
عـن مفوضـية حقـوق        صحائف وقائع  :حقوق اإلنسان  تصدر هذه السلسلة من     
وتتناول السلسلة جمموعة خمتارة من مسائل حقـوق        . اإلنسان مبكتب األمم املتحدة يف جنيف     

  .باهتمام خاصاإلنسان اليت حتظى بدراسة نشطة أو 
متزايد أبداً علـى    ور  هو مساعدة مجه    صحائف وقائع  :حقوق اإلنسان  واهلدف من   
هـذه  تعزيز   مبا تفعله األمم املتحدة من أجل        ، ومعرفته إدراك حقوق اإلنسان األساسية   حتسني  

وصـحائف  . ومحايتها، وباآللية الدولية املتاحة للمساعدة على إعمال تلك احلقـوق         احلقوق  
رى غري لغات   لغات أخ يف  ويرحب بإصدارها   . أحناء العامل مجيع   هذه جمانية وتوزع يف      الوقائع
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 جلنة القضاء على التمييز العنصري   ١٢رقم 

 القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان  ١٣رقم 

 صرةأشكال الرق املعا  ١٤رقم 

 )١التنقيح ( اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان: احلقوق املدنية والسياسية  ١٥رقم 

 )١التنقيح ( اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ١٦رقم 

 جلنة مناهضة التعذيب  ١٧رقم 

 )١التنقيح ( حقوق األقليات  ١٨رقم 

 اإلنساناملؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق   ١٩رقم 

 حقوق اإلنسان والالجئون   ٢٠رقم 

 )١التنقيح (الالئق  السكنق يف احل  ٢١رقم 

 االتفاقية واللجنة: التمييز ضد املرأة  ٢٢رقم 

 املمارسات التقليدية الضارة اليت تؤثر يف صحة املرأة والطفل  ٢٣رقم 

 )١التنقيح ( االتفاقية الدولية بشأن العمال املهاجرين وجلنتها  ٢٤رقم 

 حاالت اإلخالء القسري وحقوق اإلنسان  ٢٥قم ر

 الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي  ٢٦رقم 

 سبعة عشر سؤاالً يتكرر طرحها بشأن املقررين اخلاصـني لألمم املتحدة  ٢٧رقم 

 تأثري أنشطة املرتزقة على حق الشعوب يف تقرير املصري  ٢٨رقم 

  احلق يف الدفاع عـن حقوق اإلنسانمحاية: املدافعون عن حقوق اإلنسان  ٢٩رقم 

 مقدمـة ملعاهـدات حقـوق       -نظام األمم املتحدة ملعاهدات حقوق اإلنسان         ٣٠رقم 
 اإلنسان األساسية وهيئات املعاهدات

  احلق يف الصحة  ٣١رقم 
  حقوق اإلنسان، اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب  ٣٢رقم 
  تماعية والثقافيةأسئلة يتكرر طرحها بشأن احلقوق االقتصادية واالج  ٣٣رقم 
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 http://www.homeless-international.org: املنظمة الدولية للمتشردين

 http://www.hlrn.org/english/home.asp: يف حيازة األرضشبكة احلق يف السكن و

 http://www.hrw.org: منظمة رصد حقوق اإلنسان

 http://www.icj.org: جلنة احلقوقيني الدولية

 http://www.fidh.org: االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان

  http://www.escr-net.org االقتصادية واالجتماعية والثقافية للحقوقالشبكة الدولية 
  http://www.iut.nu: احتاد املستأجرين الدويل

 www.sdinet.org: االحتاد الدويل لسكان األحياء الفقرية

 http://www.socialwatch.org: االجتماعيالرصد 

 http://www.omct.org: املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

 :*حقوق اإلنسانبشأن صحائف وقائع 

 )١التنقيح (ية حلقوق اإلنسان الشرعة الدول  ٢رقم 

 )١التنقيح ( اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان  ٣رقم 

 )١التنقيح ( أساليب مكافحة التعذيب  ٤رقم 

 )٣التنقيح ( حاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي  ٦رقم  

 )١التنقيح ( إجراءات تقدمي الشكاوى  ٧رقم 

 )١التنقيح (  األصليةحقوق الشعوب  ٩رقم 

 )١التنقيح ( حقوق الطفل  ١٠رقم 

حاالت اإلعدام خارج نطاق القضـاء أو اإلعــدام التعـسفي أو اإلعـدام               ١١رقم 
 )١التنقيح ( بإجراءات موجزة

  ــــــــــ

وميكن االطـالع علـى مجيـع       . ٨ و ٥ و ١ رقمتوقف إصدار صحائف الوقائع       *  
  .http://www.ohchr.orgوقائع عن طريق اإلنترنت يف املوقع صحائف ال
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 مواقع خمتارة

 املنظمات احلكومية الدولية

 http://www.ohchr.org:  األمم املتحدة حلقوق اإلنسانيةمفوض
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،      عن عامة   مصادر هذا املوقع معلومات و    يتضمن(
واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املقـرر        هليئات معاهدات حقوق اإلنسان   الشبكة   صفحاتو

 )مناسباخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من العناصر املكونة ملستوى معيشي 

): برنـامج املوئـل بـاألمم املتحـدة       ( املتحـدة للمـستوطنات البـشرية        برنامج األمم 
http://www.unhabitat.org 

  http://www.unhabitat.org/unhrp برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلسكان

 األمم املتحدة بوئل مللربنامج اتنفيذي للمدير الالتابع اإلخالء القسري املعين بالفريق االستشاري 
http://www.unhabitat.org/unhrp 

 ):مشروع للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئوهو  (املناطق احلضريةإسكان فقراء 
http://www.housing-the-urban-poor.net 

 :لس أوروباجملمفوض حقوق اإلنسان 
http://www.coe.int/t/commissioner 

 غري احلكوميةالدولية املنظمات 

 http://www.amnesty.org: منظمة العفو الدولية 

 http://www.achr.net: اإلسكانالتحالف اآلسيوي حلقوق 

 http://www.cohre.org:  اإلخالءوحاالت اإلسكانمركز حقوق 

  http://www.feantsa.orgحتاد األورويب للمنظمات الوطنية العاملة مع عدميي املأوى اال
  http://www.errc.orgاملركز األورويب حلقوق الغجر 

 http://www.fian.org: شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء

 http://www.hic-net.org:  الدويل للموئلاالئتالف
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بشأن الشعوب األصلية   ) ١٩٩٧ (٢٣ي، التوصية العامة رقم     جلنة القضاء على التمييز العنصر    
)A/52/18املرفق اخلامس ،( 

ــشردين       ــئني وامل ــات إىل الالج ــساكن واملمتلك ــرد امل ــة ب ــادئ املتعلق املب
)E/CN.4/Sub.2/2005/17( 

 بـدافع التنميـة      والترحيـل  عمليات اإلخـالء  ب املتعلقةاملبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية     
)A/HRC/4/18املرفق األول ،( 

 حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسانجلنة قرارات 

 بشأن ٢٠٠٤/٢١ و ،٢٠٠٣/٢٧ و ،٢٠٠٢/٢١ و ،٢٠٠١/٢٨ و ،٢٠٠٠/٩قرارات اللجنة   
 مناسبالسكن الالئق كعنصر من العناصر املكونة ملستوى معيشي 

  بشأن عمليات اإلخالء القسري١٩٩٣/٧٧قرار اللجنة 

 ،٢٠٠٤/٢١ و ،٢٠٠٣/٢٢و،  ٢٠٠٢/٤٩و،  ٢٠٠١/٣٤ و ،٢٠٠٠/١٣قرارات اللجنـة    
 بشأن مساواة املرأة يف ملكية األرض وإمكانية حيازهتا والتحكم فيها ومساواهتا            ٢٠٠٥/٢٥و

 يف حقوق التملك والسكن الالئق

  مناسب السكن الالئق كعنصر من العناصر املكونة ملستوى معيشي بشأن ٦/٢٧قرار اجمللس 
  ؤمترات الدوليةالوثائق اخلتامية للم

 )١٩٩٦(ملستوطنات البشرية بشأن اإعالن اسطنبول 

 )١٩٩٦(دول أعمال املوئل ج

مجعية األلفية   "،الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة      ،األمم املتحدة بشأن األلفية   إعالن  
  )٢٠٠٠" (لألمم املتحدة

 )١٩٧٦(ملستوطنات البشرية بشأن اإعالن فانكوفر 

 ملؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة     ٢١شأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن       إعالن ريو ب  
 )١٩٩٢(والتنمية 

  )١٩٩٣( املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان ا اعتمدمهاللذانإعالن وبرنامج عمل فيينا 
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  )١٩٦١(امليثاق االجتماعي األورويب 

 )١٩٧٧(ة بالوضع القانوين للعمال املهاجرين التفاقية األوروبية املتعلقا

  )١٩٩٦(امليثاق االجتماعي األورويب املنقح 

  )١٩٦٩( االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان
  اإلعالنات الدولية وغريها من الصكوك

  )١٩٤٨ (اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
  ) ١٩٩١ (٤٦/٩١ة مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بكبار السن، قرار اجلمعية العام

 )١٩٩٨(املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي 

 )١٩٦١(إسكان العمال  بشأن ١١٥توصية منظمة العمل الدولية رقم 

 )٢٠٠٧ (٦١/٢٩٥إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، قرار اجلمعية العامة 

 آليات خرباء حقوق اإلنسان التوجيهات الصادرة عن 

بشأن ) ١٩٩٠ (٣عنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم         اللجنة امل 
 )E/1991/23(طبيعة التزامات الدول األطراف 

بشأن ) ١٩٩١ (٤اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم          
 )E/1992/23(احلق يف السكن املالئم 

بشأن ) ١٩٩٤ (٥ية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم         اللجنة املعن 
 )E/1995/22(املعوقني 

بشأن ) ١٩٩٧ (٧اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم          
 )ق الرابع، املرفE/1998/22 ( املساكن باإلكراه إخالءحاالت: املالئماحلق يف السكن 

بشأن ) ٢٠٠٢ (١٥اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم          
 )E/C.12/2002/11 (املاءاحلق يف 

بشأن العنف ضد املرأة    ) ١٩٩٢ (١٩جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم          
)A/47/38( 
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  املرفق
   باحلق متصلةصكوك دولية خمتارة ووثائق أخرى 

  )بالترتيب الزمين (السكن الالئقيف 
  املعاهدات الدولية

  )١٩٤٥(ميثاق األمم املتحدة 
  )١٩٥١(الالجئني صة بوضع اخلااالتفاقية 

والربوتوكـول  ) ١٩٦٦(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          
  )٢٠٠٨(االختياري امللحق به 

وبروتوكـواله االختياريـان    ) ١٩٦٦(العهد الدويل اخلـاص باحلقوق املدنية والـسياسية        
  )١٩٨٩ و١٩٦٦(

   )١٩٦٥ (كال التمييز العنصرياالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أش
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة              

  )٢٠٠٢(وبروتوكوهلا االختياري ) ١٩٨٤(
 الشعوب األصـلية والقبليـة يف البلـدان         بشأن ١٦٩اتفاقيـة منظمـة العمل الدولية رقم      

  )١٩٨٩(املستقلة 
  )٢٠٠٠( االختياريانوبروتوكوالها ) ١٩٨٩( حقوق الطفل اتفاقية

  )١٩٩٠(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
  )١٩٩٩ (وبروتوكوهلا االختياري) ١٩٧٩ (تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةا

  )٢٠٠٦(ا االختياري وبروتوكوهل) ٢٠٠٦(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
  املعاهدات اإلقليمية

  )١٩٨١(امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب 
 )١٩٩٠(امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه 

 )١٩٥٠(االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
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بـوينس  وأكرا،  يف  بعثات لتقصي احلقائق    ب ئه، منذ إنشا  ،الفريق االستشاري واضطلع    
 ،)الواليات املتحدة األمريكية  (نيو أورليانز   و ،)تركيا(اسطنبول  ، و )لالربازي(وريتيبا  كوآيرس،  

تقريراً كـل سـنتني،      الفريقويقدم  .  وسانتو دومينغو  ، وروما ،)نيجرييا(وبورت هاركورت   
 بعنـوان    على الترتيـب   ٢٠٠٧ ويف عام    ٢٠٠٥وأول تقريرين من هذا النوع صدرا يف عام         

مـن حـاالت    حـاالت ووثق الفريق فيهما لول؟ إىل احل السبيل - اإلخالء القسري حاالت  
  .)٢٨( بديلةاهج من البلدان وقدم ُنعددارية يف اجلوشيكة أو الاإلخالء القسري 

  ــــــــــ

  .http://www.unhabitat.org/unhrp :التقريران متاحان على املوقع التايل )٢٨(
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؛ والتدخل عند االقتضاء لدى احلكومـات فيمـا يتعلـق           السكن الالئق  يف   انتهاكات للحق 
  .بإدعاءات االنتهاكات؛ وتقدمي تقارير سنوية إىل اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان

لحق يف السكن   لالوضع القانوين   :  حىت اآلن على ما يلي     ة اخلاص ةوركز عمل املقرر    
؛ واحلق يف السكن الالئق     والعوملة ؛ء القسري  وعمليات اإلخال  ؛ والتشرد ه؛ ومضمون الالئق

خدمات  واحلصول على املياه و    ؛ املؤشرات ؛ ووضع والتمييز والتمتع باحلق يف السكن الالئق     
حـق املـرأة يف   ؛ والتمتع باحلق يف السكن الالئـق   عناصر  عناصر من   باعتبارها   اإلصحاح

  .السكن الالئق
.  واجملموعات وترد عليها حسب االقتضاء     وتتلقى املقررة اخلاصة معلومات من األفراد       

  : على العنوان التايل األمم املتحدة حلقوق اإلنسانيةمفوضوميكن االتصال هبا يف 
United Nations Special Rapporteur on adequate housing 

OHCHR-UNOG 

8–14 avenue de la Paix 

CH–1211 Geneva 10 

Switzerland 

E-mail: urgent-action@ohchr.org 

إلجـراءات اخلاصـة    مـن ا  للكثري  مصدر قلق   أيضاً  احلق يف السكن الالئق     ويشكل    
  .)٢٧(من حيث عالقتها بواليتها احملددةتناول عدد منها هذه القضية و األخرى

 الفريق االستشاري املعين حباالت اإلخالء القسري

ـ   ٢٠٠٤يف عام  األمم املتحدةبوئل ملبرنامج اأنشأ     إلخالء االفريق االستشاري املعـين ب
حتسني املـساكن    مثل    هلا ترويجالبدائل و الالقسري لرصد حاالت اإلخالء غري القانونية وحتديد        

تقـارير إىل املـدير     الالفريق االستـشاري    ويقدم  . وإعادة التوطني عن طريق التفاوض    القائمة  
 والـسلطات   ،خرباء من منظمات حكومية دولية    ويضم  .  املتحدة األممب ئلملولربنامج ا التنفيذي  

  .البلدان املتقدمة والبلدان الناميةمن  واملهنيني ، واجملتمع املدين، واحلكومات املركزية،احمللية

  ــــــــــ

اهتـا  للحصول على قائمة جبميع اإلجراءات اخلاصة وعلى معلومات عـن والي           )٢٧(
  .http://www.ohchr.org :وتفاصيل االتصال هبا، انظر املوقع التايل
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. تتناوهلا معاهـدات أخـرى    صدور هذا الربوتوكول، على التمييز يف السكن أو على قضايا           
  . دول١٠حاملا تصدق عليه وسيدخل الربوتوكول االختياري حيز النفاذ 

يف املكّونة للحق عناصر الكعنصر من  املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين باحلق يف السكن الالئق          
  مستوى معيشي مناسب

هي االسم العام الذي يطلق على اآلليات اليت أنشأهتا وحددت          " اإلجراءات اخلاصة "  
 ملعاجلة القضايا   ٢٠٠٦مارس  /نذ آذار جملس حقوق اإلنسان م   جلنة حقوق اإلنسان مث     واليتها  

برصـد  عادة  تقوم  ورغم تباين واليات هذه اآلليات، فإهنا       . أحناء العامل مجيع  املثرية للقلق يف    
يف بلــدان  سواء أكانت تقـارير علنية عنها  ودراستها وتقدمي   حاالت حقـوق اإلنسـان    

  .أحناء العاملمجيع  اإلنسان يفكانت تتعلق بقضايا بارزة يف مواضيع حقوق حمددة أو 
 والية املقرر اخلاص املعين بالـسكن       ٢٠٠٠/٩وأنشأت جلنة حقوق اإلنسان بقرارها        

احلق يف عدم التمييز يف     بومناسب  يف مستوى معيشي    املكوِّنة للحق   عناصر  الالالئق كعنصر من    
 وثريكني ميلون   ُعو. ٢٧/٦ ه قرار  هذه الوالية يف   جملس حقوق اإلنسان  وجّدد  ،  السياقهذا  
يف  ن جملس حقوق اإلنسان راكيل رولنيك خلفا لـه        وعّي. ٢٠٠٠أول مقرر خاص يف عام      ك

 .٢٠٠٨عام 

 والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف السكن الالئق

يف مستوى  املكوِّنة للحق   عناصر  التعزيز اإلعمال الكامل للحق يف السكن الالئق كعنصر من            •
  .معيشي مناسب

رسات وكذلك التحديات والعقبات القائمة أمام اإلعمال الكامل للحق يف          حتديد أفضل املما    •
 .السكن الالئق، وحتديد ثغرات احلماية يف هذا الصدد

 .التركيز بوجه خاص على احللول العملية فيما يتصل بإعمال احلقوق ذات الصلة بالوالية  •

سانية فيما يتصل باحلق يف     تطبيق منظور جنساين عرب وسائل منها حتديد جوانب الضعف اجلن           •
 .السكن الالئق وحيازة األرض

 .تيسري توفري املساعدة التقنية  •

القضايا  والتحقيق يف    ؛بعثات قطرية االضطالع ب  ة اخلاص ة املقرر أساليب عمل وتشمل    
 الـيت تـدعي وقـوع       اجملموعاتمن األفراد أو    الواردة  لقلق؛ واستعراض املراسالت    املثرية ل 
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 جـان  عن عدد من الل    سكن الالئق تتناول احلق يف ال     مالحظات ختامية  صدرتوقد    
  املعنيـة  لجنـة الوقد نظرت   . اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     خالف  

واحلمايـة مـن     بدأ عدم التمييز  مبمن حيث صلته    حلق يف السكن الالئق      يف ا  قوق اإلنسان حب
لى التمييز العنـصري    جلنة القضاء ع  ألقت  وقد   .)٢٢( يف خصوصية الفرد   القانوينالتدخل غري   

  بفـرص من التمتـع اليت ُمنعت فيها أقليات  التمييز العنصريالضوء على حاالت من حاالت   
املتـصلة   من القضايا اًوتناولت جلنة حقوق الطفل عدد .)٢٣( السكن الالئق  إىلالوصول الفعال   

أطفـال الـشوارع واألطفـال      قـضية   ق مجيع األطفال يف السكن الالئق، مبا يف ذلـك           حب
هبـا  جرت  الطريقة اليت   عن مشاعر القلق إزاء     جلنة مناهضة التعذيب    وأعربت   .)٢٤(نيملشردا

  .)٢٥(ت بشأهنا، وقدمت توصياالرومامن  ماعاتجلسكان اإلوإعادة  القسري  الطردعمليات
لجنة املعنية حبقوق اإلنسان،    يف ال  آليات للشكاوى الفردية  ، توجد   وباإلضافة إىل ذلك    

يب، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنة القضاء على التمييز ضـد            وجلنة مناهضة التعذ  
املرأة، واللجنة املعنية بالعمال املهاجرين، واللجنة املعنية حبقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،             

رضـت   اليت عُ  القضايايف بعض   و ).اليت مل ُتنشأ بعد   (واللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري      
عمليات اإلخالء القسري   اعتبار   ميكن   أنهاللجنة   رأت هذه    هضة التعذيب، جلنة منا ى   عل مثال
ويف كـانون    .)٢٦(من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة             ضرباً
الدويل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد     ، اعتمدت اجلمعية العامة     ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

ويتيح هذا الربوتوكول إمكانيـة تقـدمي       . واالجتماعية والثقافية اخلاص باحلقوق االقتصادية    
وال تقتصر، كما كانت احلال حىت       جوانب احلق يف السكن الالئق       جبميعاليت تتصل   الشكاوى  

  ــــــــــ

 ".الربتغـال : اميـة للجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان         املالحظـات اخلت   "انظر مثالً  )٢٢(
(CCPR/CO/78/PRT).  

