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أو ا -مقدمة
 -1يف آب/أغ ــن  ،2012قــدم اللجنــة الستنــارية جملل ـ قــو ا ن ــان إ اجملل ـ
مق ح حبث بنأن احلكومة احمللية و قو ا ن ان ( )A/HRC/AC/9/6للنظر فيه واملوافقة عليه.
 -2ويف  26أيلول/ســبتمرب  ،2013اعتمــد اجمللـ القـرار  2/24الــاأ أ ــاه فيــه علمـا قـ ح
البحــث املــااور أعــلب ،وطلــج إ اللجنــة الستنــارية أن تعــد تقريـرا قاشمـا علــى البحــث بنــأن دور
احلكوم ــة احمللي ــة يف تعزي ــز ومحاي ــة ق ــو ا ن ــان ،ــا يف ل ــد تعم ــيم ق ــو ا ن ــان يف ا دارة
احملليــة والــدواشر العامــة ،ب يــة صــر أفضـ املمارســا وأهــم التحــديا  ،وأن تقــد إ اجمللـ تقري ـرا
مر ليا عن لد يف دورهتا ال ابعة والعنرين.
 -3و ع ــداد التقري ــر املن ــار إلي ــه أع ــلب ،طال ــج أيضـ ـا إ اللجن ــة الستن ــارية أن تل ــتم آرا
وإس ــهاما ال ــدول األعض ــا واملنظم ــا الدولي ــة وا قليمي ــة ا الص ــلة ومفوح ــية األم ــم املتح ــدة
ال ــامية حلقــو ا ن ــان وا ج ـرا ا الاصــة ا الصــلة ،فض ـلا عــن امل س ــا الوطنيــة حلقــو
ا ن ان واملنظما غري احلكومية.
 -4وأنن ــأ اللجن ــة الستن ــارية يف دورهت ــا الثاني ــة عن ــرة ،املعق ــودة يف ش ــباه/فرباير ،2014
فريقـ ا للصــياغة الفتــه بدعــداد التقريــر املــااور وعينـ أعضــا اللجنــة التاليــة أ ــا هم أعضــا يف فري ـ
الص ــياغةمل م ــاريو ل ــوي اوريولن ــو ،وه ــدى الص ــدة ،ولني ــف ــينوً (مق ــررا) ،وأنانتوني ــا ري ــي
بـرادو ،وديــروجلل سيتول ــينئ (رشي ـا) ،وإميــريو تــامرا يي يــزو .ويف وقـ ل ـ  ،انضــم ااتارين ـا
بابي ـ إ فري ـ الص ــياغة و ل ـ و ـ ال ــيد سيتول ــينئ رشي ـةا ،بينم ــا ل ـ ال ــيدة الص ــدة و ـ
ال يد ينوً مقررةا .والتح بفري الصياغة أيض ا تنان روك سوب ولورا ماريا اراسيونيان.
 -5وأع ــد فري ـ ـ الص ــياغة ،عم ـ ـلا بق ـ ـرار اجملل ـ ـ  ،2/24اس ــتبيانا اوعى عل ــى اتل ــف أص ــحاب
املصــلحة .وورد ــآل امن مــا جمموعــه  67ردا ،منهــا  22ردا مــن الــدول ،و 20ردا مــن م س ــا
وطنيــة حلقــو ا ن ــان ،و 10ردود مــن منظمــا غــري كوميــة ،و 12ردا مــن ســلنا وليــة ،و3
ردود من منظما دولية أو إقليمية.
 -6ومتن ــيا م ــمل قـ ـرار جمل ـ ق ــو ا ن ــان  ،2/24قاــد تقري ــر مر ل ــي إ اجملل ـ يف دورت ــه
ال ــابعة والعن ـرين مــمل التوصــية بــأن ينلــج اجملل ـ إ اللجنــة الستنــارية أن تقــد تقري ـرا اشي ـا يف
دورتــه الثلثــا .واعتمــد اجملل ـ  ،يف دورتــه ال ــابعة والعن ـرين ،الق ـرار  4/27الــاأ أ ــاه علم ـا مــمل
التق ــدير ب ــالتقرير املر ل ــي للجن ــة الستن ــارية ،وطل ــج إ اللجن ــة أن تواصـ ـ حبثه ــا وأن تق ــد إ جملـ ـ
قو ا ن ان يف دورته الثلثا تقريرا اشيا عن دور احلكومة احمللية يف تعزيز ومحاية قو ا ن ان.
 -7وطل ــج اجمللـ ـ أيض ـ ـ ا إ اللجن ــة ،عن ــد إع ــدادها التقري ــر النه ــاشي ،أن تاض ــمنه التح ــديا
الرشي ــية الــيت تواجههــا احلكومــا احملليــة يف جمــال تعزيــز ومحايــة قــو ا ن ــان ،وأن تقــد توصــيا
بنــأن التصــدأ لتلــد التحــديا اســتنادا إ أفض ـ املمارســا يف جمــال تعمــيم قــو ا ن ــان يف
ا دارة احمللية والدواشر العامة.
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ثاني ا -تعريف الحكومة المحلية
 -8تعــرً احلكومــة احملليــة عموم ـ ا بأ ــا امل ــتوى األد لــإدارة العامــة يف دولــة مــا .ويف الــدول
الو دويــة ،عــادةا مــا تنــم احلكومــة احملليــة امل ــتوى الثــاي أو الثالــث للحكومــة ،بينمــا تنــك يف
الــدول اليادي ــة ،امل ــتوى الثال ــث أو الراب ــمل أ يان ـ ا للحكوم ــة .وهت ــدً احلكومــة احمللي ــة إ تقري ــج
احلكومة من القاعدة النعبية ومتكا املـواطنا مـن املنـاراة بفعاليـة يف صـنمل القـرارا الـيت تـ ثر علـى
ي ــاهتم اليومي ــة .ونظـ ـرا إ أن احلكوم ــة احمللي ــة تن ــك امل ــتوى األق ــرب م ــن املـ ـواطنا ،ف ــدن ل ــد
يض ــعها ،مب ــدشي ا ،يف وح ــمل أفضـ ـ بكث ــري م ــن وح ــمل احلكوم ــة املرازي ــة لتن ــاول امل ــاش ال ــيت تتنل ــج
معارً وتنظيما ولية ت تند إ ال تياجا واألولويا احمللية.
 -9وخيتلــف تنظــيم احلكومــة احملليــة وعملهــا اختلف ـا ابـريا مــن بلــد مخــر .وتا ــتَد يف اتلــف
البل ــدان أ ــا اتلف ــة لكيان ــا احلكوم ــة احمللي ــة (ا قل ــيم ،وال ــداشرة ،واملقاطع ــة ،واملدين ــة ،والبل ــدة،
واحلــي ،واألبرشــية ،والبلديــة ،والقريــة ،ومــا إ لــد) .وتوجــد احلكومــا احملليــة ج رافي ـا يف املواقــمل
احلضرية والريفية على د سوا .
 -10ومتلــد احلكومــا احملليــة بع ـ الصــل يا الــيت متنحهــا إياهــا التن ـريعا أو التوجيهــا
الصــادرة عــن احلكومــا األعلــى م ــتوى منهــا( .)1وتنــم هــاب الصــل يا  ،يف جوهرهــا ،تنظــيم
وت ــيري بع ـ الن ـ ون العامــة املتصــلة بالبيو ــة احملليــة وتق ــدة بع ـ الــدما العام ــة .وينب ــي داشم ـ ا
يليـ ننــا صــل يا احلكومــة احملليــة يف ســيا العلقــا بــا ال ــلنا احملليــة واحلكومــة املرازيــة
أو ال ــلنا ا قليمي ــة .وعل ــى العم ــو  ،غالبـ ـ ا م ــا تتحمـ ـ احلكوم ــا املرازي ــة يف ال ــدول الو دوي ــة
م ـ ـ ولية تن ــيا امل ــاان وبرجمته ــا وتنظيمه ــا ومتويله ــا ،وتن ــرً احلكوم ــا احمللي ــة عل ــى التنفي ــا
بــدرجا متفاوتــة مــن الســتقلل الــااا .أمــا يف الــنظم الياديــة ،ف البـ ا مــا تتمتــمل احلكومــا احملليــة
بقــدر أاــرب مــن الســتقلل الــااا فيمــا خيــو بـرام ال ــكن وسياســاته وعمليــا التنفيــا املتعلقــة بــه
(تقريـر املقــررة الاصــة املعنيــة بال ــكن اللشـ اعنصــر مــن عناصــر احلـ يف م ــتوى معينــي مناســج،
وب ــاحل يف عـ ــد التمييـ ــز يف هـ ــاا ال ـ ــيا  ،ل ــيلي فر ـ ــة ( .)A/HRC/28/62ومـ ــن ال ـ ــما اهلامـ ــة
للحكومــة احملليــة أ ــا متلــد ســلنة تنظيميــة ثانويــة وــد ادة ملمارســة و يفتهــا الــيت ينب ــي ،مــمل لــد ،أن
متتث للقانون.
ـنلحي احلكوم ــة احمللي ــة و احلك ــم
 -11ورغ ــم أن بعـ ـ البل ــدان ت ــتَد بص ــورة متبادل ــة مص ـ ك
الااا احمللـي  ،فدنـه ينب ـي التمييـز بـا هـاين املفهـوما ألن احلكومـة احملليـة تتَـا أشـكالا اتلفـة يف
اتل ــف البل ــدان .ول مت ــارم ايان ــا احلك ــم ال ــااا احملل ــي (مثـ ـ البل ــديا ) و ــدها ا دارة العام ــة
احمللي ــة ،ب ـ ميك ــن أن متارس ــها أيض ـا و ــدا ولي ــة تابع ــة دارة الدول ــة فالكيان ــا األو تانتَ ــج
مباشــراة مــن ال ــكان احملليــا ،وهــي تتمتــمل بدرجــة عاليــة مــن الســتقللية ،يف ــا تعم ـ الو ــدا
_________________

