال أحياء ،إن ھذا ھو قدرنا".

 32عين على اإلخالء ،االتحاد اآلسيوي لحقوق السكن ) (ACHRومنظمة الشباب من اجل الوحدة والعمل التطوعي ). 1996 (YUVA
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ويعتبر األطفال ھم أكثر الفئات المتضررة خالل عمليات اإلخالء والتشريد ويظھر تأثير عمليات الطرد في صور
مختلفة منھا:


أن ھذا التأثير ال يظھر فقط فور حدوث اإلخالء وإنما يظھر قبل وأثناء العملية ذاتھا حيث أن عدم األمان
الذي يواجھه المجتمع بأكمله وترقب وقوع عمليات اإلخالء الوشيكة يؤثر على األطفال بشكل حاد.



يؤدي كل من اإلخالء والطرد إلى انتھاك الحد األدنى من حقوق اإلنسان حيث أن اللجوء إلى العنف في
تنفيذ عمليات اإلخالء ،وخاصة إذا كانت ھناك مقاومة من السكان ،موجود على نطاق واسع .وفي ھذه
الظروف فال ينتھك حق ھؤالء في السكن فحسب بل تنتھك حقوق أخرى أساسية مثل الحق في الحياة
والتعليم والنمو والتنمية والحماية ضد العنف.



يؤدي اإلخالء إلى زيادة معدل البطالة بين الشباب كما يؤدي إلى فقدان االنتماء سواء على مستوى الفرد أو
على مستوى المجتمع.



يزيد اإلخالء من معدالت تناول الكحوليات والمخدرات كما يزيد من االتجاه للعمل بالدعارة.



ترتفع معدالت اإلصابة باألمراض والوفاة حيث تنتشر األوبئة في المخيمات المكتظة بالسكان ،وقد تظھر
أمراض جديدة نتيجة لآلثار البيئية للمشروع الذي يتم تنفيذه.



يؤدي كل من ندرة المواد الغذائية أو التغيير المفاجئ في العادات الغذائية إلى انتشار سوء التغذية بين
األطفال.



يؤدي اإلخالء أيضا ً إلى ھبوط معدالت االلتحاق بالمدارس بشكل حاد ،إضافة إلى أن المناطق التي يتم بھا
إعادة التوطين عادة ما تفتقر إلى وجود مدارس ابتدائية ،كذلك فإن الفقر السائد في المجتمع يدفع األطفال إلى
التسرب من التعليم واالتجاه نحو العمل لمساعدة أسرھم ماديا ً.



الطبيعة المؤقتة وغير اآلمنة للمناطق السكنية غير الرسمية وتلك المأخوذة بوضع اليد والتي عادة ما يلجأ
إليھا غالبية السكان المطرودين ،حيث يتعرض ھؤالء دوما ً للتھديد المستمر باإلخالء .وبطبيعة الحال فإن
ھذه األوضاع غير اآلمنة من شأنھا أن تؤدي إلى التوتر العائلي وتحيل الحياة داخل األسرة إلى حياة غير
مستقرة ال يمكن االعتماد عليھا مما يحدث أثاراً سلبية طويلة المدى على كل من األطفال وأسرھم.



في الحاالت التي يتم فيھا توفير مسكن بديل غالبا ً ما يكون ھذا المسكن غير مالئم حيث نرى على سبيل
المثال أن السكان الذين يعيشون بوسط المدينة يتم نقلھم إلى الضواحي والتي عادة ما تفتقد إلى فرص
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العمل وسبل العيش والحد األدنى من البنية األساسية والخدمات الرئيسية ،ويؤدي ھذا الوضع إلى تمزق
األسرة حيث يظل الرجل بالمدينة في حين تنتقل األم واألطفال إلى المسكن البديل.33

" إن المنزل ھو ما يحارب أھلي وأصدقائي للحصول عليه".
أحد األطفال المشرفين على التشريد من منازلھم بالھند

 33انظر على سبيل المثال التحالف الدولي للموئل" ،إعادة بناء الموئل الحضري في نيودلھي :البناء على مدينة االبارتھيت؟" لجنة
تقصي الحقائق حول عملية إعادة التوطين في دلھي .2001
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في دراسة قام بھا رفقاء المدن

كانت الطفلة إيم فاال تعد الطعام حين بدأت قوات الشرطة في تنفيذ اإلخالء ،في

التحالف

البداية دخلت القوات المنزل وألقت باإلناء الذي كانت تعد فيه إيم األرز .ثم

اآلسيوي لحقوق السكن واللجنة

قامت إيم بجمع متعلقاتھا في عجالة وسرقت البنزين الذي كانت القوات قد

االقتصادية واالجتماعية لمنطقة

أحضرته وتخلصت منه خشية قيام القوات بإحراق المنزل .وكانت ايم تشعر

آسيا والمحيط الھادي حول تأثير

بالضياع وال تعلم إلى أين سوف تذھب.

الفقيرة

بالتعاون

مع

عمليات اإلخالء على األطفال  35تم
تسجيل مطالب واھتمامات األطفال

يسود الشعور بالقلق بين أطفال منطقتي بوريكيال بوتشنتونج وروسيكيو فى

بمدينة بنوم بنه في كمبوديا بمانيال

مدينة بنوم بنه في كمبوديا حيث لم يعد لھم منزل يعيشون به بعد اآلن ،بل

بالفلبين ومدينة بومباي بالھند

ليس لھم أرض وال مأوى وال طعام وال رعاية صحية .كذلك فھم يخشون أن

حيث عكست مطالب ھؤالء األطفال

يتم إخالؤھم من المأوى المؤقت الذي يعيشون به مرة أخرى حيث ال يمتلكون

الخبرات التي يعايشونھا سواء قبل

األرض المقام عليھا تلك المنازل ،كذلك يخشون قيام الشرطة بإيذائھم أو

اإلخالء والطرد أو بعدھما.

إحراق متعلقاتھم.
وعلى جانب آخر يعيش أطفال منطقة بوشنتونج في جو من القلق حيث أن
المنازل المؤقتة التي يعيشون بھا قد بنيت فوق منطقة للمقابر .كما ذكر األطفال
العاملين بمصنع الجلود بمنطقة روسيكيو أنھم قد عاشوا لمدة ستة أشھر أسفل
إحدى األشجار ولم يقم أي من المسئولين بمساعدتھم .وخالل ھذه الفترة المؤقتة
لإلقامة لم يتسن لألباء الحصول على دخل حيث كانوا يقومون بحراسة
متعلقاتھم كما أنفقوا كل ما يملكون لشراء أخشاب لبناء كوخ صغير يعيشون به.
كذلك ذكر أطفال مدينة مانيال أنھم ظلوا بالشارع في أعقاب إخالء منازلھم،
وكانوا يستخدمون األخشاب كأرضيات والكرتون كأغطية على أجسادھم من
أجل النوم ،كما كان آخرون ينامون في وضع الجلوس أو ينامون بأسفل
الطاوالت .كما ذكر ھؤالء توقفھم عن الذھاب للمدرسة بعد تھدم منازلھم.
)منظمة رفقاء المدن الفقيرة ،والتحالف اآلسيوي لحقوق السكن واللجنة
االقتصادية واالجتماعية آلسيا والھادي ،نيسان/أبريل (1997

34

 34آنا ماريا ديزون .تأثير عمليات اإلخالء على األطفال ،شركاء فقراء الحضر بالتعاون مع التحالف اآلسيوي لحقوق السكن واللجنة
االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة لمنطقة آسيا والباسيفيك .أبريل.1997.
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تأثير برامج التكيف الھيكلي على الحق في سكن مالئم
لقد كانت برامج التكيف الھيكلي أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على الحق في السكن طيلة العقد المنصرم من خالل
العديد من البرامج والعمليات المختلفة لبرامج التكيف الھيكلي).(SAP
حيث أدت ھذه البرامج إلى طرد مجتمعات بأكملھا من بيئاتھا المعتادة إلى مستوطنات ريفية وحضرية غير
مالئمة .وھو ما نتج عنه ارتفاع معدالت البطالة وتغير أنماط اإلنتاج الزراعي باتجاه اإلنتاج الموجه للتصدير
وتركيز ملكية األراضي والتحول من االقتصاد الزراعي إلى االقتصاد الصناعي وما يؤدي إليه من زيادة النزعة
المتأصلة نحو الھجرة من الريف إلى الحضر وتعزيز السياسات السكانية التي يتبناھا القطاع الخاص والخاضعة
العتبارات السوق والتي ينتج عنھا ارتفاع في أسعار األراضي والعقارات ،كل ھذه العوامل تعتبر جزء مما
تضمنته برامج التكيف الھيكلي من عمليات تؤثر باألساس على حقوق السكن.
وقد تجلى تأثير برامج التكيف الھيكلي في زيادة غلبة االعتبارات التجارية على قطاع اإلسكان بما يتعدى قدرة
الفئات الفقيرة على تحملھا .كما كانت ھناك عمليات إخالء على نطاق واسع في المناطق الحضرية أعقبت االتجاه
نحو التمدن والتصنيع .كما تؤدي الخصخصة في الغالب إلى زيادة البطالة وعدم األمن الغذائي إلى جانب بعض
اآلثار األخرى.
ويمكن تحديد أربعة تأثيرات سلبية أساسية لبرامج التكيف الھيكلي على أوضاع السكن واألوضاع المعيشية:


العالقة بين خفض الرواتب والقوة الشرائية
عادة ما ينتج عن برامج التكيف الھيكلي خفضا ً في الرواتب وزيادة في معدل البطالة الرسمية والمقنعة .ومن
ثم تصبح الموارد المتوفرة للعاملين أقل من احتياجاتھم األساسية وخاصة حاجتھم للسكن والحصول على
الموارد حيث تفوق تكلفتھا قدرتھم على التحمل.



التوقف عن دعم اإلسكان منخفض التكلفة
حيث أن ھذا الدعم عادة ما يكون في مقدمة العوامل التي تتأثر باالنخفاض الكبير في اإلنفاق العام واإلنفاق
على المجاالت االجتماعية.



تخلي الحكومة عن مسئولياتھا االجتماعية
إن خفض النفقات في المجاالت االجتماعية عادة ما يؤدي إلى تخلي الحكومة عن مسئولياتھا االجتماعية تجاه
المواطنين وإحالتھا ،بما في ذلك برامج اإلسكان العام ،إلى مبادرات القطاع الخاص ومن ثم يصير ھذا
األخير بمثابة الفاعل الرئيسي في مجال اإلسكان وھو ما يؤدي إلى زيادة عامة في األسعار.
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44

سيادة أيديولوجية الليبرالية الجديدة
مع قدوم أيديولوجية الليبرالية الجديدة ال ينظر إلى كل من السكن واألرض باعتبارھما ضمن االحتياجات
األساسية بل ينظر إليھما كسلع خاضعة لقوى السوق .وعليه فال يحصل على األرض والسكن إال من يستطيع
تحمل تكلفتھما.

ھذا وقد قدم األستاذ رحمن خان في مقال بعنوان "التكيف الھيكلي وتوزيع الدخل – القضايا والتجربة" 36مقارنة
بين الدول التي خاضت برامج التكيف الھيكلي وتلك التي لم تخوضھا خالل الفترة  1989 -1980وھي الفترة
التي شھدت تعدد الدول المتبنية لسياسة التكيف الھيكلي وكما أدلى األستاذ رحمن "أن اإلدعاء بأن برامج التكيف
الھيكلي الرسمية المنفذة تحت إشراف كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد نفذت على نحو جيد ليس فقط
بالمقاييس التقليدية من حيث تحقيق التكيف والحفاظ على النمو بل حماية مصالح الشرائح الفقيرة مثل ھذا اإلدعاء
يعتبر من الصعب إثباته بشكل قاطع.

 36رحمن خان ،التكيف الھيكلي وتوزيع الدخل -القضايا والتجربة )جنيف ،منظمة العمل الدولية .(1993 :
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فقد أظھر البحث الذي قام به األستاذ رحمن ما يلي:
النفقات العامة
على القطاعات
االجتماعية

الدول التي نفذت برامج التكيف الھيكلي
نسبة اإلنفاق على القطاعات االجتماعية من إجمالي اإلنفاق العام ف ي إح دى عش رة دول ة منف ذة لبرن امج
التكيف الھيكلي بكثافة )القطاعات االجتماعية(

العام

قطاع التعليم

قطاع الصحة

المجموع

1980

14.8

6.6

36.2

1986

12

5.5

32.7

الدول التي لم تنفذ برامج التكيف الھيكلي
نس بة اإلنف اق عل ى القطاع ات االجتماعي ة م ن إجم الي اإلنف اق الع ام ف ي أثنت ا عش ر دول ة )القطاع ات
االجتماعية(

معدل وفيات
األطفال

العام

قطاع التعليم

قطاع الصحة

المجموع

1980

10

4.5

25.7

1986

12.1

4.7

28.6

الدول التي نفذت برامج التكيف الھيكلي
بل غ مع دل انخف اض وفي ات األطف ال خ الل الفت رة  %12.7 1982-1977ف ي ث الث وعش رين دول ة
نفذت برامج التكيف الھيكلي كما بلغ  %12.6خالل الفترة .1987-1982
الدول التي لم تنفذ برامج التكيف الھيكلي
بلغ معدل انخفاض وفيات األطفال خالل الفترة  1982-1977في تسع وعشرين دول ة  %13كم ا بل غ
 %11.2خالل الفترة .1987-1982

متوسط معدل
سوء التغذية

الدول التي نفذت برامج التكيف الھيكلي
في عام  1980بلغ ھذا المعدل  %7.81في أربع وعشرين دولة نفذت برنامج التكيف الھيكل ي بكثاف ة،
وفي العام  1986بلغ .%8.44

معدل االلتحاق
بالمدارس
االبتدائية

الدول التي لم تنفذ برنامج التكيف الھيكلي
في عام  1980بلغ ھذا المعدل  ،%2.54و بلغ %4.31عام 1986
الدول التي نفذت برامج التكيف الھيكلي
في عام  1980بلغ ھذا المعدل  %94.2في خمس وعشرين دولة نفذت برنامج التكيف الھيكلي بكثاف ة
وفي عام  1985بلغ .%90.1
الدول التي لم تنفذ برنامج التكيف الھيكلي
في عام  1980بلغ ھذا المعدل  %86في ثالث وثالثين دولة و بلغ  %91.1عام 1985
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في عام  1990قامت دولة بيرو بتطبيق برنامج التكيف الھيكلي الذي دعا إليه كل من صندوق النقد والبنك
الدولي وكان من نتيجة ذلك:


أضيف إلى الفقراء  5مليون فقير يعيشون بالشوارع.



ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر من  %17إلى .%44



شھدت الدولة ارتفاعا ً في أسعار المنتجات األساسية الضرورية بلغ  %300في حين انخفضت األجور إلى

حوالي الربع.
وھناك ما يتراوح بين  %25إلى  %50من سكان المناطق الحضرية ببيرو ال يحصلون على المياه والمرافق
الصحية .وعليه فھناك ما يزيد عن  %80من األمراض مرتبطة بسوء مستوى المياه حيث نجد أن مرض
اإلسھال والذي يودي بحياة  14.000طفل سنويا ً يعود باألساس إلى أوضاع الوقاية الصحية المتردية.
ويعتبر األطفال كالعادة ھم أكثر الفئات المتضررة من ھذه األوضاع حيث أن معدل وفيات األطفال قد ارتفع بما
يعادل الثلث ووصل إلى  %12في أقل من عام واحد .وھناك مناطق معينة يؤثر فيھا سوء التغذية على %40
من األطفال دون الخامسة .كذلك فإن معدل التسرب من المدارس يرتفع بشكل مذھل حيث تشير التقديرات
الرسمية إلى أن ھناك طفل بين كل خمسة أطفال يضطر إلى ترك المدرسة لتحسين دخل أسرته.
وقد انعكست التكلفة االجتماعية الناجمة عن تبني تدابير تقشفية في الميزانية العامة في بيرو لألسف على تفشي
مرض الكوليرا منذ بداية عام  1991وھو يرجع باألساس إلى االفتقار إلى المرافق الصحية والمياه الصالحة
37

للشرب والرعاية الصحية األساسية.

ھذا وقد أصبحت أجھزة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة مھتمة بصورة متزايدة باآلثار السلبية لبرامج التكيف
الھيكلي وسياسات التطوير التي دعت إليھا المؤسسات المالية الدولية على إعمال حقوق اإلنسان .وعليه وجھت
ھذه األجھزة نقداً مستمراً لتلك المؤسسات حيث أھملت ھذه األخيرة تطبيقات حقوق اإلنسان في البرامج التي دعت
إليھا .وقد انعكس ھذا األمر عام  2000حيث عينت لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة خبيراً مستقالً حول تأثير
برامج التكيف الھيكلي والديون الخارجية على التمتع الكامل بحقوق اإلنسان وخاصة الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.

 ،عيد ميالد بدون سبب لالحتفال" 8 ،آب /أغسطس "Informe Latinoamericano1991
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القسم الثاني

الصكوك القانونية الدولية
كوسيلة فعالة لتطوير حقوق السكن المتعلقة بالطفل
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المصادر القانونية الدولية
تعد اتفاقية حقوق الطفل 38أكثر االتفاقيات شموالً ومن ثم فھي االتفاقية المحورية فيما يتعلق بتناول حقوق
الطفل حيث تم التوصل إلى ھذه االتفاقية في  20نوفمبر  1989من واقع إدراك الحاجات الملحة لألطفال .ھذا
وقد صدقت كافة دول العالم عليھا ما عدا دولتين ھما الواليات المتحدة األمريكية والصومال .وانطالقا ً من وضع
ھذه االتفاقية من حيث وجود أكبر عدد من الدول المصدقة فقد عززت حق كل طفل في البقاء والتطور والحماية
وھي الحقوق المرتبطة جوھريا ً بحق الطفل في السكن المالئم الذي ينمو فيه الطفل بصورة صحية ويشعر
بالحماية واألمن .وتتناول اتفاقية حقوق الطفل أيضا ً حق كل طفل في المشاركة في القرارات التي تتعلق به وھو
األمر الذي أشار إليه صراحة جدول أعمال الموئل ،كما تشير االتفاقية إلى أنه يتعين ضمان إعمال حقوق الطفل
كما أن ھناك حقوق وواجبات ومسئوليات تقع على عاتق اآلباء وغيرھم من األشخاص المسئولين قانونيا ً عن
الطفل وفقا ً لما جاء بالمادة  18من االتفاقية .ومن ثم فال شك أن ھذه االتفاقية تعد أداة رئيسية ومرجعا ً لكافة
المھتمين بحقوق الطفل ،غير أنھا ليست منفصلة أو مستقلة عن المجتمع الدولي الذي صممت من أجله لتعمل
نيابة عن األطفال .حيث أن كل صكوك حقوق اإلنسان وكافة المراجع المتضمنة بھا إنما ھي صالحة للتطبيق
على األطفال وينبغي تطبيقھا على نطاق واسع واعتبارھا األساس القانوني لالعتراف بحق األطفال في سكن
مالئم.

 38اتفاقية حقوق الطفل .تبنتھا الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرار رقم  25/44في  20تشرين األول /نوفمبر  1989ودخلت حيز التنفيذ
في  2أيلول/سبتمبر .1990
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إن كل صكوك حقوق اإلنسان

ال يجب النظر إلى الحق في سكن مالئم بمعزل عن الحقوق األخرى حيث

وكافة المراجع المتضمنة بھا

أن التمتع الكامل بالحقوق األخرى مثل الحق في التعبير والحق في حرية

إنما ھي صالحة للتطبيق على

التجمع )مثل الجماعات التي تضم أصحاب المصالح المشتركة

األطفال وينبغي تطبيقھا على

كالمستأجرين والجماعات الشعبية( والحق في حرية اإلقامة والحق في

نطاق واسع واعتبارھا األساس

المشاركة في اتخاذ القرارات العامة ال يمكن أن يجزئوا إذا ما أريد إعمال

القانوني لالعتراف بحق األطفال

الحق في سكن مالئم وتطبيقه على مختلف شرائح المجتمع .وبالمثل يمثل

في سكن مالئم.

حق اإلنسان في الحماية من التعرض ألي تدخل تحكمي أو غير قانوني في
حياته الشخصية أو عائلته أو منزله أو مراسالته بعداً ھاما ً في تعريف الحق
في سكن مالئم.39

يعد الوقوف على إمكانية استخدام أكبر قدر من الصكوك قانونية القانونية الدولية حيويا ً لضمان إعمال حقوق السكن
المتعلقة بالطفل .على سبيل المثال إذا ما كنا بصدد تناول األطفال الذين ينتمون إلى قبائل أو إلى جماعات محرومة
اقتصاديا ً واجتماعيا ً أو أقليات أو أي مجموعات تتعرض للتمييز فيمكننا االستعانة بكل من اتفاقية حقوق الطفل
واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

تم تقسيم ھذا القسم إلى جزأين وھما:


الصكوك القانونية المتاحة لكافة األطفال فيما

يتعلق بالحق في سكن مالئم.


الصكوك القانونية المتاحة لمجموعات األطفال

المستضعفين فيما يتعلق بالحق في سكن مالئم.

كانت ھناك محاولة إلعداد قائمة بمختلف الصكوك
قانونية القانونية الدولية
المتوفرة والتي تتناول قضايا األطفال وحقوق السكن،
وقد تضمنت ھذه
القائمة اتفاقيات ومواثيق وبيانات/تصريحات وقرارات
وتعليقات عامة
وتوصيات كما تضمنت المالحظات التي قامت بوضعھا
اللجان المنوطة
بمراقبة تنفيذھا .تتناول بعض ھذه المالحظات الحق في
سكن مالئم مباشرة
ويتناول بعض منھا العناصر التي تشكل الفھم الكامل
له.
كذلك كانت ھناك جھوداً للوقوف على الصكوك قانونية
القانونية القائمة
والتي تتناول المجموعات المستضعفة من األطفال
وعلى وجه الخصوص:

 39ميلون كوتھارى ،تقرير المقرر الخاص بالسكن المالئم كمكون لمستوى معيشة مالئم ).(E/CN.4/2002/59

90

األطفال والحق في السكن المالئم



األطفال المعرضين للتمييز العنصري أو اإلثني.
الطفلة.
أطفال الشوارع.



أطفال العمال المھاجرين.
األطفال الالجئون



األطفال المعرضين لإلخالء.
األطفال المعاقون ذھنيا ً أو بدنيا ً.








الصكوك القانونية المتاحة
لكافة األطفال فيما يتعلق بالحق في سكن مالئم
االتفاقيات والمواثيق
العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
يعتبر كل من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  40والتعليقين
العامين رقمي  4و) 7المشار إليھما سابقا في القسم الثاني( والذين تبنتھم اللجنة المعنية بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية أكثر المصادر أھمية للعاملين بحقوق السكن .كذلك فھناك
العديد من التعليقات العامة التي أصدرتھا ھذه اللجنة وتتعلق بالدفاع عن الحق في سكن مالئم.
المواد الواردة بالعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ذات الصلة:
المادة (1) 10

"وجوب منح األسرة ،التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع ،أكبر قدر
ممكن من الحماية والمساعدة ،وخصوصا لتكوين ھذه وخاصة عند بدايتھا وطوال مسئوليتھا
وتعھدھا بتربية األوالد الذين تعيلھم".
المادة (3)10

" وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع األطفال والمراھقين ،دون أي تمييز
بسبب النسب أو غيره من الظروف".