" أوكرانيـا : لجنة القضاء علـى التمييـز العنـصري       املالحظات اخلتامية ل   "انظر مثالً  )٢٣(
(CERD/C/UKR/CO/18).  

  .(CRC/C/15/Add.137)" كولومبيا: حقوق الطفللجنة املالحظات اخلتامية ل "انظر مثالً )٢٤(
  .(CAT/C/CR/33/2)" اليونان: مناهضة التعذيبلجنة ات اخلتامية لاملالحظ "انظر مثالً )٢٥(
هـاجريزي  ،  ١٦١/٢٠٠٠انظر جلنة مناهضة التعذيب، القرار بشأن الـبالغ رقـم            )٢٦(

  .٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١، دزمياجيل وآخرون ضد صربيا واجلبل األسود
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  على الصعيد اإلقليمياملساءلة - باء

 .باحلق يف السكن الالئق عاهدات اإلقليمية حلقوق اإلنسانبعض االتفاقيات واملتعترف   

هيئات وحماكم رصد املعاهدات، وال سيما اللجنة األفريقية حلقوق اإلنـسان           وتؤدي    
 وحمكمة البلـدان األمريكيـة حلقـوق        ، وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان     ،والشعوب
 ، يف محاية احلق يف السكن الالئق      مهماً راً واللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية، دو     ،اإلنسان

 .ذا احلقهبحمددة تتصل   قضائيةقد أصدرت أحكاماًو

   ضد كولومبيانغواإيتومذابح 
اإلخالء القسري والتشريد وتدمري املساكن يف بلدية       ب "نغو ضد كولومبيا  ا إيتو مذابح"دعوى  تتعلق  
قوات شبه عسكرية متحالفة مـع      لى أَيدي   عيف كولومبيا    )يف مقاطعيت الغرانيا واآلزو   (نغو  اإيتو

  جـسمية انتـهاكات تشتكيان فيها من  تني غري حكوميتقدمت بالدعوى منظمتانوقد  . احلكومة
 . اقترنت بعنف شديد عمليات إخالء قسريها قوق اإلنسان، مبا فيحل

 حمكمة البلدان األمريكية أن عمليات اإلخـالء القـسري وهـدم    قررت  ،  ٢٠٠٦ هيولي/يف متوز و
التعسفي أو  ال جيوز أن يكون أي شخص هدفاً للتدخل         ) (٢(١١شكّلت انتهاكاً للمادة    املساكن  
. قوق اإلنـسان  حلمن االتفاقية األمريكية    ) احلق يف امللكية   (٢١، واملادة   ) مرتله يف شؤون  املسيء

 فحـسب بـل     لممتلكات املادية فقدان السكان ل   مل يتسبب يف  تدمري املساكن   أن  ورأت احملكمة   
 تـدخالً شكل ي  األمر  هذا أن كذلكوأعلنت  .  املرجعي االجتماعي   يف فقدان إطارهم   تسبب أيضاً 

 .ويف شؤون أسرهملضحايا لياة اخلاصة احلمربر يف دون  اًوتعسفي اًخطري

 الـوعي   املكلف بإذكـاء  مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا،         تناول أيضاً  وقد  
      لتمتع باحلق يف الـسكن الالئـق،       ، مسألة ا  عضاء فيه  يف الدول األ   هاقوق اإلنسان واحترام  حب
 .معينةفئات التمييز ضد ب فيما يتعلق ال سيماو

  الدويل على الصعيد الرصد- جيم

  هيئات معاهدات األمم املتحدة
رصد تنفيذ معاهدات األمم املتحدة األساسية حلقوق اإلنسان جلان تتألف مـن         يتوىل    

، مثل اللجنة املعنيـة  هيئات املعاهداتا يف كثري من األحيان باسم       يشار إليه و ،خرباء مستقلني 
 بـشأن   مالحظات ختامية وتصدر هذه اللجان    . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة   

 . على املواضيع تعليقات عامةاليت تقدمها الدول األطراف والدورية التقارير 
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 أمثلة: اللجان الوطنية حلقوق اإلنسان واحلق يف السكن الالئق

يف  لتحقيـق يف جمال ا  ممارسة متطورة   لديها  املتساوية  االسترالية حلقوق اإلنسان والفرص     اللجنة  
ويتعلق .  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةال سيمااالنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان، و

:  املـشردون  أطفالنا"بعنوان   ١٩٨٩لعام   هايف تقرير و.  املشردين قوق األطفال حبا  هل حتقيقأول  
، قدمت اللجنة جمموعة مـن التوصـيات        " املشردين األطفالبشأن  تقرير جلنة التحقيق الوطنية     

 وإىل املنظمات اخلاصة ومنظمات     ،وحكومات الواليات يف أستراليا   إىل احلكومة الوطنية    فصلة  امل
األطفال والـشباب   عندما يترك   ": ، على سبيل املثال، مبا يلي     ت اللجنة وأوص. معيالقطاع اجملت 

ينبغي للكومنولـت  ،  بصورة خطرية املعاملةإساءةأو   مهال اإل  بسبب املرتل أو يضطرون إىل ذلك    
الوفاء بالتزام دعمهم، بصرف النظر عن أعمارهم، ووضعهم يف ظروف تـوفر هلـم احلمايـة                

قد أدى التقرير إىل توعيـة اجملتمـع    و. "ما يقتضي إعالن حقوق الطفل    ومتكنهم من النماء حسب   
التوقعـات   كما أدى إىل زيـادة  ،حقوق اإلنسانمن قضايا  قضية   ُيعدتشرد األطفال   احمللي بأن   

 .أكثر فعالية لتلبية احتياجات األطفال املعنينيإجراءات بأن تتخذ احلكومة العامة، 

 إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية لرصد حمّددبرنامج  إلنسانللجنة الوطنية الكينية حلقوق او
ث وإعداد تقـارير بـشأن      احبأ وإجراء   ؛نتهاكات هذه احلقوق  والتصدي ال ؛  هاوتعزيز الثقافيةو
عمليات اإلخـالء   ملحوظة  بصورة  لجنة  التتناول  ،  ويف هذا الصدد  . التمتع هبا ب املتصلة   لقضاياا

 السكنيف جمال الناشطة  مع الوزارات واملنظمات  أيضاًعملوت. يةالقسري واملستوطنات غري الرمس
 .وتعويض املتضررين منهاوضع مبادئ توجيهية وطنية ملنع عمليات اإلخالء على 

، وضعت بعض الدول وسـائل      املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   عمل  وإىل جانب     
 .عمليةاليف املمارسة  ه السكن وتعزيز يفقاحل حلماية أخرىمبتكرة 

 املقرر الوطين املعين باحلق يف السكن الالئق

لرصد تنفيذ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف         إىل تعيني مقررين وطنيني      الربازيلبادرت  
. )أدناهوصفها  الواردة(نظومة األمم املتحدة  ملاإلجراءات اخلاصة   ، مستوحية يف ذلك     مجيع أحناء البالد  

 هاحلق يف السكن الالئق واألرض يف املناطق احلضرية، وميكن        على   نيوطنيالاملقررين   ويركز أحد هؤالء  
للتحقيـق يف    بعثاتوإيفاد  االنتهاكات املزعومة،   بشأن  تلقي الشكاوى من األفراد واجملتمعات احمللية       

 .حلكومة الربازيليةإىل ا وتقدمي توصيات حمددة تتعلق باحلق يف السكن الالئق ،االنتهاكات

 دليـل : االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة   احلقوق  قوق اإلنسان،   حل  األمم املتحدة  نظر مفوضية ا
منشورات األمم املتحـدة،     (١٢، سلسلة التدريب املهين رقم      ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   ا

 ).E.04.XIV.8رقم املبيع 
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 وفاعلة لضمان فعاليـة سـبل االنتـصاف         مستقلة  سلطة قضائية  ال بد من وجود   و  
علـى  و ،لقيام بعملهم دون حتيـز    على ا  ين قادر ون القضاة واحملام  أن يكون  وجيب   .القضائية

 وجيب  . مناسبة ت غري  أو تدخال  اتو هتديد  أ لقانون، ودون أي تأثريات    ل وفقاًو ،أساس الوقائع 
ألداء مـؤهلني    ، احملترفني  وغريهم من القانونيني   وناحملامو،  أعضاء السلطة القضائية  أن يكون   
 . عن سوء األداءمساءلة خاضعني للدورهم و

 املساعدة القانونية والوصول إىل سبل االنتصاف

 الفئات تعرضـاً للتـهميش    أكثر  من  هاكات احلق يف السكن الالئق      ضحايا انت غالباً ما يكون    
 أو الـشعوب   ،األقليات العرقيـة أو اإلثنيـة      و، أ مثل فقراء املناطق احلضرية والريفية     والتمييز
توفري املساعدة القانونية   و.  أو النساء  ،املشردين داخليا  وأ القانونيني،املهاجرين غري    وأ ة،األصلي

 بانتهاك احلق يف السكن    ةتعلقاملقضايا  ال الضحايا إىل سبل االنتصاف يف       وصولميكن أن يضمن    
رسال إورسوم احملاكم بني دفع ويف غياب هذه املساعدة، قد يضطر هؤالء مثالً لالختيار . الالئق

 .ىل املدرسةإأوالدهم 

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
 احلكومة وتوصي بتغـيريات يف       املشورة إىل  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   تقدم    

التصديق علـى   حتقيقات، وتضمن    وجتري   ،السياسة العامة أو التشريعات، وتعاجل الشكاوى     
 .)٢١(اجلمـاهريي  والتثقيـف    ، وتوفر التدريب  ،املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وتنفيذها    

باملـسامهة  وتضطلع هذه املؤسسات يف بعض األحيان بوظائف شبه قضائية وبوالية تسمح هلا           
 .مظاملاسم جلنة أو أمانة ويطلق على أغلبها . يف صياغة التشريعات

يف عملها تركيزاً متزايداً     املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   ويف بعض البلدان، تركِّز       
بذلك تستطيع أن تتيح سبيالً آخر حلمايـة        و. على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  .ئقاحلق يف السكن الال
  
  

  ــــــــــ

 املؤسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة        بشأن ٤٨/١٣٤انظر قرار اجلمعية العامة      ) ٢١(
  .")مبادئ باريس("حقوق اإلنسان 
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مبشاركة مـن    حلقات عمل ومشاورات نظمتها املفوضية       عن طريق ذا اإلطار   هثبتت صحة   وقد  
هيئـات  خـرباء مـن     هم   في ن، مب ني والدولي نيالوطنياملعنيني حبقوق اإلنسان    أصحاب املصلحة   

من الوكـاالت   ألمم املتحدة، ووكاالت    لن  ون خاص وان، ومقرر  الدولية حلقوق اإلنس   املعاهدات
 ئيةوكـاالت إحـصا   و،   حلقوق اإلنـسان   ألمم املتحدة، ومؤسسات وطنية   التابعة ل املتخصصة  

" تقرير عن مؤشرات لتعزيز ورصد إعمـال حقـوق اإلنـسان          "انظر  . ومنظمات غري حكومية  
)HRI/MC/2008/3 .( نتائج مبـادرة سـابقة      إىل ر أيضاً اإلطايستند  لحق يف السكن،    وبالنسبة ل 

 التدرجيينشاء آلية رصد عاملية من أجل اإلعمال        للحق يف السكن إل   برنامج األمم املتحدة    أطلقها  
مؤشرات : ٢ورقة العمل رقم    "للحق يف السكن،    برنامج األمم املتحدة    . للحق يف السكن الالئق   

 ).صدر قريباًت" (لالئققياس اإلعمال التدرجيي للحق يف السكن ا: احلق يف السكن

  اآلليات القضائية
 وتوفر سـبل    ،تدابري اإلنفاذ احمللي  من عناصر     حامساً تشكل اآلليات القضائية عنصراً     
  .لألفراد يف حالة انتهاك حقهم يف السكن الالئقمناسبة انتصاف 
القـوانني  جزءاً من   الصكوك الدولية اليت تعترف باحلق يف السكن الالئق         وأما جعل     

ميكِّن احملاكم من   وذلك  .  وحيّسنها إىل حّد بعيد    تدابري االنتصاف يوّسع نطاق   يمكن أن   فلية  احمل
الفصل يف االنتهاكات بالرجوع مباشرة إىل العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية               

تقر بعناصر احلق يف الـسكن الالئـق أو    أو قوانني حمددة ،دستور الو أ ،واالجتماعية والثقافية 
 . هذا النوع من الدعاوىيف احملاكم احمللية نظر حالياً ويتزايد . هاتتضمن

، وهي  احملكمة الدستورية جلنوب أفريقيا   على هذه الدعاوى تلك اليت قُدِّمت إىل         األمثلة   أبرزمن  
   .روتبوم وآخرينغحكومة مجهورية جنوب أفريقيا وآخرين ضد دعوى 
ملعـب  ن أمالك خاصة وعيشهم على أطراف       وآخرون، بعد إجالئهم ع   روتبوم  غ السيدةقامت  

 أمطـار فـصل     ألنفيها مبساعدة فورية     دعوى قضائية مطالبني     ، بتقدمي مزريةرياضي يف ظروف    
 احملكمة أنه رغـم وجـود   ورأت. اهم املؤقت إىل مكان مل يعد البقاء فيه ممكنامأو حولت   الشتاء

فإن هذه لحق يف السكن الالئق، ي لالتدرجي إىل اإلعمال ترميشاملة إسكانية  تشريعات وسياسات   
. إىل السكن حاجة ماسة   الذين هم يف     تأخذ يف االعتبار حالة السكان       ملالتشريعات والسياسات   

ألنه مل ، ال حتترم هذا املعيار ا إىل أهنت املعقولية على سياسة اإلسكان وخلصمعياروطبقت احملكمة 
 إىل   يف حاجـة ماسـة     لألشخاص الذين هم   ُيخصَّص جزٌء معقولٌ من ميزانية لإلسكان الوطنية      

إال ،   فوراً توفري السكن عند الطلب   ب أن الدولة ليست ملزمة       خلصت إىل   احملكمة أنومع  . السكن
باإلضـافة إىل   و.  إليهـا  ةملن هم يف حاجة ماسّ    املساعدة،  الدولة أن توفر    ه جيب على    أنرأت  أهنا  

خطة صياغة واعتماد   بالفوري   يشمل االلتزام  ياًذلك، رأت احملكمة أن االلتزام بتوفري السكن تدرجي       
 . لتنفيذهاموارد معقولة من أجل ختصيص عمل 
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  اآلليات اإلدارية وآليات السياسة العامة واآلليات السياسية
تشكِّل اآلليات اإلدارية والسياسية وسائل تكميلية أو موازيـة لآلليـات القـضائية               
سياسة أو استراتيجية وطنية لإلسكان مرتبطة خبطط       فإن وضع   سبيل املثال،   وعلى  . للمساءلة
املؤشرات القائمة  وأما  . وراً هاماً يف كفالة مساءلة احلكومة     ديؤدي  يزانيات تشاركية   مبعمل و 

الرصد الفعال للنتائج الرئيسية يف جمال الـسكن وبعـض          فتدعم  على أساس حقوق اإلنسان     
 من خمتلف األنـواع، مثـل       ت فإن التقييما  ،وباإلضافة إىل ذلك  . عمليات حتقيق هذه النتائج   

ميكّنهم سلوكه من   لصانعي السياسات    سبيالً   تشكليف جمال حقوق اإلنسان،     األثر  تقييمات  
أثرها الفعلي على التمتـع     ، ومن القيام الحقاً باستعراض      توقع األثر املرجح لسياسة مرسومة    

  .باحلق يف السكن الالئق
 ، وكـذلك  ، مثل العمليات الدميقراطيـة    اآلليات السياسية يف املساءلة أيضاً    وتساهم    

 ويتزايـد يف الوقـت احلاضـر      . ا اجلهات الفاعلة املستقلة   أنشطة الرصد والدعوة اليت تقوم هب     
املنظمات ألساليب الرصد الـيت تقـوم علـى         وغريها من   استعمال منظمات اجملتمع املدين     

 فيما يتعلق بـاحلق يف      اتوحتليل امليزانيات ملساءلة احلكوم   األثر  وتقييمات  واملعايري  املؤشرات  
عندما تصنف حسب أسباب التمييـز احملظـورة        وتقدم املؤشرات، وال سيما     . السكن الالئق 

.  معلومات مفيدة عن كيفية إعمال احلق يف السكن الالئق يف سياق وطين معني             ،)مثل اجلنس (
 السـتخدام   اً ومنـهجي  مفاهيميـاً  اً إطار  األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    وضعت مفوضية وقد  

احلقـوق  وكـذلك   ياسية   والـس   منها املؤشرات لتعزيز ورصد تنفيذ حقوق اإلنسان املدنية      
  .القتصادية واالجتماعية والثقافيةا

 ؤشرات حقوق اإلنسان ملإطار مقترح 

 ، ُيـربز ه مؤشـرات موعةوحتديداً جم  ،قوق اإلنسان حل  األمم املتحدة  مفوضيةته  تمدالذي اع اإلطار  
ري الدولية حلقوق   ملعايبا انطالقا من قبوهلا     ،تقييماً للخطوات اليت اختذهتا الدولة يف تناول التزاماهتا       

املعـايري  القائمة مبوجـب    ومروراً جبهودها املبذولة للوفاء بالتزاماهتا      ) مؤشرات هيكلية (اإلنسان  
مؤشـرات  (ووصوالً إىل نتائج هذه اجلهود من منظور الـسكان املعنـيني            )  إجرائية مؤشرات(

ق يف السكن الالئـق  مؤشرات احلق يف السكن الالئق تاريخ إدراج احل     على   مثلةاألومن  . )النتائج
 مؤشـر (من اإلنفاق العام     يالسكن االجتماعي أو اجملتمع   ونصيب   ؛)مؤشر هيكلي (يف الدستور   

الذين مشلتهم عمليات   أو  / الذين يعيشون يف األحياء الفقرية و      ينيسكان احلضر الونسبة  ؛  )إجرائي
 مؤشرات  وضعة أيضاً   ومن املهم أمهية كبري   ). من مؤشرات النتائج  ( اإلخالء القسري املبلغ عنها   