( )1يف الرباعي  ،تنك البلديا  ،وفقا للدستور ،جز ا من الياد ولي
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األخرية وايلةا لل ـلنا األعلـى م ـتوى الـيت تعـا مو فيهـا وتضـعهم للم ـا لة .وبنـا ا عليـه ،يقـو
احلكم الااا احمللي على مبدأ اللمرازية ،وتقو إدارة الدولة احمللية على مبدأ عد ال از.
 -12وميكن اعتبار درجة احلكم الااا اليت تتمتـمل اـا ال ـلنا احملليـة عنصـرا رشي ـي ا مـن عناصـر
الدميقراطيــة احلقيقيــة .ويف هــاا الصــدد ،تكت ــي اللمرازيــة علــى الصــعيد ال ياســي واملــا وا دارأ
أمهي ــة جوهري ــة ح ــفا الن ــابمل احملل ــي عل ــى الدميقراطي ــة و ق ــو ا ن ــان .وينب ــي أل ي ي ــج ع ــن
األ هــان أن الدميقراطيــة ل ميكــن أن تتحق ـ بــدون ا ـ ا قــو ا ن ــان وأن قــو ا ن ــان ل
ميكــن إعماهلــا دون يقي ـ الدميقراطيــة .ومــمل لــد ،ل ي ـ دأ احلكــم الــااا احمللــي تلقاشي ـ ا إ يقي ـ
الدميقراطيــة التنــاراية .ورغــم أن اللمرازيــة ت ــعى عموم ـ ا إ متكــا امل ـواطنا يف جمــال صــنمل الق ـرار
ومراقبــة ال ياســا  ،فــدن مــن الواجــج اتــا بعـ التــدابري وا جـرا ا املأمونــة مــن أجـ هتيوــة البيوــة
اللعمة جلع املناراة الدميقراطية ممكنة وفعالة.
 -13وينب ــي أل ينحصــر دور ال ــلنا احملليــة يف جمــرد تنفيــا قـرارا اتــا وسياســا اوحــع
دون التنــاور معهــا .ومــن نا يــة أخــرى ،ينب ــي أن يتقيــد الســتقلل احمللــي حبــدود معينــة يــنو عليهــا
القانون بوحوح ،وينب ي توفري آليا ملراقبـة مـدى منـروعية أننـنة ال ـلنا احملليـة .ومـن الضـرورأ
وح ــمل آلي ــا لض ـ ـوابا وم ـ ـواعين الدميقراطي ــة لزي ــادة ق ــدرة احلكوم ــة احمللي ــة يف جم ــال إعم ــال ق ــو
ا ن ــان .وم ــن امل ــر اجي أن ي ــتجيج امل ـ ـ ولون احلكومي ــون الاح ــعون مل ــا لة الن ــاخبا لنلب ــا
املواطنا أاثر من أولود الاين ل خيضعون للم ا لة(.)2
 -14ولضـمان فعاليـة احلكــم احمللـي وا عمـال املناســج حلقـو ا ن ـان علــى الصـعيد احمللـي ،مــن
امله ــم ت ــوفري إط ــار ق ــانوي ملش ــم للحكوم ــة احمللي ــة .وينب ــي أن ي ــنو الق ــانون بوح ــوح عل ــى التنظ ــيم
والص ـ ـ ــل يا والو ـ ـ ــاشف .وينب ـ ـ ــي أيضـ ـ ـ ـ ا أن ي ـ ـ ــدد التنـ ـ ـ ـريعا الوطني ـ ـ ــة بوح ـ ـ ــوح م ـ ـ ـ ـ وليا
وصل يا ال لنا احلكومية املرازية واحمللية يف إطار علقتها ببعضها البع .
ضـ ـ أن ياعـ ـ ً باحلكوم ــة احمللي ــة يف الدس ــتور ال ــوطد ويف الواق ــمل ،يم ــي الدس ــاتري يف
 -15ويف ا
عـدد مـن البلـدان يديــدا اسـتقللية احلكومـة احملليــة .وينب ـي التأايـد علــى أن احلمايـة الدسـتورية تــوفر
أارب حـمانة للسـتقرار .وثـاي أفضـ ـ يف هـاا الصـدد هـو إقـرار الربملـان لقـانون خـا باحلكومـة
احملليــة .وتوحــمل ،يف عــدد قلي ـ مــن البلــدان ،ح ــمانا قانونيــة فا ـا علــى اســتقرار الق ـوانا ال ــيت
تــنظم احلكومــة احملليــة .ففــي هن اريــا ،مــثلا ،ل ميكــن اعتمــاد أو تعــدي القــانون الــا بال ــلنا
احمللي ــة إل بأغلبي ــة ثلث ـ كـي أعض ــا الربمل ــان احلاحـ ـرين .ويننبـ ـ الن ــي نف ــه عل ــى أأ تنـ ـريمل مقي ــد
للحقو املرتبنة باحلكم الااا احمللي.
_________________

()2
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 -16واجل ــدير بال ــاار أن م ــن املت ــوخى ص ـرا ةا يف ع ــدد م ــن البل ــدان أن تك ــون مب ــادئ التف ــوي
واللمرازيــة وامل ــا لة مــن أهــم مبــادئ احلكومــة احملليــة .وع ـلواة علــى لــد ،تــنو الق ـوانا املتعلقــة
بك ـ مبــدأ مــن هــاب املبــادئ علــى ـ ال ــلنا احملليــة يف اللجــو إ ســب النتصــاً القضــاشية
لضمان ا ا هاب املبادئ.

ثالثا -الززدوا والحكومززات المحليززةت الوا رززات المش ز رنة والم كاملززة م ز أ ز
اح رام حقوق اإلنسان وحماي ها وإعمالها
 -17الدول ـ ــة وج ـ ــج الق ـ ــانون ال ـ ــدو اي ـ ــا عن وا ـ ـ عد ،ب ـ ـ ـ النظ ـ ــر ع ـ ــن طبيعته ـ ــا الو دوي ـ ــة أو
الياديــة ،وعــن تق ــيمها ا دارأ الــداخلي .ويف هــاا الصــدد ،فــدن الدولــة ،اكـ  ،دون سـواها هــي
الــيت تتقيــد باللتزامــا الناشــوة عــن املعاهــدا الدوليــة الــيت تعــد طرف ـا فيهــا .ولــالد تلتــز الدولــة،
عنــدما تص ــبي طرف ـا يف معاه ــدة مــن املعاه ــدا الدوليــة حلق ــو ا ن ــان ،ب ــا ا قــو ا ن ــان
ومحايتهــا وإعماهلــا .وبوجــه أاثــر يديــدا ،فــدن الــدول و ــدها هــي اجلهــة امللزمــة بتقــدة التقــارير امــا
تقتض ــيه اـ ـ ن م ــن املعاه ــدا العاملي ــة وا قليمي ــة حلق ــو ا ن ــان ،وه ــي و ــدها معرحـ ـةع للن ــكاوى
املقدمة من األفراد أو الدول وجج هاب املعاهدا  .وعـلواة علـى لـد ،فـدن الدولـة الـيت متثاـ أمـا
آلية دولية للنكاوى املتعلقة حبقـو ا ن ـان ل ميكنهـا أن تـدافمل عـن نف ـها مدعيـةا أن سـلنةا وليـةا
هي اجلهة امل ولة عن ارتكاب النتهاك املزعو .
 -18وينب ــي التأايــد أيض ـ ا علــى أن الدولــة ،وجــج القــانون الــدو العــا  ،وإ متثلهــا احلكومــة
املرازيــة ،م ـ ولةع عــن فيــمل األفعــال الصــادرة عــن فيــمل أجهزهتــا ووالشهــا( .)3وبا حــافة إ لــد،
هنــاك العديــد مــن املبــادئ املننبقــة ،وفقـ ا للقــانون الــدو العــريف ،عنــدما يتعلـ األمــر ـ ولية الدولــة
أي ـ ـ ا اـ ــان تنظيمهـ ــا الـ ــداخلي .أولا ،ل يـ ــنظم القـ ــانون الـ ــدو عموم ـ ـ ا هيك ـ ـ الدولـ ــة ،ول و ـ ــاشف
أجهزهت ــا ،ول ــآل جم ــرد يدي ــد مكوناهت ــا .ويق ــمل ح ــمن الختص ــا ال ــيادأ للدول ــة أن البـ ـ يف
طريق ــة هيكل ــة إدارهت ــا ويف الو ــاشف امل ـ ــندة إ كومته ــا املرازي ــة و/أو احمللي ــة .ولك ــن ،رغـ ــم أن
الدولة تظـ ـرةا يف يديـد هيكلهـا الـداخلي وو اشفهـا مـن خـلل قوانينهـا وممارسـاهتا( ،)4فـدن سـلوك
م س ــاهتا وتق ــيماهتا ا داريــة الــيت تـ دأ و ــاشف ومتــارم صــل يا عامــة يان ــج إ الدولــة ــآل
لــو اان ـ تلــد امل س ــا  ،يف نظــر القــانون احمللــي ،تتمتــمل بالســتقلل الــااا و/أو اان ـ م ــتقلة
عن احلكومة التنفياية املرازية.
_________________

( )3يف هــاا الصــدد ،ميك ــن ا شــارة ،ــج مقتضــى احلــال ،إ املــادة  50مــن العه ــد الــدو الــا بــاحلقو املدنيــة
وال ياسية ،اليت تنو على أن أ كا العهد تننب على فيمل الو دا الـيت تتنـك منهـا الـدول الياديـة دون أأ
قيود أو استثنا ا .
( )4مناريمل املواد املتعلقة ولية الدول عـن األفعـال غـري املنـروعة دوليـ ا اعتمـدهتا جلنـة القـانون الـدو يف دورهتـا الثالثـة
والم ــا ( ،)2001الوث ــاش الر ي ــة للجمعي ــة العام ــة ،ال ــدورة ال ادس ــة والم ــون ،امللح ـ رق ــم ،)A/56/10( 10
الفقرة  2من املادة .4
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 -19ومـن امل ـلام بــه ،وفقـا للقــانون الــدو العـريف ،أن ســلوك أأ جهــاع مــن أجهــزة الدولــة يعتــرب
فعـلا صـادرا عـن تلـد الدولــة وجـج القـانون الـدو  ،سـوا أاــان اجلهـاع ميـارم و ـاشف تنـريعية أ
تنفياي ــة أ قض ــاشية أ أي ــة و ــاشف أخ ــرى ،وأي ـا ا ــان املرا ــز ال ــاأ ين ـ له يف تنظ ــيم الدول ــة ،وس ـوا
أاان صفته أنه جهاع مـن أجهـزة احلكومـة املرازيـة أ جهـاع مـن أجهـزة و ـدة إقليميـة مـن و ـدا
الدول ــة ( .)5وش ــدد اللجن ــة املعني ــة ب ــاحلقو القتص ــادية والجتماعي ــة والثقافي ــة ،يف تعليقه ــا الع ــا
رقــم  ،16علــى أن انتهــاك احلقــو الـواردة يف العهــد ميكــن أن يقــمل مــن خــلل أفعــال مباشــرة للــدول
األط ـراً أو مــن خــلل ا جــا عــن العم ـ أو إغفالــه ،أو مــن خــلل م س ــاهتا أو واالهتــا علــى
امل تويا الـوطد واحمللـي ( .)6وجتـدر ا شـارة إ أن سـلوك بعـ امل س ـا الـيت متـارم صـل يا
عامــة يا ــند إ الدولــة وإن اان ـ تلــد امل س ــا يف نظــر القــانون الــداخلي تتمتــمل بــاحلكم الــااا
والستقللية عن احلكومة التنفياية(.)7
 -20وتا ند إ الدولة األفعال غري القانونيـة الصـادرة عـن أأ سـلنة عامـة ،ـا يف لـد احلكومـة
احمللي ــة ،وإن متثالـ ـ تل ــد األفع ــال يف جت ــاوع حل ــدود ال ــلنة أو االف ــة للقـ ـوانا والتعليم ــا احمللي ــة.
وينبث ـ هــاا مباشــرة مــن املبــدأ ال ـوارد يف املــادة  27مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون املعاهــدا  ،الــيت تــنو
على أن الدولة النرً ل جيوع أن يت بأ كا قانو ا الداخلي لتربير عد تنفياها للمعاهدة .
 -21وتقـمل علــى عــات احلكومــة املرازيــة ،يف املقــا األول ،م ـ ولية تعزيــز ومحايــة قــو ا ن ــان،
بينمــا تـ دأ احلكومــة احملليــة دورا تكميليـا .وجيــوع للدولــة بعــد التصــدي علــى معاهــدة مــن املعاهــدا
الدوليــة حلقــو ا ن ــان ،أن تفــوت تنفيــا تلــد املعاهــدة إ م ــتويا كوميــة أد  ،ــا يف لــد
ال ــلنا احمللي ــة .ويف ه ــاا الص ــدد ،ق ــد يت ــا احلكوم ــة املرازي ــة إ ات ــا الت ــدابري اللعم ــة عل ــى
الص ــعيد احملل ــي ،ل س ــيما لوح ــمل ا ج ـرا ا والض ـوابا الكفيل ــة بض ــمان تنفي ــا التزام ــا الدول ــة يف
جمــال قــو ا ن ــان .وال ــلنا احملليــة ملزمــة ،يف إطــار اختصاصــاهتا احملليــة ،بالمتثــال للواجبــا
الناشـوة عــن اللتزامــا الدوليــة للدولــة يف جمــال قــو ا ن ــان .وهــي بالفعـ اجلهــا امل ـ ولة عــن
التنبيـ ـ العمل ــي للسـ ـ اتيجيا وال ياس ــا الوطني ــة حلق ــو ا ن ــان .ول ــالد ينب ــي أن ين ــارك
ممثلــو ال ــلنا احملليــة يف صــياغة تلــد ال ياســا  .ففــي الــدول الــيت تأخــا باللمرازيــة ،ميكــن أن
تضــنلمل احلكومــة احملليــة بــدور أاثــر اســتباقيةا واســتقلليةا فيمــا يتعلـ حبمايــة وتعزيــز قــو ا ن ــان.
وميك ــن أن يك ــون للتع ــاون امل س ــي ب ــا احلكوم ــا املرازي ــة واحمللي ــة يف جم ــال ق ــو ا ن ــان أث ـ عـر
إجيايب على م توى تنفيا اللتزاما الدولية للدولة يف جمال قو ا ن ان.
ع
_________________