 40العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة بالقرار
رقم  A(XXI)2200الصادر في  16كانون األول/ديسمبر  1966والذي دخل حيز التنفيذ في  3كانون
الثاني/يناير .1976
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المادة (1) 11

" تقر الدول األطراف في ھذا العھد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته،
يوفر ما يفي بحاجتھم من الغذاء والكساء والمأوى ،وبحقه في تحسين متواصل لظروفه
المعيشية .وتتعھد الدول األطراف باتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ ھذا الحق ،معترفة في ھذا
الصدد باألھمية األساسية للتعاون الدولي القائم على االرتضاء الحر".

التعليقات العامة التي أصدرتھا اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
في حين اعترف العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بحق كل فرد
في التمتع بمستوى معيشي مالئم فقد عززت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية فھم الحق في سكن مالئم من خالل التعليقات العامة.
التعليق العام رقم ) 4الجلسة السادسة (1991

41

أوضحت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل تعليقھا العام رقم 4
بعض األمور الھامة فيما يتعلق بالحق في سكن مالئم كما يعد ھذا التعليق بمثابة التفسير
القانوني الوحيد الرسمي للحق في سكن مالئم على صعيد القانون الدولي.
الفقرة " 6ينطبق الحق في المسكن المالئم على جميع الناس .وفي حين أن اإلشارة إلى "له
وألسرته" تعبر عن افتراضات فيما يتعلق بأدوار الجنسين وأنماط النشاط االقتصادي التي كانت
مقبولة عموما في عام  1966عندما تم اعتماد العھد ،فإنه ال يمكن قراءة ھذه العبارة اليوم
باعتبارھا تعني فرض أي قيود على انطباق الحق على أفراد أو على أسر معيشية تعيلھا نساء
أو على جماعات أخرى من ھذا القبيل .وھكذا ،فإن فكرة "األسرة" يجب فھمھا بالمعنى الواسع.
ويضاف إلى ذلك أن من حق األفراد ،وكذلك األسر ،الحصول على مسكن مالئم بغض النظر
عن السن أو الوضع االقتصادي أو االنتساب إلى جماعة أو غيرھا أو المركز االجتماعي
وعوامل أخرى من ھذا القبيل .وبصفة خاصة ،يجب أال يخضع التمتع بھذا الحق ،وفقا للمادة
 (2)2من العھد 42،ألي شكل من أشكال التمييز.
"وفي رأي اللجنة أن الحق في السكن ينبغي أال يفسر تفسيرا ضيقا أو محدوداً يجعله مساويا،
على سبيل المثال للمأوى الموفر للمرء بمجرد وجود سقف فوق رأسه ،أو يعتبر المأوى على
 41الحق في السكن المالئم )المادة  CESR.91/12/13 :((1)11التعليق العام رقم .4
 42العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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وجه الحصر سلعة .بل ينبغي النظر إلى ھذا الحق باعتباره حق المرء في أن يعيش في مكان ما
في أمن وسالم وكرامة .وھذا مناسب لسببين على األقل .ففي المقام األول ،يعتبر الحق في
السكن مرتبطا ارتباطا تاما

"المأوى المالئم يعني...

بسائر حقوق اإلنسان وبالمبادئ األساسية التي يقوم عليھا العھد .وھكذا،

التمتع بالدرجة المالئمة

فإن "الكرامة المتأصلة في شخص اإلنسان" التي يقال إن الحقوق المبينة

من الخصوصية،

في العھد مستمدة منھا تقتضي أن يُفسر مصطلح "السكن" تفسيرا يأخذ في

والمساحة الكافية،

الحسبان مجموعة متنوعة من االعتبارات األخرى ،وبدرجة أھم جدا ،أن

واألمان الكافي ،واإلنارة

يُكفل الحق في السكن لجميع الناس بصرف النظر عن الدخل ،أو إمكانية

والتھوية الكافيتين،

حيازة موارد اقتصادية .ثانيا ،يجب أن ُتقرأ اإلشارة الواردة في المادة

والھيكل األساسي

 (1)11باعتبارھا إشارة ال إلى السكن فحسب وإنما إلى السكن المالئم.

المالئم ،والموقع المالئم

وكما أعلنت لجنة المستوطنات البشرية وكذلك االستراتيجية العالمية

بالنسبة إلى أمكنة العمل

للمأوى حتى عام 2000

والمرافق األساسية -
وكل ذلك بتكاليف

وھكذا ،فإن مفھوم الكفاية يتسم بمغزى خاص فيما يتعلق بالحق في

معقولة" الفقرة .7

السكن إذ إنه يساعد على إبراز عدد من العوامل ،التي يجب أخذھا في
االعتبار عند تحديد ما إذا كان يمكن النظر إلى أشكال معينة من أشكال
المأوى باعتبارھا تشكل "سكنا مالئما" ألغراض العھد .وفي حين أن
الكفاية تحددھا جزئيا عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية ومناخية
وإيكولوجية وغير ذلك من العوامل ،فإن اللجنة تعتقد أن من الممكن مع
ذلك تحديد بعض جوانب ھذا الحق التي يجب أن تؤخذ في االعتبار لھذه
الغاية في أي سياق معين .وھذه الجوانب تشمل ما يلي:



الضمان القانوني لشغل المسكن



توفير الخدمات والمواد والمرافق والھياكل األساسية



القدرة على تحمل الكلفة



الصالحية للسكن



إتاحة إمكانية الحصول على السكن



الموقع
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السكن المالئم من الناحية الثقافية

الفقرة 8
التعليق العام رقم ) 7الجلسة السادسة عشرة (1997

43

يعد ھذا التعليق في غاية األھمية إذ يتناول موضوع اإلخالء القسري والذي يعد واحداً من أھم
عوامل انتھاك حقوق السكن.

تقر الفقرة  4من التعليق "إن عبارة "حاالت اإلخالء القسرى" المستخدمة في ھذا التعليق العام
ُتعرّف بأنھا نقل األفراد واألُسر و/أو المجتمعات المحلية ،بشكل دائم أو مؤقت ضد مشيئتھم،
من البيوت و/أو األراضي التي يشغلونھا ،دون إتاحة سبل مناسبة من الحماية القانونية أو
غيرھا مـن أنـواع الحمايـة أو إتاحة إمكانية الحصول عليھا" ومن ثم فإن األطفال معرضين
لحاالت اإلخالء القسري.
"إن النساء واألطفال والشباب والمسنين والشعوب األصلية واألقليات اإلثنية وغيرھا ،وسائر
الضعفاء من أفراد وجماعات ،يعانون جميعا ً بشكل غير متكافئ من ممارسة اإلخالء باإلكراه.
والنساء في الفئات كافة ضعيفات بوجه خاص نظراً لمدى التمييز القانوني وغيره من أشكال التمييز
التي كثيرا ما تمارس ضدھن فيما يتعلق بحقوق الملكية )بما فيھا ملكية البيوت( أو حقوق حيازة
الممتلكات أو المأوى ،ونظراً لتعرضھن بوجه خاص ألفعال العنف واإلساءة الجنسية عندما يُصبحن
بال مأوى .إن أحكام عدم التمييز التي تتضمنھا المادتان  2-2و 3من العھد تفرض على الحكومات
التزاما ً إضافيا ً بأن تكفل ،في حال حدوث عمليات إخالء ،اتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم انطواء
ذلك على أي شكل من أشكال التمييز" )الفقرة .(11
44

التعليق العام رقم )12الجلسة العشرون (1999

"واللجنة تؤكد أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط بشكل ال انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في اإلنسان
وھو حق ال غنى عنه للتم ّتع بحقوق اإلنسان األخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان .وال
يمكن أيضا ً فصله عن العدالة االجتماعية ويستلزم انتھاج السياسات االقتصادية والبيئية واالجتماعية
المالئمة على الصعيدين الوطني والدولي الموجھة نحو القضاء على الفقر وإعمال كافة حقوق اإلنسان
للجميع )الفقرة ."( 4

 43اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،الحق في السكن المالئم )المادة  11.1من العھد(:
اإلخالء القسري .التعليق العام رقم  20. E/C.12/1997/4(1997) ،7مايو 1997
 44اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .التعليق العام رقم  .12الجلسة العشرون .الحق في
الغذاء المالئم )المادة رقم .E/C/.12/1999/5 ،(11
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" ال تكمن جذور مشكلة الجوع وسوء التغذية باألساس في االفتقار إلى األغذية بل تكمن في حرمان
قطاعات كبيرة من السكان في العالم من سبيل الحصول على الغذاء المتوفر ألسباب منھا الفقر
)الفقرة ."( 5
"وتعنى اإلمكانية المادية للحصول على الغذاء أن الغذاء الكافي يجب أن يكون متاحا ً لكل فرد
بما في ذلك األفراد مسنضعفى الجسم مثل الرضع واألطفال الصغار والمسنين والمعاقين بدنيا ً
والمصابين بأمراض ال شفاء منھا واألشخاص الذين يعانون مشاكل طبية مزمنة بمن فيھم
المرضى عقليا ً .وقد يحتاج ضحايا الكوارث الطبيعية وغيرھم من األشخاص الذين يعيشون في
مناطق معرضة للكوارث وغيرھم من المجموعات المحرومة بشكل خاص لعناية خاصة
وبعض االھتمام ذي األولوية فيما يتعلق بالحصول على الغذاء .وھناك ضعف خاص يعتري
الكثير مجموعات السكان األصليين الذين تكتنف األخطار سبيل وصولھم إلى أراضي أجدادھم
" )الفقرة .(13
عاشت السيدة إريني غروتبوم وغيرھا من المدعى عليھم ) 510من األطفال و 390من
البالغين( في منطقة سكنية غير رسمية تدعى "واالسيدين" .تقع المنشأة على أرض مأخوذة
بوضع اليد ،وكانت الظروف التي يعيش فيھا معظم ساكني تلك المنطقة مؤسفة حيث لم يكن
ھناك دخالً لربع األسر التي تعيش بھا .وكان ثلثا السكان يحصلون على أقل من R 500
شھرياً ،ويمثل األطفال نصف سكان المنطقة ويعيشون جميعا ً في عشش بال ماء أو مرافق أو
أجھزة للتخلص من المخلفات ،وكانت  %5فقط من ھذه العشش تتمتع بالكھرباء .كما أغرقت
المياه جزءاً من تلك المنطقة واضطر السكان إلى العيش بالطريق العام مما يعرضھم للخطر.
وعليه فقد تقدم الكثيرون بطلبات إلى رئاسة الحي للحصول على إسكان منخفض التكاليف
وظلوا مدرجين بقوائم االنتظار قرابة سبعة أعوام غير متوقعين أن يخرجوا من ھذه الظروف
غير المحتملة مما دفعھم إلى مغادرة تلك المنطقة )واالسيدين( .وقد أقاموا منازلھم وعششھم
على األرض الفضاء ذات الملكية الخاصة ولم يحصلوا على موافقة من المالك والذي أقام بدوره
دعوى استرداد أمام المحكمة ضد ھؤالء السكان وحصل على الموافقة بطردھم .وعلى الرغم
من حكم المحكمة الذي يتعين عليھم تطبيقه إال أنھم ظلوا باألرض حتى بعد حلول التاريخ الذي
يتعين عليھم فيه اإلخالء.
وكانت ھذه بداية لسلسلة من عمليات اإلخالء القسري ونقل السكان إلى أماكن أخرى حيث أنه
في كل مرة كان السكان يحصلون على أماكن للسكن )وعادة ما يحصلون عليھا بعد القيام
بعدوان( كانت السلطات تجبرھم على اإلخالء أوالً بأول.
وقد تم السماح لكل من لجنة حقوق اإلنسان ومركز المجتمع القانوني التابع لجامعة كيب الغربية
للعمل " كأصدقاء للمحكمة " amici curiae/لتقديم االقتراحات الشفھية والمكتوبة.
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وقد كان ھذا الحكم مؤثراً للغاية على تطوير إعمال الحق في سكن مناسب محليا ً وعالميا ً حيث
أدى ذلك إلى إرساء الفقرة  39من دستور جنوب إفريقية والمادة  11.1من العھد الدولي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وااللتزامات األساسية للدول األعضاء
الواردة في التعليق العام رقم 3
وقد أكدت المحكمة أن المصادر القانونية الدولية ذات الصلة يجب أن تمثل المرشد والدليل
للمحاكم المحلية واألھم من ذلك أنه بات لزاما ً على جمھورية جنوب إفريقية بوصفھا أحدى
الدول الموقعة على العھد المذكور االلتزام بما ورد به من مبادئ .وأدلت المحكمة أنه يتعين
على الدولة اإلتيان بالتزاماتھا بصور عملية ووقائية أيضا ً وعدم التذرع بالعوائق المادية ،كذلك
45

فالبرامج والسياسات الضرورية لتنفيذ ھذه االلتزامات ھي أمور خاضعة للمراجعة القضائية.

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
في السادس عشر من ديسمبر  1966أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة العھد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية 46والذي دخل حيز التنفيذ في  23مارس  1976وفقا ً لما جاء بالمادة
 .49إن العھد المذكور يكفل الحق في الحماية لجميع األطفال ودون تمييز على أساس العرق أو
اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب كما يقر بحق
كل طفل في اكتساب جنسية الدولة التي ولد بھا.
وترتبط الحقوق المدنية والسياسية لكل من األطفال وأسرھم بعالقة مباشرة بالمكان الذي يعيشون به
وما إذا كان لھم حقوق ملكية في أراضي أو منازل وقدرتھم على التفاوض من أجل إعمال حقھم في
الحصول على السكن المالئم.
وفيما يلي عرض للمواد الواردة بالعھد ذات العالقة المباشرة بحق األطفال في السكن المالئم:
المادة (1) 12

"لكل فرد يعيش أو يتواجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما الحق والحرية في التنقل في ھذا
اإلقليم وحرية اختيار مكان إقامته"
المادة (1) 17

 45قضية ايرين غروتبوم و غيرھا ضد حكومة جمھورية جنوب إفريقية  CCT 11/00ـ جلسة االستماع 11
أيار/مايو  2000وجلسة النطق بالحكم  4تشرين األول/أكتوبر .2000
 46القرار رقم )2200 A(XXI
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"ال يجوز تعريض أي شخص ،على نحو تعسفي أو غير قانوني ،لتدخل في خصوصياته أو شؤون
أسرته أو بيته أو مراسالته ،وال ألي حمالت غير قانونية تمس شرفه أو سمعته".
المادة (2) 17

"من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل ھذا التدخل أو المساس".
المادة (1)24

"يكون لكل ولد ،دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو األصل القومي أو
االجتماعي أو الثروة أو النسب ،حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير
الحماية التي يقتضيھا كونه قاصرا".
المادة (2) 24

"يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى اسما ً يعرف به".
المادة (3)24

"لكل طفل حق في اكتساب جنسية".
اتفاقية حقوق الطفل
47

وفي العشرين من نوفمبر  1989أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل

والتي دخلت حيز التنفيذ في  2سبتمبر  1990وصل عدد الدول التي صدقت على االتفاقية إلى
 191دولة منذ نوفمبر .2000
تؤسس تلك االتفاقية حقوق اإلنسان الخاصة بالطفل كمجموعة من الحقوق غير القابلة للتقسيم ،كما
تؤكد أن حق الطفل في سكن مناسب مرتبط جوھريا ً بكافة الحقوق األخرى .حيث تتناول المادة 27
المبادئ الجوھرية الثالثة لالتفاقية كالتالي :المبدأ األول وھو حق كل طفل في "التنمية" ،المبدأ الثاني
وھو أن تنمية الطفل يجب أن تصل إلى "أقصى إمكاناتھا" )المادة ) (1)29أ(( والمبدأ الثالث وھو
أن تكفل الدول إيجاد أقصى قدر من الموارد المتوفرة والالزمة لبقاء الطفل ونموه )المادة .(6
وفيما يلي عرضا ً للمواد الواردة باالتفاقية ذات العالقة المباشرة بحق األطفال في السكن المالئم:
المادة (1) 16

 47القرار رقم .25/44
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"ال يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله
أو مراسالته ،وال أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته".
المادة (2) 16
" للطفل آلحق في أن يحميه القانون من مثل ھذا التعرض أو المساس"
المادة (1) 27

" تعترف الدول األطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي مالئم لنموه البدني والعقلي والروحي
والمعنوي واالجتماعي".
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المادة (2) 27

"يتحمل الوالدان أو أحدھما أو األشخاص اآلخرون المسؤولون عن الطفل ،المسؤولية األساسية عن
القيام ،في حدود إمكانياتھم المالية وقدراتھم ،بتأمين ظروف المعيشة الالزمة لنمو الطفل".
المادة (3) 27

"تتخذ الدول األطراف ،وفقا لظروفھا الوطنية وفى حدود إمكانياتھا ،التدابير المالئمة من أجل
مساعدة الوالدين وغيرھما من األشخاص المسؤولين عن الطفل ،على إعمال ھذا الحق وتقدم عند
الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم ،وال سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان".

األطفال والحق في السكن المالئم

99

وتعد المواد الواردة باتفاقية حقوق الطفل مترابطة وغير قابلة للتقسيم ومن ثم فال يمكن النظر
إلى المادة  16بمعزل عن المادة  27حيث أن كالھما إلى جانب مواد أخرى يتناولون حق كل
طفل في سكن مالئم .ھذا ويجب إعطاء اھتماما ً خاصا ً للمبادئ العامة لعدم التمييز وتحقيق
المصلحة القصوى للطفل والحق في الحياة واحترام آراء الطفل.48
المواد التي يرتبط تطبيقھا بتطبيق المادة  16من االتفاقية:
المادة  (2)3تتعھد الدول األطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية الالزمتين لرفاھيته،
مراعية حقوق وواجبات
المادة ) (8باحترام حق الطفل في الحفاظ على ھويته بما في ذلك جنسيته
المادة ) .1 (9عدم فصل الطفل عن والديه ،حماية مصالح الطفل.
 .3تحترم الدول األطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدھما في االحتفاظ بصورة
منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه ،إال إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل
المادة ) (17الوظيفة الھامة لوسائط اإلعالم وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات
وتشجيع وسائط اإلعالم على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة االجتماعية والثقافية للطفل
المادة ) (19حماية الطفل من كافة أشكال العنف
المادة ) (20الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرھما الدولة ورعاية بديلة بما فيھا الحضانة،
أو الكفالة الواردة في القانون اإلسالمي ،أو التبني ،أو ،عند الضرورة ،اإلقامة في مؤسسات
مناسبة لرعاية األطفال وإعطاء االعتبار في تربية الطفل لخلفية الطفل اإلثنية والدينية والثقافية
واللغوية.
المادة ) (40الحفاظ على خصوصية الطفل في ظل إجراءات رعاية األحداث

 48كتيب التطبيق الخاص باتفاقية حقوق الطفل .اليونيسيف .1998
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المواد التي يرتبط تطبيقھا بتطبيق المادة  27من االتفاقية:

المادة  (2)3تتعھد الدول األطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية الالزمتين لرفاھيته،
مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرھم من األفراد المسئولين قانونا عنه
المادة ) (5مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين في معاملة الطفل بطريقة تتفق مع قدراته
المتطورة
المادة )(18
 .1المب دأ القائ ل إن ك ال الوال دين ي تحمالن مس ؤوليات مش تركة ف ي تربي ة الطف ل ونم وه وعل ى
الدول األطراف في ھذه االتفاقية أن تقدم المساعدة المالئمة للوالدين
 .3تتخذ الدول األطراف كل التدابير المالئمة لتضمن ألطفال الوالدين العاملين حق االنتفاع
بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي ھم مؤھلون لھا.
المادة ) (24حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق عالج
األمراض وإعادة التأھيل الصحي
المادة ) (26الحق في االنتفاع من الضمان االجتماعي

لقد جسدت المالحظات الختامية للجنة حقوق الطفل الطبيعة المترابطة وغير القابلة للتقسيم لتلك
الحقوق على نحو أبعد )يمثل الملحق  4خالصة المالحظات الختامية التي توصلت إليھا اللجنة
فيما يتعلق بحق األطفال في سكن مالئم(.
وأكدت اللجنة في تقريرھا عن االجتماع الخامس على الطبيعة المترابطة وغير القابلة للتقسيم
لحقوق الطفل مؤكدة على أھمية إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من أجل
تحقيق التمتع الكامل بكافة الحقوق المذكورة باتفاقية حقوق الطفل.49
"عكست المناقشات العامة حول االستغالل االقتصادي لألطفال المنھج الشامل الذي تبنته اتفاقية
حقوق الطفل في تناول حقوق اإلنسان الخاصة بالطفل ،ومن ھذا المنطلق فقد أكدت لجنة حقوق
 49متابعة النقاش العام حول االستغالل االقتصادي لألطفال .تقرير حول الجلسة الخامسة الذي تبنته اللجنة في 28
كانون األول/يناير )1994(CRC/C/24
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الطفل على أن تلك الحقوق إنما ھي مجموعة من الحقوق المترابطة وغير القابلة للتقسيم حيث
أن كل منھم يعد متأصالً في الكرامة اإلنسانية للطفل .كذلك فقد أشارت اتفاقية حقوق الطفل إلى
سبل تنفيذ كل من ھذه الحقوق ،فعلى سبيل المثال نجد أن الحق في الحماية من االستغالل
االقتصادي لألطفال البد وأن يأخذ في االعتبار احترام وتنفيذ كافة حقوق الطفل األخرى.