 .لتمييز املمكنةا وأسباب املعنيةالفئة  حسب مصنفة
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، فإنه رغـم حتّمـل      لممثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان        ل ووفقاً  
، اخلاصـة الفاعلة اجلهات حقوق اإلنسان من ِقبل   احتراماملسؤولية الرئيسية عن ضمان الدولة  

 مبـا   احترام مجيع حقوق اإلنسان،   عن  مؤسسات األعمال مسؤولية    يقع يف إطار مسؤوليات     
األمر األساسي يف األمور اليت يتوقعهـا  هذه املسؤولية هو  وحتمُّل.  احلق يف السكن الالئق    هافي

.  القانون غري امللـزم    صكوك واسعة من    جمموعةوهو ما تقره    من مؤسسات األعمال    اجملتمع  
ة يف  التجارية العاملية والشركات الفردي   األعمال  وتأخذ هبذا املفهوم للمسؤولية أيضاً مؤسسات       

 .مجيع أحناء العامل

. األعمال التجارية وحقـوق اإلنـسان     بشأن   ةمبادرات طوعية خمتلف  أيضاً   وأُطلقت  
 ومعـايري   ، مبادئ تتعلق حبقوق اإلنـسان     ١٠ ، حيدد مثالً،  )٢٠(ألمم املتحدة لالعاملي  فاالتفاق  
. ك االتفاق على ذل الشركات املوقعة   باحترامها   ت ومكافحة الفساد اليت تعهد    ، والبيئة ،العمل

 يف جمال حقوق اإلنـسان      هباوأدوات خاصة   وقد وضعت بعض الشركات سياسات وبرامج       
 . التجاريةاعملياهتجلعل هذه احلقوق جزءاً من 

  رصد احلق يف السكن الالئق ومساءلة الدول -  رابعاً
يف املتعلقة بـاحلق    كفالة احترام الدول اللتزاماهتا     يف  إن آليات املساءلة عنصر حاسم        

متنوعة وجيرى الرصد على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، ويشمل جمموعة        . السكن الالئق 
من اجلهات الفاعلة مثل الدولة نفسها واجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان              

  .واآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
   املساءلة والرصد على الصعيد الوطين- ألف

إعمال يف   ما تفعله وشرح أسباب وكيفية مضيها قدماً      بيان  ولة على   املساءلة الد حتمل    
القانون الدويل حلقـوق    و.  للجميع بأقصى ما ميكن من سرعة وفعالية       احلق يف السكن الالئق   

وجيب كحد أدىن أن تكون مجيع   .  واجلرب لآلليات احمللية للمساءلة  دقيقة  صيغة  ال حيدد   اإلنسان  
  . وفعَّالةآليات املساءلة ميسرة وشفافة

  ــــــــــ

)٢٠ ( http://www.unglobalcompact.org.  
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 أن األلفيـة،   إعالن األمم املتحدة بش   بارتباطاً مباشراً   األمم املتحدة   بوئل  برنامج امل ويرتبط عمل   
حتسني حياة ما ال يقل عن      منه اليت تدعو إىل      دال-٧  الغاية ،٧ اإلمنائي لأللفية    باهلدفوال سيما   

 ختفيض   إىل دعويت ت الجيم  -٧الغاية  ، و ٢٠٢٠ مليون من سكان األحياء الفقرية حبلول عام         ١٠٠
مونـة وخـدمات   يـاه الـشرب املأ  منسبة األشخاص الذين ال ميكنهم احلصول باستمرار على       

 .٢٠١٥لنصف حبلول عام ا األساسية إىل اإلصحاح

  .www.unhabitat.org: املصدر

 القطاع اخلاص

ـ و. ةمهمجهات فاعلة    والقطاع اخلاص    ُتعّد األعمال التجارية     مؤسـسات  شارك  ت
، األساسـية البنيـات  وخدمات البىن  وشركات البناء   ينيعقارمثل املقاولني ال  ،  القطاع اخلاص 

 يف إدارة املبـاين     شركات أيـضاً  الوتعمل  . مباشرة يف بناء نسبة كبرية من املساكن      مشاركة  
بـني  اليت تـربم    اتفاقات اإلجيار وعقود البيع     تليب  يف كثري من البلدان،     و. تهاواملساكن وصيان 

 .أطراف القطاع اخلاص نسبة كبرية من االحتياجات السكنية

.  سليب على احلق يف السكن الالئـق        يكون للقطاع اخلاص أثر    قدويف الوقت نفسه،      
 اإلمنائيـة  بناء السدود الكبرية واملـشاريع        إطار  يف اًصصو خ  صحيحاً  األمر هذاورمبا يكون   
رب الـسكان   جيقد  مما  استخراج املوارد مثل الغاز والنفط،      تشمل   تلك اليت    سيما الاألخرى، و 

حاب العقـارات، أو مـالكي   ألص أيضاًيكون  وقد  . سبب يف تدهور البيئة   يتعلى االنتقال أو    
على التمتع بـاحلق يف الـسكن       تأثري  كاالت اإلسكان أو الوكاالت العقارية      ومساكنهم، أو   

تمييز ضـد   متارس ال عمليات اإلخالء القسري أو      هذه اجلهات تقوم ب    إذا كانت سيما  الالئق،  
 .إجيارات باهظةبطرق مثل طلب معينة فئات 

 على التمتع باحلق يف السكن الالئق يف احلاالت         لقطاع اخلاص تأثري أيضاً   يكون ل  وقد  
 بـشأن  ١١٥توصية منظمة العمل الدولية رقم وتؤكد . سكنصاحب العمل امل يقدم فيها   اليت  

 الـسكن  العمـل    صحاب أ  يوفر أن من غري املستحسن عموماً   أنه  ) ١٩٦١(إسكان العمال   
جيـب   الـسكن،  اب العمـل  ئية اليت يوفر فيها أصح    ستثناويف احلاالت اال  .  مباشرة ماهلملع

اإلجيارات نسبة معقولة مـن     أالّ تتجاوز   ، وجيب   االعتراف حبقوق اإلنسان األساسية للعمال    
أصـحاب  ؤكد كذلك أنه ينبغي حظر توفري       تو. املضاربةتتخذ طابع أرباح     الّوأدخل العامل   

 حلماية   بالقدر الضروري  م ذلك ه أو تنظيم  ،للعملكمقابل  لسكن واخلدمات اجملتمعية    العمل ل 
 .مصاحل العمال
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 إعمـال حقـوق اإلنـسان       ه ينبغي أن،   بينها مشتركإطار تفاهم    يف   ،وكاالت األمم املتحدة  
 .ت اإلمنائيةالربامج واملساعدامجيع يف واالسترشاد مببادئ ومعايري حقوق اإلنسان 

القضايا املتـصلة بالـسكن وحقـوق       بشأن  كاالت األمم املتحدة    و  تزايد عمل  وقد  
تـه   أطلق  الـذي  برنامج األمم املتحدة للحق يف السكن     هو   ولعل أبرز ما قامت به    . اإلنسان
األمم املتحـدة يف عـام      املوئل ب برنامج  مع    باالشتراك  األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    يةمفوض
 حلقـوق  الوطنيـة  اتاملؤسسو ، واجملتمع املدين، اجلهود اليت تبذهلا احلكومات لدعم٢٠٠٢

 .من أجل إعمال احلق يف السكن الالئق اإلنسان

 )األمم املتحدةب وئلبرنامج امل(األمم املتحدة للمستوطنات البشرية برنامج 

.  من وكاالت األمم املتحدةةملستوطنات البشرياملعنية باوكالة الاألمم املتحدة بوئل برنامج املُيعترب 
االجتماعية والبيئية هبدف توفري    البلدات واملدن القابلة لالستدامة     تعزيز   اجلمعية العامة    ته كلف وقد

ـ وئـل  برنامج املينفذ هذا التحدي، النهوض ملواجهة ومن أجل   .املأوى املناسب للجميع   األمم ب
وهتـدف هـذه    . ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفترة    االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل    تهاملتحدة خط 

حتـسني األحيـاء    عوجلت مسألة   إال إذا   بلوغه  ميكن  ال  التحضر املستدام الذي    إىل حتقيق   اخلطة  
 النهج املناسبة اليت متكن من توفري األرض والسكن لصاحل الفقراء           عن طريق  منع نشوئها الفقرية و 

النتائج الرئيسية املتوقعة يف جمال     وأما  .  واخلدمات األساسية البىن احلصول على     فرص واملساواة يف 
 :فهي"  لصاحل الفقراء والسكناألرض"على التركيز 

 تراعي االعتبارات اجلنـسانية     لمأوىل  فعالة ستراتيجياتوتنفيذها ال األعضاء  اعتماد الدول     •
التدرجيي للحـق يف الـسكن       اإلعمال   تضمنحمسَّنة   وأطر وقدرات تنظيمية   وعامل السنّ 
 ؛تكّوهنا الفقرية ومنعوالنهوض باألحياء لكية ملواألرض وا

 األراضي  وحيازة بالسكنوُتعىن   العضويةأساس  على  احمللي  اجملتمع  يف  منظمات  تعزيز  /إنشاء  •
  احلضرية؛األساسيةوتطوير البنية 

حتسني فرص احلصول على األرض والسكن وامللكية مع التركيز بصفة خاصة على الفقراء               •
 ؛ةأزماليت متر ب املستوطنات البشرية يفضرية والسكان املتضررين يف املناطق احل

اجلنسانية يف جمال اإلغاثة لتـوفري املـأوى        تراعي االعتبارات    مستدامةمناذج  وتطبيق  وضع    •
 ؛يف املناطق اليت جتتاز مرحلة ما بعد الكوارث والصراعاتإعادة اإلعمار و

، وذلك  والشبابألمن احليازة يشمل أيضاً النساء      من خالل قياس حمّسن     حتقيق أمن احليازة      •
احملـرز يف   وتشغيلها بفعالية فيما يتعلق بالتقدم       تقييم عاملية و آلية رصد    إنشاءمع  باالقتران  

 .سكن واألرض وامللكيةجمال إعمال احلق يف ال
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 تعاجلهـا و نع ظاهرة التـشرد    أن مت  يف إطار االلتزام بالوفاء، جيب على الدول أيضاً       و  
العتبـار   املادية الالزمـة     األساسيةوتوفر البنية   ؛   وبقدر ما تسمح به مواردها املتاحة      تدرجيياً

علـى   متييـز  حصول اجلميع دون     وهذا يشمل اختاذ خطوات من أجل ضمان       (الئقاًسكن  ال
واخلـدمات   ،النفايات، ومجع    الكافية خدمات اإلصحاح و ،املأمونةلشرب  ا ومياه   ،الكهرباء

التمتع بـاحلق   اليت ال تستطيع    الفئات  ألفراد أو   ل السكن الالئق    تضمن أو   ؛)األساسية األخرى 
إعانـات  تقدمي أبرزها  وذلك عن طريق وسائل ،ايف السكن الالئق ألسباب خارجة عن إرادهت  

  . وغريها من التدابريلسكنا
 مسؤوليات اآلخرين - جيم

فاعلـة خـالف     حبماية حقوق اإلنسان كفالة عدم قيام أطراف         الدوليشمل التزام     
إىل وإضـافة   .  وهذا هو االلتزام باحلماية املذكور أعاله      .احلق يف السكن الالئق   الدول بانتهاك   

 أفـرادا  ،األخرى يف اجملتمـع اعلة مسؤولية األطراف الفحول مدى  نقاش متزايد    هناك   ،ذلك
 تعزيـز   ، يف جمال  أعمال جتارية مؤسسات  ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية       و

 .تهاحقوق اإلنسان ومحاي

 .دور وكاالت األمم املتحدة والقطاع اخلاصبالبحث الفرع ويتناول هذا   

 وكاالت األمم املتحدة

د األمم املتحدة هو تعزيز احترام حقـوق        جاء يف ميثاق األمم املتحدة أن أحد مقاص         
دوراً خاصاً لوكاالت األمم املتحدة     أيضاً  املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان     وتتوخى   .اإلنسان

للجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        اوأكدت أيضاً   . هذه احلقوق إعمال  يف  
، أنه ينبغـي    لمساعدة التقنية ل الدولية   تدابريالبشأن  ) ١٩٩٠(٢ العام رقم    ها يف تعليق  ،والثقافية

 املشاركة يف أي جانب من جوانب التعـاون اإلمنـائي       اميع أجهزة األمم املتحدة ووكاالهت    جل
 مراحل أي   يف كل مرحلة من   مراعاة كاملة    احلقوق الواردة يف العهد       مراعاة الدويل أن تكفل  
 . املشاريع اإلمنائية

     ألمـني العـام   اليت قام هبـا     حات األمم املتحدة    إصالأبرزت  يف السنوات األخرية،    و  
دور وكاالت األمم املتحدة واملؤسسات املاليـة الدوليـة         ) ٢٠٠٥و،  ٢٠٠٢، و ١٩٩٧يف  (

منظمة التعـاون   وكل من البنك الدويل      وقد اعتمد .  فيما يتعلق حبقوق اإلنسان    اومسؤولياهت
أو إعادة التوطني للحد    / و ادة اإلسكان إعوالتنمية يف امليدان االقتصادي مبادئ توجيهية بشأن        

أكـدت  ،  ٢٠٠٣يف عـام    و. االت اإلخالء القـسري   حب املعاناة اإلنسانية املرتبطة     وطأةمن  
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عن تنفيذ عمليات اإلخالء القسري وهـدم        أن متتنع ل  وعلى سبيل املثال، ينبغي للدو      
فـرص  حتد مـن  حرمان فئات معينة من ضمان احليازة، أو فرض ممارسات متييزية أو   ،املنازل
احلـق يف   انتـهاك    وأ  والـتحكم فيهـا؛     واملمتلكات يضا واألر املساكن على املرأة   حصول

 ؛معينةلفئات  األراضي واملمتلكات    املساكن و  أو إنكار حق استرداد    ؛اخلصوصية ومحاية املرتل  
 .أو تلويث موارد املياه

 مايةاحلااللتزام ب

 ثالثة مـن التـدخل يف احلـق يف          االلتزام باحلماية أن متنع الدول أطرافاً      يستوجب  
 .السكن الالئق

االمتثال ملعـايري حقـوق   تشريعات أو تدابري أخرى لضمان     وينبغي للدول أن تعتمد       
ـ   اجلهاتق يف السكن الالئق من ِقبل       اإلنسان املتعلقة باحل   ـ   مثـل  ،ة الفاعلة اخلاص  نريؤجِّامل

وعلى سبيل املثـال، ينبغـي      .  والشركات ، األراضي ومالك ، العقاريني واملقاولنيالعقاريني،  
ـ و؛   واإلجيار بطريقة تعزز وحتمي احلق يف السكن الالئق        السكنتنظم سوق    أن   للدول ضمن ت

تكفل أال يؤدي توفري    و ؛ دون متييز  السكنمتويل  خدمات  لية   املصارف واملؤسسات املا   تقدمأن  
إىل القطاع اخلاص   من طرف   املرتلية   وغريها من اخلدمات األساسية      واإلصحاحاملياه  خدمات  

توقف الّ   أ وتضمن هتا؛ وجود تها توافرها وسهولة احلصول عليها ومقبولي     اإلضرار هبا من حيث   
اليت تتعلق  مارسات التمييزية   املنع  مت و ؛ وغري قانونية    تعسفية  بصورةهذه اخلدمات    أطراف ثالثة 

 والتحكم فيهـا؛   املساكن واألراضي واملمتلكات      على املرأةفرص حصول    يفباملرياث وتؤثر   
  اجلهـات  الّ تنفـذ  ضمن أ ت و ؛معينةفئات  ضد  التمييز  ون العقاريون   رؤّجامل ميارس   الّ أ وتكفل
 . اخلاصة عمليات اإلخالء القسريالفاعلة

 لتزام بالوفاءاال

مناسبة يف التشريع واإلدارة وامليزانيـة       أن تعتمد الدول تدابري      لوفاءيتطلب االلتزام با    
 .الكامل للحق يف السكن الالئقهبدف اإلعمال والقضاء والدعاية وغريها من اجملاالت 

 سياسة وطنية أو خطة وطنيـة لإلسـكان   أن تعتمد   وعلى سبيل املثال، ينبغي للدول        
 وحتـصر  ؛احملرومة واملهمـشة  تركيزٍ على الفئات    قطاع اإلسكان مع    ألهداف لتطوير   حتّدد ا 

كلفـة  أكثر الوسـائل فعاليـة مـن حيـث الت         حتدد  و ؛هذه األهداف لبلوغ  املوارد املتاحة   
ترصد النتائج وتضمن وحتدد املسؤوليات واإلطار الزمين لتنفيذ التدابري الالزمة؛        وستخدامها؛  ال

 .النتهاكاتئمة فيما خيص اسبل االنتصاف املال
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. املساعدة من دول أخرى للقيـام بـذلك       ، وطلبت   فسهابناالقتصادية واالجتماعية والثقافية    
 يف  الدول األخـرى   مساعدة   تستطيعاليت  الدول  بصورة خاصة على    واجب  التعاون الدويل   و

أن عدة والتعاون الـدوليني، و     للمسا  فاعالً اًبرناجمتضع  أن  للدول  ينبغي  ولذلك  . هذا الصدد 
 احلق  خيص الوفاء بالتزاماهتا فيما     منتوفر املساعدة االقتصادية والتقنية لتمكني الدول األخرى        

 يف التعليـق العـام    يتجلى  هذا االلتزام العام بالتعاون على الصعيد الدويل        و. يف السكن الالئق  
رقـم  تعليقهـا العـام      ويف   ،بشأن طبيعة التزامات الدول األطـراف      )١٩٩٠(٣رقم  للجنة  
  .بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه )٢٠٠٠(١٤

  يف املمارسة الفعليةاإلعمال التدرجيي للحق يف السكن الالئق 
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      تؤكد  اجلمهورية الدومينيكية،   فيما خيص   

تـوفري املرافـق    شرع يف   من احلكومة أن ت   يرجى  ،  ادرجيي ت حلق يف السكن  ل ا بغية إعما "و: ما يلي 
 واإلصحاح  املياه والكهرباء والصرف   (املوارد املتاحة تسمح به    أقصى حد    إىلللمساكن  األساسية  
. حاجـة   فئات اجملتمـع   ألشداملساكن العامة   أن تضمن توفري     و ) وغري ذلك  ،النفاياتوتصريف  

 .  الكامـل للقـانون  ظل االحترام يفتدابري ال رص على أن يتم تطبيق هذه أن حتيتعني عليها أيضا و
ـ  هبا احلكومة يف حوارها مع اللجنـة،         تعترفا اليت   اليةلى املشاكل احل  وبغية التغلب ع  ...  ث حت

صياغة  أصحاب املصلحة يفإشراك  تشجيعلمبادرات الرامية إىل إيالء اعتبار لاحلكومة على اللجنة 
 تيسري املـشاركة  ب اً رمسي اًالتزام) أ: (وهذه املبادرات ميكن أن تشمل    . هاتنفيذوكان  سياسات اإلس 

 ة؛ احمللي ات اجملتمع  املعتمدة على  نظماتبامل اً قانوني اًاعتراف) ب (؛الشعبية يف عملية التنمية احلضرية    
ألفقر  يةنالئتماالتسهيالت ا  مزيد من    اجلماعي لإلسكان يرمي إىل إتاحة    تمويل  للإنشاء نظام   ) ج(
حتسني التنسيق بني ) ه (؛ يف قطاع اإلسكانليةتعزيز دور السلطات احمل) د( االجتماعية؛ لقطاعاتا