( )5املرجمل نف ه ،الفص الرابمل  -ها .1-
( )6التعلي ـ العــا رقــم  ،)2005(16امل ــاواة بــا الرج ـ وامل ـرأة يف ـ التمتــمل الميــمل احلقــو القتصــادية والجتماعيــة
والثقافيــة (املــادة  3مــن العهــد الــدو الــا بــاحلقو القتصــادية والجتماعيــة والثقافيــة) ،الفقــرة  ،42متــاح علــى
الرابا التا مل .http://www.refworld.org/docid/43f3067ae.html
( )7التعليقا على مناريمل املواد املتعلقة ـ ولية الـدول عـن األفعـال غـري املنـروعة دوليـ ا (انظـر احلاشـية  4أعـلب ،الفصـ الرابـمل
 ها  ،)2-الصفحة  ،82متا ة على الرابا التا مل .http://www.eydner.org/dokumente/darsiwa_comm_e.pdfGE.15-13369
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 -22وإ ا أراد ال ـ ــلنا احملليـ ــة أن تفـ ــي ـ ـ ولياهتا يف جمـ ــال قـ ــو ا ن ـ ــان ،فينب ـ ــي أن
يكــون لــديها مــا يلــز مــن صــل يا وم ـوارد ماليــة .ويتنلــج ا عمــال املناســج حلقــو ا ن ــان،
ول سيما احلقو القتصادية والجتماعية والثقافيـة ،مـن ال ـلنا احملليـة تـوفري مـوارد ماليـة ،وهـو مـا
ل ميكــن يقيقــه يف ا ـ مكــان وينب ــي مراعــاة لــد علــى الصــعيدين الــوطد والــدو  .امــا ينب ــي
التنــديد خصوص ـا علــى أن الصــل يا املَولــة إ ال ــلنا احملليــة ،أي ـا اان ـ  ،لــن تكــون فعالــة
إ ا مل تتوافر املوارد املالية ملمارستها.
 -23وأبـ ــرع هيوـ ــا األمـ ــم املتحـ ــدة ملعاهـ ــدا قـ ــو ا ن ـ ــان يف مناسـ ــبا عديـ ــدة مبـ ــدأ
امل ـ ـ ولية املن ـ ـ اة الـ ــيت تتحملهـ ــا اتلـ ــف امل ـ ــتويا احلكوميـ ــة مـ ــن أج ـ ـ محايـ ــة وتعزيـ ــز قـ ــو
ا ن ــان .فقــد أشــار اللجنــة املعنيــة بــاحلقو القتصــادية والجتماعيــة والثقافيــة ،يف تعليقهــا العــا
رقـ ــم ( 4احل ـ ـ يف ال ـ ــكن امللش ـ ــم) ،إ أن ال ـ ــدول األط ـ ـراً يف العه ـ ــد الـ ــدو ال ـ ــا ب ـ ــاحلقو
القتص ــادية والجتماعي ــة والثقافي ــة ينب ــي أن تتَ ــا النـ ـوا ال ــيت تض ــمن التن ــي ب ــا ال ــوعارا
وال لنا ا قليمية واحملليـة ب يـة التوفيـ بـا ال ياسـا ا الصـلة (يف جمـال القتصـاد والزراعـة
والبيوة والناقة وما إ لد) واللتزاما املنصو عليها يف املادة  11من العهد (.)8

رابع ا -ور الحكومة المحلية في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان
 -24تقتضــي تنـريعا عــدد مــن الــدول  -يف بعـ احلــال  ،وعلــى الصــعيد الدســتورأ  -مــن
احلكومـ ــة احملليـ ــة ص ـ ـرا ةا أن ي ـ ـ قـ ــو ا ن ـ ــان (مـ ــثلا ،أس ـ ـ اليا ،وسـ ــلوفينيا ،واـ ــو ديف ـ ـوار،
وامل ــرب) .ويف بع ـ الــدول األخ ــرى ،يننب ـ الن ــره الدســتورأ لك ـ ن منهــا عل ــى فيــمل ال ــلنا
العامــة (مــثلا ،أ ربيجــان ،وإســبانيا ،وأملانيــا ،والبوســنة واهلرســد ،وتوغــو ،وجنــوب ال ــودان ،واينيــا،
وليتوانيـ ــا ،وماليزيـ ــا ،والنم ـ ــا) .ويف لك ـ ــمربد ،يتعـ ــا علـ ــى البلـ ــديا أن متـ ــارم صـ ــل ياهتا وفق ـ ـ ا
للقــانون ،وهــاا يعــد أ ــا ملزمــة بــا ا قــو ا ن ــان الــيت يكفلهــا القــانون .ويف بع ـ البلــدان،
يقصــر القــانون واجــج احلكومــا احملليــة يف مراعــاة قــو ا ن ــان علــى قــو أو مبــادئ بعينهــا.
ا
فعلــى ســبي املثــال ،يــنو قــانون احلكــم الــااا احمللــي يف ص ـربيا علــى أن مــن واجــج البلــديا أن
تكفـ تعزيــز ومحايــة قــو األقليـا القوميــة واجملموعــا ا ثنيــة .ويف سـلوفينيا ،يقتضــي القــانون مــن
إدارا البلــديا أن يــر علــى تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلن ــاي .ويف أيرلنــدا ،ل تــنو التن ـريعا
املتعلقــة باحلكومــة احملليــة يديــدا علــى تعزيــز ومحايــة قــو ا ن ــان ،ولكــن ال ــلنا احملليــة ملزمــة،
يف إطـار أدا و اشفهـا ،راعــاة احلاجـة إ تعزيــز النـدما الجتمـاعي .وباملثـ  ،ل تنـري التنـريعا
املتعلق ــة باحلكوم ــا احمللي ــة يف اهلن ــد إ محاي ــة قـ ـو ا ن ــان يدي ــدا باعتباره ــا م ــن امل ـ ـ وليا
_________________

( )8التعليـ العــا رقــم 4مل احلـ يف ال ــكن امللشــم (املــادة  )1(11مــن العهــد) ،الفقــرة  ،12الــاأ اعتمدتــه اللجنــة املعنيــة
بــاحلقو القتصــادية والجتماعيــة والثقافيــة يف دورهتــا ال ادســة املعقــودة يف  13اــانون األول/دي ــمرب  ،1991وهــو
متاح على الرابا التا مل .http://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html
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امل ــندة إليه ــا بي ــد أن و ــاشف البل ــديا املق ــررة دس ــتوريا تـ ـرتبا ارتباطـ ـا مباشـ ـرا حبق ــو ا ن ــان
األساســية ،مث ـ تنفيــا املبــادرا الراميــة إ ا دمــا الــدميقراطي وتــدابري الرعايــة الجتماعيــة ونظــا
العدالة احمللي.
 -25ويبــدو أن اعتمــاد نــو ق ــانوي ص ـريي يكــون مل لزم ـ ا للحكوم ــة احملليــة بتعزيــز ومحايــة ق ــو
ا ن ــان هــو ـ أفض ـ  .و لــد مــا جيع ـ ال ــلنا احملليــة علــى وعــي ـ ولياهتا يف جمــال قــو
ا ن ــان ،إ ت ــدرك أن أأ إخ ــلل ا ــاب امل ـ ـ وليا سي ــتتبمل م ـ ـ وليتها وج ــج الق ــانون ال ــوطد
فضـلا عــن م ـ ولية الدولــة اك ـ علــى الصــعيد الــدو  .وبا حــافة إ لــد ،يفــرت الــنو املــااور
التزام ا واحح ا على ال ـلنا احملليـة بتنبيـ ـ قـاشم علـى قـو ا ن ـان لتقـدة الـدما العامـة
يف إطــار اختصاصــاهتا احملــددة .ولع ـ لــد يف ايــة املنــاً ينــجمل أصــحاب احلقــو علــى منالبــة
ال لنا احمللية حبقوقهم.
 -26وتعــرً ال ــلنا احملليــة معرف ـةا جيــد اة ال تياجــا اليوميــة للم ـواطنا وهــي تتعام ـ يومي ـا
مـمل قضـايا قـو ا ن ـان .وبالتـا  ،توجـد صـلة جليـة وقويـة بـا قـو ا ن ـان واحلكومـة احملليــة.
فال ــلنا احملليــة ،عنــد أدا و اشفهــا ،تتَــا الق ـرارا املتعلقــة خاص ـةا بــالتعليم وال ــكن والصــحة
والبيوــة والقــانون والنظــا  ،وهــي جمــال ت ـرتبا ارتباط ـا مباش ـرا بدعمــال قــو ا ن ــان وقــد تعــزع أو
تضعف إمكانـا ال ـكان يف التمتـمل حبقـوقهم ا ن ـانية .وعـلواة علـى لـد ،تواجـه احلكومـة احملليـة
داشمـا خنــر املمارســا التمييزيــة حــد مــن ياتصــور أ ــم غربــا عــن اجملتمــمل احمللــي ،مثـ املهــاجرين أو
األقليــا ا ثنيــة .ففــي جمــال ال ــكن مــثلا ،غالب ـا مــا تكــون التضــحية ــن ل مــأوى هلــم وتعرحــهم
للوصــم والتمييــز أاثــر تفنــيا علــى الصــعيد احمللــي .ومــن الضــرورأ إدمــا البعــد املتمث ـ يف قــو
ا ن ــان يف في ــمل مب ــادرا احلكوم ــة احمللي ــة للتص ــدأ هل ــاب النتهاا ــا  .وم ــن الص ــعج فع ـ ـلا أن
يتصــور املــر الــة إعمــال قــو ا ن ــان إ ا مل يكــن هنــاك وجــود ل ــلنا وليــة تقــد الــدما
اللعمــة .فــاملو فون احملليــون يتحملــون م ـ ولية طاشفــة واســعة مــن قضــايا قــو ا ن ــان يف عملهــم
اليـ ــومي .ومـ ــمل لـ ــد ،نـ ــادرا مـ ــا يكـ ــون هـ ــاا العم ـ ـ يف نظـ ــر ال ـ ــلنا واجلمهـ ــور إعمـ ــالا حلقـ ــو
ا ن ــان .ول ــالد تظ ـ ق ــو ا ن ــان ،ادط ــار مرجع ــي أو يليل ــي ،بعي ــد اة يف معظ ــم ال ياس ــا
واملمارسـا علـى الصـعيد احمللـي ،رغـم أ ـا قــد تكـون بالفعـ قوقـا إن ـانية يف املمارسـة العمليــة(.)9
ويف ه ــاا الص ــدد ،ينب ــي أل ي ي ــج ع ــن األ ه ــان أن األث ــر احلقيق ــي حلق ــو ا ن ــان يظه ــر عل ــى
الصعيد احمللي.
_________________