50

وفيما يلي بعض األمثلة من المالحظات الختامية للجنة حقوق الطفل حول المادة ) 27المتعلقة
بالحق في مستوى معيشي مالئم(
الھند

51

"تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء النسبة المرتفعة من األطفال الذين يعيشون في سكن غير مالئم،
بما في ذلك األحياء الفقيرة ،والغذاء غير المالئم والحصول على المياه واإلصحاح .وتشعر
اللجنة بالقلق من األثر السلبي لمشروعات التكيف الھيكلي على األسر وحقوق األطفال" )الفقرة
.(52
"تماشيا مع المادة  27من االتفاقية ،توصى اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ
التزاماتھا التي أقرتھا في الموئل  IIفي  1996فيما يتعلق بحق حصول األطفال على السكن
المالئم .في ضوء قرار لجنة حقوق اإلنسان الخاص باإلخالء القسري ) ،(77/1993تشجع
اللجنة الدولة الطرف على منع حدوث أي شكل من أشكال إعادة اإلسكان القسري أو التشريد أو
أي نقل تعسفي للسكان .توصي اللجنة أن تشمل برامج وإجراءات إعادة اإلسكان كل من
التسجيل ،إعادة التأھيل الشامل لكل األسرة وضمان توفير الخدمات األساسية" )الفقرة .(53
"تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير والمتزايد لألطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع
والذين يعتبرون ضمن أكثر الجماعات تھميشا في الھند" الفقرة "54توصي اللجنة الدولة الطرف
بإنشاء اآلليات الالزمة لضمان حصول ھؤالء األطفال على وثائق الھوية ،الغذاء ،الكساء والسكن.
باإلضافة لذلك يجب أن تضمن الدولة الطرف حصول ھؤالء األطفال على الرعاية الصحية،
خدمات إعادة التأھيل لمن تعرض منھم لالعتداء الجنسي أو البدني أو العنف بشكل عام ،خدمات

 50المرجع السابق.
CRC/C/15/Add.115.50 51
* )ترجمة غير رسمية(.
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التصالح مع أسرھم ،التعليم،التدريب المھني والتدريب على المھارات الحياتية ،والمساعدة القانونية.
توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا أن تتعاون وتعمل على التنسيق مع المجتمع المدني فيما يتعلق
بھذا الموضوع" )الفقرة .(55

دولة بيرو

52

"تشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع الخطير لألطفال الذين يضطرون إلى اإلقامة والعمل في
الشوارع في مرحلة متقدمة جدا من عمرھم بسبب الفقر والتعاسة باإلضافة إلى العنف والھجر
في إطار العائلة .لھذه األسباب فإن األطفال عادة ما يصبحون ضحايا مختلف مظاھر االستغالل
والعنف) ".الفقرة .(12
53

كولومبيا

"تعرب اللجنة عن بالغ قلقھا من الوضع الذي يھدد حياة العديد من األطفال في كولومبيا ،خاصة
ھؤالء الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع كي يتمكنوا من الحياة .يتعرض العديد من
ھؤالء األطفال لالعتقال والتعذيب والمعاملة المھينة وغير اإلنسانية من قبل السلطات .كما انھم
يتعرضون لالختفاء واالتجار والقتل من قبل الجماعات اإلجرامية" )الفقرة .(7

التوصيات التي أصدرتھا اللجنة المعنية بحقوق الطفل حول األطفال المشردين.
دولة الفلبين

54

عبرت لجنة حقوق الطفل عن اھتمامھا العميق بوضع األطفال المشردين داخليا ً حيث الحظت
اللجنة العدد الكبير والمتزايد لألطفال المشردين داخليا ً والذي يمكن إرجاعه إلى الھجرة من
الريف إلى الحضر إلى جانب عوامل أخرى حيث يضطر ھؤالء األطفال المھاجرين لإلقامة
والعمل بالشوارع ومن ثم يحرمون من الحقوق األساسية ويتعرضون لشتى صور االستغالل.
55

دولة سريالنكا

.CRC/C/15/Add.8 52
53
.CRC/C/15/Add.15
54
. CRC/C/15/Add.29
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أشارت لجنة حقوق الطفل إلى الوضع الدائم بسريالنكا من حيث وجود ممارسات التمييز ضد
األطفال المشردين وغيرھم من األطفال من ھؤالء المتأثرين سلبا ً بالنزاعات المسلحة ،حيث
عبرت اللجنة عن اھتمامھا الخاص بقضية حصول ھؤالء األطفال على التعليم والخدمات
الصحية.
أفغانستان

56

أشار المقرر الخاص حول أفغانستان أن كافة األشخاص المشردين والعائدين الذين تمت
مقابلتھم يعانون من التشتت وعدم وجود اتصال بينھم وبين أفراد أسرھم.

. CRC/C/15/Add.40 55
* ترجمة غير رسمية
.CRC/C/15/Add.40 56

104

األطفال والحق في السكن المالئم
توصيات وقرارات
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )(1948

57

المادة (1) 25
.1

لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاھية له
وألسرته .ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات
االجتماعية الالزمة .وله الحق في تأمين معيشته في حاالت البطالة والمرض والعجز
والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن
إرادته".

.2

"لألمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصة .وينعم كل األطفال بنفس الحماية
االجتماعية سواء أكانت والدتھم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية" .

إعالن حقوق الطفل )(1959

58

المبدأ الرابع يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان االجتماعي وأن يكون مؤھال للنمو الصحي
السليم .ولتحقيق ھذه الغاية ،يجب أن يحاط ھو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين الالزمتين قبل
الوضع وبعده .وللطفل الحق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللھو والخدمات الطبية".
إعالن التقدم واإلنماء في الميدان االجتماعي )(1969

59

الجزء " 2يجب أن يستھدف التقدم واإلنماء في الميدان االجتماعي تحقيق االرتفاع المتواصل
بالمستويين المادي والروحي لحياة جميع أفراد المجتمع ،مع احترام ومراعاة حقوق اإلنسان
والحريات األساسية ،وذلك بتحقيق األھداف الرئيسية التالية".
المادة ) 10و("تزويد الجميع ،وال سيما ذوي الدخل الصغير واألسر الكثيرة األفراد ،بالمساكن
وبالخدمات المجتمعية الكافية" .
إعالن فانكوفر للمستوطنات البشرية )(1976

60

 57مقتطفات من تقرير األمين العام ،لجنة حقوق اإلنسان ،الجلسة الثانية والخمسون" ،حقوق اإلنسان والنزوح
الجماعي". E/CN.4/1996/42
 58إعالن حقوق الطفل الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار  (XIV)1386في  29تشرين
الثاني/نوفمبر .1959
 59إعالن التقدم واإلنماء في الميدان االجتماعي الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار رقم )(XXIV
 2542في  11كانون األول/ديسمبر .1969
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الجزء الثالث )" (8إن المأوى المالئم والخدمات ھما حقان أساسيان من حقوق اإلنسان التي
تضع إلزاما على الحكومات لضمان توافرھا لكل األفراد بدءا بالمساعدة والعون المباشر ألقل
األشخاص استفادة من خالل برامج العون الذاتي المباشرة والتحرك المجتمعي .ويتوجب على
الحكومات تحمل عبء إزالة كافة العقبات التي تعوق الحصول على ھذه األھداف .وتعد مسألة
االنقسام العرقي واالجتماعي ذات أھمية خاصة في ھذا السياق وبالتوازي من خالل خلق
مجتمعات افضل

وأكثر توازنا تمتزج فيھا مختلف المجموعات االجتماعية ،التخصصات

المھنية ،اإلسكان والعالقات الجيدة*".
الفصل .2أ )" (3تنعكس أيديولوجيات الدول في سياساتھا اإلسكانية التي تعد صكوك قانونية
قوية للتغيير ومن ثم ال يجب أن تستخدم لنزع ملكية األفراد لمنازلھم أو أراضيھم أو لتحديد
ميزة أو لالستغالل .يجب أن تتجانس سياسات المستوطنات البشرية مع إعالن المبادئ
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان**".

إعالن الحق في التنمية )61 (1986

المادة (1) 8
"ينبغي للدول أن تتخذ ،على الصعيد الوطني ،جميع التدابير الالزمة إلعمال الحق في التنمية
ويجب أن تضمن ،في جملة أمور ،تكافؤ الفرص للجميع في إمكانية وصولھم إلى الموارد
األساسية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء واإلسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل .وينبغي
اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام المرأة بدور نشط في عملية التنمية .وينبغي إجراء إصالحات
اقتصادية واجتماعية مناسبة بقصد استئصال كل المظالم االجتماعية".
62

إعالن وخطة عمل فيينا )(1993

الجزء  2الفقرة " 19يطالب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الدول االمتناع عن اتخاذ أي تدبير
من جانب واحد ال يتفق مع القانون الدولي وال مع ميثاق األمم المتحدة ومن شأنه أن يخلق
عقبات أمام العالقات التجارية فيما بين الدول ويعرقل اإلعمال التام لحقوق اإلنسان المنصوص
 60إعالن فانكوفر حول المستوطنات البشرية الذي تبنتاه مؤتمر األمم المتحدة حول المستوطنات البشرية .1976
ترجمة غير رسمية .
*ترجمة غير رسمية
 61إعالن الحق في التنمية الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة بالقرار رقم  128/41في  4كانون
األول/ديسمبر  .1986الجمعية بالقرار رقم  (XXIV) 2542في  11ديسمبر .1969
 62مقتطفات من تقرير األمين العام .الجلسة الثانية والخمسون للجنة حقوق اإلنسان" ،حقوق اإلنسان والنزوح
الجماعي". E/CN.4/1996/42،
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عليھا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانية وصكوك حقوق اإلنسان الدولية ،وال سيما حق كل
شخص في مستوى معيشي مالئم لصحته ورفاھيته ،بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية والسكن
وما يلزم من الخدمات االجتماعية .ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان انه ال ينبغي استخدام
الغذاء كأداة للضغط السياسي".
إعالن اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية )(1996

63

الفقرة 8

"وإننا نؤكد التزامنا بإعمال الحق في المسكن المالئم على النحو المنصوص عليه في الصكوك
الدولية إعماال تاما ومتدرجا .ووصوال إلى تلك الغاية ،سنسعى إلى تحقيق المشاركة النشطة من
جانب شركائنا العامين والخاصين وغير الحكوميين على كافة المستويات من أجل كفالة الضمان
القانوني للحيازة والحماية من التمييز والمساواة في فرص الحصول على مسكن مالئم معقول التكلفة
لجميع األشخاص وأسرھم".
الفقرة 15

"إن ھذا المؤتمر المنعقد في اسطنبول يمثل حقبة جديدة من التعاون ،حقبة تقوم على ثقافة
التضامن .وفي الوقت الذي نخطو فيه إلى القرن الحادي والعشرين ،فإننا نطرح رؤية إيجابية
للمستوطنات البشرية المستدانة ،وإحساسا باألمل بمستقبلنا المشترك ،ونوجه نداء من أجل
المشاركة في مواجھة تحد ھام وملح حقا ،وھو التحدي المتمثل في أن نقيم معا عالما يستطيع
كل شخص فيه أن يعيش في بيت آمن ،أو يطمئن إلى أن أمامه حياة الئقة قوامھا الكرامة
والصحة والسعادة واألمل"

جدول أعمال الموئل )أسطنبول(
64

اإلعالن المتعلق بالمدن وغيرھا من المستوطنات البشرية في األلفية الجديدة

 63اتفاقية حقوق الطفل التي تبنتھا الجمعية العامة لألمم المتحدة بالقرار رقم  (XIV) 1386في  29تشرين
الثاني/نوفمبر . 1959
 64إعالن المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفية الجديدة ،جدول أعمال الموئل )اسطنبول،(5+
)نيويورك( ،قرار الجمعية العامة  S-25/2الملحق.
* ترجمة غير رسمية
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الفقرة  6أ

"نج دد ونؤك د التزاماتن ا ال واردة ف ي ج دول أعم ال الموئ ل والمتعلق ة بت وفير الم أوى المناس ب
للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية ،والتمك ين والمش اركة ،والمس اواة ب ين الجنس ين
وتمويل المأوى والمستوطنات البشرية ،والتعاون الدولي وتقييم ما يحرز من تقدم"
الفقرة  9ب

"ونحيط أيضا علما مع االرتياح بالوعي المتنامي بض رورة التص دي عل ى نح و متكام ل للفق ر،
والتش رد ،والبطال ة ،وانع دام الخ دمات األساس ية ،وإقص اء النس اء واألطف ال والمجموع ات
المھمشة ،بم ا ف ي ذل ك مجتمع ات الس كان األص ليين ،والتفك ك االجتم اعي وذل ك م ن أج ل جع ل
المستوطنات البشرية في كل أنحاء العالم افضل وأكثر مالءمة للعيش فيھا".
الفقرة  20ج

"ونعترف بالثغرات في السياسات المتعلقة بالمأوي والمناطق الحضرية التي حدت من فرص
المشاركة والشراكة وجعلت من الصعوبة بمكان ترجمة افضل الممارسات إلى سياسات جيدة.
ويساورنا أيضا بالغ القلق ألن كثيرا من النساء ال يشاركن مشاركة تامة على قدم المساواة في
كل مجاالت المجتمع ،بل يعانين ،في الوقت ذاته ،من آثار الفقر بقدر اكبر".
الفقرة  29د

"ونؤكد مجددا أن األسرة ھي الوحدة األساسية للمجتمع ولذلك ال بد من تعزيزھا ،ومن حقھا أن
تتلقى الحماية والدعم الشاملين وتتواجد األسرة بأشكاال متنوعة في مختلف النظم الثقافية والسياسية
واالجتماعية .وال بد من احترام حقوق أفراد األسرة وقدراتھم ومسئولياتھم .وينبغي أن يراعى
تخطيط المستوطنات البشرية الدور البناء لألسرة لدى تصميم ھذه المستوطنات وتنميتھا وإدارتھا.
وينبغي أن ييسر المجتمع،حسب االقتضاء ،تھيئة جميع الشروط الالزمة لدمجھا وجمع شملھا
والحفاظ عليھا وتحسينھا وحمايتھا ضمن مأوى مالئم ،مع مراعاة الحصول على الخدمات األساسية
وتوفير سبل عيش مستدامة لھا".
الفقرة  30د
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"ونعقد العزم على أن نشجع ،في إطار أمور من بينھا استراتيجية للقضاء على الفقر ،السياسات
االجتماعية واالقتصادية الرامية إلى الوفاء باالحتياجات السكنية لألسر وأفرادھا مع إعطاء اھتمام
خاص برعاية األطفال".
الفقرة  31د

"وننوي على تغيير وجھات النظر ،التشكيالت ،السياسات والقوانين والممارسات المتعلقة
بالجنس من أجل إزالة كل العقبات لتحقيق الكرامة اإلنسانية والمساواة في األسرة والمجتمع.
حيث يتم تشجيع كل من النساء والرجال على قدم المساواة في تشكيل وإرساء ومتابعة السياسات
العامة والبرامج".
الفقرة  43د

ولقد الزمنا أنفسنا لتحقيق ھدف المساواة بين الجنسين في تنمية المستوطنات اإلنسانية وعقدنا
العزم على تحقيق المساواة للمرأة كوسيلة فعالة لمحاربة الفقر ومحفز لتنمية المستوطنات
اإلنسانية وتخطيطھا"
منظمة العمل الدولية
التوصية رقم  115بشأن إسكان العمال )65 (1961
أصدرت منظمة العمل الدولية في اجتماعھا رقم  45في  7يونيو  1961التوصية رقم 115
بشأن إسكان العمالة .وكان لھذا أثراً غير مباشر على حق األطفال في السكن وذلك من حيث
كونھم أبناء للعمال أو من حيث كونھم أطفال يعيشون بالمجتمع الذي يمثل اإلطار األكثر
شموال.
القسم الثاني )أھداف السياسة القومية اإلسكان( الفقرة 2

"يجب أن يكون من أھداف السياسة الوطنية تشجيع بناء المساكن وما يرتبط بھا من مرافق
ومنشئات محلية ،في إطار سياسة اإلسكان العامة ،بغية ضمان توفير إسكان الئق مناسب وبيئة
معيشة مالئمة لكل العمال وأسرھم .ويولى قدر من األولوية لمن يعانون حاجة ملحة".
القسم الثالث )المسئوليات الواقعة على الھيئات العامة( الفقرة 8.2
 65توصية منظمة العمل الدولية رقم  115الخاصة بإسكان العاملين ).(1961
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"تشمل مسئوليات الھيئة المركزية دراسة ووضع برامج إسكان العمال ،على أن تشمل ھذه
البرامج تدابير إلزالة مناطق األكواخ وإعادة تسكين شاغليھا"
القسم السادس )معايير اإلسكان( الفقرة 19

"على السلطة المختصة ،كمبدأ عام ،أن تضع معايير إسكان دنيا لضمان سالمة المباني ومستويات
معقولة من اللياقة والصحة والراحة ،على ضوء الظروف المحلية ،وأن تتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ
ھذه المعايير".
المقترحات بشأن مناھج التطبيق )الجزء األول الفقرة ( 5

"تولى السلطات المختصة اھتماما خاصة لمشكلة إسكان العمال المھاجرين ،وإسكان أسرھم
عند االقتضاء ،بغية تحقيق المساواة في المعاملة بين العمال المھاجرين والعمال الوطنيين في
ھذا الشأن بأسرع ما يمكن".
جدول أعمال القرن ) 21مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية(

66

الفصل " 7.6إن الحصول على المسكن اآلمن والصحي ھو أمر ضروري لرفاھية اإلنسان
الجسدية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية ويجب أن يكون جزء أساسيا من التحرك الوطني
والدولي .إن الحق في السكن المالئم كحق إنساني أساسي ھو حق معترف به في اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وعلى الرغم من ذلك فھناك ما يقرب من مليار نسمة على األقل ال يملكون القدرة على
الحصول على سكن آمن وصحي وفي حالة عدم اتخاذ اإلجراءات المناسبة فسوف يزداد ھذا
العدد بشكل حاد بنھاية القرن الحالي وعقب ذلك* ".
الفصل ) 7.9ب(

"يجب على كل الدول أن تتبنى و/أو تدعم استراتيجيات اإلسكان الوطنية ،مع تركيز األھداف
على المبادئ والتوصيات المنصوص عليھا في االستراتيجية العالمية للمأوى لعام  .2000يجب
أن تتم حماية األفراد بواسطة القانون ضد اإلخالء الظالم من منازلھم وأراضيھم*".
الفصل ) 7.9ج(

66جدول أعمال  21الذي تم تبنيه في مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد في ريو دي جانيرو،
البرازيل ،يونيو .1992
* ترجمة غير رسمية.
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"يجب على كل الدول أن تقوم ،كلما أمكن ،بدعم ومساندة جھود فقراء الريف والحضر ،عديمي
الدخل والعمل من خالل تبني و/أو تعديل التشريعات والقوانين والقواعد القائمة لتيسير عملية
حصولھم على األرض ،التمويل ومواد البناء منخفضة التكاليف وكذلك تشجيع تنظيم وتطوير
المساكن غير الرسمية واألحياء الفقيرة بالمناطق الحضرية كإجراء معاونة وحل عملي لمشكلة
نقص المأوى بالمناطق الحضرية*".
الفصل ) 7.30و(

"يجب على كل الدول أن تنظر في مسألة تطوير خطط إدارة األراضي من أجل استخدامھا
كدليل لتطوير واستخدام األراضي وبالتالي يجب عليھا أن تقوم بإيجاد أشكال مالئمة لحيازة
ملكية األراضي التي توفر أمن الحيازة لكل مستخدمي األراضي خاصة السكان األصليين،
النساء ،المجتمعات المحلية ،منخفضي الدخل في الحضر وفقراء الريف*".
جدول أعمال الموئل )(1996

67

الفقرة 3

"وفيما يتعلق بالموضوع األول ،فإن جزءاً كبيراً من سكان العالم يفتقر إلى المأوى والمرافق
الصحية ،وال سيما في البلدان النامية .ونحن نسلم بأن الحصول على المأوى والخدمات
األساسية المأمونة والصحية ھو أمر جوھري لرفاھية الفرد المادي والنفسي واالجتماعي
واالقتصادي وينبغي أن يمثل جزءا أساسيا من إجراءاتنا العاجلة لصالح أكثر من بليون شخص
ال تتوافر لھم أسباب العيش الكريم .ويتمثل ھدفنا في توفير المأوى المالئم للجميع ،وبخاصة
الفقراء المحرومين في المناطق الحضرية والريفية ،من خالل اتباع نھج داعم للتنمية وتحسين
المأوى السليم بيئيا ً".
الفقرة 27

"إن المستوطنات البشرية المقسطة ھي تلك التي يتيسر فيھا لجميع البشر ،دون تمييز من أي
نوع على أساس العنصر ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو اآلراء السياسية أو
غيرھا ،أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو الملكية ،أو المولد أو غيره من األوضاع ،االستفادة
على قدم المساواة من اإلسكان ،والبنى األساسية ،والرعاية الصحية ،واألغذية والمياه الكافية،
67جدول أعمال الموئل الذي تم تبنيه في مؤتمر األمم المتحدة حول المستوطنات البشرية )الموئل (IIفي اسطنبول
في  14حزبران /يونيوA/CONF.147/18 1996..
* ترجمة غير رسمية

األطفال والحق في السكن المالئم

111

والتعليم ،والمساحات المفتوحة .وباإلضافة إلى ذلك ،توفر ھذه المستوطنات البشرية فرصا ً
متساوية من أجل معيشة منتجة ومختارة بحرية .ومن أجل االستفادة على قدم المساواة من
الموارد االقتصادية ،بما في ذلك الحق في الميراث ،وفرصا متساوية من أجل ملكية األرض
وغيرھا من الممتلكات ،والقروض ،والموارد الطبيعية ،والتكنولوجيات المالئمة ،وفرصا ً
متساوية من أجل تحقيق التنمية الشخصية والروحية والدينية والثقافية واالجتماعية ،وفرصا
متساوية من أجل المشاركة في اتخاذ القرارات العامة ،ومن أجل المساواة في الحقوق
وااللتزامات فيما يتعلق بحفظ واستخدام الموارد الطبيعية والثقافية ،ومن أجل المساواة في
الوصول إلى اآلليات التي تكفل عدم انتھاك الحقوق.
وتمكين المرأة ومشاركتھا الكاملة على أساس من المساواة في جميع مجاالت المجتمع الريفي
والحضري على حد سواء ھما من الشروط األساسية لتنمية المستوطنات البشرية المستدامة".
الفقرة 39

"نؤكد من جديد التزامنا باإلعمال الكامل والتدريجي للحق في السكن المالئم ،على النحو الوارد
في الصكوك الدولية .وفي ھذا السياق نسلم بوجود التزام من ناحية الحكومات بتمكين الناس من
الحصول على مأوى وبحماية وتحسين المساكن واألحياء السكنية .ونحن نلتزم بتحقيق ھدف
تحسين ظروف المعيشة والعمل على أساس منصف ومستدام ،بحيث يحصل كل فرد على مأوى
مالئم يكون صحيا ً وآمنا ً ومضمونا ً ويسھل الحصول عليه وبكلفة معقولة وھذا يشمل الخدمات
األساسية ،والمرافق ،وأسباب الراحة ،ويتمتع بعدم التمييز في اإلسكان والضمان القانوني
للحيازة .وسننفذ ھذا الھدف ونعززه بأسلوب يتسق تماما مع معايير حقوق اإلنسان".
الفقرة 40

" كما نلتزم بتحقيق األھداف التالية:
)ب( توفير الضمان القانوني للحيازة وتوفير فرص متساوية للحصول على األرض لجميع
الناس ،بمن فيھم النساء والذين يعيشون في الفقر ،والشروع في إصالحات تشريعية وإدارية
لمنح النساء فرصا ً كاملة ومتساوية للحصول على الموارد االقتصادية ،بما في ذلك الحق في
اإلرث وفي تملك األرض وغيرھا من الممتلكات ،وفي الحصول على االئتمان والموارد
الطبيعية والتكنولوجيات المالئمة )د( ضمان اعتماد نظم شفافة وشاملة وميسرة في مجال نقل
الحقوق في األراضي والضمان القانوني للحيازة )ى( القضاء على التمييز وتوفير الحماية
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القانونية منه في مجال الحصول على المأوى والخدمات األساسية ،بدون تمييز أيا ًكان نوعه،
مثل التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من
اآلراء أو األصل القومي أو االجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر وينبغي ضمان
الحماية المماثلة من التمييز بسبب العجز أو السن )ل( تعزيز خدمات المأوى ودعم الخدمات
والمرافق األساسية للتعليم والصحة لمن ھم بال مأوى ،وللمشردين ،والمھجرين والسكان
األصليين ،والنساء واألطفال الناجين من العنف داخل األسرة ،والمعوقين ،والمسنين ،وضحايا
الكوارث الطبيعية والكوارث التي ھي من صنع اإلنسان ،وأفراد الفئات الضعيفة والمحرومة،
بما في ذلك توفير المأوى والخدمات األساسية المؤقتة لالجئين".
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الفقرة 46