خمتلف املؤسسات احلكومية املسؤولة عن اإلسكان والنظر يف إنشاء وكالـة إسـكان حكوميـة             
 ).٣٣٣-٣٣٢ ان، الفقرتE/C.12 / 1994/20( "ةواحد

 من االلتزاماتأنواع ثالثة  - باء

احلمايـة  االلتـزام ب االحترام وبلتزام التنقسم التزامات الدولة إىل ثالث فئات، وهي ا        
 .الوفاءااللتزام بو

 حترامالااللتزام با

عن التدخل بشكل مباشر أو غري مباشـر يف    الدول  يتطلب االلتزام باالحترام أن متتنع        
 .التمتع باحلق يف السكن الالئق
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 )٢(٢واالجتماعية والثقافية، املادة لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية ا

وص عليهـا يف هـذا   تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق املنص       
العهد بريئة من أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغـة، أو الـدين، أو الـرأي                    
السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك                

  .من األسباب

بني الذكور واإلناث يف    بضمان املساواة   فيه   من العهد كل دولة طرف       ٣املادة  وتلزم    
  . عليهااليت ينصباحلقوق حق التمتع 

وحمـددة اهلـدف    ومدروسـة    ملموسة اختاذ خطوات بينفّذ فوراً   التزام  أيضاً  وهناك    
ويتعني على كل دولة أن تضمن على األقل احلد األدىن مـن            . إلعمال احلق يف السكن الالئق    

مـن  أعـداد كـبرية      تضمن عدم حرمان     أن هلا مثالً نبغي  في .ساسية األ مستويات هذا احلق  
عليها وجب  ،  قادرة على ذلك  وإذا مل تكن الدولة     . واملسكناألساسي  من املأوى   األشخاص  

 الحتـرام هـذه   هلـا    الستخدام مجيع املوارد املتاحـة       ما يف وسعها   أهنا بذلت كل     أن تثبت 
 تـدبرياً  الدولـة ذت وعلى غرار ذلك، إذا اخت    . على سبيل األولوية   املستويات األساسية الدنيا  

درسـت  عليها أن تثبت أهنـا     تعّين  يضعف محاية احلق يف السكن الالئق،        تدبرياً، أي   اًتراجعي
ت اسـتخدم  و ،مجيع حقوق اإلنسان  للتدبري على   يف التأثري العام    ت   ونظر ،كل اخليارات بدقة  
ق يف السكن الالئـق     ومبا أن أكثر التدابري املمكنة إلعمال احل      . بالكاملهلا  املتاحة  املوارد  مجيع  

ـ العهد  ف. حمددةتنص على تدابري    املعاهدات الدولية ال    فإن  تلف من دولة إىل أخرى،      خت نص ي
مجيـع الـسبل     " من خـالل   اإلعمال الكامل للحقوق الواردة فيه    وجوب   بساطة على كل  ب

 ." سبيل اعتماد تدابري تشريعيةاملناسبة، وخصوصاً

لك اليت ترمي إىل     مثل ت  عض التدابري على الفور    أنه جيب اختاذ ب    أيضاًت اللجنة   وذكر  
، والرصد الفعال حلالة السكن   ؛   إىل هذه احلماية   ونتقرللذين يف الضمان القانوين للحيازة    توفري  

 ؛ القسري من اإلخالء  واحلماية   ؛لتشرد والسكن غري الالئق   لخاصة للتحقّق من النطاق الكامل      
احلـق   انتصاف مناسبة أخرى يف حاالت انتهاك        سبل انتصاف قانونية فعالة أو وسائل      وإتاحة

 .يف السكن الالئق 

 مثل ميثـاق األمـم       أيضاً  دور املساعدة والتعاون الدوليني يف صكوك أخرى       ويتضح  
عـن   بـديالً وهذان ليسا   .  واتفاقية حقوق الطفل   ، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    ،املتحدة

 احلقـوق   إعمـال قادرة علـى    مل تكن الدولة    إذا   أمهيةلكنهما يكتسبان   اللتزامات احمللية،   ا
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  ما هي التزامات الدول ومسؤوليات اآلخرين؟- ثالثاً
وااللتزامات يف  .  واجب على الدول   هاماية حقوق اإلنسان وتعزيز   حبااللتزام األساسي     

دليل على وجود ممارسـة     وهذا  (القانون العريف الدويل    حيددها ويضمنها   حقوق اإلنسان   جمال  
عاهـدات  املو) التزام قـانوين  انطالقاً من حسِّ ب   بعة  ومّت مقبولة باعتبارها قانوناً  ،  لدوللعامة  

  .قت عليهاصّديت التزامات بإعماهلا واجبة على الدول ال  اليت تنشئقوق اإلنسانحلالدولية 

  االلتزامات العامة- ألف

إعمال الدول هلذه احلقوق يف إطـار        على معاهدات حقوق اإلنسان   يقتضي التصديق     
ضمان بالتعهد األساسي   ومنها   ، نشوئها نافذة فور تكون  بعض االلتزامات   و. واليتها القضائية 

  .عدم التمييز احلق يف السكن الالئق على أساس ممارسة
الدول فإن  لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،        مبوجب ا و  

العهـد   وبعبارة أخرى، يقر  .  اإلعمال الكامل للحق يف السكن الالئق      تدرجيياًتنجز  ملزمة بأن   
 . طويالً ضمان احلق يف السكن الالئق للجميع قد يستغرق وقتاً          وأن  حمدودة الدول موارد   بأن

بعـض  غـري أن    . تدرجييالعمال  خاضعة لإل  عناصر احلق يف السكن الالئق    بعض  ولذا، ُتعترب   
  . ختضع لإلعمال التدرجيياللتزامات مثل عدم التمييز اال

 )١(٢العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادة 

والتعاون الـدوليني،  تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد بأن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة  
وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم مـن       
خطوات لضمان التمتع الفعلي التدرجيي باحلقوق املعترف هبا يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك مجيع               

 .السبل املناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابري تشريعية

من غري املستطاع أو من غري احملتمل إعمال احلق يف السكن الالئق جبميـع              ورغم أنه     
يف حدود  قصارى جهدها    أهنا تبذل    ، على األقل،  نتبّي أن   جيب على الدول  فإنه  جوانبه فوراً،   
املـوارد  تلـك   هي  املتاحة  املوارد  و.  أفضل ه على حنو  ماية هذا احلق وتعزيز    حل املوارد املتاحة 

 اجملتمع الدويل من خالل التعاون واملساعدة الـدوليني وتلك املتاحة من  ةدولالداخل  املوجودة  
  . من العهد٢٣ و١١و) ١(٢ املوادأوجزته ما على حنو 
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. املزريـة سكن  ال ظروف   عبءنساء الشعوب األصلية    وغالباً ما تتحمل    .  الئقة احلضرية غري 
حقهم فإن  املدن،   أكثر من نصف السكان األصليني يف بعض البلدان يعيشون حاليا يف             ومبا أن 

 .)١٩(يف السكن الالئق يشكل حتديا جديدا للحكومات

من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة      ) ١(١١تنص املادة   و  
أيضاً علـى   ) ٢(٢املادة  وتنص  . كل شخص والثقافية على أن احلق يف السكن الالئق يشمل         

 األصليةلشعوب  ل حيق هوهذا يعين أن  . ييزمت مجيع احلقوق الواردة يف العهد دون     وجوب ممارسة   
 .السكانأغلبية التمتع باحلق يف السكن الالئق دون متييز وعلى قدم املساواة مع 

املعايري الدوليـة الـدنيا     ) ٢٠٠٧ (إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية      حيدد  و
وتـشمل  .  والكرامـة  يةالرفاه ب ومتتعها ا لبقائه الضروريةحلماية وتعزيز حقوق الشعوب األصلية      

حلق يف السكن الالئق احلق يف تقرير املصري،        اليت هلا صلة وثيقة با    قوق الواردة يف هذا اإلعالن      احل
 املتعلقةواحلقوق االجتماعية واالقتصادية، واحلقوق     واألقاليم،  قوق املتعلقة باألراضي واملوارد     احلو
املتعلقـة  وحقوقهـا   لشعوب األصلية يف تقرير املصري      ؤدي انتهاك حق ا   ي ما   وكثرياً. عدم التمييز ب

جبملـة  ) ١(٢١املادة  وتقر  .  يف السكن الالئق   ا إىل انتهاكات حلقوقه   واألقاليمباألراضي واملوارد   
أمهية حـق الـشعوب   وإضافةً إىل ذلك، يؤكد اإلعالن . أمور منها احلق يف ظروف سكن أفضل    

 .ات اإلسكانية اخلاصة هبااسسيالربامج ووالؤسسات املحتديد األصلية يف 

 الـشعوب التمييز ضـد    يف   ة واضح صورةبالنظر   جلنة القضاء على التمييز العنصري     وأمعنت
حقـوق  أن تقر وحتمـي      الدول األطراف إىل     ت، ودع )١٩٩٧(٢٣ العامة   تها يف توصي  ةاألصلي

ويف ،   املشاعة دهايف امتالك وتنمية ومراقبة واستخدام أراضيها وأقاليمها وموار       "الشعوب األصلية   
 الـيت   قـاليم راضي واأل األمن  طيب خاطر وعن بّينة،      حالة ما إذا حرمت، دون موافقة منها عن       

 خطوات إلعادة تلك    أن تتخذ ،  بأي طريقة أخرى  كانت متلكها تقليديا أو تسكنها أو تستخدمها        
 ".األراضي واألقاليم

ب األصلية والقبلية يف البلـدان       بشأن الشعو  ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       وتدعو
ضمان عدم التمييز ضد العمال من السكان األصليني فيمـا           إىل    احلكومات )١٩٨٩(املستقلة  

 )).ج) (٢ (٢٠املادة  (بالسكنيتعلق 

  ــــــــــ

 UN-Habitat, Housing Indigenous Peoples in Cities: Policy Guide to Housing: انظر )١٩(

for Indigenous Peoples in Cities, Urban Policy Guides for Indigenous Peoples (Nairobi, 2009).  
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  تيسري إمكانية االستفادة من إجراءات تقدمي مطالبات االسترداد: ١٣املبدأ 

ص ُحرم تعسفاً أو بصورة غري مشروعة من مسكنه أو أرضه أو            ينبغي أن تتاح لكل شخ      ١-١٣
  [...].أو التعويض إىل هيئة مستقلة وحمايدة /ممتلكاته إمكانية تقدمي مطالبة باالسترداد و

  التدابري التشريعية: ١٨املبدأ 
ينبغي للدول أن تضمن االعتراف حبق الالجئني واملـشردين يف اسـترداد مـساكنهم                ١-١٨

وينبغي للدول أن تضمن احلق يف . وممتلكاهتم كعنصر أساسي من عناصر سيادة القانون وأراضيهم  
استرداد املساكن واألراضي واملمتلكات جبميع الوسائل التشريعية الالزمة، مبا فيها اعتماد القوانني            

ع وينبغي للدول أن تض   . أو اللوائح أو املمارسات ذات الصلة أو تعديلها أو إصالحها أو إلغاؤها           
إطاراً قانونياً واضحاً ومتسقاً، وعند االقتضاء مَوّحداً يف قانون واحد، حلماية احلق يف اسـترداد               

  .املساكن واألراضي واملمتلكات

 لشعوب األصليةا - زاي

للعيش يف ظروف سـكنية غـري   أكثر من غريها من الفئات     عرضة  الشعوب األصلية     
الـشديد   القلق   يبعث على وما   .)١٨(السكن سوق   لتمييز املنهجي يف  لتتعرض   ما   وغالباً ،الئقة

قلـة  ، مبا يف ذلـك      )ال سيما باملقارنة مع غالبية السكان     (هو سوء حالة مساكنهم بوجه عام       
ضمان عدم  متضررة من التشرد، و   وعوامل ضعفهم كمجموعات     املالئمة،   دمات األساسية اخل

الذي  لثقافتهملبديل غري املناسب    والسكن ا كثري من األحيان،     يف   راضيهم التقليدية أل هتمحياز
نواحيـه  ميـع   جبعاين الشعوب األصلية من التمييز يف السكن        تو.  يف الغالب  السلطاتتعرضه  
 اخلاصة، وهناك متييـز يف      ممراعاة ظروفه بعدم   مثالًضدهم  متيز  سياسات  القوانني و الف ،تقريباً

 التمييز  أصحاب األراضي  سوميار،  واالئتمانات، مبا يف ذلك القروض      للسكنوارد  املختصيص  
 .يف سوق اإلجيارهم ضد

 يف املنـاطق    تعـيش  زالـت الشعوب األصلية يف مجيع أحناء العامل ما        ومع أن أغلبية      
تـاركني   أو كرها، إىل املناطق احلـضرية،    ، طوعاً  متزايدة منهم يهاجرون   فإن أعداداً الريفية،  
تفـاقم  مـن    يف كثري من األحيان      ونويعان ،هم وموارد وأقاليمهم أراضيهم التقليدية    وراءهم
 يف املنـاطق    هـا لكثري من الشعوب األصلية وأفراد    اظروف سكن   فإن  ونتيجة لذلك،   . الفقر

  ــــــــــ

 United Nations Housing Rights Programme, “Report No. 7: Indigenous: انظر ) ١٨(

peoples’ right to adequate housing. A global overview” (2005).  
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 ومل يعد هذا املفهوم     العودة/ الطوعية إىل الوطن   السنوات األخرية، اتسع نطاق مفهوم اإلعادة     
على بل أصبح،   . إىل مدهنم وأقاليمهم  ملشردين داخليا   ا أو   اهنملالجئني إىل بلد  ارد عودة   جميعين  

  علـى ه جمـدداً تأكيـد  الشخص إىل مرتله وأرضه وممتلكاته األصلية وعودةيعين   ،حنو متزايد 
 الذين خيتارون عدم العودة إىل ديارهم       وجيب محاية الالجئني واملشردين داخلياً    . سيطرته عليها 

، يف  حتترميف ظروف   التوطني  إعادة  متكينهم من   القسرية يف مجيع الظروف، وينبغي      إلعادة  ا من
 .حقهم يف السكن الالئق مجلة أمور،

يف القوانني الدولية واإلقليمية والوطنية وغريها مـن         هذا التغيري  تزايدت جتليات    وقد  
من حقـوق   صفته حقا   ب واملمتلكات   املساكند  احلق يف استردا  الصكوك اليت تعترف صراحة ب    

 محاية حقوق اإلنـسان   وتعزيز  لالفرعية   لجنةاعتمدت ال ،  ٢٠٠٥أغسطس  /يف آب و. اإلنسان
 واملـشردين،   إىل الالجـئني  بادئ املتعلقة برد املساكن واملمتلكـات       امل لألمم املتحدة  التابعة

 اتلسياسا يف جمال     توجيهات حمددة   املبادئ وتوفر هذه ". مبادئ بنهريو " أيضا باسم    ةواملعروف
قوانني والـربامج   ال وتنفيذ   من الناحية العملية  كن واملمتلكات   اس امل  استرداد لضمان حق العامة  

حقوق اإلنسان الدولية والقـانون      إىل ما هو قائم من       استناداًاالسترداد  باملتعلقة   والسياسات
 . )١٧(وطنيةالعايري إىل املو ،اإلنساين وقانون الالجئني

  "مبادئ بنهريو"
  احلق يف استرداد املساكن واملمتلكات: ٢املبدأ 

أو ممتلكـات   /حيّق جلميع الالجئني واملشردين أن يستعيدوا أي مساكن أو أراضـي و             ١-٢
  [...].ُحرموا منها، بصورة تعسفية أو غري قانونية 

  اإلجراءات واملؤسسات واآلليات الوطنية: ١٢املبدأ 
سسات وآليات عادلة ومناسبة يف توقيتها ومستقلة       ينبغي للدول أن تضع إجراءات ومؤ       ١-١٢

وغري متييزية وأن تدعمها هبدف تقييم املطالبات املتعلقة برد املساكن واألراضي واملمتلكات وإنفاذ 
  [...].هذه املطالبات 

  ــــــــــ

التقريـر اخلتـامي    :  واملشردين داخلياً  رد املساكن واملمتلكات يف سياق عودة الالجئني      " ) ١٧(
 Food and Agricultureانظر أيـضاً  . (E/CN.4/Sub.2/2005/17)" للمقرر اخلاص، باولو سريجيو بنهريو

Organization of the United Nations and others, Handbook on Housing and Property Restitution for 

Refugees and Displaced Persons: Implementing the “Pinheiro Principles” (2007).  
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 أو أمـاكن  خمـازن يف أو  يف غرف سيئة التهويـة  ية إىل النوم    املرتليضطر العاملون يف اخلدمة     
 . الشخصيهم أو أمنتهمخصوصي أو اعتبار لكرامتهمإيالء أي  دون مفتوحة للجميع

ـ  احلائزين للوثائق الالزمة،  غري  املهاجرون   أو   القانونينين غري   واملهاجرويتعرض      ن مب
 مثـل    حقوق اإلنـسان   لتجاوزاتتعّرضاً شديداً     الذين ُرفضت طلباهتم،    اللجوء وطالبهم  في

 دون يف كثري من األحيـان       قانونينيالن غري   واملهاجرويبقى  . انتهاك حقهم يف السكن الالئق    
 إىل   ونظـراً  .اإلخـالء الفـوري   ما يؤدي إىل    على دفع اإلجيار عادة     قدرهتم  عدم   ألن   مأوى

كون ي همن معظم  فإ  يف كثري من البلدان،    القانونيةوجترمي اهلجرة غري     افتقارهم إىل وضع قانوين   
 سـبل االنتـصاف     اللجـوء إىل  وتمييزية أو التعسفية    الار  إلجيممارسات ا  مواجهة    عن عاجزاً

، ويف  املهاجرينقلما تشمل   واالستراتيجيات الوطنية لإلسكان    . غري مستعد لذلك  أو   القانونية
 .القانونيني املهاجرين غري تشمل أبداًاملمارسة العملية ال 

 مبعاملة الالجئني أفضل معاملة      بوضع الالجئني  اخلاصةاالتفاقية  مبوجب  إن الدول األطراف ُملزمة     
 ).٢١املادة (يف نفس الظروف األجانب عامة اليت يلقاها ممكنة، على أالّ تكون دون املعاملة 

 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم           من   ٤٣املادة  تضمن  
 مـن حيـث  يف املعاملة الذين يستوفون شروط اإلقامة املساواة   للمهاجرين وأفراد أسرهم املساواة
 واحلماية مـن االسـتغالل      االجتماعياإلسكان   مشاريعاحلصول على السكن، مبا يف ذلك       فرص  

 .فيما يتعلق باإلجيار

 )١٩٤٩() مراجعـة (العمال املهاجرين   ب  املتعلقة ٩٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      تناول  ت
 .لعمال املهاجريناسكن 

ألمني العام لشؤون املـشردين      ا  ممثل ا أصدره اليت ياملبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخل    تنص  
وأن على السلطات املختصة     على أن لكافة املشردين داخلياً احلق يف مستوى معيشي الئق،            داخلياً

وصول اآلمن إىل املأوى    ، كحّد أدىن وبغض النظر عن الظروف ودومنا متييز، ال          هلم  وتكفل أن توفر 
  ).١٨املبدأ (واملسكن األساسي 