) (9انظـر املرجـمل التـا

مل Congress of Local and Regional Authorities (Council of Europe), Strasbourg, 25–27 March

2014, 26th session, CG(26)5FINAL, “Best practices of implementation of human rights at local and regional
level in member states of the Council of Europe and other countries” (Rapporteur: O. Molin), Resolution 365

 (2014), Explanatory Memorandum, paras. 8, 14مت ـ ـ ـ ــاح عل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـرابا الت ـ ـ ـ ــا مل
.texts/RESOLUTIONS_en.asp?mytabsmenu=6
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http://www.coe.int/t/congress/
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 -27وتض ــمل واجب ــا احلكوم ــة احمللي ــة يف جم ــال ق ــو ا ن ــان للتص ــنيف التقلي ــدأ الثلث ــي
أأ واجــج ال ـ ا  ،وواجــج احلمايــة،
الــاأ تضــمل لــه التزامــا الــدول يف جمــال قــو ا ن ــان ،ك
وواجج ا عمال .فواجج ال ـ ا يعـد أن امل ـ ولا احملليـا ملزمـون بعـد انتهـاك قـو ا ن ـان
مــن خــلل إج ـرا اهتم .وهــو يقتضــي مــن احلكومــة احملليــة أل تتــدخ يف م ــألة متتــمل فيــمل مــن هــم
خاحــعون لوليتهــا بــاحلقو واحلريــا  .وفيمــا يتعل ـ حبريــة الــدين مــثلا ،ل جيــوع للحكومــة احملليــة أن
متنــمل النواشــف الدينيــة ،إل يف ــدود القي ـود امل ــموح اــا ،مــن اســتعمال ال ــا ا العامــة أو مبــاي
البلدي ــة لتنظ ــيم ال تف ــال الديني ــة .وفيم ــا يتعل ـ ب ــاحل يف الص ــحة ،ل جي ــوع للحكوم ــة احمللي ــة أن
ي ــر جمتمع ــا ولي ــة أو فاع ــا بعينه ــا م ــن الس ــتفادة م ــن مراف ـ الرعاي ــة الص ــحية .وأم ــا واج ــج
احلمايــة ،فيقتضــي مــن الــدول أن تضــمن عــد انتهــاك أط ـراً ثالثــة حلقــو األف ـراد و ريــاهتم .فمــن
واجــج ال ــلنا احملليــة ،علــى ســبي املثــال ،أن تتَــا إجـرا ا تكفـ عــد منــمل أأ اــان األطفــال
مــن اللتحــا باملــدارم .ومــن املمكــن أن ي ــتلز واجــج احلمايــة هتيوــة بيوــا ض ـرية تكــون أاثــر
أمنـا ومــن شـأ ا أن يــد مـن خنــر العنـف املمــارم مـثلا حــد املـرأة .وأمــا واجـج ا عمــال ،فيعــد أن
احلكومــة احملليــة ملزمــة باتــا إجـرا ا إجيابيــة لتي ــري التمتــمل بــاحلقو واحلريــا  .فال ـلنا احملليــة،
علــى ســبي املثــال ،جمــربة علــى إعمــال احلـ يف التعلــيم مــن خــلل احلفــا علــى نظــا تعليمــي جيــد.
وامتث ــالا لواج ــج إعم ــال ـ األف ـراد يف ع ــد التع ــرت للتميي ــز ،ميك ــن إنن ــا آلي ــا ولي ــة حلق ــو
ا ن ان من قبي مكاتج أمنا املظامل أو الواال املتَصصة يف مكافحة التمييز.
 -28وينب ــي لل ــلنا احمللي ــة أيضـ ـ ا أن تن ــجمل في ــمل م ــن خيض ــمل لوليته ــا عل ــى فه ــم وا ـ ـ ا
قــو ا ن ــان بفض ـ التعلــيم والتــدريج .وينب ــي ،بالصــو  ،أن تقــد ال ــلنا احملليــة ملمثليهــا
املنتَب ــا ومو فيه ــا ا داري ــا دورا تدريبي ــة يف جم ــال ق ــو ا ن ــان عل ــى أس ــام من ــتظم ،وأن
تعمم على املواطنا املعلوما ا الصلة حبقـوقهم .وميكـن أن ت ـاعد ال ـلنا احملليـة مـن خـلل
تعزيز قو ا ن ان على بنا ثقافة حلقو ا ن ان يف اجملتممل احمللي.
 -29وينب ــي أن ت ــو
واحملرومــة ،مث ـ األشــَا
اجلن ــي ،واألطفــال ،وامل
احمللي ـ ــة إ ه ـ ــاب الفو ـ ــا
العملية(.)10

ال ــلنا احمللي ــة اهتمامـ ـا خاص ـا لتعزي ــز ومحاي ــة ق ــو الفو ــا الض ــعيفة
وأ ا عاقــة ،واألقليــا ا ثنيــة ،واجملتمعــا األصــلية ،وحــحايا التمييــز
ــنا .ويف ه ــاا الصــدد ،تصــبي نوعيــة ال ــدما الــيت تقــدمها احلكوم ــا
وك ـ ـا مل ـ ــدى ا ـ ـ ا احلكوم ـ ــا احمللي ـ ــة حلق ـ ــو ا ن ـ ــان يف املمارس ـ ــة

 -30ويف عــدد مــن البلــدان ،تابــال جهــود مــن أجـ إدمــا قــو ا ن ــان يف أننــنة ال ــلنا
احمللي ــة .وبن ــا ا علي ــه ،اش ــرى يف ات ــا ت ــدابري لتعزي ــز ا دارة التن ــاراية ،وإجـ ـرا مراجع ــا للح ــابا
وتقييمــا لرثــر قاشمــة علــى قــو ا ن ــان ،وإعــادة يديــد الن ـواغ احملليــة باعتبارهــا مــن قض ـايا
قـ ــو ا ن ـ ــان ،ووحـ ــمل إج ـ ـرا ا للتحق ـ ـ مـ ــن تواف ـ ـ ال ياسـ ــا والل ـ ـواشي احملليـ ــة مـ ــمل قـ ــو
_________________

( )10املرجمل نف ه.
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ا ن ان ،وتقـدة تقـارير عـن المتثـال ملعاهـدا قـو ا ن ـان علـى الصـعيد احمللـي ،وتقـدة بـرام
التــدريج املنــتظم يف جمــال قــو ا ن ــان لي ــتفيد منهــا املو فــون املــدنيون احملليــون ،وعيــادة وعــي
اجلمهــور حبقــو ا ن ــان ،ومــا إ لــد .وميكــن اعتبــار صــياغة ميثــا ولــي حلقــو ا ن ــان (أو
قــانون حلقــو ا ن ــان)( )11حيــدد امل ـ وليا الاصــة الــيت تتحملهــا احلكومــة احملليــة يف جمــال قــو
ا ن ـان خنــواة هامـةا أخــرى ءـو إحــفا النــابمل احمللــي علــى قـو ا ن ــان .ومــن امل ــتحج جــدا،
يف هاا ال يا  ،أن يكون لل ـلنا احملليـة مكاتـج خاصـة حبقـو ا ن ـان تكـون مـزود اة ـا يكفـي
م ـ ــن املـ ـ ـوارد البنـ ـ ـرية واملالي ـ ــة وق ـ ــادراة متامـ ـ ـا عل ـ ــى الح ـ ــنلى بقض ـ ــايا ق ـ ــو ا ن ـ ــان يف إط ـ ــار
الصل يا احمللية املمنو ة لك ن منها.

خامسا -ال حززديات الكرززر ال ززي توا ههززا الحكومززات المحليززة فززي مجززاا حمايززة
وتعزيز حقوق اإلنسان
 -31هنــاك يــديا اــربى تواجههــا احلكومــا احملليــة يف جمــال محايــة وتعزيــز قــو ا ن ــان مــن
سياس ــية واقتص ــادية وإداري ــة .وأا ــرب يـ ـ ند تواجه ــه احلكوم ــا احمللي ــة ه ــو انع ــدا ا رادة ال ياس ــية،
خاص ـةا يف البلــدان ا ال ـندظم غــري الدميقراطيــة أو الــدميقراطيا املبتدشــة .وتتفــاقم هــاب التح ــديا
ج ـرا النزاع ــا والت ــوترا ال ياس ــية يف البل ــد .وتع ــاي احلكوم ــا احمللي ــة يف ه ــاب ال ــدول م ــن ع ــد
اسـتقلليتها وعـد وجـود ر يـة/تنيا و/أو التـزا علـى املـدى النويـ  .وقـد توجـد يف بعـ احلـال
توترا وصراعا علـى ال ـلنة بـا احلكومـا املرازيـة واحملليـة ،ول سـيما يف ـال النـزاى أو عـد
الســتقرار .وعــلواة علــى لــد ،قــد يكــون مــن الصــعج علــى الــدول ا اهليك ـ املراــزأ أن تبــال
جهدا سياسيا ابريا يف جمال قو ا ن ـان علـى الصـعيد احمللـي .وحيـول انعـدا السـتقللية واحلكـم
ال ــااا دون امل ــا لة ويكبـ ـ الن ــعور ـ ـ ولية إعم ــال ق ــو ا ن ــان .وق ــد تع ــو ال ياس ــا
املرازيــة وتــدابري التكيــف اهليكلــي ،يف أغلــج األ يــان مراعــاة قــو ا ن ــان يف إطــار احلكومــا
احمللية.
 -32ويكمــن التحــدأ الثــاي الــاأ يصــد احلكومــا احملليــة عــن إعمــال وتعزيــز قــو ا ن ــان
يف نق ــو الق ــدرا و/أو امل ـ ـوارد امل س ــية ،إم ــا ب ــبج انع ــدا ا رادة ال ياس ــية الكفيل ــة بتمك ــا
احلكومــا احملليــة ،أو ب ــبج احلالــة القتصــادية الصــعبة يف البلــد .وي اــد تقريــر املقــررة الاصــة املعنيـة
بال ــكن اللش ـ اعنصــر مــن عناصــر احل ـ يف م ــتوى معينــي مناســج وبــاحل يف عــد التمييــز يف
ه ــاا ال ـ ــيا  ،لـ ــيلي فر ـ ــة ،عـ ــن أدوار احلكومـ ــة علـ ــى امل ـ ــتوى احمللـ ــي وامل ـ ــتويا دون الوطنيـ ــة
األخــرى ،الســتنتا القاش ـ إن اللمرازيــة ل تصــج داشم ـ ا يف صــاا إعمــال احل ـ يف ال ــكن اللش ـ
_________________