"إننا نلتزم بھدف المساواة بين الجنسين في تنمية المستوطنات البشرية .ونلتزم أيضا بما يلي:
)ا( إدماج االعتبارات المتعلقة بنوع الجنس في التشريعات والسياسات والبرامج والمشاريع
المتصلة بالمستوطنات البشرية عن طريق التحليل الذي يراعي نوع الجنس".
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ثانيا ً القرارات
القرار رقم  8/1994حول األطفال والحق في سكن مالئم

68

دعت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات من خالل ھذا القرار لجنة حقوق الطفل لمنح
اھتمام خاص بقضية حقوق السكن المتعلقة باألطفال وأسرھم وذلك بعد دراسة التقرير المعد من
الدول األطراف كما طالبتھا بدراسة إمكانية إيجاد مؤشرات مناسبة لتقييم أوضاع السكن بالنسبة
لألطفال .إضافة إلى ذلك حث القرار المؤسسات المالية الدولية وخاصة البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي األخذ في االعتبار تأثير سياساتھم على األطفال وال سيما بالنسبة لبرامج التكيف
الھيكلي وتمويل المشروعات التنموية العمالقة واسعة النطاق.
االستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام (1998) 2000

69

النقطة 13

"إن الحق في السكن المالئم حق معترف به دوليا من قبل مجتمع الدول ....إن كل الدول بال
استثناء عليھا التزام نحو قطاع اإلسكان ويتمثل ذلك في إنشاء وكاالت أو وزارات إسكان،
تخصيص التمويل لقطاع اإلسكان والسياسات ،البرامج والمشروعات الخاصة به .إن لكل
المواطنين في كافة الدول ،أيا كانت درجة فقرھم ،الحق في الحصول على االھتمام المطلوب
من الحكومات فيما يتعلق بحاجاتھم السكنية كما أن عليھم تقبل االلتزام األساسي في حماية
وتحسين المنازل والمناطق المحيطة بھا بدالً من إتالفھا أو تدميرھا"
70

السكن المالئم كمكون للحق في مستوى معيشي مالئم

تدعو الفقرة ) 10أ( كافة الدول إلعمال الحق في السكن إعماالً كامالً من خالل السياسات التنموية
المحلية على المستوى الحكومي المالئم وبالتعاون والمساعدة الدولية مع إعطاء اھتمام خاص
لألفراد ،خاصة النساء واألطفال والمجموعات التي تعيش في فقر مدقع وألمن الحيازة .كما تحث
الدول األعضاء على ضمان حقوق السكن للجميع بال أي نوع من التمييز ألي سبب سواء العرق،
اللون ،النوع ،اللغة ،الدين ،اآلراء السياسية أو غير السياسية ،النشأة االجتماعية أو القومية ،الملكية،
المولد أو غير ذلك من األسباب والقضاء على االستبعاد االجتماعي وتھميش األفراد الذين يعانون
 68تم الموافقة عليه باإلجماع في  19آب/أغسطس  1994من قبل اللجنة الفرعية الخاصة بمنع التمييز وحماية
االقليات في جلستھا السادسة واألربعين.
 69االستراتيجية العالمية للمأوى لعام  2000الخاصة باألمم المتحدة التي تبنتھا الجمعية العامة بالقرار 181/43
في  20كانون األول/ديسمبر .1998
 E/CN.4/RES/2001/28 70في 20أبريل 2001تبنته .لجنة حقوق اإلنسان
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من التمييز في العديد من النواحي خاصة من خالل ضمان عدم التمييز في الحصول على السكن
المالئم للسكان األصليين واالقليات.
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الصكوك القانونية الدولية المتاحة لألطفال المستضعفين فيما يتعلق بالحق في سكن مالئم
كما ذكر سابقا ً ھناك بعض األطفال األكثر عرضة للتأثر نتيجة ألوضاعھم االقتصادية
واالجتماعية ،انتماءاتھم العرقية ،موطنھم أو حتى نوعھم .وفي ھذا الجزء نعرض محاولة
لتصنيف المصادر القانونية الدولية وفقا ً لشريحة األطفال التي تتناولھا وذلك حتى تصبح كافة
المصادر متاحة للقراء في صورة متماسكة حتى يسھل استخدامھا ،ونتيجة لذلك فالقارئ لھذا
الكتيب ربما يالحظ أن بعض المصادر القانونية مكررة في أكثر من موضع.
األطفال الذين يتعرضون للتمييز على أساس العرق أو اللون أو االنتماء القومي أو اإلثني
71

االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري
المادة )5ھـ( )(3

" وفقا ً لاللتزامات األساسية المقررة في المادة  2من ھذه االتفاقية ،تتعھد الدول األطراف
بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله ،وبضمان حق كل إنسان ،دون تمييز
بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني ،في المساواة أمام القانون ،ال سيما بصدد
التمتع بالحقوق التالية:
" "3الحق في السكن "
)ھـ( الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وال سيما الحقوق التالية:
التعليق العام رقم ) 7الجلسة السادسة عشر  (1997الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية

72

"إن النساء واألطفال والشباب والمسنين والشعوب األصلية واألقليات اإلثنية وغيرھا ،وسائر
الضعفاء من أفراد وجماعات ،يعانون جميعا ً بشكل غير متكافئ من ممارسة اإلخالء باإلكراه.
إن أحكام عدم التمييز التي تتضمنھا المادتان  2-2و 3من العھد تفرض على الحكومات التزاما ً
إضافيا ً بأن تكفل ،في حال حدوث عمليات إخالء ،اتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم انطواء ذلك
على أي شكل من أشكال التمييز )".الفقرة(11
 71تم تبنيه وفتح باب التوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة A(XX) 2106في كانون األول/ديسمبر ،1965
ودخلت حيز التنفيذ في  4كانون الثاني/يناير  1969تماشيا مع المادة رقم .19
 72الحق في السكن المالئم )المادة رقم  (CESR.(1)11التعليق العام رقم .E/C.12/1997/4.97 7
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الطفلة األنثى
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )(1979

73

المادة 14.2

" .2تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التميي ز ض د الم رأة ف ي المن اطق
الريفية لكي تكفل لھا ،على أس اس المس اواة ب ين الرج ل والم رأة ،أن تش ارك ف ي التنمي ة الريفي ة
وتستفيد منھا ،وتكفل للنساء بوجه خاص الحق في:
)ح( التمتع بظروف معيشية مالئمة ،وال سيما فيما يتعلق باإلسكان والمراف ق الص حية واإلم داد
بالكھرباء والماء ،والنقل ،والمواصالت".
التعليق العام رقم ) 4الجلسة السادسة  (1991الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية

74

الفقرة 6

"إن الحق في المسكن المالئم ينطبق على جميع الناس .وفي حين أن اإلشارة إلى "له وألسرته"
تعبر عن افتراضات فيما يتعلق بأدوار الجنسين وأنماط النشاط االقتصادي التي كانت مقبولة
عموما في عام  1966عندما تم اعتماد العھد ،فإنه ال يمكن قراءة ھذه العبارة اليوم باعتبارھا
تعني فرض أي قيود على انطباق الحق على أفراد أو على أسر معيشية تعيلھا نساء أو على
جماعات أخرى من ھذا القبيل .وھكذا ،فإن فكرة "األسرة" يجب فھمھا بالمعنى الواسع.
ويضاف إلى ذلك أن من حق األفراد ،وكذلك األسر ،الحصول على مسكن مالئم بغض النظر
عن السن أو الوضع االقتصادي أو االنتساب إلى جماعة أو غيرھا أو المركز االجتماعي
وعوامل أخرى من ھذا القبيل .وبصفة خاصة ،يجب أال يخضع التمتع بھذا الحق ،وفقا للمادة
 (2)2من العھد ،ألي شكل من أشكال التمييز" .
أطفال الشوارع
القرارات المتعلقة بأطفال الشوارع199375 ،

 73االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة التي تبنتھا الجمعية العامة لألمم المتحدة
 70االستراتيجية العالمية للمأوى لعام  2000الخاصة باألمم المتحدة التي تبنتھا الجمعية العامة لألمم المتحدة
بالقرار  181 /43في  20كانون األول/ديسمبر 1998
 74الحق في السكن المالئم )المادة  ، (11التعليق العام رقم .CESR 91/12/13: 9(1) 4
 75القرارات رقم 1993/ L.102حول قضية أطفال الشوارع التي تم تبنيھا باإلجماع في  8آذار/مارس  1993في
الجلسة التاسعة واألربعين للجنة حقوق اإلنسان.
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يؤكد ھذا القرار على حق كل طفل في الصحة والمأوى والتعليم والمستوى المعيشي المالئم
والحماية من العنف والتحرش ،كما يحث القرار أيضا الحكومات على البحث بنشاط عن الحلول
المتكاملة لمشكلة أطفال الشوارع واتخاذ تدابير من أجل إعادة تمكينھم من المشاركة الكاملة
داخل المجتمع وتوفير التغذية المناسبة إلى جانب كل من المأوى والرعاية الصحية والتعليم.
76

القرار المتعلق بأطفال الشوارع 1994

يحث القرار الحكومات على االستمرار في السعي إليجاد حلول متكاملة لمحنة أطفال الشوارع
واتخاذ التدابير من أجل إعادة تمكينھم من المشاركة الكاملة في المجتمع وتوفير التغذية المناسبة
إلى جانب كل من المأوى والرعاية الصحية والتعليم.
أطفال العمال المھاجرون
االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المھاجرين وأفراد أسرھم

77

تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  18ديسمبر  1990االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع
العمال المھاجرين وأفراد أسرھم .كما تدخل االتفاقية حيز التنفيذ فور وصول عدد الدول التي
تقبلھا إلى عشرين دولة على األقل ،كما تقوم لجنة حماية حقوق العمال المھاجرين وأفراد
أسرھم بمراقبة التزام الدول بتنفيذ ھذه االتفاقية.
المادة ) 43.1د(

"يتمتع العمال المھاجرون بالمساواة في المعاملة مع مواطني الدولة فيما يتعلق ب...
د( الحصول على السكن وما يشمله من خطط اإلسكان االجتماعية والحماية ضد االستغالل في
ما يتعلق باإليجارات "
األطفال الالجئون
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين )(1951

78

المادة 21
 76القرار 1994/L.92حول محنة أطفال الشوارع الذي تم تبنيه باإلجماع في  3آذار/مارس  1994في الجلسة
الخمسين للجنة حقوق اإلنسان.
 77القرار.158/45
 78االتفاقية الخاصة بأوضاع الالجئين التي تبنتھا الجمعية العامة لألمم المتحدة بالقرار ) 429(Vفي 28
تموز/يوليو  1951والتي دخلت حيز التنفيذ في  22نيسان/أبريل .1954
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"فيما يخص اإلسكان ،وبقدر ما يكون ھذا الموضوع خاضعا للقوانين أو األنظمة أو خاضعا
إلشراف السلطات العامة ،تمنح الدول المتعاقدة الالجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمھا
أفضل معاملة ممكنة ،على أال تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة لألجانب عامة
في نفس الظروف".
األطفال المعرضون لإلخالء
القرار الخاص بعمليات اإلخالء القسري 199379
أكد القرار أن من حق كل رجل وامرأة وطفل التمتع بمكان آمن يعيشون به في إطار من السالم
والكرامة كما أقر أن عمليات اإلخالء القسري إنما ينتج عنھا زيادة معدل التشرد والظروف السكنية
والمعيشية غير المالئمة .كذلك فقد أشار القرار إلى أن اإلخالء القسري يعد انتھاكا ً عظيما ً لحقوق
اإلنسان وخاصة الحق في سكن مالئم ،وحث القرار الحكومات على توفير األمن القانوني للحيازة
لھؤالء المھددين حاليا ً من جراء عمليات اإلخالء القسري .إضافة إلى ذلك فقد أوصى القرار بأن رد
االعتبار الكافي وتقديم التعويضات إلى جانب المسكن البديل المالئم للمتضررين من عمليات
اإلخالء وبما يتفق مع رغباتھم واحتياجاتھم يجب أن يتم من خالل التفاوض مع ھؤالء الناس أو
المجموعات وبما يحقق رضائھم.
القرار الخاص بعمليات اإلخالء القسري1991 ،

80

يعد ھذا القرار واحداً من أھم القرارات التي تتناول الحق في سكن مالئم حيث يشير القرار إلى
أنه من حق كل رجل وامرأة وطفل التمتع بمكان آمن للعيش في إطار من السالم والكرامة.
ومن خالل ھذا القرار عبرت اللجنة الفرعية عن قلقھا من عمليات اإلخالء القسري التي ال
تزال مستمرة في العديد من الدول .كما أكد القرار أن المسئولية القصوى حول منع عمليات
اإلخالء إنما تقع على عاتق الحكومات.
ولقد لفت القرار انتباه لجنة حقوق اإلنسان إلى أن ممارسات اإلخالء القسري تمثل انتھاكا ً
جسيما لحقوق اإلنسان وخاصة حق اإلنسان في سكن مالئم ،كما أوصى القرار لجنة حقوق
اإلنسان باتخاذ السياسات والتدابير التشريعية لمنع ممارسات اإلخالء القسري متضمنا ً ذلك
توفير األمن القانوني لشغل المسكن لألفراد أو المجموعات المھددة حاليا ً من جراء عمليات
اإلخالء وذلك من خالل التشاور والتفاوض معھم .كذلك فقد أكد القرار على أھمية تقديم
 79القرار  12/1991الخاص باإلخالء القسري والذي تم تبنيه باإلجماع من قبل اللجنة الفرعية الخاصة بمنع
التمييز وحماية االقليات.
 80القرار  77/1993الخاص باإلخالء القسري والذي تم تبنيه باإلجماع في الجلسة التاسعة واألربعين للجنة حقوق
اإلنسان في  10آذار/مارس .1993
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التعويضات الفورية والمناسبة والكافية لھؤالء الناس إلى جانب توفير مكان اإلقامة البديل بما
يتفق مع رغبات واحتياجات المجتمعات التي تعرضت لإلخالء عنوة وتعسفا ً بناء على التفاوض
بما يحقق رضائھم.
التعليق العام رقم ) 7الجلسة السادسة عشرة (1997 ،الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية

81

الفقرة 11
"إن النساء واألطفال والشباب والمسنين والشعوب األصلية واألقليات اإلثنية وغيرھا ،وسائر
الضعفاء من أفراد وجماعات ،يعانون جميعا ً بشكل غير متكافئ من ممارسة اإلخالء باإلكراه.
إن أحكام عدم التمييز التي تتضمنھا المادتان  2-2و 3من العھد تفرض على الحكومات التزاما ً
إضافيا ً بأن تكفل ،في حال حدوث عمليات إخالء ،اتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم انطواء ذلك
على أي شكل من أشكال التمييز".
األطفال المعوقون بدنيا ً أو نفسيا ً
82

اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين )(1975
المادة 9

" للمعوق الحق في اإلقامة مع أسرته ذاتھا أو مع أسرة بديلة ،وله الحق في المشاركة في جميع
األنشطة االجتماعية أو اإلبداعية أو الترفيھية .وال يجوز إخضاع أي معوق ،فيما يتعلق
باإلقامة ،لمعاملة مميزة غير تلك التي تقتضيھا حالته أو يقتضيھا التحسن المرجو له من ھذه
المعاملة .فإذا حتمت الضرورة أن يبقي المعوق في مؤسسة متخصصة ،ويجب أن تكون بيئة
ھذه المؤسسة وظروف الحياة فيھا على أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة العادية
لألشخاص الذين ھم في سنه".

 81التعليق العام رقم  (1997) 7الحق في السكن المالئم  :اإلخالء القسري )المادة  ( (1)11من العھد الدولي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 82اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين الذي تبنته الجمعية العامة بالقرار رقم  (XXX) 3447في  9ديسمبر
.1975
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حقوق األطفال
المتعلقة بالسكن
ومنظمة األمم المتحدة
تحقيقا ً إلمكانية استخدام أنظمة األمم المتحدة والمصادر الدولية المتوفرة لحقوق اإلنسان من أجل تعزيز الجھود
في سبيل األطفال وحقوق السكن يتعين علينا أوالً الوقوف على كيفية عمل أنظمة األمم المتحدة واألجھزة
القانونية القائمة ،حيث يسھل من خالل الحصول على المعلومات استخدام ھذه األجھزة للدفاع عن قضيتنا أمام
المجتمع الدولي من خالل استغالل المحافل القائمة والتي أنشأتھا األمم المتحدة .وفي الوقت ذاته فالمقاييس التي
تقوم ھذه األجھزة بإرسائھا يمكن أن تستخدم من أجل إحداث تغيير على المستوى القومي.

نافذة على نظام األمم المتحدة

تأسست منظمة األمم المتحدة في  24تشرين الثاني/أكتوبر  1945حين التزمت إحدى وخمسون دولة
بحفظ السالم من خالل التعاون الدولي واألمن الجماعي ،واليوم فكل الشعوب تقريبا ً قد انضمت إلى
عضوية األمم المتحدة حيث وصل عدد الدول إلى 191دولة.
وتلعب األمم المتحدة دوراً محوريا ً في الجھود الدولية لحل المشكالت التي تھدد البشرية بأسرھا ،وھناك
ما يقرب من ثالثين منظمة تابعة لألمم المتحدة تشترك في ھذا التعاون ويسمون جميعھم بأجھزة األمم
المتحدة .وعليه تعمل األمم المتحدة وأجھزتھا التابعة في صورة متكاملة على المستوى العالمي من أجل
تنمية االحترام لحقوق اإلنسان وحماية البيئة ومحاربة األمراض ودفع عجلة التنمية وتخفيف حدة الفقر.
كذلك تضع وكاالت األمم المتحدة المقاييس الخاصة بوسائل التنقل اآلمنة وذات الكفاءة سواء جواً أو
بحراً ،كما تساعد على تطوير عملية االتصاالت وتعزيز حماية المستھلك والعمل على احترام حقوق
الملكية الفكرية وتنسيق الموجات اإلذاعية .كذلك تقود األمم المتحدة الحمالت الدولية ضد انتشار
المخدرات واإلرھاب وتعمل األمم المتحدة وأجھزتھا لمساعدة الالجئين ووضع البرامج من أجل إزالة
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األلغام األرضية والمساعدة على االرتقاء بجودة مياه الشرب والتوسع في إنتاج الغذاء وتقديم قروض
للدول النامية والمساعدة على تحقيق استقرار األسواق المالية.
إن الدول األعضاء باألمم المتحدة ھي دول ذات سيادة وال تعد األمم المتحدة بمثابة حكومة عالمية وال
تقوم بسن القوانين ،بل تقدم الوسائل لحل الصراعات الدولية ورسم السياسات بصدد األمور التي تؤثر
علينا جميعا ً .ھذا وتحت مظلة األمم المتحدة تتمتع كافة الدول األعضاء بصوت متكافئ سواء كانت دول
كبيرة أو صغيرة ،غنية أو فقيرة وبغض النظر عن اختالف التوجھات السياسية والنظم االجتماعية بكل
منھا.

جھاز األمم المتحدة
ھناك ستة أجھزة رئيسية باألمم المتحدة خمسة منھم توجد بالمقر الرئيسي لألمم المتحدة بنيويورك وھم الجمعية
العامة ومجلس األمن والمجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس الوصاية واألمانة العامة .أما عن الجھاز السادس
وھو محكمة العدل الدولية فيقع في مدينة الھاي بھولندا.
ھذا وبمجرد أن تصبح الدولة عضواً في األمم المتحدة يشار إليھا بالدولة العضو أو الدولة الطرف ،وعليه تقبل
الدولة االلتزامات الواردة في ميثاق األمم المتحدة وھو بمثابة اتفاقية دولية تضع المبادئ األساسية للعالقات الدولية
ووفقا ً للميثاق فقد تأسست األمم المتحدة لتحقيق
األغراض التالية:


حفظ السالم واألمن الدوليين.



تنمية العالقات الودية بين األمم.



تحقيق التعاون لحل المشكالت الدولية.



تعزيز احترام حقوق اإلنسان.



جعل ھذه الھيئة مرجعا ً لتنسيق أعمال
األمم
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مصطلحات األمم المتحدة التي يتعين علينا اإللمام بھا حين نخطط الستخدام األجھزة الدولية
المصادقة أو اإلضافة ھي خطوة قانونية تعبر من خاللھا الدولة التي
المصادقة

وقعت على االتفاقية عن تقبلھا االلتزام قانونا ً بما ورد في االتفاقية من
أحكام.

اإلضافة

التوقيع

التوقيع على اتفاقية /ميثاق/بيان يلزم الدولة الموقعة بااللتزام مبدئيا ً
باالتفاقية غير أن الدولة ليست مقيدة قانونيا ً بما جاء بھا.
المعاھدات ھي عبارة عن االتفاقيات الدولية بين الشعوب وتتخذ أسماء
متعددة منھا االتفاقيات والمواثيق والعھود والمعاھدات .وتعتبر
المعاھدات ملزمة قانونيا ً للدول التي قامت بالمصادقة أو اإلضافة عليھا.

االتفاقيات

الكيانات التعاقدية أو اللجان تقوم بمراقبة تنفيذ الدول المصدقة/الموقعة
على االتفاقيات ويتمثل الھدف الرئيسي للكيانات التعاقدية في جمع

المواثيق

ومراجعة تقارير الدول كل خمس سنوات والتي ترفعھا الدول األطراف
في االتفاقية.

البيانات
اإلعالن عبارة عن مجموعة من المبادئ التي تنطوي على مطالب
أخالقية لكنھا غير ملزمة قانوناً ،ھناك بعض اإلعالنات مثل اإلعالن
المعاھدات

العالمي لحقوق اإلنسان  1948يعتبرھا الكثيرون بمثابة القانون الدولي
العرفي ،وھناك الكثير من أحكامه قد وردت في العھد الدولي الخاص

المواثيق

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  1966والعھد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .1966
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األجسام

القرارات باستثناء تلك التي يصدرھا مجلس األمن ال تعد ملزمة قانونا ً

التعاقدية

للحكومات .ومع أن القرارات التي تصدر ما بين األجھزة المختلفة لألمم
المتحدة تفتقد اإللزام القانوني الذي تتمتع به المعاھدات فھي تعتبر
مقاييس معيارية للقانون الدولي لحقوق اإلنسان وتكمن قوتھا وفائدتھا

القرارات

فيما تنطوي عليه من شرعية سياسية .وعليه فبإمكان النشطاء استخدام
دعم حكوماتھم لقرار معين كقوة ضغط سياسية للدفاع وحشد التأييد لھذا

التعليقات
العامة

القرار أو غيره من القرارات.
التعليقات العامة والتوصيات العامة ھي عبارة عن تفسيرات قانونية
ألحكام اتفاقية معينة وتصدرھا اللجان المكلفة بمراقبة تنفيذ االتفاقية وتعد
ھذه النصوص رسمية بطبيعتھا حيث أن الجھاز الوحيد المخول بمراقبة
تنفيذ اتفاقيات معينة ھو الذي يصدرھا.