 الدول األطـراف إىل     للجنة القضاء على التمييز العنصري    ) ٢٠٠٤(٣٠التوصية العامة   و  تدع
ضمان املساواة بني املواطنني وغري املواطنني يف التمتع حبق السكن الالئق، وال سيما من خـالل                "

اليت تنطوي  تفادي التفريق العنصري يف السكن، وضمان امتناع وكاالت اإلسكان عن املمارسات            
 ."ييزعلى مت

املمتلكـات  و ة السترداد املـساكن قاعدنشأت يف سياق التوصل إىل حلول دائمة،     و  
 ويف  .ىل ديارهم األصلية  إ الذين قرروا طوعا العودة      لالجئني واملشردين داخلياً  ا تضمن حقوق 
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 على أنه جيب أن تتاح لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانيـة           ٤وينص التعليق العام رقم       
ت االستفادة بصورة كاملة ومستمرة من موارد السكن الالئق، وأنه ينبغي لقوانني وسياسـا            

وأعادت جلنة احلقوق االقتـصادية     . اإلسكان أن تأخذ يف االعتبار احتياجاهتم السكنية اخلاصة       
، التأكيد أن احلق يف السكن الالئـق        )١٩٩٤ (٥واالجتماعية والثقافية، يف تعليقها العام رقم       

املقرر اخلاص املعـين بالـسكن      أيضاً  وأكد  . يشمل يسر وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليه      
ق أن السكن ال ينبغي أن يكون ميسوراً لألشخاص ذوي اإلعاقة مـن الناحيـة املاديـة                 الالئ

واالقتصادية فحسب، بل ينبغي أن يكونوا قادرين على املشاركة يف حياة اجلماعة اليت يعيشون           
  .فيها مشاركة فّعالة

 نون واملهاجرواملشرد - واو 

ـ    وأكانوا الجئني   أ، سواء   املتنقلون األشخاص    أو  مـشردين داخليـاً    وأوء  طـاليب جل
انتهاك احلـق   من بينها من انتهاكات حقوق اإلنسانيتعرضون تعّرضاً شديداً جملموعة  مهاجرين،  

للتمييز والعنصرية وكـره  ون أيضاً تعّرضاً شديداً عرضماملشردون واألشخاص  . يف السكن الالئق  
 ظـروف معيـشة      على تـأمني   مقدرهتتزيد من ضعف    أن  من شأهنا    ، وهي ممارسات  األجانب
 اليت تصيبهم يف أثناء    الصدماتمن    قسراً نشردواملاألشخاص   يعاين    ما كثرياًو. ومالئمةمستدامة  
 . وآليات الدعم مواجهة الصعوباتاستراتيجياتما ألفوه من  نفقدوتنقلهم، وي

 سـيما  ال يف مجيع أحناء العامل، و     خميمات الالجئني واملشردين داخلياً    ما تكون    وغالباً  
ويف بعـض   .  املالئمة اخلدماتواملأوى   وال توفر    مكتظةو، متداعية    أمد التشريد  لوط ي دماعن
من املشردات  تعرض  توقد   .اخلدمات األساسية من أي خدمة من     سكاهنا  ، ال يستفيد    حياناأل

يعشن يف املخيمات للعنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلـنس           اللوايت  النساء والفتيات   
 تصميم  عند هن اخلاصة ومواطن ضعف   ناحتياجاهتب كايفالهتمام  إىل عدم اال    وُيعزى ذلك مثالً  

 .اتملخيماوختطيط 

ويف املناطق احلضرية، قد يكون حال الالجئني وطاليب اللجوء واملـشردين داخليـاً               
 سـكن الئـق     اسـتئجار غالب  يف ال  مبا أنه يتعذر عليهم   و. أحسن قليالً مما يف مناطق أخرى     

أمـاكن  العيش يف   ون إىل   يضطر فإن الكثري منهم     وضعهم القانوين، بسبب  أو  ألسباب عملية   
 يف ظروف غري مـستقرة     إىل العيش أيضاً   باملهاجرين ما ينتهي األمر     ثرياًوك. وغري آمنة  ةكتظم

 العاملني يف اخلدمة    هاجرينامل أصحاب العمل    ُيجربقد  و. وغري آمنة يف املدن واملناطق احلضرية     
يف  عـيش  منهم إىل ال   كثريينتهي األمر بال  و. لعيش يف مكان عملهم   على ا نع  اصامليف  أو   املرتلية
قـد  و. الوصول إىل مرافق الصرف الصحي املالئمـة      ودون   بالتناوب والنوم   ، مكتظة مهاجع
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فاملساكن واملرافق املرتبطة باملساكن واألحياء     . وتبقى إمكانية الوصول قضية أساسية      
 لألشـخاص ذوي    يناإلقصاء والتهميش املتكـرر   وأما  . تصّمم عادة ألشخاص دون إعاقات    

أو أحياء سكنية   مباٍن  يستشارون عند استحداث    قلّما  يف كثري من األحيان أهنم      فيعنيان  اإلعاقة  
عرضة ملا يرتبط بذلك مـن انتـهاكات        وهم أيضاً   . يدة أو عند النهوض باألحياء الفقرية     جد

عدم وجود مرافق صرف صحي مالئمة يف املستوطنات غري         فإن  على سبيل املثال،    و. حلقوقهم
  .حتّديات قاسيةميكن أن يشكل هلم الرمسية 

ذوي اإلعاقة العقلية أو    صة  األشخاص ذوي اإلعاقة، وخبا   يواجه  أمن احليازة حتّدياً    ويعترب    
بتقـدمي  تصاحبه شروط تتعلق    فعدم االعتراف املتكرر بأهليتهم القانونية، الذي كثرياً ما         . النفسية

نادراً ما يكونـون قـادرين      من ِقبل الشخص املعين مباشرة، يعين أن هؤالء األشخاص          الطلبات  
، وبالتايل  )ذلكغري  أو ملكية أو    إجيار  (السكن  على  على الدخول يف أي نوع من التعاقد الرمسي         

تتطلب قدراً أقل من املعامالت الرمسية للحـصول علـى          يضطرون إىل االعتماد على مسارات      
  .أكثر عرضة لعمليات اإلخالء القسريوهذه الترتيبات بدورها جتعلهم . السكن اآلمن

وبوجه عام، فإنه حيثما يبقى الوصم دون معاجلـة وحيثمـا ال تتـوفر اخلـدمات                  
األشـخاص ذوو اإلعاقـة     ، يظـل    يف ذلك السكن االجتماعي   الجتماعية أو اجملتمعية، مبا     ا

تمييز عند البحث عن سكن، أو حتّديات أعمَّ يف تأمني املوارد الالزمة للحـصول              اليواجهون  
 ،أكثر عرضة لعمليات اإلخـالء القـسري      حتماً  وهذه التحّديات جتعلهم    . على سكن الئق  

  .كنية غري الالئقة واألوضاع الس،والتشرد
الدول بتعزيز ومحاية وكفالة متتـع مجيـع        قيام   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     تقتضي

األشخاص ذوي اإلعاقة متتعاً كامالً على قدم املساواة مع اآلخرين جبميـع حقـوق اإلنـسان                
  .واحلريات األساسية، مبا فيها احلق يف السكن الالئق

  .زيز احترام كرامتهم املتأصلة بتعالدولتقتضي قيام  ١املادة 
 تطلب إىل الدول كذلك حتديد العقبات واملعوقات أمام إمكانية الوصـول وإزالتـها،              ٩املادة  

  .ما يتصل بالسكنيوخباصة ف
  ، بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بأهلية قانونية على قـدم املـساواة مـع آخـرين               تعترف ١٢املادة  

  .دابري املناسبة لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة أهليتهم القانونيةالدول باختاذ التقيام  وتقتضي
  تعترف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التمتع مبستوى معيشي الئق هلم وألسـرهم،              ٢٨املادة  

إعمـال  مبا يف ذلك ما يكفيهم من املسكن، وتطلب إىل الدول أن تتخذ اخلطوات املناسبة لصون        
 دون متييز على أساس اإلعاقة، مثال عن طريق ضمان استفادة األشخاص ذوي             هيزهذا احلق وتعز  

 . اإلعاقة من برامج اإلسكان العام
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.  املـشردين  املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق أن الفقر قاسم مشترك يف جتربة          وأكّد    
 وعـدم وجـود   ،وهناك أسباب أو عوامل أخرى جتعل الناس أكثر عرضة للتشرد هي البطالة           

 ،يات اإلخالء القسري   وعمل ، وعدم وجود سكن معقول التكلفة     ،لضمان االجتماعي لأنظمة  
 والرتاعات والكوارث الطبيعية، وكـذلك عـدم االهتمـام       ،وعدم توافر السكن االجتماعي   

  . األضعفباحتياجات الفئات
يف رعاية الصحة العقلية الذي بدأ يف العديد من         " إهناء استخدام املؤسسات  "وقد أدى     
على األشخاص ذوي اإلعاقات     تدفق، إىل    من القرن املاضي   الستينات والسبعينات يف  البلدان  

مـن  شكل آخر منو موازٍ يف الدعم اجملتمعي أو       صاحبها  احلاالت اليت   إال يف   صفوف املشردين   
  .أشكال الدعم

املشردين يف السكن الالئق، قد حيرمون من جمموعة كاملة من          انتهاك حق   وإضافة إىل     
ع أو النوم يف العراء، إىل جانب       فالقوانني اليت جتّرم التشرد أو التسك     .  األخرى حقوق اإلنسان 

 على سالمتهم   اًمباشرتؤثر تأثرياً   املشردين من الشوارع،    إخراج  محالت التطهري اليت ترمي إىل      
خصوصية كـاف  للعيش فيه وإىل أية  افتقار املشردين إىل مكان آمن      فمجرد  . البدنية والنفسية 

  .يقاتأكثر عرضة من غريهم للعنف والتهديدات واملضاجلعلهم وحده 
وتشمل التزامات الدول إزاء اإلعمال التام للحق يف السكن الالئق اختاذ تدابري ملنـع                
 ٤التعليق العـام رقـم      إليها  يشري  واليت  ومن بني اخلطوات اليت يتعّين اختاذها فوراً،        . التشرد

حتديد نطاق مشكلة التشرد، وكذلك اعتماد استراتيجية إسكان وطنيـة          ) ١٣-١٠الفقرات  (
 ٧التعليـق العـام رقـم       أيضاً  ويؤكد  . حقيقية مكثفة مع املشردين   إجراء مشاورات   تعكس  

  .أن عمليات اإلخالء القسري ال ينبغي أن تؤدي إىل تشريد األفراد) ١٧الفقرة (

  اإلعاقة األشخاص ذوو -هاء 

 ٨٠ يعيش ما يقارب     ، مليون شخص من ذوي اإلعاقة     ٦٥٠من  أكثر  يوجد يف العامل      
متتعهم بـاحلق يف  حتول دون عادة عّدة عقبات  ويواجه هؤالء   .  يف البلدان النامية   يف املائة منهم  

؛ والعقبـات    املستمران إمكانية الوصول املادي؛ والتمييز والوصم    غياب  الالئق، منها   السكن  
لوصول إىل سوق العمل؛ واخنفاض الدخل؛ وعدم وجـود         لاملؤسسية؛ وعدم وجود إمكانية     

  .م اجملتمعيالسكن االجتماعي أو الدع
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 واالقتصادية والتنظيمية والبيئية بصورة تعاونية وحملية فيمـا بـني         التحسينات املادية واالجتماعية  
وميكن لربامج النهوض   . )١٥("اجملتمع احمللي واألعمال التجارية والسلطات احمللية     وفئات  املواطنني  

باألحياء الفقرية املسامهة يف إعمال احلق يف السكن الالئق لسكان هذه األحياء إذا ضمنت أمـن                
 مبن فيهم املستأجرون؛ وأخذت يف االعتبار حقوق املرأة وضمنت عدم التمييـز             احليازة للجميع، 

  .يف نظم احليازة؛ وضمنت املشاركة الكاملة واحلقيقية للمجتمعات املتضررة

   املشردون-دال 

رمبا يكون السمة األبرز للعيان "وصف املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق التشرد بأنه           
  ".لى قلّة االحترام للحق يف سكن الئقواألشد وطأة الدالة ع

بـني التعريفـات    وتتراوح التعريفات   . وليس هناك تعريف للتشرد متفق عليه دولياً        
 والتعريفات واسعة النطاق الـيت تقـوم      "االفتقار إىل سقف  "الضّيقة اليت تساوي بني التشرد و     

اختاذ عن   ة واملسؤولي ،دللتشّرعلى أساس املسكن الالئق، وخطر وقوع التشّرد، وفترة التعرض          
      وعّرفت األمم املتحدة، ألغراض إحصائية، األسر املعيشية املـشّردة بأهنـا           . إجراءات ختفيفية 

وهي حتمل متاعها القليل    . األسر املعيشية اليت ليس هلا مالذ يندرج ضمن نطاق املساكن         ... "
فة، أو أي حيز آخـر بـصورة       وتنام يف الشوارع، أو يف مداخل املباين، أو على األرص          ،معها

ليـست  ن التعريفات الضيقة    إاملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق      وقال  . )١٦("عشوائية تقريباً 
على أوسع نطاق يف البلدان النامية تسلم بأن هنـاك عنـصر            مناسبة وأن التعريفات الشائعة     

ـ وئـل  مج املبرنـا ويؤكد .  املشردينمن جتربة الذي يعترب جزءاً    جتماعي  االستبعاد  اال األمم ب
 جمـرد املتحدة، يف هذا الصدد، أن التشرد ينطوي على عدم االنتماء إىل أي مكـان ولـيس            

فـإن  ،  للتشرد متفق عليه عامليـاً    وبالنظر إىل عدم وجود تعريف      . االفتقار إىل مكان للنوم فيه    
يعيـق بـدوره وضـع      وهـذا   ،  ، بيانات حمدودة  بشأن حجم هذه الظاهرة   البيانات املتاحة   

  .ستراتيجيات وسياسات متسقة ملنعها ومعاجلتهاا
  ــــــــــ

)١٥( World Bank and UNCHS (Habitat), Cities Alliance for Cities Without Slums: 

Action Plan for Moving Slum Upgrading to Scale, Special Summary Edition (1999), p. 2 

(available at: www.citiesalliance.org).  
، رقـم املبيـع     منشورات األمم املتحدة  (مبادئ وتوصيات تعدادات السكان واملساكن       )١٦(

07.XVII.8 P(، ١-٣٢٨ الفقرة. 
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  سكان األحياء الفقرية -جيم 

، كان يعتقد أن نصف سكان العامل يعيـشون يف املـدن، وأن             ٢٠٠٨مع هناية عام      
ـ وئـل   برنامج امل ويشري  . وخدمات كافية ناسبة  مالكثري منها يفتقر إىل هياكل أساسية        األمم ب

من فقراء العـامل    فقري  املتحدة إىل أن أكثر السكان احلضريني شعوراً بانعدام األمن هم املليار            
 مليون من سكان األحياء الفقرية يف       ٩٣٠من  أكثر  ويعيش  . الذين يعيشون يف األحياء الفقرية    
وهذه النـسبة مرتفعـة     . ائة من السكان احلضريني    يف امل  ٤٢البلدان النامية، حيث يشكلون     

 ٧٢، حيث يشكِّل سكان األحياء الفقـرية         الكربى يف أفريقيا جنوب الصحراء   ارتفاعاً شديداً   
  .  يف املائة٥٩يف املائة من السكان احلضريني، ويف جنوب آسيا، حيث يشكلون 

ايـة احليـز الـسكين      وتعاين األحياء الفقرية من آفة انعدام السكن الدائم وعدم كف           
لطابع غري  إىل ا ونظراً  .  وما إىل ذلك   ،واالفتقار إىل املياه النظيفة وعدم كفاية الصرف الصحي       

         الرمسي هلذه املستوطنات، فكثرياً ما يفتقر سكان األحياء الفقرية إىل أمـن احليـازة، وهـو                
. ةا من أشكال املـضايق    ما جيعلهم أكثر عرضة لعمليات اإلخالء القسري والتهديدات وغريه        

أن عدد الذين يتعرضون لعمليات اإلخالء بالقوة يقارب        األمم املتحدة   بوئل  برنامج امل ويذكر  
وكثرياً ما تكون آثار عمليـات      . ، أغلبهم من سكان األحياء الفقرية      يف السنة  مليوين شخص 

  .يدهم فقراًلفقرية، حيث تتركهم مشردين وتزاإلخالء القسري كارثية على سكان األحياء ا
اخلـدمات األساسـية   نطـاق  لية يف توسيع احملوطنية أو  الالسلطاتتتردد وكثرياً ما     

قلّما يـتمكن سـكان     ونتيجة لذلك،   . لتشمل األحياء الفقرية، وذلك حتديدا ألهنا غري رمسية       
الصرف الـصحي املالئـم أو      مرافق  ، و املأمونةالوصول إىل مياه الشرب     من  األحياء الفقرية   

بأنابيـب  ومبا أن األحياء الفقرية غري موصولة . فمحدود أو منعدممجع القمامة   وأما  باء،  الكهر
مخـسة  ، فإن ذلك يؤدي يف أحيان كثرية إىل دفع سكان األحياء الفقرية             شبكات توزيع املياه  

  .)١٤(مقابل املياهاألعلى منهم دخالً إىل عشرة أضعاف ما يدفعه السكان احلضريون 
النهوض باألحياء الفقرية وسيلة فّعالة لتحسني الظـروف الـسكنية          أن  ومن املسلَّم به      
 وهو حتالف عاملي للمدن أطلقه البنـك الـدويل          ،وقد عّرف حتالف املدن   . هذه األحياء ألهايل  

مـن  " النهوض باألحياء الفقرية بأنـه يتكـون         ،١٩٩٩عام  يف  األمم املتحدة   بوئل  وبرنامج امل 
  ــــــــــ

، ما هو أبعـد مـن       ٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية للعام     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،      )١٤(
 .٥٣ و٥٢، الصفحتان )٢٠٠٦نيويورك،  (القوة والفقر وأزمة املياه العاملية: الندرة
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ونـة  املأمباملسكن، مثل مياه الشرب     املتصلة  اخلدمات األساسية   وُيعد احلصول على      
فأمراض اإلسهال حتـصد    . لضمان صحة األطفال  عامالً أساسياً   والصرف الصحي املناسب،    

 يف املائة من هذه احلـاالت       ٩٠ إىل   ٨٠وأسباهبا يف   أرواح ما يقارب مليوين طفل كل سنة؛        
يف البيت  املأمونة  وقد يعين عدم وجود مياه الشرب       . املياه امللوثة وعدم كفاية الصرف الصحي     

ميـاه نائيـة،    مصادر  طويلة جللب املياه من     رحالت   منه، وخاصة بالنسبة للفتيات،      أو قريباً 
أو غـريه   وُيعّرضهن خلطر التحرش    ويكون ذلك يف كثري من األحيان على حساب تعليمهن،          

  .من أشكال التهديد على الطريق
األطفـال إىل   حامساً يف ضمان إمكانيـة وصـول        عامالً  ويعد موقع املسكن بدوره       
وإذا كانـت   .  وغريها مـن اخلـدمات     ، والرعاية الصحية  ، واملدارس ، رعاية الطفل  خدمات

الـصعب  صار من   جداً،  غري موجود أو مكلفاً     املستوطنات بعيدة عن املدارس، أو كان النقل        
  .على األطفال احلصول على التعليم أو الرعاية الصحية

ألطفـال  وا. نـهم ومنـاءهم وأم  فتضعف منوهم   وللتشرد آثار خاصة على األطفال،        
املشردون ميكن أن يكونوا عرضة جملموعة من املشاكل العاطفية، منها القلق واألرق والعدوانية             

إمكانية وصوهلم إىل   على حنو خطري    ضعف  ُيميكن أن   وعدم وجود عنوان ثابت هلم      . واالنزواء
لـون يف   األطفال الذين يعيـشون ويعم    و. اخلدمات األساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم     

العاديني فراد  أيدي األ والعنف على   واملضايقات  للتهديدات  تعّرضاً شديداً   ضون  معّرالشوارع  
  . الشرطةوعلى أيدي 

لكنها تؤثر تأثرياً ملحوظاً    ،  بكاملهاوتؤثر عمليات اإلخالء القسري عادة على األسرة          
استقرار األسرة  دد   ظهور أخطار هت   عمليات اإلخالء القسري  وكثرياً ما يعقب    . على األطفال 

       ويعترب أثر عمليات اإلخالء القسري علـى منـاء األطفـال شـبيهاً بـأثر               . وسبل معيشتها 
  .)١٣(الرتاعات املسلحة

  ــــــــــ

)١٣( T. Rahmatullah, The Impact of Evictions on Children: Case Studies from Phnom 

Penh, Manila and Mumbai (New York, United Nations Economic and Social Commission for 

Asia and the Pacific and The Asian Coalition for Housing Rights, 1997).  
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للحـق يف   حدة على الطابع العاملي     على األطفال، أكدت جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املت        
  .السكن الالئق، مشددة على أنه ينطبق على كل طفل دون متييز أو قيد من أي نوع كان

  اتفاقية حقوق الطفل 
  )١(١٦املادة 

ال جيوز أن جيرى أي تعرض تعسفي أو غري قانوين للطفل يف حياته اخلاصة أو أسرته أو مرتله أو                   
  .انوين بشرفه أو مسعتهمراسالته، وال أي مساس غري ق

  ٢٧املادة 
 تعترف الدول األطراف حبق كل طفل يف مستوى معيشي مالئم لنموه البـدين والعقلـي                -١

  . والروحي واملعنوي واالجتماعي
 يتحمل الوالدان أو أحدمها أو األشخاص اآلخرون املسؤولون عن الطفل، املسؤولية األساسية             -٢

  . الية وقدراهتم، بتأمني ظروف املعيشة الالزمة لنمو الطفلعن القيام، يف حدود إمكانياهتم امل

 تتخذ الدول األطراف، وفقا لظروفها الوطنية ويف حدود إمكانياهتا، التدابري املالئمة من أجل      -٣
مساعدة الوالدين وغريمها من األشخاص املسؤولني عن الطفل، على إعمال هذا احلق وتقدم عند         

  .  وبرامج الدعم، وال سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكانالضرورة املساعدة املادية
٤-[...]  