( )11ميكــن ا شــارة يديــدا إ قـوانا قــو ا ن ــان الــيت اعتامــد يف العديــد مــن املــدن يف الوليــا املتحــدة األمريكيــة
أل ـا مـن األمثلـة اجليـدة علـى إدمـا قـو ا ن ـان يف ال ياسـا والتـدابري احملليـة ،بـد ا مـن القـانون الـاأ اعتمدتـه
اللجنة املعنية بالقضا على التمييز حد املرأة يف سان فران ي كو.
GE.15-13369

11/24

A/HRC/30/49

( ،A/HRC/28/62الفقـ ــرة  .)71ورغـ ــم أن اللمرازيـ ــة قـ ــد ت ـ ـ دأ إ الدميقراطيـ ــة التنـ ــاراية وإش ـ ـراك
امل ـ ـواطنا والنـ ــفافية وامل ـ ــا لة ،فـ ــدن هـ ــاب ال ـ ــما ا جيابيـ ــة تظ ـ ـ مرهون ـ ـةا بوجـ ــود آليـ ــا وإرادة
سياســية لتحقيـ نظــا كــم دميقراطــي .ويقــوت عــد تـوافر املـوارد وامليزانيــا اللعمــة لتمويـ تنفيــا
املنــاريمل والــدما علــى الصــعيد احمللــي قــدرة احلكومــا احملليــة وينــتقو مــن شــرعيتها يف اجملتمعــا
احمللية.
 -33ويتمثـ ـ التح ــدأ الثال ــث يف قل ــة التن ــي ب ــا احلكوم ــا املرازي ــة واحمللي ــة .وم ــن املن ــاا
املنرو ــة أيضـ ـ ا من ــكلة القـ ـوانا املتعلق ــة بتقاس ــم الختصاص ــا ب ــا احلكوم ــة املرازي ــة واحلكوم ــة
احمللي ــة ،املت ــمة بالتعقي ــد وال م ــوت واستعص ــا الوص ــول إليه ــا .والتق ــيم الواح ــي لل ــلنا ب ــا
ه م ــب ع عمــال قــو
ه م ــب ع ق ـرار امل ــا لة ،وهــو بالتــا شــر ع
اتلــف م ــتويا احلكومــة شــر ع
ا ن ــان .وجيــج أن يصــبي مــن البــديهي أن ا ـ ســلنة أاســند إليهــا صــل يا عام ـة هــي ســلنة
ملزمـ ـ ــة بـ ـ ــا ا قـ ـ ــو ا ن ـ ـ ــان ومحايتهـ ـ ــا وإعماهلـ ـ ــا .وتا ف ـ ـ ـ غالب ا/أ يان ـ ـ ـ ا الصـ ـ ــلة بـ ـ ــا ممارسـ ـ ــة
الصل يا العامة ومراعاة قو ا ن ان على الصعيد احمللي.
 -34ومثــة ي ـ ند آخــر يتمث ـ يف انعــدا املعلومــا املتعلقــة بالنــروه النافــة عــن قــو ا ن ــان
عل ـ ــى الص ـ ــعيد احمللـ ـ ـي .فكـ ـ ـ ش ـ ــَو م ـ ـ ـ ول يف احلكوم ـ ــة احمللي ـ ــة جي ـ ــج أن يك ـ ــون عل ـ ــى وع ـ ــي
باللتزامـا الــيت تفرحـها عليــه قــو ا ن ـان .ولكــن هــاا الـوعي ل يقــو غالبـا علـى أسـ معرفيــة
متينــة بنــأن مضــمون وننــا قــو ا ن ــان .وانتيجــة لــالد ،تعجــز العديــد مــن احلكومــا احملليــة
عل ــى فه ــم ق ــو ا ن ــان وإدماجه ـ ـا يف ال ياس ــا احمللي ــة واملمارس ــة العملي ــة .وين ــوب انع ــدا
النفافية اجلهود املباولة من أج التن ي يف جمال قو ا ن ان(.)12
 -35وأم ــا التح ــدأ ال ــام ال ــاأ تواجه ــه احلكوم ــا احمللي ــة فيتمث ـ يف ع ــد الع ـ اً ب ــدور
اجملتم ــمل امل ــدي وإس ــهاماته .وع ــادةا م ــا يق ـ ن ه ــاا األم ــر بع ــد فه ــم ق ــو ا ن ــان عل ــى م ــتوى
احلكومة احمللية .وحيد عد العـ اً بـاجملتممل املـدي والتعـاون معـه مـن اجلهـود الـيت تبـاهلا احلكومـا
احمللية من أج الوصول إ اجملتمعا احمللية املهمنة.
 -36ومــن التحــديا األخــرى الــيت تواجههــا احلكومــة احملليــة عــد إدرا التزامــا بنــأن قــو
ا ن ــان يف أولويــا اجلهــا املاءــة وواــال التنميــة الدوليــة يف ســيا اللمرازيــة .ففــي إندوني ــيا،
مـثلا ،روجـ واــال للمرازيـة ،منهــا صــندو النقـد الــدو والبنــد الـدو ومصــرً التنميــة امســيوأ
وبرنام األمم املتحدة ا مناشي وواال ماءة أخرى ،بينما جتاهل قو ا ن ان(.)13
_________________

( )12معهد قو ا ن ان ،الية احلقو الامعة اولومبيا.
( )13انظ ـ ـ ـ ـ ــر املرج ـ ـ ـ ـ ــمل الت ـ ـ ـ ـ ــا مل Christopher Silver, “Do the donors have it right? Decentralization and changing local
governance in Indonesia”, in Globalization and Urban Development, Harry W. Richardson and Chang-Hee

) Christine Bae, eds. (Berlin, Springer, 2005القتبام وارد يف تقرير املقررة الاصة املعنية بال كن اللش  ،الفقرة .25
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يا ي ا -آليات حقوق اإلنسان على ال عيد المحلي
 -37تتنلــج محايــة قــو ا ن ــان اعتمــاد آليــا م ــتقلة حلقــو ا ن ــان .وميكــن أن تتَــا
هاب امليا أشـكالا شـآل يف اتلـف اجملتمعـا احملليـة ،وهنـاك أمثلـة عديـدة ميكـن واااهتـا عمـال
ق ـ ــو ا ن ـ ــان عل ـ ــى الص ـ ــعيد احمللـ ـ ـي ،مثـ ـ ـ مكات ـ ــج أمن ـ ــا املظ ـ ــامل ،وجم ـ ــال تلق ـ ــي ش ـ ــكاوى
امل تهلكا ،وجمال تنـَيو إصـابا املرحـى ،وواـال مكافحـة التمييـز ،ومـا إ لـد .وميكـن
أن تتنــوى اختصاصــا هــاب امليــا تنوعـ ا شــديدا ،ولكــن جيــج اعتبارهــا وســيلة مــن الوســاش اهلامــة
لض ــمان ق ــو ا ن ــان ومعاجل ــة ش ــكاوى املـ ـواطنا يف ال ــدواشر البتداشي ــة .واأله ــم م ــن ل ــد أن
إننــا آليــة وليــة حلقــو ا ن ــان يـاـربع دور ال ــلنا احملليــة يف جمــال محايــة قــو ا ن ــان .وإ ا
أريــد هلــاب ال ــلنا أن تـ دأ و اشفهــا بفعاليــة فينب ــي تزويــدها ــا يكفــي مــن املـوارد البنـرية واملاليــة
وإتا ة الوصول إليها جلميمل األفراد يف املناط اليت يقننو ا.
 -38ويــنو امليثــا األورويب حلمايــة قــو ا ن ــان يف املدينــة ،الــاأ اعتامــد يف ســان  -دوي
عــا  ،2000علــى إننــا مكاتــج ألمنــا املظــامل بوصــفها آليـةا وقاشيـةا فضـلا عــن او ــا وســيلةا لتعزيــز
قو ا ن ان علـى الصـعيد احمللـي( .)14وترصـد مكاتـج أمنـا املظـامل ا دارا احملليـة لضـمان عـد
انتهااها للحقو واملبادئ املنصو عليها يف امليثا .
 -39ول توجــد آليــا حلمايــة قــو ا ن ــان علــى الصــعيد احمللــي إل يف قلــة مــن الــدول .فقــد
أننــأ مــدن عديــدة يف سوي ـرا ،علــى ســبي املثــال ،مكاتــج ألمنــا املظــامل .وتعتــرب هــاب املكاتــج
أجهزة م ـتقلة تضـنلمل بـدور الوسـيا يف الـة النزاعـا بـا األفـراد وال ـلنا  .ورغـم أ ـا ل متلـد
صل ية اتـا قـرارا ملزمـة ول يا ـمي هلـا ب ـري بتقـدة توصـيا  ،فقـد أثبتـ أ ـا وسـيلة فعالـة حلـ
املناععــا  .ويف فهوري ــة اوري ــا ،أنن ــأ العدي ــد مــن احلكوم ــا احمللي ــة جلان ـ ا حلق ــو ا ن ــان .ويف
هولنــدا ،ميكــن تقــدة النــكاوى املتعلقــة بانتهااــا قــو ا ن ــان ــاعدة املكتــج الــوطد ألمــا
املظ ــامل أو آلي ــة تق ــدة الن ــكاوى عل ــى م ــتوى البل ــديا  .ويف ال ــدامنرك ،اانـ ـ م س ــة م تن ــار
امل ـواطنا يف اوبنهــاغن أول م س ــة تق ــد املنــورة إ امل ـواطنا يف البل ــد ،وأننــأها اجملل ـ البل ــدأ
ا ــدً اس ــتحداة و يف ــة م ــتقلة ألم ــا للمظ ــامل يف اوبنه ــاغن .والي ــو  ،توج ــد م س ــا تق ــدة
املنــورة إ امل ـواطنا يف  21بلديــة .ويف النــروي  ،تو ــف البلــديا أمنــا مظــامل يف جمــال إداريــة
معينة .ويف البوسـنة واهلرسـد ،أننـأ بعـ احلكومـا احملليـة جلانـ ا حلقـو ا ن ـان تعمـ اهيوـا
استنارية تابعة للمجال البلدية ممل أ ـا لي ـ  ،حبـد اهتـا ،مـن آليـا محايـة قـو ا ن ـان .ويف
_________________