المالحظات الختامية وتصدرھا اللجان المسئولة عن مراقبة التزام الدول
األطراف باالتفاقية وتعد متخصصة لدراسة كل دولة على حدة وتنطلق فور
مراجعة واختبار وضع كل دولة .وھي في طبيعتھا شبيھة بالنتائج التي تأتي
بھا المحكمة  .وفي ھذا اإلطار يتوجب على الدول األطراف تناول
اھتمامات اللجنة وتطبيق توصياتھا فيما بين الفترات التي ترفع بھا التقارير،
وتستخدمھا المنظمات غير الحكومية عادة للضغط على الدول األطراف
لاللتزام بالسلوك الذي يتسق مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان وذلك من
خالل كشف حاالت عدم االلتزام أمام المجتمع الدولي.

مالحظات ختامية توصيات عامة التزام
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استخدام أجھزة األمم المتحدة للدفاع عن حق األطفال في السكن
يجب تناول كافة القضايا المتعلقة باألطفال والسكن على كل من المستويين الوطني والدولي إذ أن إقناع الھيئات
التعاقدية باألمم المتحدة بالقضية المعنية يعني أن بإمكانھا أن تصبح أداة قوية للدفاع عنھا على الساحة الدولية
وكذلك مع الدول األطراف.
إن الصكوك الدولية قد تكون أداة فعالة لضمان وضع قضية األطفال والسكن على األجندة الوطنية ،وفيما يلي بعض
المبادئ التوجيھية التي يمكن استخدامھا من أجل تفعيل المصادر الدولية:


الضغط على الحكومات من أجل االلتزام بالمبادئ الدولية لحقوق اإلنسان.



الضغط على الحكومات لتوليد الوعي بقضية األطفال والسكن ووضع السياسات والتشريعات الدقيقة
في األمور ذات الصلة.



مساءلة الحكومات عن االلتزامات القانونية الواقعة عليھا.



إعمال وحماية حقوق الطفل غير المعترف بھا أو غير المطبقة في إطار القانون الوطني المتعلق
باإلسكان بالدولة .ويجب التذكر دوما ً أن التصديق على أي من المعاھدات الدولية إنما تعني اإلقرار
بالحقوق المذكورة بھا وحمايتھا.



إضفاء صفة الشرعية والوضوح على الحمالت الموجھة لتغيير القوانين والتشريعات والتقاليد
واألعراف المحلية.



جعل القضية المعنية قضية دولية حيث أنه باستخدام المعاھدات الدولية في الكفاح إلعمال وحماية حق
األطفال في السكن ووضعھا موضع التنفيذ يمكننا أن ننضم إلى المجتمع األكبر الذي يكافح للوصول
إلى نفس األھداف.



المشاركة في اللجان المكلفة بمراقبة تنفيذ المعاھدات التابعة لألمم المتحدة وغيرھا من األجھزة القانونية
الدولية للتأكد من حصولھم على المعلومات الكاملة والشاملة وليس فقط المعلومات التي تقدمھا
الحكومات.

المعاھدات الدولية
تعتبر المعاھدات بمثابة اتفاق دولي بين مجموعة معينة من الشعوب وتتخذ ھذه

من الھام معرفة

االتفاقات أسماء متعددة مثل العھود أو االتفاقيات أو المواثيق وكثير من ھؤالء

موقف بلدك من
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المتعلقين بالدفاع عن حق األطفال في السكن قد أشير إليھم في مواضع سابقة.

المصادقة/التوقيع
على االتفاقيات.

تعد المعاھدات ملزمة قانونا ً للدول التي قامت بالتصديق أو اإلضافة عليھا حيث أن

تعتبر المعاھدات

قيام الدولة بالمصادقة على أحد المعاھدات يعني موافقتھا على البنود الواردة بھا

ملزمة قانونا ً للدول

وتعھدھا بوضع اآلليات الخاصة بالتنفيذ على المستوى الوطني .وعلى جانب آخر

التي قامت

فإن الدول المصدقة على االتفاقيات الخاصة باألطفال وحقوق السكن حتى عام

بالمصادقة أو

 2002مبين بالملحق رقم .2

اإلضافة إليھا.

لكل معاھدة ھناك ما يسمى باللجنة المكلفة بمراقبة التنفيذ وذلك لمراقبة سلوك

يتوقع من الدول

الدول المصدقة/الموقعة عليھا ،ويتمثل الھدف الرئيسي لكل لجنة في جمع

األطراف أن ترفع

ومراجعة تقارير الدول كل خمس سنوات من الدول األطراف في المعاھدة ويتوقع

تقارير شاملة إلى

من الدول األطراف أن ترفع تقارير شاملة إلى اللجان.

اللجان.



إن معظم اللجان لديھا آليات لتقديمھا إلى المنظمات غير الحكومية لعرض وجھات
نظرھم وخبراتھم.



ھناك أيضا بعض اللجان التي تتلقى الشكاوى المتعلقة بقيام إحدى الدول بانتھاك حق
أحد المواطنين في السكن.



قم بمتابعة الفترات التي يتم بھا دراسة تقارير الدول ومن األفضل حضور اجتماعات
اللجنة سواء قبل أو أثناء مراجعة الوضع الخاص بحكومتك ،كذلك يمكنك إبداء
مالحظات شفھية أو مدونة إلى اللجان المعنية.

يمكن أن تتخذ المالحظات المدونة حول انتھاك حقوق السكن بإحدى الدول الشكل التالي:


إعداد مسودة تقرير موازي :يقدم ھذا التقرير معلومات بديلة عن تلك التي قدمتھا حكومة بلدك ،ھذا
ويجب إعداد تلك التقارير وفقا ً للخطوط العريضة الخاصة بإعداد التقارير الموازية )أنظر الملحق .(3
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ويعد التقرير الموازي أكثر أھمية وتأثيراً إذا كان تقريراً مشتركا ً بين المنظمات غير الحكومية
والمنظمات الشعبية.


صحيفة الوقائع :يقدم من خاللھا معلومات محددة حول موضوع معين.



تقوم كل لجنة بإعداد قائمة من الموضوعات واألسئلة اإلضافية لتحديث المعلومات المتوفرة لديھا عن
أوضاع بلد معين ويمكن كذلك للمنظمات غير الحكومية المساھمة في محتوى ھذه الموضوعات.

الطفل في بحث عن الدولة
تقرير موازي للتقرير الذي أعدته دولة الھند حول تطبيق الحق في سكن مالئم كحق جوھري وارد في اتفاقية
حقوق الطفل
قامت ثالث منظمات غير حكومية نشطة بمجال حقوق السكن بالھند وھم مؤسسة حقوق اإلنسان ومؤسسة LAYA
ومنظمة الشباب من أجل الوحدة والعمل التطوعي بإعداد تقريراً موازيا ً حول األطفال وحقوق السكن ورفعته إلى
لجنة حقوق الطفل وذلك في سبتمبر .1998

تقديم الشكاوى بخصوص حالة فردية
إن لكل من لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ولجنة حقوق اإلنسان في ظل البروتوكول االختياري
الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعض اإلجراءات الخاصة بدراسة الشكاوى الفردية من
انتھاك الحق في السكن .ثم تأخذ اللجان المكلفة بمراقبة تنفيذ المعاھدات دورھا في العناية بھذه الحاالت وتضغط على
الحكومات المعنية والتي تقدم الشكوى ضدھا من أجل اتخاذ ما يلزم.
متطلبات إعداد شكوى فردية


يجب أن يكون كاتب الشكوى )المتظلم( والضحية خاضعا ً لالختصاص القانوني للدولة التي يقدم االلتماس
ضدھا.



يجب أن يكون المتظلم ضحية لقيام الدولة بانتھاك حقوق السكن وفي حالة عدم تمثيل صاحب الشكوى
ذاته في الشكوى فيجب أن يمثله أحد أفراد عائلته المقربين.



يجب أن يكون المتظلم قد استنفذ كافة سبل اإلنصاف المحلية )بدرجة أن تكون ھذه السبل ذات كفاءة
داع(.
ومتوفرة وال تستغرق زمنا ً طويالً دون ٍ
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يجب أن تتضمن الشكاوى ما يلي


اسم وعنوان وجنسية صاحب الشكوى )وكاتب الشكوى إن أمكن(.



التفويض لمن يكتب نيابة عن صاحب الشكوى األصلي )إن أمكن(.



تحديد الدولة التي تقدم الشكوى ضدھا.



الخطوات المتخذة بصدد استنفاذ كافة سبل اإلنصاف المحلية.



بيان بعدم قيام أحد األجھزة الدولية األخرى بتناول نفس القضية.



وصفا ً تفصيليا ً لكافة الحقائق التي تجسد اإلدعاء متضمنة المعلومات والبيانات ذات الصلة.

يمكن للمنظمات غير الحكومية أيضا ً حضور اجتماعات اللجنة بجنيف وعمل بيانات شفھية في ھذه المحافل ،فعلى
سبيل المثال يمكن للمنظمات غير الحكومية المشاركة في جلسة اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية بجنيف متضمنا ً ذلك عمل بيانات شفھية وعادة ما تخصص اللجنة يوم االفتتاح لھذا الغرض .وعليه فإذا
حضرت اجتماع اللجنة بجنيف أثناء مراجعة تقرير بلدك فيمكنك التحدث مع أعضاء اللجنة إلثارة القضايا ذات
االھتمام.
اسم لجنة المراقبة ذات الصلة

اسم االتفاقية أو المعاھدة

لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز

العنصري

العنصري 1965

اللجنة

المعنية

بالحقوق

االقتصادية

العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية

واالجتماعية والثقافية

والثقافية 1966

لجنة حقوق اإلنسان

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
1966

لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
1979

لجنة مناھضة التعذيب

اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة 1984
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اتفاقية حقوق الطفل 1989

اإلجراءات الخاصة باألمم المتحدة
أرست األمم المتحدة منذ عام  1979آليات خاصة لدراسة األوضاع بدولة معينة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان كما
عينت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان خبراء لدراسة قضايا معينة متصلة بحقوق اإلنسان .ويعد ھؤالء الخبراء
في الوقت الحالي بمثابة آليات األمم المتحدة أو الجھاز المختص باإلجراءات الخاصة .وھناك حاليا ً ثالثة عشر
منتدب مختص بدولة معينة وأربعة وعشرون منتدب مختصين بقضايا معينة تغطي مساحة عريضة من الحقوق
المدنية والسياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.
وھناك بعض من ھذه اآلليات تتلقى حاالت فردية أي أنھا تتناول شكاوى يقدمھا أفراد أو منظمات غير حكومية أو
أجھزة حكومية أو ھيئات أو مكاتب أخرى تابعة لألمم المتحدة )يتناول الملحق رقم  6قائمة المنتدبين حتى عام 2001
ويعد ھذا مفيداً بصفة خاصة لألفراد المھتمين بمعرفة القضايا األخرى التي تتناولھا اإلجراءات الخاصة(.
إن كل من المقررين الخاصين والممثلين الخاصين والخبراء المستقلين يمكنھم تناول القضايا المعينة المتعلقة
باألطفال والسكن
يتعين على كل من المقررين الخاصين والممثلين الخاصين والخبراء المستقلين كجزء من دورھم ،سواء المتعلق
بدولة معينة أو بقضية معينة ،القيام بزيارات للدول وجمع المعلومات ذات الصلة والتواصل مع حكومات الدول
األطراف في صورة خطابات ومراسالت إذا كان بإمكانھم جمع معلومات موثوق بھا ومن ثم يمكنھم كتابة تقرير
سنوي إلى اللجنة والمشاركة في االجتماعات السنوية التي تعقدھا.
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المقررون الخاصين


المقرر الخاص حول تجارة األطفال والمقرر الخاص حول بغاء ودعارة األطفال ).(1990



المقرر الخاص حول الحق في التعليم ).(1998



تم تعيين مقرراً خاصا ً حول الحق في سكن مالئم في العام  2000من خالل قرار لجنة األمم المتحدة
لحقوق اإلنسان رقم  9/2000لمدة ثالثة أعوام وتتمثل مھمته في التركيز على قضية السكن المالئم
باعتبار أن ھذا الحق يعد:

•

مكونا ً من مكونات الحق في مستوى معيشي مالئم كما ھو وارد بالمادة .25

•

وباعتبار الفقرة  1من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

•

والمادة  11الفقرة  1من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمادة .27

•

الفقرة  3من اتفاقية حقوق الطفل والحق في عدم التمييز كما ھو وارد بالمادة .14

•

الفقرة )2و( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

•

المادة )5ھـ( من االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
قام ممثلو منتدى األطفال الالجئين البوتانيين الذين يعيشون بمخيمات بمدينة جابا بكتابة خطاب إلى
المقرر الخاص حول السكن كالتالي
"نحن أطفال المخيمات السبعة ونمثل أكثر من  %40من مجموع الالجئين البوتانيين في المخيمات السبعة
التابعة للمفوض السامي لألمم المتحدة لشئون الالجئين .نحن غير سعداء بالمعيشة في مخيمات الالجئين
حيث ال نحصل على حقوقنا االجتماعية واالقتصادية والثقافية كأطفال كاملة كذلك فنحن في غاية القلق
بسبب عدم التيقن من مستقبلنا ولذا نريد مساعدتك."...
في حين يعين المقرر الخاص من قِبل لجنة حقوق اإلنسان فإن الممثل الخاص يعين من قبل األمين العام لألمم
المتحدة.
الممثل الخاص والخبير المستقل

األطفال والحق في السكن المالئم



133

الممثل الخاص لألمين العام حول األطفال والنزاع المسلح ) :(1996وتتمثل مھمته الرئيسية في زيادة
مستوى الوعي حول محنة األطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة ،كما يعمل بمثابة المدافع عن األطفال في
ظل ظروف النزاع المسلح كما يعمل على حشد القوى من أجل تحقيق خطوات فعالة لحماية حقوق األطفال
ورفاھتھم .وفي الماضي كان الممثل يقوم بدور القائد في الجھود المبذولة لتكامل االستراتيجيات السياسية
واإلنسانية والمعيارية من أجل تطوير حماية ووقاية وإعادة تأھيل األطفال.



الممثل الخاص حول األشخاص المشردين داخليا ً ) (1992وتتمثل مھمتھم في رفع الوعي حول محنة
األشخاص المشردين داخليا ً وحفز الجھود الفعالة لتناول المشكلة التي يواجھونھا .ھذا وقد تبنى المقرر
الخاص ھذا التعريف العملي لألشخاص المشردين داخليا ً:
"األشخاص الذين أجبروا على ترك منازلھم أو أماكن إقامتھم المعتادة وخاصة بسبب أو لتجنب النزاع
المسلح ،األوضاع التي تنتھك فيھا حقوق اإلنسان على نطاق واسع أو المناطق التي تتعرض لكوارث من
صنع البشر واألشخاص الذين لم يتعدوا بعد الحدود المعترف بھا دوليا للدولة".



الخبراء المستقلون حول تأثير سياسات التكيف الھيكلي والديون الخارجية ) (2000وتتمثل مھمتھم في
إعداد تقريراً سنويا ً و رفعه إلى اللجنة مع التركيز على ما يلي بصفة خاصة:


تـأثير الديون الخارجية والسياسات المتبعة لمواجھتھا على التمتع الكامل بحقوق اإلنسان في
الدول النامية.



التدابير التي اتخذتھا الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية من أجل الحد من
ھذه اآلثار في الدول النامية والسيما الدول الفقيرة والدول المثقلة بالديون.



التطورات والخطوات والمبادرات الجديدة المتخذة من قبل المؤسسات المالية الدولية واألجھزة
األخرى التابعة لألمم المتحدة والمنظمات بين الحكومية األخرى فيما يتعلق بتأثير سياسات
التكيف الھيكلي على حقوق اإلنسان.

ال تتعامل ھذه اآللية مع الحاالت الفردية.

تتخذ ھذه اآلليات في بعض األحيان/عادة حاالت معينة مثل حاالت اإلخالء القسري
وتقوم بمھمتھا في الدول المعنية ،كذلك تظل اآلليات ذات العالقة محاطة علما ً بأوضاع
األطفال وحقوق السكن بالدولة المعنية .وتساعد ھذه المعلومات المقرر الخاص على
تكوين صورة شاملة عن الوضع بالدولة ومن ثم يمكن تضمين ذلك في تقريره/تقريرھا
السنوي الذي يرفع إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة.
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حصول المنظمات غير الحكومية على صفة استشارية لدى األمم المتحدة
حصلت بعض المنظمات غير الحكومية على صفة استشارية لدى األمم المتحدة من خالل المجلس االقتصادي
واالجتماعي باألمم المتحدة ،ومن ثم يتاح لھا حضور لجنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية لحماية وتطوير حقوق
اإلنسان .كذلك يمكن استخدام ھذه األجھزة في جذب االنتباه الدولي ورفع الوعي حول األوضاع بدولة معينة أو
موضوعات معينة ذات اھتمام .ويمكنك باعتبارك منظمة غير حكومية التقدم بطلب للحصول على ھذه الصفة أو
على األقل اإلدالء بحالتك إلى المنظمة غير الحكومية التي تتمتع بالصفة االستشارية )انظر صفحة  110للحصول
على العناوين وبيانات االتصال(.

نطاق تدخل المنظمات غير الحكومية في أجھزة األمم المتحدة المذكورة الواردة
بالعھد:
.1

الجمعية العامة :ليس ھناك تدخالً مباشراً للمنظمات غير الحكومية،

.2

مجلس األمن :ليس ھناك تدخالً مباشراً للمنظمات غير الحكومية،

.3

المجلس االقتصادي واالجتماعي :يمكن للمنظمات غير الحكومية ذات الصفة
االستشارية المشاركة،

.4

اللجان واللجان الفرعية:

في ظل القرار رقم :1503


اإلجراءات الخاصة.



المكاتبات المقدمة لعرض انتھاكات جسيمة ومستمرة لحقوق اإلنسان وتم التأكد
من حدوثھا.



المكاتبات المدونة قد ترفعھا المنظمات غير الحكومية والتي تصل إلى علمھا
مباشرة.



الوسيلة األكثر كفاءة :المكاتبات المختصرة والشاملة والتي توضح نطاق
االنتھاكات وتقدم تفاصيل عن حاالت فردية متعددة.



ال يتم إخبار كاتبي الشكوى عن أية خطوات قد تتخذ بشأنھا.

في ظل القرار رقم :1296


اإلجراءات العامة.



يجب أن تكون المكاتبات ذات صلة بالبنود الواردة بجدول األعمال.
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في ظل اآلليات الموضوعية:


يمكن ألي منظمة غير حكومية التواصل مع مجموعات العمل والمقررين الخاصين.



تعتبر أكثر مناسبة للتعامل مع الحاالت الفردية.

المتطلبات األساسية للتدخل شفھيا ً:


التمتع بصفة استشارية لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي.



يجب أن يكون الممثل الذي يعرض القضية معتمداً من مسئول التنسيق بين المنظمات
غير الحكومية.



تحتاج المنظمات غير الحكومية مقدما ً إلى التوقيع على قائمة المتحدثين في بند معين
من بنود جدول األعمال.



الوقت المحدد :يتراوح عامة بين  10-5دقائق في ظل البنود الرئيسية لجدول
األعمال )* و** انظر صفحة  110من أجل العناوين وبيانات االتصال(.

القرارات
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إن جميع القرارات ال تعد وحدھا ملزمة قانونيا ً للحكومات باستثناء تلك الصادرة عن مجلس األمن .ھذا وفي حين
تفتقد القرارات الصادرة عن أجھزة األمم المتحدة التي تضم حكومات ،مثل لجنة حقوق اإلنسان ،إلى القوة القانونية
التي تتمتع بھا المعاھدات فھي تعتبر مؤشرات معيارية ھامة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان كما تتمثل أھميتھا
وفائدتھا في حقيقة أنھا تتمتع بشرعية سياسية ومن ثم يستطيع النشطاء استخدام دعم حكوماتھم لقرار معين كأداة
ضغط سياسية من أجل حشد المؤيدين للدفاع عن ھذا القرار.
ھناك بعض القرارات للجنة الفرعية باألمم المتحدة حول حماية وتطوير حقوق اإلنسان غير ملزمة قانونياً ،غير
أنھا تستخدم كنصوص رسمية تعطي مزيداً من الرؤية والفھم لحقوق اإلنسان .أن اللجان الفرعية قد تستخدم كذلك
لتشجيع أجھزة أخرى متعلقة بحقوق اإلنسان وتابعة لألمم المتحدة لتناول نفس الموضوعات أو تلك ذات الصلة بھا.
دعمت بعض القرارات الھامة للجمعية العامة لألمم المتحدة ولجنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية لحماية ودعم
حقوق اإلنسان )والتي كانت تسمى سابقا ً اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات( ولجنة المستوطنات البشرية
الحق في سكن مالئم واالعتراف بوجود انتھاك لھذا الحق.
وتشير القرارات إلى االھتمام المتزايد من أجھزة األمم المتحدة العاملة بحقوق اإلنسان بالقضايا المتعلقة بالحق في
سكن مالئم.
الخالصة
لقد حاول ھذا الكتيب جمع المصادر الدولية القائمة من أجل استخدام ما يتصل منھا بحقوق الطفل المتعلقة بالسكن.
كما نتمنى أن تكون المعلومات المقدمة مفيدة للقراء من أجل النھوض بھذه القضية الجوھرية باستخدام ھذه الصكوك
قانونية على المستوي المحلي ،ھذا وسوف يتعاظم التأثير إذا:


استعان المحامون والقضاة بالمعاھدات والتعليقات العامة والتوصيات والقرارات وھم بصدد أية مبادرات
قانونية تھدف إلى حماية حق األطفال في السكن.



استخدمت المصادر الحالية في إمداد القائمين على وضع مشاريع قوانين أو سياسات أو إصالحات أو تعديل
دساتير قائمة بالمعلومات حول القوانين والسياسات الموجودة بالفعل.



تم جذب انتباه األجھزة الحكومية على المستوى المحلي إلى تلك الوثائق والسيما الوزارات المختصة
باإلسكان وشئون األطفال والشئون الريفية والحضرية والتخطيط والبيئة.
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قام األفراد والمجموعات بنشر المعلومات لمجتمعاتھم ولألشخاص الذين يعملون معھم بھدف إكسابھم
المعرفة حول مختلف الوثائق وكيف تمس حياتھم.