على يشكل العالمة األبرز    اليني من أطفال الشوارع كثرياً ما       املوبالرغم من أن وجود       
متـتعهم  حاالت أخرى تنطوي أيضاً على آثار حمددة تطـاول          األطفال للمأوى، هناك    افتقار  

فيهـا  املتسمة بالتشنج أو االزدحام أو كثرة الضجيج      ضيق املساكن   ف. باحلق يف السكن الالئق   
قدرهتم علـى الـتعلم أو      وكذلك  بشكل خطري مناء األطفال وصحتهم،      تداعيها يضعف   أو  

أن االفتقار إىل السكن الالئق يزيد معـدالت وفيـات          أكدت بعض الدراسات    وقد  . اللعب
أشـكال   أخطر شكل من     أنت نفسه   يف الوق أكدت  دون سن اخلامسة، و   الذين هم   األطفال  

امللوثات الكيميائية اليت تؤثر على صحة األطفال يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل هـو              
  .)١٢(التهويةاملواقد وقلة تلوث األماكن املغلقة الناتج بوجه خاص عن رداءة 

  ــــــــــ

)١٢( UNICEF, Poverty and exclusion among urban children, Innocenti Digest No. 10 

(Florence, 2002), p. 10.  
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وبالرغم من أن عمليات اإلخالء القسري تؤثر على الرجل واملرأة على حد سـواء،                
وكثرياً ما تتعرض املرأة للعنـف والـضغط العـاطفي    . فإهنا ترتع إىل إحلاق ضرر أشد باملرأة     

وكوهنا بسبب صالهتا الوثيقة باملسكن     ك  وذلها وبعدها،   ئأثناويف  خالء  اإلالشديد قبل عملية    
ضـرب  تطلق شتائم وقـد يقـع       وأثناء عمليات اإلخالء، قد     . )١١(تقوم برعاية األسرة كلها   

، وخاصـة إذا    لإلسـاءة خالء أكثر عرضة    اإلعقب عملية   وكثرياً ما تكون املرأة     . واغتصاب
 مـستوطنات غـري     يف كثري من األحيان يف    كائن  أُجربت على االنتقال إىل سكن غري الئق،        

وميكن أن يؤدي االفتقار إىل املأوى واخلصوصية يف هذه املستوطنات إىل زيادة التعرض             . رمسية
     وعندما تكون ظروف السكن غري الئقـة، كـثرياً         . للعنف اجلنسي وغريه من أشكال العنف     

 عن جلـب  مسؤولةعادة فعلى سبيل املثال، تكون املرأة  . ما تتضرر املرأة بشكل غري متناسب     
، وكثرياً ما تقـضي زهـاء أربـع         كافيةاملاء إذا كانت املياه وخدمات الصرف الصحي غري         

  . ساعات يف اليوم وهي متشي أو تنتظر يف الصفوف أو حتمل املياه
    لتشرد النـساء واألطفـال،     بوصفه أحد األسباب الرئيسية     وقد ُحدِّد العنف املرتيل       

. ذاتهالقضاء  اية كافية من مسؤويل إنفاذ القانون أو من         وال سيما عندما ال تكون هناك مح      
تنطـوي علـى    يف عالقات   االستمرار  وباملقابل، قد يرغم اخلوف من التشرد النساء على         

  . اإلساءة هلّن

  األطفال -باء 

تتأثر صحة األطفال وتطورهم التعليمي ورفاههم بشكل عام تأثراً كبرياً بنوعية السكن              
وجود سكن الئق أو    عدم  بيتأثر األطفال بسبب احتياجاهتم اخلاصة       ما   كثرياًو.  يعيشون فيه  الذي

منوهم ومنائهم ومتتعهم مبجموعة كاملة     ، وهذا التأثري يطاول     عمليات اإلخالء القسري أو التشرد    ب
  . من حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف التعليم والصحة واألمان الشخصي

حالة األطفـال   ها عن ، يف تقرير  )اليونيسيف(لة  وكشفت منظمة األمم املتحدة للطفو      
 ٦٤٠، أي أكثـر مـن       يف العامل النامي  ثلث األطفال   ، أن أكثر من     ٢٠٠٥عام  يف  يف العامل   

ونظراً النتشار التشرد والسكن غري الالئق وأثرمهـا        . يف سكن الئق  يعيشون   ال   ،مليون طفل 

  ــــــــــ
ــرأة " )١١( ــد امل ــف ض ــى العن ــا عل ــة وأثره ــصادية واالجتماعي ــسياسة االقت " ال

(E/CN.4/2000/68/Add.5). 
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        عوامـل علـى  هـذا التمييـز   ويقـوم  . اذ القرار؛ وعدم إدراك احلقوق  أو عمليات اخت  
  . وتارخييةبنيوية 

وبصرف النظر عـن شـكل      . وتواجه املرأة متييزاً قاسياً فيما يتعلق بأمن احليازة         
املرأة معتمدة  جيعل  احليازة، فإهنا غالباً ما ُتفهم أو تدون أو تسجل باسم الرجل، وهو ما              

فإن الرجل يهيمن يف وعالوة على ذلك، . ن الذكور فيما يتعلق بأمن احليازةعلى أقارهبا م
بالرغم من أن األشكال اجلماعية للحيازة ميكن أن        أكثر األحيان على عملية اختاذ القرار       

  .تشمل املرأة
أو األرض أو امللكية، ال تتمتع املرأة إال بالقليل من          السكن  ومن دون التحكم يف       

األسرة واجملتمع  يف  خصية أو االقتصادية وتكون أكثر عرضة لسوء املعاملة         االستقاللية الش 
إمكانية حصول املرأة علـى الـسكن أو األرض أو   تتوقف وعندما . احمللي واجملتمع عامة 

 تصبح عرضة   ،زوجها أو أخيها أو أبيها أو قريب ذكر آخر        ك ،امللكية على شخص ثالث   
  . عالقة والعوز إذا انتهت هذه الللتشرد والفقر

  واملرياثاملرأة 
، ميكن أن يؤثر    املرياثتواجه النساء والفتيات، يف العديد من أحناء العامل، متييزاً متأصالً يف جمال             

ذا التمييـز أن يكـون مكرسـاً يف         هلوميكن  . على متتعهن باحلق يف السكن الالئق     تأثرياً خطرياً   
لعرفية اليت ال تعترف للمرأة حبقوق مساوية       القوانني التشريعية وكذلك يف القوانني واملمارسات ا      

أقارهبا الذكور، أو   حصة  لمرأة احلق يف حصة أقل من       لكون  يونتيجة لذلك،   .  املرياث للرجل يف 
  . املتوىفزوجها أو أبيهاوْرثة من من أي حمرومة ببساطة تكون 

هـا،  ة على ملك   أن يضعوا أيديهم بالقو    ن أقارب املرأة ميكن   أل،  املرياثيف سياق   شائع  العنف  و
وكثرياً ما يسيء   . تنطوي على عنف جسدي ونفسي وصدمة طويلة األجل       وهي حماولة كثرياً ما     

  .تعترب شأناً أسرياً خاصاًهذه األمور ألن عقاب، دون األقارب معاملة األرامل من 
من أهل زوجها أو حىت مـن       أيضاً  وإذا ما قررت امرأة أن تدافع عن مرياثها، فقد تواجه العنف            

إىل اإلقصاء االجتماعي،   باملرياث  أن تؤدي مطالبات املرأة     بوجه عام   ميكن  و. اجملتمع احمللي عامة  
  .األسرة فقط وإمنا من اجملتمع احمللي أيضاًِقبل من ال 
دراسة أعدها املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر          : املرأة والسكن الالئق  " انظر

 ).٦١-٥٩الفقرات  ،E/CN.4/2005/43" (سب، ميلون كوثارياحلق يف مستوى معيشي منا
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  ساءالن -ألف 

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 )٢(١٤املادة 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف املناطق الريفية لكي               
تكفل هلا، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، أن تشارك يف التنمية الريفية وتستفيد منـها،                

  :للريفية بوجه خاص احلق يفوتكفل 
]...[  
التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسـكان واملرافـق الـصحية                )ح(

  . واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واملواصالت
 )٢(١٥املادة 

تـساوي  متنح الدول األطراف املرأة، يف الشؤون املدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل، و            
وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية حلقوق       . بينها وبينه يف فرص ممارسة تلك األهلية      

الرجل يف إبرام العقود وإدارة املمتلكات، وتعاملهما على قدم املـساواة يف مجيـع مراحـل                
  . اإلجراءات القضائية

سـع أن   وانطـاق   البيانات وصعوبة تقدير األرقام، ُيعتقد على       قلة  وبالرغم من     
فاملرأة تواجه التمييز يف العديد     . النساء يشكلن نسبة هامة ممن يقطنون يف سكن غري الئق         

الطبقة من جوانب السكن ألهنا امرأة أو بسبب عوامل أخرى من مثل الفقر أو السن أو                
ويف العديد من أحناء العامل، وخباصة يف املناطق الريفية، يتوقف         . اجلنسي أو اإلثنية  امليل  أو  
علـى إمكانيـة وصـوهلا إىل األرض        يف أحيان كثرية    تع املرأة باحلق يف السكن الالئق       مت

  .وامللكية والتحكم فيهما
       وعلى سبيل املثال، ميكن أن يكون سبب التمييز ضد املرأة يف جمـال الـسكن                 
ال تراعي القوانني التشريعية التمييزية؛ والقوانني والسياسات احملايدة جنسانياً اليت      : ما يلي 

القائم علـى نـوع     العنف  اجلنسي و للعنف  عرضةً  كوهنا  مثل  (الظروف اخلاصة للمرأة    
؛ وسيادة القوانني واملمارسات العرفية اليت متيز ضد املرأة؛ والتحيـز يف اجلهـاز              )اجلنس

القضائي واإلدارة العامة؛ وعدم وجود إمكانية الوصول إىل سبل االنتصاف أو املعلومات            
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  ١٩٩٣دستور االحتاد الروسي، 
  ٤٠املادة 

  .ملسكن تعسفاًوال جيوز أن ُحيرم أي شخص من ا. لكل شخص احلق يف مسكن  )١(
  :١٩٩٦دستور جنوب أفريقيا، 

   السكن-٢٦املادة 
  .حيق لكل شخص احلصول على سكن الئق  )١(
جيب على الدولة اختاذ تدابري تشريعية وغري تشريعية معقولة، يف إطار املوارد املتاحـة،                )٢(

  . اإلعمال التدرجيي هلذا احلقإجناز من أجل 
سكنه أو تدمري مسكنه، دون أمر صادر عن حمكمة بعد          ال جيوز إخالء أي شخص من م        )٣(

  .أن يسمح بعمليات اإلخالء القسريتشريع وال جيوز ألي . ذات الصلةالظروف النظر يف مجيع 
   األطفال-٢٨املادة 

  ...مأوى ... لكل طفل احلق يف   )١(
: إلنـسان تـشريعات حقـوق ا    : ١التقرير رقم   " برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلسكان،       انظر

  ).٢٠٠٢" (استعراض الصكوك القانونية الدولية والوطنية

  حمددة؟فئات احلق يف السكن الالئق على  كيف يسري - ثانياً
يف ممارسة حقها يف السكن الالئق بسبب       شديداً  أو األفراد عناًء    الفئات  تواجه بعض     

وحلماية احلـق يف    . من هذه العوامل  بسبب جمموعة   هويتها، أو التمييز ضدها أو وصمها، أو        
، وخباصة مـن    والفئاتالسكن الالئق بشكل فعال، يلزم إيالء اهتمام للوضع اخلاص لألفراد           

وينبغي للدول أن تعتمد تدابري إجيابية لكفالة       . جتعلهم ُعرضة للمخاطر   منهم يف أوضاع     نيعش
دول أن تـضع    ينبغي لل فعلى سبيل املثال،    .  لعوامل أخرى   قصداً أو نتيجةً   معدم التمييز ضده  

       ولـيس االكتفـاء باسـتهداف     حالة أَحوجهم   قوانينها وسياساهتا يف جمال اإلسكان حسب       
  . األغلبيةفئات 

     املساعدة علـى توضـيح     بشأن فئات خاصة هو     ملوجزة أدناه   امن املناقشة   والقصد    
  .باحلق يف السكن يف املمارسة العمليةاملتعلقة ما تعنيه املعايري 
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ويستتبع القانون اإلنساين الدويل بدوره محايةً خاصةً للحق يف السكن الالئق خـالل               
ويقر نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية       . )٨( وغري الدولية  الرتاعات املسلحة الدولية  

بأن من جرائم احلرب إحلاق تدمري واسع النطاق باملمتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون              
  ).٨املادة (هناك ضرورة عسكرية تّربر ذلك باملخالفة للقانون وبطريقة عابثة 

 احلق يف السكن الالئق، منها دساتري أوروغواي        وأخرياً، تشري عدة دساتري صراحةً إىل       
عـن  وتشري دساتري أخرى إىل مسؤولية عامة للدولـة         . )٩(وبلجيكا وجنوب أفريقيا وسيشيل   

  .)١٠(للجميعمالئمة وظروف معيشة الئق ضمان سكن 
  احلق يف السكن الالئق يف دساتري وطنية منتقاة

  )١٩٨٣بصيغته املعدلة عام  (١٩١٧دستور املكسيك، 
  ٤املادة 

ووسائل الدعم  وحيدد القانون األدوات    . ومالئممعقول  لكل أسرة احلق يف التمتع بسكن       [...] 
  . [...]الالزمة لتحقيق اهلدف املذكور

 ٢٠ املـؤرخ  ١/٩٧التنقيح الرابع القائم على القانون الدستوري رقم  (١٩٧٦دستور الربتغال،   
  )١٩٩٧سبتمرب /أيلول
  والتخطيط احلضرياإلسكان  -٦٥املادة 

جلميع الناس، فرادى ومع أسرهم على السواء، احلق يف سكن حبجم كاٍف يفي بشكل                )١(
  .مرضٍ مبعايري النظافة الصحية والراحة وحيفظ خصوصيتهم الشخصية واألسرية

  ــــــــــ

؛ )٥٣املـادة   (املدنيني وقـت احلـرب      بشأن محاية األشخاص    اتفاقية جنيف الرابعة     )٨(
 ).١٧املادة (؛ والربوتوكول الثاين )٦٩املادة (والربوتوكول األول 

)  اإلسـالمية  -مجهوريـة   (انظر أيضاً دساتري االحتاد الروسي وإسبانيا وإكوادور وإيران          )٩(
نما وبريو وسان تومي وبرينسييب وغيانا ومايل واملكسيك وملديف ونيكـاراغوا           وباراغواي والربتغال وب  

 . وهاييت وهندوراس

انظر دساتري األرجنتني وباكستان والربازيل وبنغالديش وبوركينا فاسـو وبولنـدا            )١٠(
وتركيا واجلمهورية الدومينيكية ومجهورية كوريا وسري النكا والسلفادور والسويد وسويـسرا           

وفنلندا وفييت نام وكوستاريكا وكولومبيا     )  البوليفارية - مجهورية  (الفلبني وفرتويال   وغواتيماال و 
 .ونيبال ونيجرييا وهولندا
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  اسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليات اإلخالء والترحيل بدافع التنميةاملبادئ األس

حتظـر  تدابري على مستوى السياسة العامة ويتعني على الدول أن تعتمد تدابري تشريعية و    -٢٢
  . ... تنفيذ عمليات اإلخالء القسري اليت ختل بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان

إجراء عمليات تقييم أثر شاملة وكلية قبل البدء يف تنفيذ أي مشروع قـد              وينبغي  ...   -٣٢
" أثـر اإلخـالء   " كما ينبغي أن يتـضمن تقيـيم         ... ،يؤدي إىل إخالء وترحيل بدافع التنمية     

  .استكشاف البدائل واالستراتيجيات الكفيلة بتقليل الضرر إىل أدىن حد
 أو الريفي والتنمية احلضرية أو الريفية       ينبغي أن يشارك يف عمليات التخطيط احلضري      و  -٣٧

  .... كل من قد يتضرر منها
  . ...وينبغي للدول أن تستكشف بصورة تامة كل البدائل املمكنة لإلخالء  -٣٨
، يتعني على السلطات املختصة أن تكفل ملن مت إخالؤهـم مـن             ...وكحد أدىن،   ...   -٥٢

الغذاء الضروري واملاء الصاحل    ) أ: (ضمون إىل ، الوصول اآلمن وامل   ...األشخاص أو اجملموعات،    
 الكـساء املناسـب؛    و) ج (؛املأوى والـسكن األساسـيني    و) ب(للشرب ومرافق اإلصحاح؛    