( )14جا هاب الوثيقة اهلامة مثـرة األعمـال التحضـريية الـيت بـدأ يف برشـلونة عـا  ،1998يف إطـار مـ متر مـدن قـو
ا ن ـان  ،الـاأ ناظــم ا تفـالا بالـاارى الم ــا لصـدور ا عـلن العــاملي حلقـو ا ن ـان .وشــارك يف هـاب املناســبة
العمــد واملمثلــا ال ياســيا الــاين نــادوا بصــو وا ـد للمنالبــة باحلصــول علــى اع ـ اً سياســي أقــوى
موــا مــن ا
اجه ـ ـ ــا فاعل ـ ـ ــة رشي ـ ـ ــية يف محاي ـ ـ ــة ق ـ ـ ــو ا ن ـ ـ ــان يف ع ـ ـ ــامل تعم ـ ـ ــه احلواح ـ ـ ــر .امليث ـ ـ ــا مت ـ ـ ــاح عل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـرابا
التا مل .http://www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/european-charterthash.E5JeKdIt.dpuf
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أس ـ ـ اليا ،تعم ـ ـ جلن ــة تك ــاف الف ــر و ق ــو ا ن ــان يف مدين ــة فيكتوري ــا عل ــى تي ــري منت ــديا
احلكومــة احملليــة .ووحــع اللجنــة جمموعــة أدوا للحكومــا احملليــة ت ـاعد علــى اســتعرات ب ـرام
احلكومــة احملليــة وممارســاهتا ،بنــا ا علــى النلــج ،لضــمان توافقهــا مــمل ميثــا فيكتوريــا حلقــو ا ن ــان
وم ولياته ،وتقد اللجنـة التـدريج للمجـال احملليـة .ويف أ ربيجـان ،أننـا جملـ الـربا امل ـتقلا
يف معه ــد أمن ــا املظ ــامل يف ني ــان/أبري  ،2003وميثاـ ـ في ــه أعض ــا وو نف ــو م ــن املنظم ــا غ ــري
احلكومي ــة واجملتم ــمل امل ــدي يعمل ــون يف جم ــال محاي ــة ق ــو ا ن ــان .وتن ــرً املفوح ــة عل ــى تنظ ــيم
املـ ـ مترا وال ــدورا التدريبي ــة ومناقن ــا املواش ــد امل ــتديرة ،وغ ــري ل ــد م ــن األنن ــنة املنـ ـ اة م ــمل
املنظما غري احلكومية(.)15
 -40ويف عدد من البلـدان (مثـ أ ربيجـان وأيرلنـدا وسـلوفينيا) ،ل تاعنـى للمكتـج الـوطد ألمـا
املظامل سلنة التحقي يف النـكاوى املقدمـة حـد أجهـزة الدولـة فح ـج ،وإمنـا أيضـ ا سـلنة التحقيـ
يف النكاوى املقدمة حد ال لنا احلكومية احمللية.
 -41وي ــنو ق ــانون البل ــديا يف غواتيم ــال عل ــى واج ــج احلكوم ــة احمللي ــة يف عق ــد اجتماع ــا
ملَتلـ ــف القناعـ ــا الجتماعيـ ــة التابعـ ــة للبلديـ ــة مـ ــن أج ـ ـ املنـ ــاراة يف وحـ ــمل ال ياسـ ــا العامـ ــة
وخن ــا التنمي ــة احلضـ ـرية والريفي ــة عل ــى ص ــعيد البل ــديا وإح ــفا الن ــابمل امل س ــي عليه ــا .وي ــنو
القانون أيضـا علـى صـون وتعزيـز ـ اجملتمعـا احملليـة يف يديـد هويتهـا الثقافيـة وفقـا لقيمهـا ول اهتـا
وتقاليدها وأعرافها .وي مي القانون أيضا بدننا جلان للمتثال.

يابعا -مدينة حقوق اإلنسانت اإلطار المفاهيمي والمرا ئ ال و يهية
 -42فك ــرة مدين ــة ق ــو ا ن ــان ه ــي إ ــدى املب ــادرا العاملي ــة الرامي ــة إ إح ــفا الن ــابمل
احملل ــي عل ــى ق ــو ا ن ــان .وتق ــو ه ــاب الفك ــرة عل ــى العـ ـ اً بامل ــدن بوص ــفها جه ــا فاعل ــة
رشي ــية يف جم ــال تعزي ــز ومحاي ــة ق ــو ا ن ــان ،وتن ــري عموم ـا إ املدين ــة ال ــيت يك ــم فيه ــا مب ــادئ
ق ـ ــو ا ن ـ ــان أخلقيـ ـ ـا وقانونيـ ـ ـا احلكوم ـ ــة احمللي ـ ــة وال ـ ــكان احمللي ـ ــا .وأطلقـ ـ ـ ه ـ ــاا املفه ـ ــو ،
يف عــا  ،1997احلرا ـة النــعبية للتثقيــف يف جمــال قــو ا ن ــان (احلراــة النــعبية) ،وهــي منظمــة
م ــن منظم ــا الدم ــة الدولي ــة ال ــيت ل ت ــتهدً الـ ـربي( .)16واعتم ــد ه ــاا املفه ــو أيضـ ـا ،باعتب ــارب
مفهوم ـا معياري ـا ،املنتــدى العــاملي ملــدن قــو ا ن ــان الــاأ ياعقــد ســنويا يف مدينــة غوان جــو ،يف
فهورية اوريا.
 -43ويع ــرً إعـ ــلن غوان ج ــو بنـ ــأن مدين ــة قـ ــو ا ن ــان ،الـ ــاأ اعتم ــد عـ ــا  2011يف
املنت ــدى الع ــاملي مل ــدن ق ــو ا ن ــان املعق ــود يف  17أيار/م ــايو  ،2011مدين ــة ق ــو ا ن ــان

_________________

( )15أ ربيجان ،معهد مفوحة قو ا ن ان.
( )16ينم برنام مدن قـو ا ن ـان الـاأ تـديرب احلراـة النـعبية إننـا  30مدينـة مـن مـدن قـو ا ن ـان وتـدريج
 500شاب من قادة اجملتمعا احمللية يف أربمل م س ا تعليمية إقليمية للتثقيف يف جمال قو ا ن ان.
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بأ ــا عمليــة جتمــمل بــا اجملتمعــا احملليــة واألننــنة الجتماعيــة وال ياســية يف ســيا ولــي ت ـ دأ
ق ــو ا ن ــان في ــه دورا رشي ــيا بوص ــفها قيم ـا أساس ــية ومب ــادئ توجيهي ــة  .ويت ــا مدين ــة ق ــو
ا ن ــان ،يف ال ــيا احملل ــي ،إ إدارة منـ ـ اة حلق ــو ا ن ــان تتع ــاون فيه ــا احلكوم ــة احمللي ــة م ــمل
الربملــان احمللــي (اجمللـ احمللــي) ،واجملتمــمل املــدي ،والقنــاى الــا  ،وأصــحاب املصــلحة امخـرين ،مــن
أج ـ ي ــا نوعيــة يــاة اجلميــمل بــروح مــن الن ـرااة القاشمــة علــى معــايري وقواعــد قــو ا ن ــان.
وينــم اعتمــاد ـ قــاشم علــى قــو ا ن ــان يف نظــا احلكــم احمللــي مبــدأ الدميقراطيــة واملنــاراة
والقيــادة امل ـ ولة والنــفافية وامل ــا لة وعــد التمييــز والتمكــا وســيادة القــانون .وي اــد أيض ـا مفهــو
مدين ــة ق ــو ا ن ــان أمهي ــة ح ــمان املن ــاراة الواس ــعة النن ــا جلمي ــمل اجله ــا الفاعل ــة وأص ــحاب
املص ــلحة ،خاصـ ـةا الفو ــا املهمن ــة والض ــعيفة ،وأمهي ــة ت ــوفري آلي ــا فعال ــة وم ــتقلة حلماي ــة ورص ــد
قــو ا ن ــان ميكــن أن يلجــأ إليهــا اجلميــمل .وي ــلم املفهــو بأمهيــة التعــاون والتض ـامن بــا املــدن
العاملة على تعزيز ومحاية قو ا ن ان على الصعيدين احمللي والدو (.)17
 -44وتتضــمن مبــادئ غوان جــو التوجيهيــة ننــا مدينــة حلقــو ا ن ــان ،املعتمــدة يف املنتــدى
العـاملي ملـدن قـو ا ن ـان لعـا  ،2014املعقـود يف  17أيار/مـايو  ،2014املبـادئ التاليـة الراميـة
نن ـ ــا مدين ـ ــة حلق ـ ــو ا ن ـ ــانمل احلـ ـ ـ يف املدين ـ ــة وع ـ ــد التميي ـ ــز والعمـ ـ ـ ا جي ـ ــايب وا دم ـ ــا
الجتمــاعي والتنــوى الثقـايف والدميقراطيــة التنــاراية واحلكــم الاحــمل للم ــا لة والعدالــة الجتماعيــة
والتضــامن والســتدامة والقيــادة ال ياســية وإحــفا النــابمل امل س ــي علــى ال ياســة وتعمــيم مراعــاة
ق ــو ا ن ــان وامل س ــا الفعال ــة وتن ــي ال ياس ــا والتثقي ــف والت ــدريج يف جم ــال ق ــو
ا ن ان واحل يف النتصاً.
 -45وأعلن ـ مــد عن يف فيــمل أءــا العــامل ر ي ـا أ ــا مــد عن حلقــو ا ن ــان  ،وأننــو شــبكا
عديدة هلاب املدن على الصعيد الدو (.)18
 -46وطاــور يف الفقــه واملمارســة علــى ال ـوا مفــاهيم أخــرى ســع أساس ـ ا إ يقي ـ اهلــدً
نف ه .ومن بـا هـاب املفـاهيم مفهـو احلـ يف املدينـة  ،وأول مـن أطلقـه الفيل ـوً الفرن ـي هنـرأ
ل ــوفيفر( )19وين ــري املفه ــو أساس ـ ا إ ـ ـ س ــكان املدين ــة و م ــتَدميها يف املن ــاراة يف شـ ـ و ا
_________________