من تستطيع التخاطب معه باألمم المتحدة للحصول على المزيد من المعلومات؟
المسئول عن التنسيق بين المنظمات غير الحكومية بجنيف
حجرة رقم Palais des Nations 2-176
 CH–1211 Genève 10سويسرا
ھاتف+41 (0)22 917-2127 :
فاكس+41 (0)22 917-0583 :
التقدم بطلب للحصول على الصفة االستشارية
قسم المنظمات غير الحكومية DESA/NGO Unit
UN Plaza 1־Room DC1־ 1480األمم المتحدة
 10017 New York NYالواليات المتحدة األمريكية
ھاتف+1 212 963-4842 :
فاكس+1 212 963–9248 :
الموقع على اإلنترنتwww.un.org/esa/coordination/ngo/ :
المكاتبات الموجھة لألجسام التعاقدية
)اسم الجسم التعاقدي المعني(
c/o OHCHR
 10 Genève 1211سويسرا
فاكس+41 22 917-9022 :
المكاتبات الموجھة لآلليات الموضوعية
المقرر الخاص باألمم المتحدة ومجموعة العمل المعنية
)اسم اآللية الموضوعية المعنية(
 c/o OHCHRاألمم المتحدة
مكتب مفوض السامي لحقوق اإلنسان
 10 Genève 1211سويسرا
الموقع على اإلنترنتhttp://www.unhchr.ch :
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لجنة حقوق اإلنسان
المقرر الخاص حول الحق في سكن مالئم
السيد ميلون كوتھاري
السيدة/سيسيليا مولر
مساعد المقرر الخاص حول الحق في سكن مالئم
مكتب مفوض لألمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان
Palais Wilson OHCHR
 1211 Genève 10سويسرا
ھاتف+41 (0)22 917-9408 :
فاكس+41 (0)22 917-9010 :
بريد إلكترونيcmoller@ohchr.org :
شبكة حقوق األرض والسكن
األمانة العامة
برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 7شارع محمد شفيق ،رقم  ،8المھندسين
الجيزة  ،جمھورية مصر العربية
تليفاكس+20 (0)2 347–4360 :
البريد اإللكترونيhic-mena@hic-mena.org:
الموقع على اإلنترنتwww.hic-mena.org :
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الملحق 1
كيف تعمل األمم المتحدة
تتكون األمم المتحدة من ستة أجھزة أساسية .خمسة منھا–الجمعية العامة ،مجلس األمن ،المجلس االقتصادي
واالجتماعي ،األمانة العامة والسكرتارية–تقع في مقر األمم المتحدة بنيويورك .أما الجھاز األخير ،محكمة العدل
الدولية ،فتقع في الھاي بھولندا.
الجمعية العامة:
يتم تمثيل كل الدول األعضاء باألمم المتحدة في الجمعية العامة – كنوع من أنواع برلمان للدول ،الذي يلتقي للبت
في أكثر قضايا العالم إلحاحا .وتحصل كل دولة عضو على صوت واحد فقط .ويتم اتخاذ القرارات الخاصة
"باألمور الھامة" مثل األمن والسلم الدوليين ،انضمام أعضاء جدد ،ميزانية األمم المتحدة وميزانية حفظ السالم
بأغلبية ثلثي األصوات .أما األمور األخرى فيتم اتخاذ القرارات الخاصة بھا بأغلبية بسيطة.وقد تم بذل المزيد من
الجھد في السنوات األخيرة للوصول إلى القرارات من خالل اإلجماع بدال من اللجوء إلى التصويت الرسمي.
وفي الجلسة الخاصة بالجمعية العامة لعام  2001/2000قامت الجمعية بالنظر في ومناقشة أكثر من 170
موضوع مختلف بما في ذلك العولمة ،نزع األسلحة النووية ،التنمية ،حماية البيئة ودعم النظم الديمقراطية الجديدة،
وال تستطيع الجمعية فرض أي قرار على أي دولة ولكن تمثل توصياتھا مؤشراً ھاما ً على الرأي العام العالمي كما
تمثل السلطة األخالقية لمجتمع الدول.
تعقد الجمعية الجلسة السنوية العادية من سبتمبر إلى ديسمبر .وفي حاالت الضرورة قد تقوم باستئناف الجلسة أو
عقد جلسة خاصة أو طارئة للموضوعات ذات األھمية الخاصة .وفي حالة عدم انعقاد الجمعية تقوم ست لجان
رئيسية بأداء العمل الخاص بھا وجھات فرعية أخرى وسكرتارية األمم المتحدة.

مجلس األمن:
يمنح ميثاق األمم المتحدة لمجلس األمن المسئولية المبدئية لحفظ األمن والسلم الدوليين ويجوز للمجلس االجتماع في
أي وقت ليال أو نھارا في أي وقت يتھدد فيه األمن .ومن واقع الميثاق يجب على كل الدول األعضاء أن تقوم بتنفيذ
قرارات المجلس.
ھناك  15عضو بالمجلس خمسة أعضاء منھم يمثلون األعضاء الدائمين في المجلس وھم الصين ،فرنسا ،االتحاد
الروسي ،المملكة المتحدة والواليات المتحدة أما األعضاء العشرة اآلخرين فيتم انتخابھم بواسطة الجمعية العامة
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لفترة سنتان وقد قامت الدول األعضاء بمناقشة بعض التغييرات في نظام العضوية كي يعكس الواقع السياسي
واالقتصادي الحالي.
تتطلب قرارات المجلس موافقة تسعة أصوات إال في حاالت التصويت على القرارات الخاصة باإلجراءات حيث ال
يمكن أن يصدر قرار إذا قام أحد األعضاء الدائمين بالتصويت ضد القرار ،فيتو .عند قيام المجلس بالنظر في أي
تھديد للسلم الدولي فإنه يقوم أوال بتحديد سبل حل النزاع سلميا وقد يقوم باقتراح مبادئ محددة لحل النزاع أو القيام
بدور الوسيط .أما في حالة الحرب فإن المجلس يقوم بمحاولة ضمان وقف إطالق النار وقد يقوم بإرسال مھمة حفظ
السالم لمساعدة األطراف الحفاظ على ھدنة واإلبقاء على فصل القوات المتنازعة.
وقد يقوم المجلس باتخاذ إجراءات لفرض القرارات الصادرة عنه مثل فرض عقوبات اقتصادية أو حظر االتجار
باألسلحة وفي بعض الحاالت النادرة قام المجلس بالسماح للدول األعضاء باستخدام " كافة السبل الضرورية " بما
في ذلك التحرك العسكري الجماعي لضمان تنفيذ قرارات المجلس.
كذلك يقوم المجلس بإصدار توصيات للجمعية العامة حول تعيين سكرتير عام جديد وما يتعلق بانضمام أعضاء جدد
لألمم المتحدة.
المجلس االقتصادي واالجتماعي:
يقوم المجلس االقتصادي واالجتماعي ،في نطاق سلطة الجمعية العامة ،بتنسيق العمل االجتماعي واالقتصادي لألمم
المتحدة واألسرة المكونة لھا ويلعب المجلس دوراً محوريا ً في دعم وتنمية التعاون الدولي والتنمية بوصفه المنتدى
المركزي المنوط بمناقشة القضايا االقتصادية واالجتماعية الدولية وتشكيل توصيات خاصة بالسياسات المتبعة .كما
يقوم بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية ومن ثم الحفاظ على حلقة وصل حيوية وقوية بين األمم المتحدة
والمجتمع المدني .يتكون المجلس من  54عضو تقوم الجمعية العامة بانتخابھم لمدة  3سنوات ويعقد جلساته على
مدى العام كما تنعقد الجلسة الرئيسية في شھر يوليو والتي ينعقد خاللھا اجتماعا ً وزاريا ً خاصا ً لمناقشة القضايا
االقتصادية واالجتماعية الھامة وقد امتدت مناقشات المجلس منذ عام  1998لتشمل القضايا اإلنسانية.
وتلتقي الھيئات المعاونة للمجلس بشكل دوري وتقوم بتقديم تقارير له .فلجنة حقوق اإلنسان على سبيل المثال تراقب
تطبيق حقوق اإلنسان حول العالم .وتقوم كيانات أخرى بالتركيز على بعض القضايا الخاصة بالتنمية االجتماعية،
وضع المرأة ،منع الجريمة ،األدوية المخدرة والحماية البيئية .كما تقوم خمس لجان إقليمية بدعم التنمية االقتصادية
وتدعيم العالقات االقتصادية في األقاليم التي تتبعھا.
مجلس الوصاية:
تم إنشاء مجلس الوصاية لتوفير اإلشراف الدولي على إحدى عشر منطقة خاضعة للوصاية تديرھا  7دول أعضاء
ولضمان اتخاذ الخطوات المالئمة إلعداد المناطق للحكم الذاتي أو االستقالل .وبحلول عام  1994كانت كل الدول
الخاضعة للوصاية قد حصلت على االستقالل أو الحكم الذاتي سواء كدول منفصلة أو االنضمام لدول مجاورة
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مستقلة وقد كانت آخر المناطق التي قامت بذلك ھي منطقة جزر الباسفيك )باالو( والتي تديرھا الواليات المتحدة
األمريكية والتي أصبحت الدولة رقم  .185ويتكون مجلس الوصاية حاليا من األعضاء الخمس الدائمين في مجلس
األمن وقد قام بتعديل قواعد اإلجراءات الخاصة به كي تسمح لألعضاء باالجتماع متى وكلما احتاج األمر ذلك.
محكمة العدل الدولية:
تعد محكمة العدل الدولية – والمعروفة أيضا باسم المحكمة الدولية – ھي الكيان القانوني الرئيسي لألمم المتحدة.
تتكون من  15قاضي تنتخبھم الجمعية العامة ومجلس األمن .وتفصل المحكمة في الخالفات أو النزاعات التي تنشأ
وتكون مشاركة الدول في تلك اإلجراءات تطوعية خاضعة لرغبة الدولة ولكن في حالة موافقة الدولة على
المشاركة فإنھا تكون ملزمة بقبول أحكام وقرارات المحكمة.كما تقوم المحكمة بتقديم العون من خالل آراء إرشادية
للجمعية العامة ومجلس األمن في حالة طلبھم ذلك.
األمانة العامة:
تقوم السكرتارية باألعمال اإلدارية لألمم المتحدة كما توجھھا الجمعية العامة ،مجلس األمن والكيانات األخرى
المكونة لألمم المتحدة ويوجد على رأسھا األمين العام الذي يتولى اإلرشاد والتوجيه اإلداري الشامل.
وتتكون األمانة العامة من إدارات ومكاتب وفريق عمل يصل إلى  8900فرد تقريبا في ظل الميزانية العادية التي
تتكون من مساھمات  160دولة وتشمل مواقع العمل المقر الرئيسي لألمم المتحدة في نيويورك ومكاتب األمم
المتحدة في جنيف ،فيينا ونيروبي.
نظام األمم المتحدة
يتصل كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واثنتا عشر منظمة مستقلة أخرى تعرف باسم" الوكاالت
المتخصصة" باألمم المتحدة من خالل ما يعرف باسم اتفاقيات التعاون.وتعتبر تلك الوكاالت ،والتي تضم منظمة
الصحة العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدني ،كيانات مستقلة أنشئت بواسطة اتفاقيات بين الحكومات وتتولى
مسئولية دولية واسعة النطاق في مجاالت االقتصاد ،االجتماع ،الثقافة ،التعليم ،الصحة والمجاالت ذات الصلة
وتعتبر بعض ھذه المنظمات مثل منظمة الصحة العالمية واتحاد البريد الدولي أقدم من األمم المتحدة نفسھا.
وباإلضافة لما سبق فإن بعض مكاتب األمم المتحدة وبرامجھا مثل مكتب المفوضية العليا لشئون الالجئين وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسيف تعمل من أجل تحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي لألفراد حول العالم.
وتعمل العديد من برامج األمم المتحدة األخرى من أجل التنمية كشركاء مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية.
ويعد البرنامج العالمي للغذاء أكبر منظمة عالمية للعون الغذائي من أجل اإلسعافات في حاالت الطوارئ والتنمية.
كما يعتبر صندوق االمم المتحدة للسكان  UNFPAاكبر آلية دولية تقوم بتقديم العون للسكان ويعمل برنامج األمم
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المتحدة البيئي على تشجيع الممارسات البيئية الفعالة في كل مكان .كذلك يقوم مركز األمم المتحدة للمستوطنات
البشرية ) الموئل( بمساعدة األفراد الذين يعيشون قي ظروف سكنية تھدد صحتھم.
وتعمل برامج األمم المتحدة وآليات الدعم بھا في ظل إدارة الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي لتنفيذ
تعھدات األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية .ومن أجل تطوير وتنمية التعاون الكلي الشامل انشأ السكرتير العام
في  1997مجموعة األمم المتحدة للتنمية مشتمال على برامج األمم المتحدة وتمويلھا.
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الملحق 2

قائمة بالدول األطراف في الصكوك القانونية الدولية التي تم اختيارھا
صكوك حقوق اإلنسان الدولية من  02تشرين الثاني/نوفمبر 2003
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لجنة حقوق الطفل


يقوم  10خبراء بمراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل )أطباء ،محامون ،علماء اجتماع …(.



يتم انتخابھم اعتماداً على قدراتھم الفردية من خالل اقتراع سري ويتم ترشيحھم من قِبل حكوماتھم.



تجرى االنتخابات كل عامين حيث يتم انتخاب نصف أعضاء اللجنة لمدة  4سنوات .كما يتم انتخاب
رئيس و 3مساعدين للرئيس ومقرر خاص لمدة عامان.
دور اللجنة



تسعى إلى تقديم منظور لحقوق الطفل.



تقوم بمراقبة مسئولية الدول األعضاء تجاه التزاماتھا في ظل اتفاقية حقوق الطفل.



تمثيل أطفال العالم الذين ال يمكنھم تمثيل أنفسھم وتوصيل أصواتھم.



تنفيذ االتفاقية بروح الحوار.



تسعى إلى تحقيق مشاركة األطفال.



تلتقي اللجنة مرتان كل عام في جنيف لمدة أسبوعين لفحص تقارير الدول األعضاء.



يجتمع بعض األعضاء لمدة أسبوع إضافي لإلعداد للجلسة المقبلة.



تقوم مجموعة العمل السابقة على عمل اللجنة بدعوة شبكات المنظمات غير الحكومية ،الخبراء ،وكاالت

عمل اللجنة

خبراء األمم المتحدة لحوار وتقديم طلبات مكتوبة حول تقارير الدول موضع االختبار في الجلسات المقبلة


إجراءات اإلبالغ للدول األعضاء



للمرة األولى بعد التصديق يتم اإلبالغ بعد عامين



المرات التالية تكون كل خمس سنوات



يتطلب اإلبالغ اتباع الخطوط اإلرشادية التي تتيحھا أو توفرھا اللجنة.



يتم تمثيل الدولة عن طريق مسئول حكومي رفيع المستوى .ويتم إجراء االختبار علنا إال أن التبادل
الفعلي يتم بين اللجنة وممثل الدولة العضو.

83

المرجع على شبكة اإلنترنت .www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cesr.htm
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بعض األمور التي يجب تذكرھا عند إعداد تقرير بديل للجنة حقوق الطفل.


يجب أن يتبع التقرير الخطوط اإلرشادية للجنة



تقديم توصيات فعلية ملموسة



يجب أن يقل التقرير عن  20صفحة



يجب أن تتم كتابة التقرير باللغة اإلنجليزية ،الفرنسية أو األسبانية



يعد كتابة ملخص للتقرير باللغة اإلنجليزية أمرا ضروريا



يجب إرسال التقرير للجنة بعد  3شھور من إرسال تقرير الحكومة

األطفال والحق في السكن المالئم

خطوط إرشادية للحكومات من أجل إعداد تقارير الدول
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للمادة  16يجب إيضاح


المعايير المتبناة لمنع أي حكم أو تدخل غير أمين في خصوصيات الطفل ،أسرته ،منزله أو مراسالته وكذلك
أي اعتداء على كرامته  /كرامتھا أو سمعته /سمعتھا.



تقديم المعلومات الخاصة بما يوفره القانون من سبل حماية ضد مثل ھذه االعتداءات

ووسائل التعويض

المتاحة للطفل.


يجب أيضا تقديم معلومات حول المعايير التي تم تبنيھا لألطفال المتواجدين في مؤسسات عالجية أو الرعاية
أو الحماية بما في ذلك من يخضعون لإلجراءات اإلدارية أو القضائية.

للمادة  27برجاء تقديم معلومات حول:


المعايير التي تم تبنيھا إليجاد وضمان حق كل طفل في مستوى معيشي مالئم للتنمية الجسدية ،العقلية،
الروحية ،األخالقية واالجتماعية للطفل.



المؤشرات ذات الصلة التي يتم استخدامھا لتقييم مستوى المعيشة المالئم ومدى توفره وانتشاره بين األطفال
بما في ذلك النوع ،السن ،اإلقليم ،المنطقة حضرية/ريفية ،النشأة االجتماعية والعرقية ووضع األسرة.



المعايير التي تم استحداثھا لتقييم قدرات وإمكانيات األسرة المادية واآلخرين المسئولين عن تنمية األطفال
وكذلك المعايير الخاصة بالتحقق من تلك الظروف.



كافة المعايير التي تم اتخاذھا ،بالتوافق مع الظروف الوطنية وإجراءات الدولة العضو ،لمساعدة األسر
واآلخرين المسئولين عن األطفال إلعمال وتنفيذ ھذا الحق ويشمل ذلك طبيعة المساعدة والعون المتاح ،آثاره
المادية ،عالقته بتكلفة المعيشة وأثره على السكان حيثما كان ذلك ذو صلة .ويجب أن تكون المعلومات
المقدمة غير مجمعة ،وتبعا للمنطقة ،منطقة ريفية /حضرية ،السن ،النوع ،والنشأة االجتماعية والعرقية.



المعايير المتاحة لتوفير ،في حالة الحاجة لذلك ،العون المادي وبرامج الدعم خاصة فيما يتعلق بالغذاء،
الكساء ،اإلسكان ،موضحا طبيعة ھذا العون والبرامج ،المجموعة المستھدفة ،موضحا تقسيم النوع ،السن،
المنطقة حضرية/ريفية ،النشأة العرقية واالجتماعية ،نسبة الميزانية المخصصة لذلك ،التغطية المضمونة،
األولويات واألھداف المحددة.

 84كتيب تطبيق اتفاقية حقوق الطفل .(1998) UNICEF
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المعايير ذات الصلة التي تم تبنيھا لمتابعة اإلعالن وخطة العمل التي تبناھا مؤتمر األمم المتحدة حول
المستوطنات البشرية )الموئل (II

يجب أن توفر التقارير المعلومات حول التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بتطبيق تلك الحقوق ،الصعوبات التي
واجھت التطبيق واألھداف المستقبلية.

162
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الخطوط العريضة حول إعداد تقارير الدول ومشاركة المنظمات غير الحكومية
العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المادة  11من العھد
.42

)أ( يرجى تزويد معلومات عن مستوى معيشة السكان الراھن ،من حيث المجموع الكلي وكذلك فيما يتعل ق
بمختلف الجماعات االجتماعية  -االقتص ادية والثقافي ة وغيرھ ا م ن الجماع ات داخ ل المجتم ع .كي ف تغي ر
مستوى المعيشة على مر الزمن )مثالً مقارن ة بعش ر س نوات مض ت وبخم س س نوات مض ت( فيم ا يتعل ق
بھ ذه الجماع ات المختلف ة؟ ھ ل ط رأ تحس ن مس تمر ف ي الظ روف المعيش ية للس كان ب رمتھم أو ألي م ن
الجماعات؟
)ب( إذا كان ت حك ومتكم ق د قام ت م ؤخراً بتق ديم تق ارير ذات ص لة بالحال ة فيم ا يتعل ق بجمي ع أو بع ض
الحق وق ال واردة ف ي الم ادة  11إل ى األم م المتح دة أو إح دى الوك االت المتخصص ة ،يمك نكم اإلحال ة إل ى
األجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدالً من تكرار المعلومات في ھذا المقام؛
)ج( يرجى بيان الناتج الق ومي اإلجم الي للف رد بالنس بة ألفق ر نس بة  40ف ي المائ ة م ن الس كان .ھ ل يوج د
"خط للفقر" في بلدكم ،وإذا كان األمر كذلك ،ما ھو األساس لرسم ھذا الخط؟
)د( يرجى بيان مؤشر نوعية الحياة المادية في بلدكم...