العلف للمواشي وإمكانية استخدام    و) و(مصادر الرزق؛   و) ه(اخلدمات الطبية األساسية؛    و) د(
 تعلـيم األطفـال ومرافـق      و) ز(ها فيما قبـل؛     اليت كانوا يعتمدون علي   ة  ياملشاعموارد امللكية   
  . ...رعاية األطفال

وجيب أن تتوفر يف املواقع احملددة إلعادة التوطني شروط السكن الالئق وفق ما ورد يف                 -٥٥
  . ...القانون الدويل حلقوق اإلنسان

فر بشأن  العديد من املؤمترات واإلعالنات وخطط العمل، مثل إعالن فانكو        ويذكر أن     
، وإعـالن   )١٩٩٢(، وجدول أعمال القرن احلادي والعشرين       )١٩٧٦(املستوطنات البشرية   

، وإعـالن  )١٩٩٦(، وجدول أعمال املوئـل    )١٩٩٦(إسطنبول بشأن املستوطنات البشرية     
من على توضيح جوانب شىت     أيضاً  ساعدت  قد  ،  )٢٠٠٠(األلفية واألهداف اإلمنائية لأللفية     

  .  وأكدت من جديد التزامات الدول بإعماله،كن الالئقيف السجوانب احلق 
  جدول أعمال املوئل

 إطاراً لـربط تنميـة      ،إعالن اسطنبول وجدول أعمال املوئل    ، أي   تشكل نتائج مؤمتر املوئل الثاين    
ذكر جـدول   وي. املستوطنات البشرية بإعمال حقوق اإلنسان عامةً واحلقوق يف اإلسكان خاصةً         

اإلطار العام لنهج متكيين، ينبغي للحكومات أن تتخذ اإلجراءات املناسـبة           ضمن  أعمال املوئل أنه،    
  . )٦١الفقرة (من أجل تعزيز ومحاية وضمان اإلعمال الكامل واملطرد للحق يف سكن مالئم 
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خرى، مثل احلق يف اخلـصوصية، واحلـق يف         األنسان  اإلضائي من التمتع حبقوق     االجتهاد الق 
  . امللكية ويف التمتع السلمي باملمتلكات، واحلق يف محاية األسرة

  امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوبمبوجب احلق يف السكن الالئق 
ركـز احلقـوق االقتـصادية       مركز العمل املعين باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وم       يف قضية 

خلصت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنـسان      ،  )١٥٥/٩٦البالغ رقم   (واالجتماعية ضد نيجرييا    
إىل أن احلق يف السكن الالئق، وإن مل يكن معترفاً به صـراحةً يف امليثـاق، ميكـن                  والشعوب  

  :استنباطه من حقوق أخرى
 منصوصاً عليـه صـراحةً يف امليثـاق         بالرغم من أن احلق يف السكن أو املأوى الالئق ليس         

األفريقي، فإن النتيجة املنطقية للجمع بني األحكام اليت حتمي احلق يف التمتع بأفضل املستويات 
، واحلق يف امللكية، واحلماية املمنوحة لألسرة متنـع         ...املمكنة من الصحة العقلية واجلسدية      

 .تضرر امللكية والصحة واحلياة األسـرية     التدمري العشوائي للمأوى ألنه عند تدمري املسكن ت       
احلق يف ينطوي على   امليثاق  يشري إىل أن    ) ١(١٨ و ١٦ و ١٤يالحظ أن اجتماع املواد     ولذلك  

  ....املأوى أو السكن 

حمددة بشأن  أيضاً أحكاماً   ويتضمن عدد من املبادئ التوجيهية واملبادئ العامة الدولية           
     هنا ليست ملزمة قانوناً، فإهنا تقدم إرشـادات مفيـدة         وبالرغم من أ  . الالئقاحلق يف السكن    

بشأن إعمال احلق يف السكن الالئق، وخباصة لفائدة فئات حمددة مثـل العمـال والالجـئني          
املبادئ األساسية  ومن املهم أمهية كبرية هنا      . )٧(واملشردين داخلياً واملسنني والشعوب األصلية    

والية يف إطار    اليت وضعت    ت اإلخالء والترحيل بدافع التنمية    واملبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليا   
وهي توجز ما يترتب على الدول من التزامات باحلمايـة          . املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق    

      اإلخـالء بـدافع التنميـة   والتزامات حمددة تسبق عمليـات      من عمليات اإلخالء القسري،     
  . وتتخلّلها وتعقبها

  ــــــــــ

مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بكبار السن، واملبادئ املتعلقة برد املساكن واملمتلكات إىل             )٧(
 ملنظمة العمـل    ١١٥الالجئني واملشردين، واملبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي؛ والتوصية رقم          

 .وق الشعوب األصليةالعمال، وإعالن األمم املتحدة بشأن حقإسكان الدولية بشأن 
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احلـق يف الـسكن الالئـق       على  آنفاً، تعليقات عامة    ذُكر  واعتمدت اللجنة، كما      
أحكام العهد، وخباصة تعليقاهتا    بشأن  إرشادات ذات حجية    تضمنت  والقضايا املتصلة بالسكن    

  .١٦ و٧ و٤العامة رقم 
. ت دولية أخرى حلقوق اإلنسان احلق يف السكن الالئق بطرق خمتلفة          وتناولت معاهدا   

النساء أو األطفال   فبعضها عامة التطبيق بينما تغطي أخرى حقوق اإلنسان لفئات حمددة، مثل            
  . أو الشعوب األصلية أو العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أو األشخاص ذوي اإلعاقة

   اليت تعترف باحلق يف السكن الالئقمعاهدات حقوق اإلنسان الدولية األخرى
 )٢١املادة ( ١٩٥١لعام اخلاصة بوضع الالجئني االتفاقية  •

ة  بشأن األهداف واملعايري األساسـي     ١٩٦٢ لعام   ١١٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       •
  ))٢(٥املادة (ة االجتماعية للسياس

  ١٩٦٥لعـام  العنـصري  االتفاقية الدولية للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز          •
  )‘٣‘)ه(٥املادة (

  )١٧املادة  (١٩٦٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام  •
) ٢(١٤املادتـان    (١٩٧٩ ضد املـرأة لعـام       اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      •

  ))٢(١٥و
  ))٣(٢٧و) ١(١٦املادتان  (١٩٨٩وق الطفل لعام اتفاقية حق •
 بشأن الشعوب األصلية والقبليـة يف    ١٩٨٩ لعام   ١٦٩منظمة العمل الدولية رقم     اتفاقية   •

  )١٧ و١٦ و١٤املواد (البلدان املستقلة 
  ١٩٩٠ لعـام    االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم           •

  ))د()١(٤٣املادة (
  )٢٨ و٩ادتان امل (٢٠٠٦اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام  •

وعلى الصعيد اإلقليمي، فاحلق يف السكن الالئق معترف به يف االتفاقيـة األوروبيـة                
الطفل ورفاهية  قوق  حل، وامليثاق األفريقي    )١٩٧٧(القانوين للعمال املهاجرين    باملركز  املتعلقة  

يـة  وبـالرغم مـن أن االتفاق     ). ١٩٩٦( )املعّدل(، وامليثاق االجتماعي األورويب     )١٩٩٠(
وامليثاق االجتماعي األورويب   ) ١٩٥٠(حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     حلماية  األوروبية  

وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان     ) ١٩٦٩(واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان     ) ١٩٦١(
ال تشري صراحة إىل احلق يف السكن الالئق، فقد اسـُتمدت محايتـه يف              ) ١٩٨١(والشعوب  
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ويف جمال اإلسكان، ميكن للتمييز أن يتخذ شكل قوانني أو سياسات أو تدابري متييزية؛                
من استحقاقات الـسكن؛ أو     االستثناء  أو أنظمة تقسيم املناطق؛ أو سياسة إمنائية إقصائية؛ أو          

تمان؛ أو حمدودية املـشاركة     احلرمان من أمن احليازة؛ أو عدم وجود إمكانية للوصول إىل االئ          
  . األهليونيف صنع القرار؛ أو نقص احلماية من املمارسات التمييزية اليت ميارسها الفاعلون

ويعد عدم التمييز واملساواة مبدأين أساسيني من مبادئ حقوق اإلنسان وعنـصرين              
دية العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصا        ويورد  . حامسني يف احلق يف السكن الالئق     
على النحـو التـايل،   أسس التمييز عدداً من ، ٢ من املادة ٢واالجتماعية والثقافية، يف الفقرة  

العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو          : لكنها ليست شاملة جلميع أسس التمييز     
، أو  الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب             

غري ذلك  "ووفقاً للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن        . غري ذلك من األسباب   
نقـص املناعـة    على سبيل املثال فريوس     (قد يشمل اإلعاقة أو الوضع الصحي       " من األسباب 

يـز  املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق بدوره أن التمي       وأكد  . و امليل اجلنسي  أ) اإليدز/البشرية
  . والتفرقة يف السكن ميكن أن يكونا نتيجة للفقر والتهميش االقتصادي

أو أضعافاً مثل   مضاعف  مزدوج  عندما يعاين الفرد من متييز      تعقيداً  أثر التمييز   ويزداد    
وقد شددت اللجنـة علـى      . اجلنس والعرق، أو األصل القومي أو اإلعاقة      التمييز على أساس    

بشأن املساواة بني الرجل ) ٢٠٠٥(١٦لتمييز يف تعليقها العام رقم      أمهية معاجلة هذا النوع من ا     
  . واملرأة يف التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وضمان املساواة  أياً كانت أسسُه،    ويقع على الدول التزام حبظر التمييز والقضاء عليه           
  .واحلماية من اإلخالء القسريالسكن الالئق قانوناً وممارسةً يف فرص احلصول على 

  احلق يف السكن الالئق يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان -هاء 

إن احلق يف السكن الالئق حق من حقوق اإلنسان يعترف به القانون الـدويل حلقـوق               
وقد وردت أوىل اإلشارات إليـه يف       .  كافٍ اإلنسان كجزء من احلق يف التمتع مبستوى معيشي       

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     وأما  .  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     ٢٥ملادة   من ا  ١الفقرة  
االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي يعترب على نطاق واسع الصك الرئيسي حلماية احلـق يف              

يوفر ما يفـي     كل شخص يف مستوى معيشي كاف له وألسرته،       إىل حق   فيشري  السكن الالئق   
  ).١١املادة  (الكساء واملأوى، وحبقه يف حتسني متواصل لظروفه املعيشيةحباجتهم من الغذاء و
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شخص عقب عملية   ينقل  وميكن أن تتضرر إمكانية كسب العيش بشكل كبري عندما          . التعليم
دون وثيقة تثبت اإلقامة، قـد ال يكـون         بو. إخالء قسري إىل مكان بعيد عن فرص العمل       

وقـد  . اعية أو تلقي الرعاية الـصحية     مبقدور املشردين التصويت أو التمتع باخلدمات االجتم      
وميكن . ترفض املدارس تسجيل أطفال األحياء الفقرية ألن مستوطناهتم تفتقر إىل وضع رمسي           

أن تكون للسكن غري الالئق تداعيات على احلق يف الصحة؛ فعلى سبيل املثال، إذا كانت مياه                
، فقد يـصاب  املستوطنات حمدودة أو معدومة يف املساكن والشرب املأمونة والصرف الصحي  

  .قاطنوها بأمراض خطرية
وميكن أن تكون لعمليات اإلخالء القسري آثار على التمتع بعـدد مـن حقـوق                 

وكثرياً ما تؤدي عمليات اإلخالء     . اإلنسان، ومنها احلق يف التعليم واحلق يف األمن الشخصي        
أن الصدمة اليت تعقـب     ما  ك. متاماًانقطاع األطفال عن الدراسة أو توقفهم عنها        القسري إىل   

وأثنـاء  . املدرسةالذهاب إىل   قدرة الطفل على املواظبة على      قد تضعف   عملية إخالء قسري    
عمليات اإلخالء القسري، كثرياً ما يتعرض األشخاص للمضايقات أو الضرب بل ويتعرضون            

        خـاص،  والنساء والفتيات عرضة للعنف على حنـو      . إنسانية أو للقتل   أحيانا حىت ملعاملة ال   
  .مبا فيه العنف اجلنسي، قبل عملية اإلخالء وأثناءها وبعدها

ويف الوقت نفسه، ميكن للحق يف السكن الالئق أن يتأثر مبدى ضمان حقوق اإلنسان                
فإمكانية احلصول على سكن تكون أكثر ما تكون عرضة للخطـر يف حالـة مـن        . األخرى

وكثرياً ما يتوقف حتسني أوضاع     . ضمان االجتماعي حيرمون من احلق يف التعليم أو العمل أو ال        
احلق ال حيترم  وحيثما  . السكن واحلماية من عمليات اإلخالء القسري على شكاوى املتضررين        

األفراد واجملتمعات احملليـة    قيام  إمكانية  ، تصبح   يف حرية التعبري أو التجمع أو تكوين مجعيات       
وقد تعرض املدافعون عـن حقـوق       . كبريالدعوة إىل ظروف معيشية أفضل حمدودة بشكل        ب

اإلنسان الذين يعملون على محاية حق األفراد واجملتمعات احمللية يف السكن الالئـق للعنـف،               
  . املتطاولواالعتقال التعسفي، واالحتجاز التعسفي

   كيف ينطبق مبدأ عدم التمييز على احلق يف السكن الالئق؟ -دال 

أو تقييد على أساس خصائص حمّددة يّتسم هبا الفـرد         التمييز يعين أي تفرقة أو إقصاء         
أو يقصد منه إضعاف أو إلغـاء االعتـراف         يسبب  مثل العرق أو الدين أو العمر أو اجلنس،         

فئـات  وهو يرتبط بتـهميش     . حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع هبا أو ممارستها        
  .داخل اجملتمعاتالبنيوية ساواة انعدام املمن جذور حاالت سكانية حمّددة ويكون عادة 
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يقال أحياناً إن احلق يف الـسكن  . ل احلق يف األرضي مثليساحلق يف السكن الالئق       •
وميكن للحصول على األرض أن يـشكل عنـصراً         . يف األرض للحق  مكافئ  الالئق  

يف إعمال احلق يف السكن الالئق، وخباصة يف املناطق الريفيـة أو            من عناصر   أساسياً  
وقد يكون السكن غري الالئق أو ممارسة عمليات اإلخالء         . الشعوب األصلية أوساط  

.  املشاعية موارد امللكية القسري نتيجة حلرماهنم من إمكانية احلصول على األراضي و        
وبذلك، قد يستلزم التمتع باحلق يف السكن الالئق، يف بعض احلاالت، تأمني إمكانية             

لكن القانون الدويل حلقوق اإلنسان ال يعترف       . احلصول على األراضي والتحكم فيها    
  .)٦(حالياً باحلق يف األرض كحق قائم بذاته

ـ         •         .ة الوصـول إىل خـدمات كافيـة    احلق يف السكن الالئق يشمل ضمان إمكاني
إذ جيـب   . الئقـاً وحده  احلق يف السكن الالئق أن يكون هيكل املسكن         يقصد ب وال  

 إمكانية للوصول بشكل مستدام ودون متييز إىل املرافق األساسـية           تكون هناك أيضاً  
فعلى سبيل املثال، جيب أن تكون هنـاك إمكانيـة          . للصحة واألمن والراحة والغذاء   

ول على مياه الشرب املأمونة، والطاقة ألغراض الطهي، والتدفئـة، واإلنـارة،            للحص
، ووسائل ختزين األغذية، والتخلص من النفايـات،        والغسلومرافق الصرف الصحي    

 .وتصريف املياه، وخدمات الطوارئ

  الصلة بني احلق يف السكن الالئق وحقوق اإلنسان األخرى -جيم 

 ويتوقف بعضها علـى بعـضها       وغري قابلة للتجزئة  حقوق مترابطة   حقوق اإلنسان     
 أخرى، قد يؤثر انتهاك احلق يف السكن الالئق على التمتع بطائفة واسعة مـن               ةوبعبار. اآلخر

  .حقوق اإلنسان األخرى والعكس صحيح
وميكن أن يكون احلصول على سكن الئق شرطاً مسبقاً للتمتع بعدد مـن حقـوق                 

و الصحة أو الضمان االجتماعي أو التصويت أو اخلصوصية أو          اإلنسان، منها احلق يف العمل أ     
  ــــــــــ

يف مـستوى  تقرير املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصـر احلـق    " )٦(
وقد اعترف املقرر اخلاص    ). ٣١ و ٢٦، الفقرتان   A/HRC/4/18" (معيشي مناسب، ميلون كوثاري   

من عناصر احلق يف السكن الالئق وشّدد عليها، ودعا جملس " عنصراً حامساً"بأمهية األرض بوصفها 
ض كحق من االعتراف يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان باحلق يف األر"حقوق اإلنسان إىل ضمان 

  ".حقوق اإلنسان
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 يعتقد أحياناً أن احلق يف السكن       .احلق يف امللكية  ثيل  م ليساحلق يف السكن الالئق       •
 بأن احلـق يف     وحياجج البعض أيضاً  . قوق امللكية حليف امللكية أو    مساوٍ للحق   الالئق  

يف اإلعـالن العـاملي     مصون  فاحلق يف امللكية    . السكن الالئق يهدد احلق يف امللكية     
 االتفاقية الدولية للقضاء    حلقوق اإلنسان وغريه من معاهدات حقوق اإلنسان من مثل        

واتفاقية القضاء على مجيـع     ) ‘٥‘)د()٥(املادة  (على مجيع أشكال التمييز العنصري      
  .)٤(العهدينمل يذكر نّصاً يف هذين ، وإن ))ح(١٦املادة (ال التمييز ضد املرأة أشك

 هلا  من احلق يف امللكية ألنه يتناول حقوقاً ليست       نطاقاً  واحلق يف السكن الالئق أوسع        
صلة بامللكية والقصد منه هو ضمان أن يكون لكل شخص مكان يتصف باألمـان               

الذي احليازة،  وأمن  . واألمن ليعيش فيه بسالم وكرامة، مبا يف ذلك من ليسوا مالكاً          
أن يتخذ أشكاالً شـىت، منـها       ميكن  حجر الزاوية يف احلق يف السكن الالئق،        ُيعترب  

ة أو السكن التعاوين أو اإلجيار لفترات طويلة        السكن املخصص لإلجيار لفترات قصري    
وهبذا، فهو  . أو السكن الطارئ أو املستوطنات غري الرمسية      املالك يف املسكن    أو إقامة   

يوفرهـا  وبالنظر إىل احلماية الواسعة اليت    . )٥(قانونية رمسية حقوق  ال يقتصر على منح     
ية قد يؤدي يف الواقـع إىل  احلق يف السكن الالئق، فإن التركيز فقط على حقوق امللك    

إلخالء القسري لسكان األحيـاء الفقـرية       مثل ا انتهاكات للحق يف السكن الالئق،      
ومن جهة أخرى، قد تكون محاية احلق يف امللكيـة          . يف أمالك خاصة  الذين يقيمون   

فعلى سبيل  . حامسة يف ضمان قدرة بعض الفئات على التمتع حبقها يف السكن الالئق           
يف أمالك  حلقوق أزواجهن    ما يكون االعتراف للزوجات حبقوق مساوية        املثال، كثرياً 

ق علـى  السكن الالئعلى املرأة حصول  األسرة املعيشية عامالً هاماً يف ضمان إمكانية        
  .قدم املساواة ودون متييز