مل www.uclg-

( )17انظ ـ ــر املرج ـ ــمل الت ـ ــا مل  Gwangju Declaration on Human Rights Cityال ـ ــنو الكامـ ـ ـ مت ـ ــاح عل ـ ــى الـ ـ ـرابا الت ـ ــا
.cisdp.org/sites/default/files/Gwangju_Declaration_on_HR_City_final_edited_version_110524.pdf
( )18مـ ــن بـ ــا هـ ــاب املـ ــدنمل روعاريـ ــو (األرجنتـ ــا) ،وهـ ــي أول مدينـ ــة حلقـ ــو ا ن ـ ــان ،أاطلق ـ ـ عـ ــا  1997وبانـ ــدونئ
(إندوني ــيا) وبرش ــلونة (إس ــبانيا) وبيه ــاك (البوس ــنة واهلرس ــد) وبوغوت ــا (اولومبي ــا) وبون ــو (غان ــا) واوبنه ــاغن
(الــدامنرك) وغ ـرات (النم ــا) وغوان جــو (فهوريــة اوريــا) وااوســيونئ (مقاطعــة تــايوان الصــينية) واــاا (مــا )
واوروغوشو (اينيا) ومدينة مك ـيكو (املك ـيد) وموغـا (جنـوب أفريقيـا) ومون يـال (انـدا) ،ونـاغبور (اهلنـد)
وبورتــو ألي ــرأ (الرباعيـ ) ومقاطعــة بـرين جــور  ،ماريلنــد (الوليــا املتحــدة) وســان  -دوي (فرن ــا) وســاااأ
(اليابان) وتيي (ال ن ال) وأوترخي (هولندا) وفيكتوريا (أس اليا).
( )19انظر املرجمل التا مل ).Henri Lefebvre, Le Droit à la Ville (Paris, Ed. du Seuil, 1968
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العامــة احملليــة ويديــد يزهــا( .)20ومل يكت ــج مفهــو احلـ يف املدينــة  ،ــآل امن ،طابع ـا م س ــيا
إل يف ننا ودود ،ومن األمثلـة علـى لـد النظـا األساسـي للمـدن يف الرباعيـ ( ،)2001وميثـا
مون ي ــال بن ــأن احلق ــو وامل ـ ـ وليا ( ،)2006وميث ــا مدين ــة مك ــيكو بن ــأن احلـ ـ يف املدين ــة
(.)2010
()21

 -47وأارس ــي مفه ــو احلـ ـ يف املدين ــة يدي ــدا يف امليث ــا الع ــاملي للحـ ـ يف املدين ــة ()2005
وشـارا يف إعـداد هـاب الوثيقـة اهلامـة جمموعـة واسـعة مـن املنظمـا والنـبكا  ،ـا فيهـا اليون ـكو
وموشـ األمـم املتحـدة .ويعـرً امليثـا احلـ يف املدينــة علـى أنـه السـتَدا العـادل للمـدن وفقـ ا ملبــدأ
الس ــتدامة والدميقراطي ــة وا نص ــاً والعدال ــة الجتماعي ــة .وه ــو ـ ـ ف ــاعي مي ــني س ــكان املن ــاط
احلضرية احلـ املنـروى يف العمـ والتنظـيم ،ويقـو علـى ا ـ ا اختلفـاهتم والنـر الـيت يلجـأون إليهـا
للتعب ــري ع ــن أنف ــهم وممارس ــاهتم الثقافي ــة ،ا ــدً ممارس ــة قه ــم يف تقري ــر املص ــري ويقيـ ـ م ــتوى
ا بــا احلـ يف املدينــة و قــو ا ن ــان األخــرى املعـ ً اــا دوليـ ا ،ــا فيهــا
معينــي لشـ  .ومثــة تـراب ع
احلقــو املدنيــة وال ياســية والقتصــادية والجتماعيــة والثقافيــة والبيويــة ،امــا هــو وــدد يف املعاهــدا
الدولية حلقو ا ن ان.
 -48و هــر مفهــو قــو املدينــة خــلل العقــود املاحــية بــديلا للم ـ وليا وامل ـوارد امل ــحوبة
مــن احلكومــا املرازيــة و كومــا الوليــا يف ال ـو املعوملــة .وتضــمل العديــد مــن املــدن بــاطراد
للم س ــا املرازي ــة املعني ــة بص ــنمل الق ـرار ،وللميزاني ــا والس ــتثمارا العام ــة ،يف ــا يتع ــا عل ــى
البلديا أن تـدافمل عـن نف ـها و/أو تتنـاف علـى املـوارد اللعمـة للتنميـة والـدما دون منحهـا ،يف
غالج األ يان ،الصـل يا اللعمـة لفـرت إيـرادا أو املنـاراة بفعاليـة يف القـرارا الـيت تـ ثر علـى
املَصصا  .ويف هاب احلـال  ،احيتمـ أن تلجـأ ال ـلنا احملليـة إ خصَصـة ال ـلمل والـدما
العام ــة  -وع ــاد اة م ــا تك ــون ل ــالد آث ــار اقتص ــادية ح ــارة للفق ـرا  -و/أو تل ــتم ال ــدعم امل ــا م ــن
ال ــو املاليــة للقنــاى الــا  .وقــد ينــري هــاا املفهــو إ احلقــو ا داريــة وال ياســية والقتصــادية
للحكومــا احملليــة فيمــا يتعلـ بال ــلنا الوطنية/الياديــة ،وإ منــاراة ودور ال ــلنا احملليــة يف
امل س ا الدولية واملتعددة األطـراً (مثـ األمـم املتحـدة ،والبنـد الـدو  ،وصـندو النقـد الـدو ،
وغري لد من امل س ا ).

_________________

( )20عم التحالف الدو للموش وشبكة احلـ يف ال ـكن ويف األرت ،التابعـة لـه ،علـى مـدى العقـد املاحـي علـى تـروي
مفهو احل يف املدينة وإعنا تعريف له.
( )21ال ــنو الكام ـ ـ مت ــاح عل ــى ال ـ ـرابنا الت ــاليامل ،http://www.urbanreinventors.net/3/wsf.pdf ،http://portal.unesco.org
.www.hic-net.org
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 -49وأمــا مفهــو قــو ا ن ــان يف املدينــة  ،الــاأ أارســي أساس ـا يف امليثــا األورويب حلمايــة
قــو ا ن ــان يف املدينــة وميثا /جــدول األعمــال العــامليا حلقــو ا ن ــان يف املدينــة( ،)22فيعــد
حمنيا اللتزا ا يليمل ا ـ ا ومحايـة وإعمـال فيـمل قـو ا ن ـان املعـ ً اـا دوليـا علـى الصـعيد
احمللــي وإيــل الهتمــا مــن بــاب األولويــة إ الفوــا املهمنــة والن ـراشي ال ــكانية الــيت تعــي يف
ــروً هنــة وإدمــا ـ حلقــو ا ن ــان يف ال ياســا احملليــة (وعــد القتصــار علــى إدماجــه يف
الربام املتعلقة بدعمال قو ا ن ان).
 -50ويف الوقـ نف ــه ،تنــم أفضـ املمارســا املبــادرا ال ياســاتية الــيت ت ــلم أيضـ ا بفعاليــة
ه ــاا ال ــنه نن ــا موشـ ـ حلق ــو ا ن ــان  ،با ح ــافة إ مفهوم ــه األ ـ ـ للت ل ـ ـ الريف ــي -
احلضــرأ ،والع ـ اً عــن وعــي بــأن قــو ســكان املــدن تننب ـ بالت ــاوأ علــى ســكان ح ـوا ي
املرااـز احلضـرية ،وعلــى سـكان املنـاط الواقعــة علـى م ـافا أبعــد .ومـن األمثلـة علــى هـاب الت ــمية
املنت ــدى امل ــدي األول لن ــريويب ال ــاأ أعلنـ ـ في ــه أ ــا موش ـ ع حلق ــو ا ن ــان ( .)2002ونن ــأ
هـاب املبـادرة بـدعم مــن معهـد مـاعينجريا احمللــي ،بفضـ برناجمـه ونناقــه البيويـا .وبا حـافة إ لــد،
عم ـ التحــالف الــدو للموش ـ وشــبكة احل ـ يف ال ــكن ويف األرت ،التابعــة لــه ،علــى مــدى العقــد
املاحي على تروي تعريف احل يف املدينة وتنويرب.

ثامن ا -ور المج مز ز الم ززدني ف ززي تاأل ززيا وتنفيز ز ازنش ززألة الرامي ززة إل ززى تعزي ززز
وحماية حقوق اإلنسان على ال عيد المحلي
 -51معظ ــم ال ــدول ال ــيت رد عل ــى الس ــتبيان مل جت ــج أو مل تع ــا أجوب ــة و ــددة ع ــن ال ـ ـ ال
املتعل ـ ب ــدور اجملتم ــمل امل ــدي يف تن ــيا وتنظ ــيم األنن ــنة الرامي ــة إ محاي ــة وتعزي ــز ق ــو ا ن ــان
عل ــى الص ــعيد احملل ــي .وم ــمل ل ــد ،تن ــري بعـ ـ أمثل ــة ال ــردود ال ـواردة إ من ــاراة منظم ــا اجملتم ــمل
املــدي يف تقــدة الــدورا التدريبيــة (بورونــدأ) .وأفــاد دول أخــرى بــأن املنظمــا غــري احلكوميــة
نننة ولكنها ل تتعاون بالضرورة ممل احلكومة (جورجيا ،وسلوفينيا ،وسوي را ،ولبنان ،وهن اريا).
 -52وفيمــا يتعل ـ بصــنمل الق ـرار ،ل ي ـزال اجملتمــمل املــدي يف النــوه اللفيــة بــدلا مــن أن يكــون
ش ـريكا .وجــا يف الــردود أن ــروً عم ـ املنظمــا غــري احلكوميــة يف بع ـ البلــدان تضــمل للقيــود
اليت تفرحها احلكوما  ،وأن هاب املنظمـا امتنـمل مـن تلقـي األمـوال ،وادعـى منـاراون يف السـتبيان
دوة انتهااا اثرية حل املنظما غري احلكومية يف رية التعبري وتكوين اجلمعيا .
 -53وأوح ــي أغل ــج املن ــاراا يف الس ــتبيان أن األس ــباب الكامن ــة ورا تعزي ــز ق ــو ا ن ــان
ت ــتند أساس ـ ا إ الكفــاح مــن أج ـ التصــدأ لنتهااــا قــو ا ن ــان واملعانــاة الــيت شــهدوها

_________________

( )22صــاغ امليثــا اللجنــة املعنيــة با دمــا الجتمــاعي والدميقراطيــة التنــاراية و قــو ا ن ــان ،التابعــة ملنظمــة املــدن
واحلكوما احمللية املتحدة ،وناقنـه ممثلـون منتَبـون وخـربا وممثلـون مـن اجملتمـمل املـدي يف فيـمل أءـا العـامل واعتمـدوب
يف عا .2011
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و/أو عاشــوها .وانتنــر منــو مدينــة غوان جــو حلقــو ا ن ــان ،يف فهوريــة اوري ـا ،يف مــدن أخــرى
بــروح راــة  18أيار/مــايو رســا الدميقراطيــة يف غوان جــو .وأشــار الــرد ال ـوارد مــن مقاطعــة ب ـرين
جــور  ،يف ماريلنــد (الوليــا املتحــدة األمريكيــة) ،إ املنظمــا النــعبية يف ســيا التجربــة احملليــة
ملقاطعــة اان ـ ت ــتَد الرقي ـ ( .)23ووصــف العديــد مــن املنــاراا يف الســتبيان النتهااــا بأ ــا
م ــتمرة ،ــا فيهــا النتهااــا النافــة عــن انعــدا األمــن القتصــادأ واألعمــة املاليــة والف ــاد والنـزاى
امل لي وناظم احلكم الستبدادية والتمييز القاشم على نوى اجلن والعر واللون.
 -54ونتيجـ ـةا لل تجاج ــا ال ــيت ش ــهدهتا ديق ــة غ ــاعأ يف تراي ــا ،ب ــدأ اجملتم ــمل امل ــدي يض ــنلمل
ب ــدور متزاي ــد األمهي ــة يف تنظ ــيم الجتماع ــا وإع ــداد تق ــارير بن ــأن م ــا تتوقع ــه فو ــا بعينه ــا م ــن
ال ــلنا احلكوميــة احملليــة .ومــن األمثلــة ا جيابيــة علــى لــد ،املبــادرا الــيت اتــاهتا منظمــة SPoD
(وه ــي منظم ــة وطني ــة غ ــري كومي ــة للمثلي ــا واملثلي ــا ومزدوج ــي املي ـ ـ اجلن ــي وم ــايرأ اهلوي ــة
اجلن ــانية و ــاملي ص ــفا اجلن ــا) ،و رات ــان اجتماعيت ــان عل ــى ش ــبكة ا ن نـ ـ  ،ورابن ــة دع ــم
وتدريج املرشـحا يف النتَابـا  ،واحلراـة النـعبية للتَنـيا احلضـرأ ،واليـاد الـدو لل ـلنا
احمللي ـ ــة ،ف ـ ــرى ش ـ ــر البح ـ ــر األب ـ ــي املتوس ـ ــا والن ـ ــر األوس ـ ــا (املع ـ ــروً اليـ ـ ـ ا نظم ـ ــة امل ـ ــدن
واحلكوما احمللية املتحدة ،فرى النر األوسا وغرب آسيا)(.)24