.44

الحق في المسكن المناسب
) أ ( يرجى تزويد معلومات إحصائية مفصلة عن حالة اإلسكان في بلدكم؛
)ب( يرجى تقديم معلومات مفص لة ع ن الفئ ات الض عيفة والمحروم ة ف ي مج تمعكم فيم ا يتعل ق باإلس كان.
يرجى خصوصا ً بيان ما يلي:

 عدد األفراد واألسر بال مأوى؛
 ع دد المقيم ين حالي ا ً م ن األف راد واألس ر ف ي مس اكن غي ر الئق ة ويفتق رون إل ى س بل الوص ول إل ى المراف ق
األساس ية كالمي اه والتدفئ ة )إذا كان ت ض رورية( ،وتص ريف الفض الت ،والمراف ق الص حية ،والكھرب اء،
والخ دمات البريدي ة وم ا إل ى ذل ك )بق در م ا تعتب رون أن لھ ذه المراف ق أھميتھ ا ف ي بل دكم( .يرج ى إي راد ع دد
األش خاص ال ذين يعيش ون ف ي ظ ل ظ روف تتص ف باالكتظ اظ أو الرطوب ة أو اإلس كان غي ر اآلم ن ھيكلي ا ً أو
غيرھا من األوضاع الضارة بالصحة؛
 85المرجع على شبكة اإلنترنت .www.unhchr.ch
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 عدد األشخاص الذين يصنفون حاليا ً بأنھم يعيشون في مستوطنات أو مساكن "غير قانونية"؛
 عدد األشخاص الذين طردوا من مساكنھم خالل السنوات الخمس الماضية وعدد األشخاص غير المشمولين
حاليا ً بالحماية القانونية من اإلخالء التعسفي لمساكنھم أو أي نوع آخر من أوامر اإلخالء؛
 عدد األشخاص الذين يتجاوز ما ينفقون ه عل ى الس كن أي ة ح دود ،للق درة وض عتھا الحكوم ة اس تناداً إل ى الق درة
على الدفع أو كنسبة من الدخل؛
 عدد األشخاص المقيدين في قائم ة االنتظ ار للحص ول عل ى مس اكن ،ومتوس ط م دة االنتظ ار والت دابير المتخ ذة
الختزال ھذه القوائم فضالً عن تقديم المعونة إلى المقيدين في ھذه القوائم في إيجاد أماكن مؤقتة لإلقامة؛
 عدد األشخاص وفقا ً لمختلف أنماط حيازة المساكن عن طريق :المساكن االجتماعية أو الشعبية؛ قطاع اإليجار
الخاص؛ الساكنون المالكون؛ القطاع "غير القانوني"؛ وغير ذلك؛
)ج( يرجى تقديم معلومات عن وجود أية قوانين تؤثر على إعمال الحق في المسكن ،بما في ذلك ما يلي:
 التشريعات التي تتناول صلب الحق في السكن من حيث تعريف محتوى ھذا الحق؛
 التشريعات مثل قوانين اإلسكان ،والقوانين الخاصة بمن ال مأوى له ،وقوانين المجالس البلدية الخ؛
 التش ريعات ذات الص لة باس تخدام األراض ي؛ وتوزي ع األراض ي؛ وتخص يص األراض ي ،وتنطي ق األراض ي؛
والح دود القص وى لملكي ة األراض ي ،ون زع الملكي ة بم ا ف ي ذل ك األحك ام الخاص ة ب التعويض؛ وتخط يط
األراضي ،بما في ذلك اإلجراءات الخاصة بمشاركة المجتمعات المحلية؛
 التشريعات المتعلقة بحقوق المس تأجرين ف ي ض مان الحي ازة وف ي الحماي ة م ن اإلخ الء؛ وف ي تموي ل المس اكن
وتنظيم اإليجارات )أو اإلعانة السكنية( ،والقدرة على دفع كلفة المسكن ،وما إلى ذلك؛
 التشريعات المتعلقة بلوائح التشييد ،وقواعد ومعايير البناء وتوفير المرافق األساسية؛
 التشريعات التي تحظر جميع أشكال التمييز في قطاع اإلسكان ،وضمنھا الفئات غير المشمولة بالحماية عادة؛
 التشريعات التي تحظر أي شكل من أشكال اإلخالء؛
 أي إلغاء أو إصالح تشريعي للقوانين النافذة من شأنه أن ينتقص من إعمال الحق في المسكن؛
 التشريعات التي تقيد المضاربة في المساكن أو األمالك ،وخصوص ا ً عن دما يك ون لھ ذه المض اربة ت أثير س لبي
في إنفاذ حق السكن لجميع قطاعات المجتمع؛
 التدابير التشريعية التي تمنح حقا ً قانونيا ً لمن يعيشون في القطاع "غير القانوني"؛
 التشريعات المتعلقة بالتخطيط البيئي والصحة في المساكن والمستوطنات البشرية؛
)د( يرجى تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة إلنفاذ الحق في المسكن ،بما فيھا:
 الت دابير المتخ ذة لتش جيع اتب اع "اس تراتيجيات التمك ين" الت ي تس تطيع ع ن طريقھ ا التنظيم ات ف ي المجتمع ات
المحلية و"القطاع غير النظامي" تشييد المساكن والمرافق ذات الصلة ،ھل لھذه التنظيمات حرية أداء أعمالھ ا؟
وھل تتلقى تمويالً من الحكومة؟
 التدابير التي اتخذتھا الدولة لبناء وحدات سكنية ولزيادة تشييد مساكن بإيجارات في المقدور دفعھا؛
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 التدابير المتخذة لتجديد إيجار األراضي غير المستغلة أو المنقوصة االستغالل أو التي أسيء استغاللھا؛
 التدابير المالية التي اتخذتھا الدولة وضمنھا تفاصيل ميزانية وزارة اإلسكان أو غيرھا من الوزارات المختص ة
كنسبة مئوية من الميزانية القومية؛
 التدابير المتخذة للت يقن م ن اس تخدام المس اعدة الدولي ة لإلس كان والمس توطنات البش رية للوف اء باحتياج ات أش د
الفئات حرماناً؛
 التدابير المتخذة لتشجيع تطوير المراكز الحضرية الصغيرة والمتوسطة ،وبخاصة على المستوى الريفي؛
 الت دابير المتخ ذة أثن اء االض طالع ب أمور م ن بينھ ا :ب رامج التط وير الحض ري ،ومش اريع التجدي د ،وتط وير
المواق ع ،واألعم ال التحض يرية لألح داث الدولي ة )األلع اب األولمبي ة ،والمع ارض ،والم ؤتمرات ،ال خ(،
و"حمالت المدن الجميلة" ال خ ،الت ي تكف ل الحماي ة م ن اإلخ الء أو إع ادة اإلس كان المض مون بن اء عل ى اتف اق
مشترك مع أي شخص يعيش في المواقع المتأثرة أو بالقرب منھا؛
)ھ( ھل حدثت أثناء الفترة المشمولة ب التقرير أي ة تغيي رات ف ي السياس ات والق وانين والممارس ات الوطني ة
ترتب ت عليھ ا آث ار س لبية فيم ا يتعل ق ب الحق ف ي المس كن المناس ب وإذا ك ان األم ر ك ذلك ،يرج ى وص ف
التغييرات وتقيم أثرھا.
.45

يرجى سرد تفاصيل عن أية مصاعب أو نقائص :صودفت على طريق إنفاذ الحقوق المبينة ف ي الم ادة 11
وعن التدابير المتخذة لتصحيح ھذه األوضاع )إن لم تكن قد وصفت من قبل في ھذا التقرير(.

.46

يرجى بيان دور المساعدة الدولية في اإلعمال الكامل للحقوق المبينة في المادة .11
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مشاركة المنظمات غير الحكومية في آراء
اللجنة الخاصة بتقارير الدول األعضاء
تتحدد المراحل التي يمكن أن تشترك فيھا المنظمات غير الحكومية في الحكم على تقارير الدول فيما يلي:
 .1دخول العھد حيز التنفيذ :بمجرد قيام الدولة بالتصديق على العھد يتم حفز المنظمات غير الحكومية
الوطنية العاملة في مجاالت الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على االتصال باألمانة العامة
للجنة.
 .2منذ تلقي تقرير الدولة العضو حتى البت بشأنه :تقديم أي معلومات ذات صلة )المتاحة في ملفات
الدولة التي تفتحھا وتحتفظ بھا األمانة العامة(.
 .3تقديم المعلومات قبل الجلسة من قِبل فريق العمل بشكل مباشر إلى أعضاء اللجنة المسئولة عن
إعداد مسودة بقائمة الموضوعات )مع وجود صورة منھا لألمانة العامة( و/أو العرض الشفھي أمام
مجموعة العمل الخاصة باإلعداد للجلسة.
 .4الجلسة المحددة للنظر في تقرير الدولة العضو :تقديم كلمة مكتوبة و/أو معلومات في شكل تقرير
إلى األمانة العامة ،و/أو العرض الشفھي أمام اللجان في ظل إطار العمل الخاص بجلسة االستماع
الخاصة بالمنظمات غير الحكومية والنظر في حوار اللجنة مع وفد الدولة العضو.
 .5متابعة المالحظات الختامية للجنة :تقديم المعلومات إلى األمانة العامة حول تطبيق المالحظات
الختامية للجنة في الدولة موضع االھتمام.
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تجميع للمالحظات الختامية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل حول
86

حق الطفل في السكن
العام

الرقم

الرمز

المرجع

الدولة
سلفادور

1993

4

A/49/41

 -184وفى ضوء المناقشات ومع مراعاة
حالة األطفال في السلفادور ،توصي اللجنة
باتخاذ تدابير عاجلة لحماية األطفال
المنتمين إلى الفئات الضعيفة ،وخصوصا ً
األطفال النازحين والالجئين ،واألطفال
المعوقين والمشردين ،وكذلك األطفال الذين
يتعرضون لسوء المعاملة والعنف في
محيط األسرة .وينبغي أن تشمل ھذه
التدابير برامج للمساعدات االجتماعية
وإعادة التأھيل تخصص لھذه الفئات من
األطفال وتنفذ بروح المادة )45ب( من
االتفاقية بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة
والمنظمات الدولية ذات الصلة وبدعم منھا.

السودان

1993

4

فرنسا

1994

6

فقرات
–166
184

A/49/41
فقرات
–185
210

A/51/41
فقرات
91–64
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 -197وما زالت اللجنة تشعر بانزعاج
شديد إزاء آثار حاالت الطوارئ على
األطفال وكذلك إزاء المشاكل التي يواجھھا
المشردون والنازحون داخليا ً من األطفال.
وتعتبر التقارير المتعلقة بسخرة األطفال
واسترقاقھم سببا ً للقلق البالغ الذي تشعر به
اللجنة.
 -83ولئن كانت اللجنة تالحظ بارتياح
التدابير السارية لضمان حد أدنى للدخل
االجتماعي ولتحسين فرص السكن أمام اشد
الجماعات حرماناً ،فإنھا توصي بأن ترصد
الدولة الطرف بعناية ،مدى التمتع بالحقوق
الفردية لألطفال ھذه في فترة الركود
االقتصادي .ويقترح في ھذا الصدد اتخاذ
التدابير الالزمة لضمان اإلعمال الكامل
للحقوق االقتصادية واالجتماعية لألطفال
المنتمين إلى اشد قطاعات المجتمع فقرا
وضعفا ،بمن فيھم األطفال الذين يعيشون
في الضواحي ،وأطفال العمال المھاجرين
واألطفال الذين يعيشون على ھامش
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المجتمع.
ھندوراس

1994

7

باراجواي

1994

7

المملكة

1995

8

A/51/41
فقرات
–164
199

 -171بما أن  %60تقريبا من سكان
ھندوراس ھم دون سن  18سنة ،فقد
ترتبت على تدھور الحالة االقتصادية للبلد
آثار خطيرة على األطفال .وتالحظ اللجنة
أن عدم التكافؤ االجتماعي السائد في البلد،
بما في ذلك عدم التكافؤ في توزيع الدخل
واألراضي ،قد ساھم في حدوث المشاكل
الھائلة التي يواجھھا األطفال في البلد.
 -192وأحاطت اللجنة علما ً بالجھود التي
تبذلھا الدولة الطرف لتوفير برامج
المساعدة األسرية واالجتماعية وكذلك تنفيذ
برامج األغذية التكميلية ،بمعونة في إطار
التعاون الدولي تشمل معونة من برنامج
األغذية العالمي .وعلى الرغم من ھذه
الجھود ،توصى اللجنة بتخصيص قسط
كبير من االھتمام والموارد التخاذ تدابير
إضافية ترمى إلى معالجة مشاكل الفقر
المدقع التي تؤثر على أغلبية السكان وتؤثر
بالتالي تأثيرا ضارا على حقوق الطفل
ومنھا حقه في التغذية المالئمة والكساء
والسكن المالئم.

A/51/41

 -261وتالحظ اللجنة أن حاالت
الالمساواة االجتماعية الموجودة في البلد،
بما في ذلك الحاالت الناشئة عن عدم تكافؤ
توزيع الدخل واألرض ،ساھمت في
المشاكل الكثيرة التي تواجه األطفال في
باراجواي .وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ألن
الصعوبات التي يواجھھا األطفال الذين
يعيشون في المناطق الريفية والمناطق
الحضرية المحرومة قد تؤدي بآبائھم أو
األوصياء عليھم إلى إيداعھم في خدمة
األسر األكثر ثراء ،مما يؤدى في كثير من
األحيان إلى إساءة معاملة واستخدام ھؤالء
األطفال.

A/51/41

 -481وتالحظ اللجنة بقلق تزايد عدد
األطفال الذين يعيشون في حالة فقر.
وتدرك اللجنة أن ظاھرة األطفال الذين
يتسولون وينامون في الشوارع باتت أكثر
وضوحا ً .وتشعر اللجنة بالقلق ألن من
المحتمل أن يكون تغيير األنظمة المتعلقة
باستحقاقات الشباب من اإلعانة قد أسھم في

فقرات
–250
265

المتحدة

فقرات
–467
508
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زيادة عدد الشباب الذين بال مأوى .وتالحظ
اللجنة بقلق معدل الطالق وعدد األسر
الوحيدة العائل وحاالت الحمل بين
المراھقات في الدولة الطرف .وھذه
الظواھر تثير عدداً من القضايا ،ومنھا
القضايا المتعلقة بمدى كفاية اإلعانات
ومدى توافر وفعالية التثقيف األسري.
 -491وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة
بصحة األطفال ورفاھيتھم ومستوى
معيشتھم في المملكة المتحدة ،توصي
اللجنة باتخاذ تدابير إضافية للتصدي ،على
سبيل األولوية ،للمشاكل التي تؤثر على
الوضع الصحي لألطفال المنتمين إلى
مختلف الفئات االجتماعية االقتصادية
واألطفال المنتمين إلى األقليات العرقية،
ولمشاكل التشرد التي تؤثر على األطفال
وأسرھم.
كندا

1995

9

A/51/41
فقرات
–550
576

 -561وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المشكلة
اآلخذة في الظھور والمتمثلة في وجود
الفقر بين األطفال ،وخاصة أطفال الفئات
الضعيفة .كما يقلقھا تزايد عدد األطفال
الذين ينشئون في اسر وحيدة العائل ،أو في
غير ذلك من البيئات التي تعد مثاراً
للمشاكل .واللجنة ،إذ تقدر البرامج
الموضوعة بالفعل ،تؤكد الحاجة إلى إيجاد
برامج وخدمات خاصة لتقديم ما يلزم من
الرعاية لھؤالء األطفال ،وخاصة في
مجاالت التعليم واإلسكان والتغذية.
 -566وإذ تعرب اللجنة عن تقديرھا لما
اتخذ بالفعل من خطوات ،فھي تالحظ مع
القلق المشاكل التي ما زال يواجھھا
األطفال من الفئات الضعيفة والمحرومة،
مثل أطفال السكان األصليين ،من حيث
تمتعھم بحقوقھم األساسية ،بما في ذلك
الوصول إلى السكن والتعليم.
 -575وتوصي اللجنة الدولة الطرف
بتعزيز جھودھا الرامية إلى ضمان أن
يستفيد أطفال الفئات الضعيفة والمحرومة،
مثل أطفال السكان األصليين ،من التدابير
اإليجابية الرامية إلى تيسير فرص
الوصول إلى التعليم واإلسكان .وينبغي
إجراء بحوث عن المشاكل المتصلة بتزايد
معدل وفيات الرضع ومعدل االنتحار بين

169

األطفال والحق في السكن المالئم

األطفال داخل مجتمعات السكان األصليين.
A/51/41

 -744ومع اإلحاطة علما ً بتخصيص
موارد إضافية للمزايا واإلعانات المتعلقة
باألسرة ،واالستعداد التخاذ تدابير أخرى
إلحراز المزيد من التقدم في معالجة
المشاكل التي تواجه األسرة الوحيدة العائل،
ومع االعتراف بالتزام الدولة الطرف نحو
اتخاذ المزيد من التدابير لتحسين وصول
األطفال الفقراء إلى أنشطة خارج
المدرسة ،بما في ذلك أنشطة وقت الفراغ،
تعتقد اللجنة أنه ينبغي إعطاء المزيد من
األولوية لتحليل حدوث فقر األطفال.
وينبغي إجراء ھذا التحليل من منظور كلي
يأخذ في الحسبان الروابط المحتملة بين
مسائل مثل ظروف السكن وإعالة األسرة
للطفل في المنزل وفي المدرسة ،وخطر
االنقطاع عن الدراسة .ومن شأن نتائج ھذا
البحث والتحليل أن تعمل بمثابة وسيلة
للمناقشة بشأن ھذه المسائل سواء في
البرلمان أو مع السلطات المختصة وكذلك
لوضع نھج شامل ومتكامل لالستجابة إلى
المشاكل التي يتم تحديدھا.
 -991وتعرب اللجنة عن قلقھا إزاء قانون
التملك المؤقت ،الذي يجوز بموجبه
للمستوطنين المؤقتين أن يحتلوا الممتلكات
في غياب مالكيھا .واللجنة قلقة إزاء كون
األسر المتأثرة بھذا القانون سوف تواجه
مشاكل إن ھي عادت قبل عثور الشاغلين
الحاليين على مأوى بديل.

ألمانيا

1995

10

كرواتيا

1996

11

A/51/41
فقرات
–977
1004

غواتيماال

1996

12

A/53/41

فقرات
–714
749

 -1002وتوصي اللجنة ،في إطار التعاون
الدولي عند اللزوم ،بأن تبذل الحكومة
جھودا خاصة لحل مشكلة أصحاب
الممتلكات العائدين إلى بيوتھم قبل أن
يتمكن شاغلوھا من العثور على مأوى
بديل.

فقرات
–180
222

 -188وكما تعترف الدولة الطرف ،فإن
األسباب الجذرية للنزاع المسلح تحتاج إلى
معالجة فھي كامنة في الفوارق االجتماعية
 االقتصادية والتوزيع غير العادللألراضي وكذلك في التناقضات
االجتماعية التاريخية في البالد .ومما
يساھم في انتشار انتھاكات حقوق اإلنسان
على نطاق واسع ارتفاع معدالت الفقر،
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األمية ،والتمييز ضد السكان األصليين
وأولئك الذين يعيشون في حالة من الفقر.
بنما

1997

14

استراليا

1997

16

ايرلندا

1998

17

A/53/41
فقرات
–525
561

 -538وتعرب اللجنة عن قلقھا إزاء عدم
كفاية مخصصات الميزانية على جميع
المستويات لإلنفاق االجتماعي ،وبخاصة
لصالح األطفال المنتمين إلى أشد فئات
السكان حرمانا ً .وتحيط اللجنة علما ً مع بالغ
القلق باالتجاه الذي يشير إلى استمرار الفقر
فيما بين الفئات المھمشة من األطفال في
بنما ،حيث تعيش  25في المائة من األسر
في فقر و 20في المائة من األسر في فقر
مدقع .ورغم الجھود التي تبذلھا الدولة
الطرف في قطاعات الصحة واإلسكان،
فإن الحالة ما زالت محفوفة بالخطر.

A/53/41

 -1029وبينما تالحظ اللجنة خدمات الدعم
التي تقدم إلى األطفال المشردين ،بما فيھا
خدمات اإلسكان والتعليم والصحة ،فإنھا ال
تزال قلقة إزاء انتشار ظاھرة التشرد في
صفوف الناشئين .وتخشى اللجنة أن يؤدي
ذلك إلى تعريض األطفال لخطر التورط
في البغاء أو تعاطي المخدرات أو التصوير
اإلباحي أو غيرھا من أشكال الجنوح
واالستغالل االقتصادي .كما أن حاالت
االنتحار في صفوف الناشئين تشكل
مصدراً إضافيا ً لقلق اللجنة.

A/53/41

 -1271وفيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز
)المادة  2من االتفاقية( تثير قلق اللجنة
الفوارق الموجودة فيما يخص فرص
الحصول على التعليم والخدمات الصحية.
وتعترف اللجنة بأھمية التدابير المتخذة
بالفعل ،ولكنھا تالحظ مع القلق الصعوبات
التي ما زال يواجھھا األطفال الذين ينتمون
إلى فئات مستضعفة أو محرومة ،بما في
ذلك األطفال الذين ينتمون إلى الرحل أو
األطفال الذين ينتمون إلى أسر فقيرة
وأطفال الالجئين ،فيما يخص التمتع
بحقوقھم األساسية بما فيھا الحصول على
التعليم والسكن والخدمات الصحية.

فقرات
–1012
1046

فقرات
–1258
1298

 -1291وتوصي اللجنة الدولة الطرف
بتعزيز جھودھا الرامية إلى ضمان استفادة
األطفال الذين ينتمون إلى مجموعات
ضعيفة أو محرومة ،بمن فيھم األطفال
الذين ينتمون إلى مجموعات الرحل
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واألطفال الذين يعيشون في الفقر وأطفال
الالجئين ،من التدابير اإليجابية الرامية إلى
تيسير الحصول على التعليم والسكن
والخدمات الصحية.
اكوادور

1998

19

الكويت

1998

19

الھند

2000

23

A/55/41

 -280وتالحظ اللجنة أن انتشار الفقر
على نطاق واسع ،واستمرار الفوارق
االجتماعية -االقتصادية منذ أمد بعيد
والتباين في توزيع األراضي في الدولة
الطرف تؤثر جميعا في أضعف الفئات ،بما
في ذلك األطفال ،وتعوق تمتع األطفال
بحقوقھم في الدولة الطرف.

A/55/41

 -369وتثني اللجنة على خدمات الرعاية
االجتماعية الواسعة النطاق المتاحة
لمواطني الدولة الطرف إما مجانا ً أو لقاء
جزء يسير من التكلفة الحقيقية ،بما في ذلك
الخدمات العامة المتعلقة بالتعليم والصحة
والرعاية االجتماعية واإلسكان.

A/55/41

 -1099تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع
نسبة األطفال الذين يعيشون في مساكن
غير مالئمة ،بما في ذلك في األحياء
الفقيرة ،وإزاء نقص تغذيتھم وحصولھم
على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف
الصحي .وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء
ما يترتب على مشاريع التكيف الھيكلي من
آثار سلبية على األسر وعلى حقوق
األطفال.

فقرات
–270
303

فقرات
–365
397

فقرات
–1048
1130

 -1100ووفقا للمادة  27من االتفاقية،
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ
التدابير المناسبة لتنفيذ االلتزامات التي
تعھدت بھا في مؤتمر األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية ) الموئل الثاني( في
عام  1996فيما يتعلق بتأمين السكن
لألطفال .وعلى ضوء قرار لجنة حقوق
اإلنسان  77/1993بشأن عمليات اإلخالء
القسري ،تشجع اللجنة الدولة الطرف على
منع حدوث أية عمليات ترحيل أو تشريد
قسري أو غير ذلك من أشكال النقل
القسري للسكان .وتوصي اللجنة بأن تكون
إجراءات وبرامج إعادة التوطين شاملة
إلجراء التسجيل ،وأن تيسر إعادة التأھيل
الشامل لألسر وأن تكفل إمكانية حصولھا
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على الخدمات األساسية.
 -1102وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن
تنشئ آليات لضمان تزويد ھؤالء األطفال
ببطاقات ھوية وتوفير الغذاء والملبس
والسكن لھم .وعالوة على ذلك ،ينبغي
للدولة الطرف أن تضمن حصول ھؤالء
األطفال على الرعاية الصحية ،وعلى
خدمات إعادة التأھيل لضحايا اإلساءة
البدنية والجنسية وإساءة استخدام العقاقير،
وتوفير الخدمات لجمع شمل ھؤالء األطفال
مع أسرھم ،وتوفير الخدمات التعليمية ،بما
في ذلك التدريب المھني والتدريب على
اكتساب المھارات مدى الحياة ،وإتاحة
إمكانية الحصول على المساعدة القانونية.
وتوصى اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون
وتنسق جھودھا مع المجتمع المدني في ھذا
الصدد.
أرمينيا

2000

23

A/55/41
فقرات
–1310
1368

 -1352وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة
الطرف آليات لضمان توفير وثائق الھوية
والغذاء والملبس والسكن لھؤالء األطفال.
وينبغي للدولة الطرف ،عالوة على ذلك،
أن تكفل حصول ھؤالء األطفال على
الرعاية الصحية وعلى خدمات إعادة
التأھيل عندما يتعرضون إلساءة بدنية أو
جنسية ،فضالً عن توفير خدمات التصالح
مع األسر ،والتعليم الشامل ،بما في ذلك
التدريب المھني والتدريب على اكتساب
المھارات ،وإتاحة المعونة القانونية.
وينبغي أن تتعاون الدولة الطرف وأن
تنسق جھودھا مع المجتمع المدني في ھذا
الشأن .وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة
الطرف بدراسة حول طبيعة ھذه الظاھرة
ومداھا.
 -1356وتوصي اللجنة بأن تضاعف
الدولة الطرف جھودھا من أجل تنفيذ قانون
الالجئين لعام  1998وأن تعتمد تشريعا ً
فرعيا ً لتنفيذ ھذا القانون .ولما كان اشتراط
تسجيل السكن يمكن أن يشكل حاجزا أمام
تجنيس الالجئين ،فإن اللجنة توصي بأن
تواصل الدولة الطرف الجھود من أجل
تسھيل التجنيس من خالل تسجيل اإلقامة
الفعلية ،فضال عن تسھيل إجراءات تسجيل
السكن المنتظم واألھلية له .وتوصي اللجنة
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بأن تضع الدولة الطرف إجراءات لتقرير
الوضع الخاص لألطفال الذين ال يصحبھم
أحد ،وبأن توفر الوثائق لطالبي اللجوء
لتضفي الصفة الشرعية على إقامتھم في
أرمينيا .وتوصي اللجنة كذلك بأن تمنع
الدولة الطرف تجنيد الالجئين في القوات
العسكرية وبأن تواصل جھودھا لتدريس
اللغة األرمينية لألطفال الالجئين ولمعالجة
نزوع الالجئين األحداث إلى ترك الدراسة.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة
وتوسيع تعاونھا مع وكاالت دولية مثل
مفوضية األمم المتحدة السامية لشئون
الالجئين ومنظمة األمم المتحدة للطفولة،
للتصدي لمشكلة محدودية الخدمات
الصحية والتعليمية وخدمات إعادة التأھيل
المتوفرة لألطفال الالجئين ،وال سيما أولئك
الذين يسكنون في المناطق النائية.
جمھورية

2000

24

CRC/C/

 -67وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء
آليات لضمان تزويد ھؤالء األطفال بوثائق
ھوية وبالطعام واللباس والسكن .وفضال
عن ذلك ،ينبغي للدولة الطرف أن تضمن
لھم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية
وخدمات إعادة التأھيل في حالة التعرض
لالعتداء البدني والجنسي واإلدمان،
وخدمات المصالحة مع أسرھم ،والتعليم
الشامل ،بما في ذلك التدريب المھني وتعليم
المھارات الحيوية والمساعدة القانونية.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس
المساعدة من اليونيسيف وغيرھا.