  ــــــــــ

، )٢١املـادة   (اً يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنـسان        احلق يف امللكية مصون أيض     )٤(
، وميثـاق االحتـاد األورويب للحقـوق        )١٤املادة  (وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب      

 ).١٧املادة (األساسية 

ملوئـل  ابرنامج  اليت ييّسرها   يف أعماهلا   استغالل األراضي   لوسائل  دف الشبكة العاملية    هت )٥(
وذلـك  إزاء قضايا األراضي عن طريق حتسني التنسيق العـاملي،          كلّي  إىل اعتماد هنج    باألمم املتحدة   

حقوق امللكيـة    بالتركيز على    ءوليس االكتفا بطرق منها ترسيخ احلقوق يف األراضي ككل مستمر         
  .www.gltn.netانظر . الفردية لألراضي
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مم املتحدة  وشجعت األ . حتسينه بدالً من أن تكون جهة تؤدي دور توفري املساكن         أو  
 يف  ١٩٨٨السياسات واالستراتيجيات والربامج القائمة على النهج التمكيين منذ عام          

  ."٢٠٠٠ة العاملية للمأوى حىت عام االستراتيجي"إطار 
بيد أنه قد يكون على الدولة، يف حاالت حمّددة، تقدمي مساعدة مباشرة، مبـا فيهـا                  

طبيعية كانت  (ن من الكوارث    السكن أو بدل السكن، وخاصة لألشخاص املتضرري      
عدة تدابري من   فإن  ومن جهة أخرى،    . وألضعف فئات اجملتمع  ) أو من صنع اإلنسان   

من احلكومة إالّ اإلحجام عن بعض      ال تتطلب   التدابري الالزمة لضمان احلق يف السكن       
  .املمارسات أو اإلجراءات

 ومثة سـوء    . البعيد دىحتقيقه يف امل   يتعيَّن   هدف برناجمي جمرد   ليساحلق يف السكن      •
 على الدولـة  يتعني  التزامات مباشرة   حيدد  فهم آخر هو أن احلق يف السكن الالئق ال          

    على الدولة أن تبذل كـل      هو الصحيح، فهذا احلق يوجب      العكس  بل إن   . الوفاء هبا 
ما يف وسعها، يف إطار ما هو متاح هلا من موارد، إلعمال احلق يف الـسكن الالئـق                  

وبالرغم من القيود اليت تفرضها املوارد،      . طوات يف هذا االجتاه دومنا تأخري     والختاذ خ 
احلق يف السكن الالئق على قدم      االلتزام بضمان    مثل   اً فوري اًلبعض االلتزامات أثر  فإن  

املساواة ودون متييز، أو وضع تشريعات وخطط عمل حمـّددة، أو منـع عمليـات               
  .من أمن احليازة للجميعاإلخالء القسري، أو ضمان درجة معّينة 

 املشاريع اإلمنائية اليت ميكن أن تؤدي إىل تشّرد       قيام   مينع   الاحلق يف السكن الالئق       •
قيام مشاريع إمنائية    يعتقد أحياناً أن احلماية من عمليات اإلخالء القسري متنع           .الناس

دة تطـوير   فهناك احتياجات ال سبيل إىل تفاديها إلعـا       . التشّردأو حتديثية تؤدي إىل     
السـتخدامها  علـى أراضٍ  الوكاالت العامة وحلصول بعض املناطق يف املدن املتنامية      

وال مينع احلق يف السكن الالئق حدوث مثـل         . ألغراض عامة وألغراض البنية التحتية    
هو الطريقة اليت توضع هبا     فاملهّم  . له، وإمنا يفرض شروطاً وقيوداً إجرائية       التطوير اهذ
فكثرياً ما تنفـذ بقليـل مـن        . وطريقة تصميمها وتنفيذها   املشاريع   ذههلتصورات  ال

التشاور أو دون التشاور مع املتضررين، ودون إيالء االعتبار الالزم الحتياجاهتم وبذل         
من حجم اإلخالء وما يتسبب فيـه  اجلهد الكايف لوضع حلول تقلّل إىل احلّد األقصى   

  .من اضطراب
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احلكومات باستكشاف مجيـع    قيام  القانون الدويل حلقوق اإلنسان     يقتضي  وعموماً،    
البدائل املمكنة قبل تنفيذ أي عملية إخالء، من أجل تفادي احلاجة إىل استخدام القوة              

وعند تنفيذ عمليات اإلخالء كملجـأ      .  إىل أدىن حّد ممكن    األقلعلى  استخدامها  أو  
أخري، جيب أن متنح للمتضررين ضمانات إجرائية فعالة قد يكون هلا أثر رادع علـى               

  :ما يلي، ومنها عمليات اإلخالء املعتزمة
  إتاحة فرصة للتشاور احلقيقي؛  
  بوقت كاف ومعقول؛قبل إجراء اإلخالء اإلشعار   
  وقت معقول؛قبل تنفيذه بعلومات عن اإلخالء املقترح توافر امل  
  حضور موظفني حكوميني أو ممثليهم أثناء اإلخالء؛   
  التعريف الصحيح هبويات األشخاص الذين ينفذون اإلخالء؛   
  حظر إجراء عمليات اإلخالء يف األحوال اجلوية السيئة أو ليالً؛  
  توفري سبل االنتصاف القانونية؛  
  .القانونية ملن حيتاجوهنا من أجل التظلم لدى احملاكمملساعدة توفري ا  

   الشائعة عن احلق يف السكن الالئقالتصورات اخلاطئة -باء 

أحـد  و .الدولة ببناء مساكن جلميع السكانيقتضي قيام  الاحلق يف السكن الالئق     •
      دولـة  الشيوعاً للحق يف السكن الالئق أنه يقتـضي قيـام           أكثر التصورات اخلاطئة    

بطلب مسكن مـن    الذين ال سكن هلم     وقيام السكان   ببناء مساكن جلميع السكان،     
أن احلق يف السكن الالئق ال يلزم احلكومة ببنـاء          ومن الواضح   . آيلاحلكومة بشكل   

      بدرجـة أو بـأخرى يف      تساهم  بالرغم من أن أغلب احلكومات      مساكن البلد   مجيع  
  .بناء املساكن

 ومنع  ،ق يف السكن الالئق يشمل التدابري الالزمة للحيلولة دون التشرد         احلواألصح أن     
ضـعفاً   والتركيز على الفئات األكثـر       ، والتصدي للتمييز  ،عمليات اإلخالء القسري  

وميكـن  . لياقة السكن لكل شخص    وضمان   ، وضمان أمن احليازة للجميع    ،وهتميشاً
املستوى التشريعي أو   ستويات هي   على عدة م  هلذه التدابري أن تستلزم تدّخل احلكومة       

وميكن تنفيذها عن طريق هنج متكيين      . اإلداري أو السياسة العامة أو أولويات اإلنفاق      
      املـأوى  بناء  املشاركني يف    جهةً ميسرةً ألعمال مجيع      تصبح فيه احلكومة  إزاء املأوى   
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لربنامج ووفقاً  . )٢("إتاحة سبل مناسبة من احلماية القانونية أو غريها من أنواع احلماية          
ليوين قسري مل ، فإنه جيري إخالء     )برنامج املوئل ( للمستوطنات البشرية     املتحدة األمم

  .)٣(اإلخالء القسريبفيما ُيهدَّد املاليني غريهم شخص على األقل يف العامل كل سنة، 
وجتري عمليات اإلخالء القسري يف ظروف وألسباب شىت، منها على سبيل املثـال               

ريع البنية التحتية، وإعادة التطوير احلضري أو جتميل        فسح اجملال ملشاريع التنمية ومشا    
، أو نتيجة ملنازعات على حقوق ملكية األراضـي،         املهيبةاملدن، أو املناسبات الدولية     

وترتع علميات اإلخالء القسري إىل     . اجملتمعيةالتمييز  أو الرتاعات املسلحة، أو أمناط      
كثرياً ما يعانون من انتـهاكات      وتؤثر بشكل غري مناسب على الفقراء الذين        العنف  

د عمليات اإلخالء   ويف العديد من احلاالت، تعقّ    . أخرى حلقوق اإلنسان نتيجة لذلك    
  . مي إىل حلهاالقسري املشكلة اليت يزعم أهنا تر

وبصرف النظر عن سببها، قد تعترب عمليات اإلخالء القسري انتهاكاً جسيماً حلقوق              
تربيـر عمليـات    عموماً  وال ميكن   . يف السكن الالئق  اإلنسان وانتهاكاً ظاهراً للحق     

 ئاإلخالء الواسعة النطاق إال يف ظروف استثنائية جداً وإال إذا جرت وفقـاً ملبـاد              
  . ذات الصلةالقانون الدويل

  الضمانات يف حالة اإلخالء   
أو بإحلاقـه أضـراراً     اإلجيار  يف عدم دفع    املستأجر  باستمرار  تربير اإلخالء،   جاز  إذا    
على الدولة أن تضمن تنفيـذه بطريقـة قانونيـة          وجب  دون سبب معقول،    العقار  ب

وسـائل  وينبغي أن تتاح ملن جيري إخالؤه       . ومعقولة ومتناسبة، ووفقاً للقانون الدويل    
قانونية وسبل انتصاف فعالة، مبا يف ذلك التعويض الكايف عن أي ممتلك عقـاري أو               

 تؤدي عملية اإلخـالء إىل أن يـصبح         فال ينبغي أن  . شخصي تضرر نتيجة اإلخالء   
  .  النتهاكات أخرى حلقوق اإلنساناألفراد مشردين أو عرضة

  ــــــــــ

حظر حـاالت إخـالء املـساكن       "إىل أن   يشري بعد ذلك    ، الذي   ٧التعليق العام رقم     )٢(
حاالت اإلخالء اليت تطبق باإلكراه وفقاً ألحكام القانون والعهدين الدوليني          باإلكراه ال يسري على     
  ).٣الفقرة " (اخلاصني حبقوق اإلنسان

تعزيز : ٢٠٠٧، التقرير العاملي عن املستوطنات البشرية لعام  باألمم املتحدةبرنامج املوئل )٣(
  .)٢٠٠٧نريويب، (السالمة واألمن احلضريني 
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 ال يكون السكن الئقاً إذا مل يكن قاطنوه يتمتعون بدرجة مـن             :أمن احليازة   
أمن احليازة تضمن هلم احلماية القانونية من عمليـات اإلخـالء القـسري             

  .واملضايقات وغريها من التهديدات
إذا ال يكون السكن الئقاً     : توافر اخلدمات والتجهيزات واملرافق والبنية التحتية       

     ،  أو الصرف الـصحي املالئـم      ،كان قاطنوه يفتقرون إىل مياه الشرب اآلمنة      
 األغذيـة، أو     أو وسـائل ختـزين     ، أو اإلنارة  ، أو التدفئة  ،لطهيأو الطاقة ل  

  .التخلص من النفايات
 ال يكون السكن الئقاً إذا كانت تكاليفه هتـدد          :القدرة على حتمل التكاليف     

  .سان األخرى أو متس بهحبقوق اإلنمتتع قاطنيه 
أو يوفر  املادية  ال يكون السكن الئقاً إذا مل يضمن السالمة         : الصالحية للسكن   

حيزاً كافياً، وكذلك احلماية من الربد والرطوبة واحلر واملطر والريح وغريهـا          
  .دد الصحة، ومن املخاطر البنيويةمما يه

ذا مل تؤخـذ االحتياجـات      ال يكون السكن الئقاً إ    : تيسري تلبية االحتياجات    
  . احملرومة واملهمشة يف االعتباراخلاصة للفئات 

 وخـدمات   ،ال يكون السكن الئقاً إذا كان منقطعاً عن فرص العمل         : املوقع  
 وغريهـا مـن املرافـق       ، ومراكز رعاية األطفال   ، واملدارس ،الرعاية الصحية 
  .ذا كان يف مناطق ملوثة أو خطريةاالجتماعية، أو إ

ال يكون السكن الئقاً إذا مل يكن حيترم التعبري عن          : ءمة من الناحية الثقافية   املال  
  .اهلوية الثقافية ويأخذه يف االعتبار

 تعد احلماية من عمليات اإلخالء القـسري        .واحلماية من عمليات اإلخالء القسري      •
  . ن احليازةعنصراً أساسياً من عناصر احلق يف السكن الالئق وترتبط ارتباطاً وثيقاً بأم

أو اجملتمعات احملليـة،    /نقل األفراد واألسر و   "ف عمليات اإلخالء القسري بأهنا      وتعّر  
أو األراضي اليت يـشغلوهنا، دون      /بشكل دائم أو مؤقت ورغم إرادهتم، من املنازل و        
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  ما هو احلق يف السكن الالئق؟ -أوالً 
  جوانب أساسية للحق يف السكن الالئق -ألف 

أكدت جلنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة أن احلـق يف               
نبغي أن يفسر تفسرياً ضيقاً، بل ينبغي النظر إليه على أنه احلق يف العيش يف               السكن الالئق ال ي   

 يف  صائص احلق يف السكن الالئـق أساسـاً       خلرد توضيح   يو. مكان ما بأمان وسالم وكرامة    
بـشأن  ) ١٩٩٧(٧شأن احلق يف السكن الالئق ورقم       ب) ١٩٩١(٤تعليقي اللجنة العامني رقم     
  .)١(عمليات اإلخالء القسري

  :يشمل احلق يف السكن الالئق عدداً من احلريات هي  •
  محاية الفرد من عمليات اإلخالء القسري ومن تدمري وهدم مسكنه تعسفاً؛  
سكنه وحياتـه اخلاصـة     وحق الفرد يف عدم التعرض للتدخل التعسفي يف م          

  وشؤون أسرته؛
  .تنقلوحق الفرد يف اختيار حمل إقامته ويف حتديد مكان عيشه ويف حرية ال  

  :ويتضمن احلق يف السكن الالئق استحقاقات تشمل ما يلي  •
  أمن احليازة؛  
  رد السكن واألراضي واملمتلكات؛  
  ئق على قدم املساواة ودون متييز؛احلصول على السكن الال  
  .املشاركة يف صنع القرارات املتصلة بالسكن على الصعيدين الوطين واجملتمعي  

جيب اسـتيفاء    . أكثر من جمرد أربعة جدران وسقف      لالئقوجيب أن يوفر السكن ا      •
سـكناً  "عدد من الشروط قبل أن يكون باإلمكان اعتبار أشكال معينة من املـأوى              

. وتيسري احلـصول عليـه    السكن  توفري  وتعترب هذه العناصر أساسية متاماً مثل       ". الئقاً
  : ايري التاليةاألدىن، املعحده ولكي يكون السكن الئقاً، جيب أن يستويف، يف 

  ــــــــــ

وهي تقـدم  .  إىل خربهتا يف جمال الرصدتعتمد هيئات املعاهدات التعليقات العامة استناداً     )١(
 .للدول إرشادات قائمة على اخلربة بشأن التزاماهتا الناشئة عن معاهدة بعينها
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املشتركة بني مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         هذه  وصحيفة الوقائع     
 يف سلسلة مـن املنـشورات       هي الثانية ) وئلامل (وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية    
ألمم املتحدة تركز على احلقوق االقتـصادية  من ااملشتركة للمفوضية السامية وشركاء آخرين    

، الـيت   "٣١صحيفة الوقائع رقم    : احلق يف الصحة  "أما األوىل فكانت    . واالجتماعية والثقافية 
 صدور صحيفة وقائع مـشتركة مـع        مع منظمة الصحة العاملية، وينتظر    صدرت باالشتراك   

  .منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة بشأن احلق يف الغذاء
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  مقدمة
      يف مستوى معيـشي مناسـب،     فرد  كل  يعترف القانون الدويل حلقوق اإلنسان حبق         

وبالرغم من املكانة املركزية هلذا احلق يف النظام القانوين العـاملي،           . مبا يف ذلك السكن الالئق    
العـامل يف   يف مجيع أحناء    ويعيش املاليني   . فإن أزيد من مليار شخص ال يتمتعون بسكن الئق        

وطنات غري رمسية شديدة االزدحـام،  ظروف هتدد حياهتم أو صحتهم، يف أحياء فقرية أو مست  
إخالء ماليني  سنوياً  كما جيري   . أو يف ظروف أخرى ال تراعي حقوقهم اإلنسانية وكرامتهم        

  . آخرين قسراً أو يتهددهم اإلخالء القسري من منازهلم
وقد اعُترف باحلق يف السكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مـستوى معيـشي                 

 ويف العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ،١٩٤٨ي حلقوق اإلنسان لعام     مناسب يف اإلعالن العامل   
ومنذ ذلك احلني، اعترفت معاهـدات دوليـة   . ١٩٦٦االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام   

حقوق اإلنسان أو أشارت إىل احلق يف السكن الالئق أو بعض عناصره،            من معاهدات   أخرى  
  . مثل محاية بيت الشخص وخصوصيته

هنا صدَّقت مجيعها على واحدة     ألالدول،  على  احلق يف السكن الالئق     احترام  وينطبق    
حبماية احلق يف   والتزمت  من املعاهدات الدولية اليت تشري إىل احلق يف السكن الالئق           على األقل   

وحتمـي  . السكن الالئق من خالل إعالنات أو خطط عمل أو وثائق ختامية ملؤمترات دولية             
لسكن الالئق أو تبني املسؤولية العامة للدولة يف كفالة إسكان ومستوى           عدة دساتري احلق يف ا    
 يف قضايا تتـصل     حماكم من نظم قانونية شىت أحكاماً     أيضاً  أصدرت  و. معيشي الئق للجميع  

 أو محاية   ،على سبيل املثال عمليات اإلخالء القسري     باحلق يف السكن الالئق وتشمل      بالتمتع  
  .اخلدمات األساسية املتصلة بالسكناحلصول على  أو ،ل السكن أو التمييز يف جما،املستأجر
من ِقبل جهـات منـها      يوىل اهتماٌم دويل متزايد أيضاً إىل احلق يف السكن الالئق،           و  

 وجلنة حقوق اإلنسان    ، واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان    ،هيئات معاهدات حقوق اإلنسان   
املقـرر اخلـاص    "والية   ٢٠٠٠يف عام   نشأت  اليت أ ) حل حملها جملس حقوق اإلنسان حالياً     (

وقد ساعدت هذه ".  مناسب ئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي       املعين بالسكن الال  
  . املبادرات على توضيح نطاق احلق يف السكن الالئق ومضمونه

تبدأ صحيفة الوقائع هذه بشرح ماهية احلق يف السكن الالئق، وتوضح مـا يعنيـه                 
نظرة بويف اخلتام، تلقي    . تبّين بالتفصيل التزامات الدول املتعلقة به     د حمددين، مث    جلماعات وأفرا 

  . آليات املساءلة والرصد الوطنية واإلقليمية والدوليةعامة على 
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  مالحظة
لواردة ليس يف التسميات املستخَدمة يف هذا املنشور وال يف طريقة عرض املادة ا  

رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحـدة         أي  فيه ما ينطوي على التعبري عن       
بشأن املركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاهتا أو بشأن تعـيني       

  .حدودها أو ختومها

* 
*   * 

ن قيـد شـريطة   وميكن االستشهاد باملادة الواردة يف هذا املنشور أو إعادة طباعتـه دو      
اإلشارة إىل املصدر وإرسال نسخة من املنشور الذي يتضمن املادة اليت أعيد طبعها إىل مفوضـية         

، )avenue de la Paix, CH-1211 14–8 (١٤-٨األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، قـصر األمـم،   
  .، سويسرا١٠ -جنيف 
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