CRC/C/

 -131وتوصي اللجنة الدولة الطرف
باتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية حقوق
األطفال الالجئين وملتمسي اللجوء
واألطفال غير المصحوبين وتيسير
حصولھم على السكن الالئق والتعليم
والرعاية الصحية وغير ذلك من الخدمات
االجتماعية .وفي ھذا الصدد ،ينبغي للدولة
الطرف أن تنظر في اعتماد تشريع بشأن
ملتمسي اللجوء .وباإلضافة إلى ذلك،
توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتيسير
لم شمل األسرة وضع إجراء فعال لتحديد
مركز الالجئ فيما يخص القاصرين غير
المصحوبين .كذلك توصى اللجنة الدولة
الطرف بإجراء دراسة بشأن األطفال
الالجئين وملتمسي اللجوء وغير

إيران

97فقرات

اإلسالمية

76–22

جورجيا

2000

24

97فقرات
77–146
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المصحوبين للوقوف على مدى تعرضھم
للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة
والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة،
ولالستغالل االقتصادي .بما في ذلك العمل
القسري ،واالستغالل الجنسي ألغراض
تجارية ،والبيع والتجارة واالختطاف،
والھجر واالعتداء واإلھمال.
 -139وتوصي اللجنة الدولة الطرف
بإنشاء آليات لضمان تزويد ھؤالء األطفال
بوثائق ھوية وبالطعام والكساء والسكن.
وفضال عن ذلك ،ينبغي للدولة الطرف أن
تضمن منح ھؤالء األطفال فرصا ً كافية
للحصول على الرعاية الصحية وخدمات
إعادة التأھيل بالنسبة لمن تعرض منھم
لالعتداء البدني والجنسي واإلدمان
وحمايتھم من عنف الشرطة وتوفير
خدمات المصالحة مع أسرھم والتعليم ،بما
في ذلك التدريب المھني والتدريب على
المھارات الحيوية .وتوصي اللجنة الدولة
الطرف بالتعاون مع المجتمع الدولي في
ھذا الميدان وتنسيق جھودھا مع جھوده.
األردن

2000

24

قيرغيزستان

2000

24

CRC/C/

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء
األحكام القانونية التي تجرم التشرد
والتسول .وعلى الدولة الطرف أن تضع
آليات تضمن إصدار وثائق الھوية ألطفال
الشوارع ،وأن توفر لھم المأكل والملبس
والمأوى .وإضافة إلى ذلك ،على الدولة
الطرف أن تضمن حصول ھؤالء األطفال
على الرعاية الصحية ،وخدمات إعادة
التأھيل في حاالت إساءة المعاملة البدنية
والجنسية وإساءة استخدام العقاقير،
وحصولھم على خدمات المصالحة مع
أسرھم ،وعلى التعليم الشامل ،بما فيه
التدريب المھني والتدريب على اكتساب
المھارات الحياتية وعلى المساعدة
القانونية .وينبغي للدولة الطرف أن تتعاون
مع المجتمع المدني في ھذا الصدد وتنسق
جھودھا معه .وتوصي اللجنة الدولة
الطرف بالتماس المساعدة من جھات منھا
اليونسيف.

CRC/C/

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد
األطفال ،وبخاصة المعوقون الذين
يھجرون أو يحرمون بطريقة أخرى من

97فقرات
–147
209

97فقرات
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–268
330

البيئة األسرية .وتشعر بالقلق أيضا ألن
الكفالة وغيرھا من أشكال الرعاية البديلة
غير منتشرة ومتوفرة بما فيه الكفاية مما
يؤدى إلى إيداع األطفال في مؤسسات توفر
لألطفال ،بسبب قلة مواردھا ،سكنا ً ورعاية
رديئين جدا ،وال يتيسر االتصال باألسر
بسبب موقعھا وخصائصھا ,ويساور اللجنة
القلق إزاء عدم وجود آليات فعالة تسمح
لألطفال بإبداء شواغلھم وتقديم شكواھم
بشأن عملية ايداعھم في المؤسسات .وفي
ضوء المادة  25من االتفاقية ،يثير قلق
اللجنة عدم كفاية نظام مراجعة إيداع
األطفال في المؤسسات أو رصد حالتھم أو
متابعتھا.
 -316تالحظ اللجنة أن تدھور بيئة األسرة
واحد من النتائج العديدة لالنتقال إلى
اقتصاد سوقي ،وانه أدى إلى ازدياد عدد
األطفال المشردين في شوارع وأسواق
بيشكيك وغيرھا من المدن .وتعرب عن
قلقھا إزاء حالة األطفال الذين يعيشون و/أو
يعملون في الشوارع ،الذين ھم أكثر الفئات
معاناة من التھميش في قيرغيزستان.
 -317وتوصي اللجنة الدولة الطرف
بإنشاء آليات تكفل حصول ھؤالء األطفال
على أوراق الھوية ،والغذاء والملبس
والمأوى .وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي للدولة
الطرف أن تضمن حصول ھؤالء األطفال
على الرعاية الصحية ،وخدمات إعادة
التأھيل بالنسبة لضحايا االعتداءات البدنية
والجنسية وإساءة استعمال المخدرات،
وعلى خدمات لمصالحتھم مع أسرھم،
والتعليم الشامل ،بما في ذلك التدريب على
المھارات المھنية والحياتية ،والمساعدة
القانونية .وينبغي للدولة الطرف أن تتعاون
مع المجتمع المدني وتنسق جھودھا معه في
ھذا الصدد .وتوصي اللجنة الدولة الطرف
بالتماس المساعدة من جملة منظمات من
بينھا منظمة األمم المتحدة للطفولة.

مالطا

2000

24

CRC/C/
97فقرات
–398

تحيط اللجنة علما ً بالمناقشة الجارية في
البرلمان بشأن مشروع قانون خاص
بالالجئين ،لكنھا تعرب عن القلق إزاء عدم
وجود تشريع محلي لحماية األطفال غير
المصحوبين ،وملتمسي اللجوء والالجئين
ولم شمل أسر الالجئين ،وإزاء الفرص
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المحدودة أمام األطفال الالجئين للوصول
إلى التعليم والخدمات الصحية والسكن.
 -441وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة
الطرف تشريعا ً يتعلق بإجراءات اللجوء
ولم شمل أسر الالجئين ،ومواصلة اتخاذ
تدابير فعالة لتزويد األطفال الالجئين
بفرص الوصول إلى التعليم والخدمات
الصحية والسكن ،وتنفيذ تدابير لمساعدة
األطفال الالجئين الذين يتعرضون ألي
شكل من أشكال اإلھمال أو االستغالل أو
إساءة المعاملة.

سورينام

2000

24

بوروندي

2000

25

CRC/C/
97فقرات
–449
509

 -497تالحظ اللجنة مع القلق االرتفاع
المتزايد لعدد األطفال الذين يعيشون في
أسر معيشية تحت عتبة الفقر .كذلك تشعر
اللجنة بالقلق إزاء رداءة حالة اإلسكان
والمستويات المعيشية لألسر التي فرت من
ديارھا في المناطق الداخلية أثناء
االضطرابات األھلية في الثمانينات وتعيش
حاليا في المستوطنات الحضرية .وتعرب
عن القلق أيضا إزاء العدد الكبير والمتزايد
من األطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في
الشوارع.
 -498ووفقا للمادة  27من االتفاقية،
توصى اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف
على زيادة جھودھا لتوفير المساعدة والدعم
الماديين لألسر المحرومة اقتصاديا وتأمين
حق األطفال في مستوى معيشي مالئم.
توصيھا أيضا بإنشاء آليات لضمان حصول
األطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في
الشوارع على وثائق الھوية ،والغذاء،
والملبس والمسكن .وعالوة على ذلك،
ينبغي للدولة الطرف أن تؤمن تزويد ھؤالء
األطفال بفرص كافية للحصول على
الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأھيل
عند التعرض لسوء المعاملة البدنية
واإليذاء الجنسي وإساءة استعمال العقاقير،
وبخدمات المصالحة مع األسر ،والتعليم،
بما في ذلك التدريب المھني وتعليم
المھارات الحياتية .وتوصي اللجنة الدولة
الطرف بأن تتعاون مع المجتمع المدني في
ھذا الصدد وتنسق بين جھودھا وجھوده.

CRC/C/

 -47في ظل مالحظة المجھودات المبذولة
في ھذا اإلطار تحث اللجنة الدولة الطرف
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على االستمرار في وتقوية دعم األسر من
خالل الدعم بالمنتجات الزراعية ،الدعم
القانوني والمالي ،في الحصول على السكن
المالئم واألراضي والمشورة من أجل حل
المشكالت .كما تطالب اللجنة الدولة العضو
بإيالء اھتمام إلقامة برامج إرشاد نفسية
وعائلية لتقوية العائالت الضعيفة مثل
األسر وحيدة العائل أو تلك التي يعولھا
األطفال أو الجد أو الجدة .توصي اللجنة
باإلضافة إلى ما سبق أن تضمن الدولة
العضو أن يكون منح الوصاية ألحد
األبوين متفقا مع المصلحة القصوى للطفل
بمشاركة الطفل ومع مراعاة الحاجات
*
العاطفية له.
 -69تشعر اللجنة بالقلق إزاء وضع
األطفال الذين يعملون ويعيشون في
الشوارع واألطفال الذين يقومون بإعالة
أنفسھم بال مأوى مالئم في التالل الريفية.
كما تشعر اللجنة بالقلق ،إجماال ،نحو
ضعف الخدمات الصحية والتعليمية
والخدمات األخرى التي يحصل عليھا
ھؤالء األطفال وكذلك إزاء التقارير التي
توضح تزايد عدد األطفال الذين يعيشون
ويعملون في الشوارع بشكل كبير
والضعف الملحوظ للفتيات في ھذه
*
األوضاع.

األقاليم

2000

25

CRC/C/

التابعة

/15

للمملكة

Add.135

المتحدة

 -45تشعر اللجنة بالقلق إزاء وضع
العائالت الموجودة في مونتسيرات والذين
تشردوا منذ ثورة البركان  .1997كما
تعبر اللجنة عن قلقھا من البطء الشديد الذي
تنفذ به البرامج والخدمات للعائالت
المشردة في مونتسيرات بما في ذلك
الحصول على السكن المالئم ،التعليم
والخدمات الصحية .باإلضافة لذلك ھناك
قلقا ً متزايداً فيما يتعلق بنقص المعلومات
الخاصة بوضع العائالت التي تركت
مونتسيرات للجوء إلى المدن واألقاليم
المجاورة والعائالت األخرى التي استقرت
بالمملكة المتحدة*.
 -46توصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف
باتخاذ كافة التدابير الالزمة لتحسين وضع

*ترجمة غير رسمية
*ترجمة غير رسمية
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أسر المشردين داخليا ً وإمكانيات حصولھم
على السكن المالئم والخدمات الصحية
والتعليمية األخرى .وتوصي اللجنة أن تقوم
الدولة الطرف بتقديم معلومات في التقرير
الدوري القادم الخاص بھا حول وضع
العائالت التي تركت مونتسيرات للجوء
إلى المدن واألقاليم المجاورة واالتفاقات
التي تم إعدادھا من أجل ذلك )االتفاقات
الثنائية أو على المستوى اإلقليمي( لتيسير
عملية نقلھم .و في ھذا الخصوص توصي
اللجنة أيضا ً أن تقوم الدولة الطرف بتقديم
معلومات حول العائالت التي استقرت في
المملكة المتحدة نتيجة لھذه الكارثة*.
طاجيكستان

2000

25

كولومبيا

2000

25

CRC/C/

 -30تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد
المتزايد من األطفال الذين يعانون من
الھجر أو أي شكل من أشكال الحرمان
العائلي والبيئة العائلية السيما األطفال
ذوي االحتياجات الخاصة .باإلضافة إلى
ذلك تشعر اللجنة بالقلق من عدم توفر
وتطور أشكال الرعاية األخرى بالقدر
الكافي مما يؤدي إلى إيداع األطفال في
مؤسسات أخرى تفتقر إلى الموارد ومن ثم
تقدم رعاية ضعيفة لألطفال وسكن رديء
المستوى .كما تشعر اللجنة بالقلق لغياب
آليات فعالة لألطفال للتعبير عن مواضع
قلقھم وشكواھم من أماكن وجودھم .وفي
ضوء المادة رقم  25من االتفاقية تشعر
اللجنة بالمزيد من القلق إزاء النظام غير
المالئم لبحث مراقبة ومتابعة وضع
*
األطفال في المؤسسات.

CRC/C/

 -32تشعر اللجنة بالقلق من األنساق
المتواجدة من التباين والتفاوت االجتماعي
العنصري
التمييز
واالقتصادي،
والجنساني ،تھميش األطفال األفارقة الذين
ينتمون إلى كولومبيا والمواطنين
األصليين ،وكذلك إزاء الوضع السيئ
لألطفال المشردين داخليا ً خاصة فيما يتعلق
بضعف قدرتھم في الحصول على السكن،
التعليم والخدمات الصحية*.

15/Add.
136

15/Add.
137

 -60مما يثير القلق أيضا وجود أعلى
معدل من المشردين داخليا في العالم لدى
الدولة الطرف .والمشردون داخليا ً ھم الذين
*ترجمة غير رسمية
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اضطروا إلى مغادرة بالدھم األصلية
بسبب معدالت العنف المرتفعة في مناطق
معينة بالدولة .كما يتزايد القلق من
الحرمان االجتماعي الذي تتعرض له ھذه
الجماعات التي تتكون بشكل أساسي من
النساء واألطفال خاصة ما يتعلق بعدم
قدرتھم على الحصول على سكن مالئم،
الخدمات الصحية والتعليم .كما تثير
التقارير المقدمة من األفراد المشردين
داخليا ً الذين تعرضوا النتھاكات بالغة
لحقوق اإلنسان المزيد من القلق كما أن
ھناك اآلالف من عائالت المشردين الذين
فروا إلى الدول المجاورة ورفضت
*
السلطات المحلية االعتراف بھم كالجئين.
جزر

2000

25

مارشال

CRC/C/

 -19بينما تالحظ اللجنة ببالغ التقدير أن
حركة المجتمع واإلسكان  1999توفر
ثروة من اإلحصاءات حول األطفال فإنھا
تحث الدولة الطرف أن تستخدم ذلك
كأساس لتطوير نظام منظم وشامل لجمع
البيانات يتفق ويتماشى مع بنود االتفاقية.
يجب أن يشمل ھذا النظام كل األطفال حتى
سن  18مع التركيز بشكل واضح على
أولئك األكثر ضعفا ً بما في ذلك ضحايا
االعتداء ،اإلھمال أو سوء المعاملة.
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة،
األمھات في سن المراھقة ،المراھقين الذين
يقدمون على االنتحار ،األطفال الذين
يقومون بأعمال ضد القانون ،األطفال
الناتجين عن عالقات غير شرعية ،األطفال
العاملين ،األطفال بالتبني واألطفال الذين
يعيشون في المجتمعات المھمشة .كما
تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام
المؤشرات والبيانات في وضع السياسات
*
والبرامج للتنفيذ الفعال لالتفاقية.

CRC/C/

 -41تثير قضايا تدھور البيئة المزيد من
القلق بما في ذلك ضعف القدرة على
الحصول على مياه الشرب واألوضاع
السكنية المزرية التي تواجھھا األسر*.

15/Add.
139

جزر القمر

2000

25

15/Add.
141

 -42في ضوء المادة ) 24ج( من
االتفاقية ،توصي اللجنة الدولة العضو
باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة ،بما في
*ترجمة غير رسمية
*ترجمة غير رسمية
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ذلك التعاون الدولي ،لمنع ومحاربة اآلثار
الضارة للتدھور البيئي ،بما في ذلك تلوث
الموارد المائية .توصي اللجنة بأن تقوم
الدولة الطرف باتخاذ التدابير الفعالة ،بما
في ذلك التعاون الدولي لتحسين سبل السكن
لألسر*.

الملحق 6
قائمة باآلليات الموضوعية
لجنة حقوق اإلنسان
.1

المقرر الخاص بشأن وضع حقوق اإلنسان في أفغانستان.
)شاغر (.1984

.2

الممثل الخاص للجنة المعنية بحقوق اإلنسان بشأن وضع حقوق اإلنسان في جمھورية إيران اإلسالمية ) السيد
موريس كوبيثورن ،كندا ( .1984

.3

المقرر الخاص بشأن وضع حقوق اإلنسان في العراق.
) السيد اندريه مافروماتيس ،قبرص( .1999

.4

المقرر الخاص بشأن حقوق اإلنسان في ميانمار.
)السيد باولو سيرجيو بينييرو ،البرازيل( .2000

.5

الممثل الخاص لألمين العام لحقوق اإلنسان في كمبوديا.
)السيد بيتر لوبريخت ،النمسا( .2000

.6

المقرر الخاص بشأن وضع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ )1967السيد جون دوغارد،
جنوب إفريقيا( .2000

.7

الخبير المستقل المعين من قبل األمين العام بشأن وضع حقوق اإلنسان في الصومال) .السيد غانم النجار،
الكويت( .2001

.8

المقرر الخاص بشأن وضع حقوق اإلنسان في السودان.
)السيد جيرھارت ر .باوم ،ألمانيا(.2000

.9

المقرر الخاص بشأن وضع حقوق اإلنسان في جمھورية الكونغو الديمقراطية.
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) السيدة لوليا-أنط ونيال موتوك ،رومانيا( 2001.
 .10المقرر الخاص بشأن وضع حقوق اإلنسان في بوروندي
)السيدة ماري-تيريز اساتا كيتا-بوكوم ،ساحل العاج( 1999.
 .11الخبير المستقل المعين من قبل األمين العام بشأن وضع حقوق اإلنسان في ھاييتي )تم تعيينه من قبل األمين
العام عقب استقالة السيد أداما دينج ،السنغال ،في األول من آذار/مارس ) .1995 (2001لوي جوانيه،
فرنسا( .2002
 .12الممثل الخاص للجنة المعنية بحقوق اإلنسان بشأن وضع حقوق اإلنسان في غينيا االستوائية) .السيد غوستافو
غالون ،كولومبيا( :1999-1993المقرر الخاص .1999
 .13الممثل الخاص للجنة فحص وضع حقوق اإلنسان في البوسنة والھرسك وجمھورية يوغوسالفيا
الفيدرالية)السيد جوسيه كوتيليرو ،البرتغال(  :2001-1992المقرر الخاص حول وضع حقوق اإلنسان في
البوسنة والھرسك ،جمھورية كرواتيا وجمھورية يوغوسالفيا .2001
 .14الخبير المستقل في التعاون الفني والخدمات االستشارية في ليبيريا )السيدة شارلوت اباكا،غانا(.2003
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لجنة حقوق اإلنسان
.1

مجموعة العمل بشأن االختفاء القسري أو غير التطوعي .1998
)السيد دييجو جارسيا سايان ،بيرو ،الرئيس .المقرر :جول اديبايو اديكانيى ،نيجيريا :2000ايفان
توسيفيسكى ،جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  :1980سيد راجي خورساني ،ايران ،2003،ستيفن
توب ،كندا 2002.

.2

المقرر الخاص بشأن الملخص القضائي أو األحكام القضائية.
)السيدة اسما جاھنجار ،باكستان( 1998.

3.

المقرر الخاص بشأن التعذيب واألشكال األخرى من العقاب أو المعاملة القاسية ،غير اإلنسانية أو المھينة.
)السيد ثيو س .فان بوفن ،ھولندا( 2001.

.4

المقرر الخاص بشأن حرية العقيدة أو الدين )السيد عبد الفتاح عمر ،تونس( :2001-1986المقرر الخاص
بشأن عدم التسامح الديني 1986.

5.

المقرر الخاص بشأن استخدام الرشوة كوسيلة إلعاقة ممارسة الحق في تقرير المصير )السيد انريكيه
بيرناليس باليستروس ،بيرو( 1987.

.6
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االختصار
ACHR
CBO
CEDAW
CERG
CESCR
CRC
ECOSOC
HIC
HLRN

الشرح
التحالف اآلسيوي لحقوق السكن
المنظمات المجتمعية
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مجموعة أبحاث بيئة األطفال
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
اتفاقية حقوق الطفل
المجلس االقتصادي واالجتماعي
التحالف الدولي للموئل
شبكة حقوق األرض والسكن
العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ICCPR

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

ICERD

العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ICESCR
NGO
OHCHR
SAP
SR
UDHR
UN

منظمة غير حكومية
مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان
برامج التكيف الھيكلي
مقرر خاص
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
األمم المتحدة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
اللجنة االقتصادية االجتماعية لمنطقة آسيا والباسيفيك
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UNDP
UN-ESCAP
UNICEF
YUVA

برنامج األمم المتحدة للطفولة )يونيسيف(
الشباب للوحدة والعمل التطوعي
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