تايع ا -أفض المماريات
 -55يتض ــي م ــن يلي ـ ـ ال ــردود ال ـ ـواردة عل ــى الس ــتبيان أن اجملتم ــمل امل ــدي ي ـ ـ دأ دورا هام ـ ـ ا يف
النهـوت بـا جرا ا احملليــة يف جمـال قـو ا ن ــان يف اـ ن مــن البلـدان املعنيـة .ففــي هن اريـا ،علــى
ليت تنــيا وتنفيــا اللـواشي والـربام
ســبي املثــال ،ميكــن للمنظمــا غــري احلكوميــة أن تنــارك يف مــر ك
الاصــة بالبلــديا وفق ـ ا للقــانون .ويف بورونــدأ ،ينــارك اجملتمــمل املــدي امــة يف األننــنة التدريبيــة
املتعلقــة حبقــو ا ن ــان مــن أج ـ وحــمل ب ـرام لننــر املعلومــا وعيــادة الــوعي .ويف اهلنــد ،ي ــاهم
ممثلــو اجملتمــمل املــدي يف تعزيــز أدوار احلكومــا احملليــة يف املعاجلــة الفعالــة حلقــو امل ـواطنا املهمنــا
على الصعيد احمللـي .ويف سوي ـرا ،تتمتـمل املنظمـا غـري احلكوميـة باحلريـة يف تنفيـا اتلـف املنـاريمل،
مث مكافحة العنصـرية .ويف لك ـمربد ،ميثـ اجمللـ الـوطد لرجانـج منو جـ ا ملنـاراة اجملتمـمل املـدي
يف تعزيـز ومحايــة قـو ا ن ــان ،إ يتكـون مــن ممثلـا مــن اجملتمـمل املــدي ،وهـو هيوــة استنـارية تعـ
بدراسـ ــة أوحـ ــاى األجانـ ــج وسـ ــب إدمـ ــاجهم .ويقـ ــد اجملل ـ ـ توصـ ــيا بنـ ــأن املنـ ــاريمل احلكوميـ ــة
ومق ــا بن ــأن ال ياس ــا العام ــة .وم ــمل ل ــد ،جت ــدر ا ش ــارة أيضـ ـ ا إ أن اجملتم ــمل امل ــدي ،يف
بع البلدان ،ل يضنلمل بأأ دور يف محاية قو ا ن ان على الصعيد احمللي.
_________________

( )23جلنة العلقا ا ن انية يف مقاطعة برين جور .
( )24ترايا ،مراز حبوة قانون قو ا ن ان ،جامعة اسننبول بيل ي.
18/24

GE.15-13369

A/HRC/30/49

 -56وش ــرع بعـ ـ املب ــادرا يف بن ــا ق ــدرا احلكوم ــا وال ــلنا احمللي ــة يف جم ــال ق ــو
ا ن ــان ،فق ــد را ــز بورون ــدأ عل ــى أف ـ ـراد الن ــرطة لت ــدريبهم يف جم ــال ق ــو ا ن ــان وت ــنظم
املك ــيد دورا مل ــو في الدم ــة املدني ــة بن ــأن املب ــادئ الدس ــتورية اجلدي ــدة ،ــا يف ل ــد ق ــو
ا ن ـ ــان وترا ـ ــز جورجيـ ــا عل ـ ــى بن ـ ــا قـ ــدرا امل ـ ـواطنا بصـ ــورة مباش ـ ــرة ،ب ـ ــدلا مـ ــن ال اي ـ ــز عل ـ ـى
احلكوما احمللية وتتعاون فعية احلكومـا احملليـة األسـ الية مـمل اللجنـة الوطنيـة حلقـو ا ن ـان يف
أس اليا من أج إعمال قو ا ن ان على الصعيد احمللي.
 -57ويف هن اريــا ،يانلــج مــن احلكومــا احملليــة أن تــتفحو ــروً الفوــا احملرومــة الــيت تعــي
يف املننقــة التابعــة هل ـا وأن تعــزع اســتفادة هــاب الفوــا مــن تكــاف الفــر  .ويــدد لك ــمربد وليــا
للج ــان استن ــارية تعـ ـ با دم ــا الجتم ــاعي ،وتق ــد ه ــاب اللج ــان توص ــيا للحكوم ــا احمللي ــة.
وتفيد بوروندأ بأن التعاون بـا احلكومـة احملليـة ومنظومـة األمـم املتحـدة ياعـد مـن أفضـ املمارسـا .
وتعكــف لك ــمربد علــى تنــجيمل التعــدد الل ــوأ والثقــايف يف الــدواشر العامــة ،ألســباب منهــا إدمــا
املهاجرين.
 -58ويف أسـ اليا ،تعمـ جلنــة تكــاف الفــر و قــو ا ن ــان يف فيكتوريــا علــى تي ــري منتــديا
احلكوم ـ ــة احمللي ـ ــة .ووح ـ ــع اللجن ـ ــة جمموع ـ ــة أدوا للحكوم ـ ــة احمللي ـ ــة .وت ـ ــتعرت اللجن ـ ــة بـ ـ ـرام
احلكومــة احملليــة وممارســاهتا بنــا ا علــى النلــج لضــمان توافقهــا مــمل ميثــا فيكتوريــا حلقــو ا ن ــان
وم ولياته ،وتقد التدريج إ اجملال احمللية(.)25
 -59ويف عــا  ،1980اع فـ كومــة مدينــة ســاااأ اليابانيــة حبرمــة قــو ا ن ــان وأاــد
أ ـا ســتعبا اجلهــود مـن أجـ إننــا مدينــة حلمايـة قــو ا ن ــان  .وشـجع مدينــة ســاااأ بعــد
لــد اتبــاى سياســة قاشمــة علــى مبــادئ قــو ا ن ــان وانضــم ل قـ ا إ كومــا وليــة أخــرى
لصــياغة خنــة خاصــة اــا يف جمــال التثقيــف والتنــوير أطلقـ عليهــا اســم خنــة عمـ مدينــة ســاااأ
لعقد األمـم املتحـدة للتثقيـف يف جمـال قـو ا ن ـان  .واسـتمرارا يف اجلهـود ال ـابقة ،سـن مدينـة
سـ ــاااأ يف عـ ــا  2007قـ ــانون املدينـ ــة للتنميـ ــة اجملتمعيـ ــة القاشمـ ــة علـ ــى ا ـ ـ ا ال ـ ــل و قـ ــو
ا ن ــان  ،ووحــع خنــة مدينــة ســاااأ لتعزيــز سياســة قــو ا ن ـان  ،وشــجع منــا لــد
احلا سياسة قو ا ن ان بصورة شاملة ومنتظمة.
 -60و ـ برنــام تــابمل للحراــة النــعبية للتثقيــف يف جمــال قــو ا ن ــان ،منــا عــا ،1998
إننــا  30مدينــة مــن مــدن قــو ا ن ــان وتــدريج  500شــاب مــن بــا قــادة اجملتمعــا احملليــة
الن ـ ـ ــباب يف أرب ـ ـ ــمل م س ـ ـ ــا تعليمي ـ ـ ــة إقليمي ـ ـ ــة للتثقي ـ ـ ــف يف جم ـ ـ ــال ق ـ ـ ــو ا ن ـ ـ ــان .وحبل ـ ـ ــول

_________________

( )25أس اليا ،إدارة ش ون الب التحتية والتنمية ا قليمية.
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عــا  ،2007أجنــز احلراــة النــعبية تــدريج  100شــَو مــن قــادة اجملتمعــا احملليــة ،وشــرع يف
إننا  17مدينة من مدن قو ا ن ان(.)26
 -61ويف فهوريـ ــة اوريـ ــا ،تواص ـ ـ مـ ــدن و كومـ ــا وليـ ــة عديـ ــدة قيـ ــادة راـ ــة مـ ــدن قـ ــو
ا ن ــان علــى الصــعيدين الــداخلي والــدو  .واان ـ مدينــة غواجنــو ،برباجمهــا النــاملة الــيت تضــمن
وحــمل ميثــا وخنــة عمـ حلقــو ا ن ــان ،واعتمــاد م شـرا يف هــاا اجملــال ،وتعيــا أمــا للمظــامل،
ومـ ـ ــا إ لـ ـ ــد ،أول مدينـ ـ ــة حلقـ ـ ــو ا ن ـ ـ ــان أاعلـ ـ ــن عنهـ ـ ــا ر ي ـ ـ ـ ا يف فهوريـ ـ ــة اوريـ ـ ــا ويف آسـ ـ ــيا
عــا  .2010واــالد اعتمــد كومــا وليــة أخــرى ،مث ـ ــي ســيون بوك ومقاطعــة شــون نا ،
إطار مدينة قـو ا ن ـان انريقـة ملواجهـة التحـديا املنرو ـة يف سـياقاهتا الاصـة ،مـثلا مقاطعـة
أو مدينة تابعة ملدينة اربى ومننقة مكونة من واحر وأرياً.
 -62وأعلن ـ مدين ــة س ــيول ،يف فهوري ــة اوري ــا ،نف ــها مدينـ ـةا حلق ــو ا ن ــان واعتم ــد  ،يف
عــا  ،2012قانون ـا حلماي ــة وتعزيــز ق ــو مواطنيه ــا ا ن ــانية .وي ــنو الق ــانون علــى إنن ــا ش ــعبة
حلقــو ا ن ــان تابعــة حلكومــة املدينــة ،ووحــمل سياســا حلقــو ا ن ــان ،وتأســي مكتــج ألمــا
املظ ــامل مع ــد بقض ــايا ق ــو ا ن ــان ،فضـ ـلا ع ــن ات ــا ت ــدابري ملموس ــة ويدي ــد مب ــادئ توجيهي ــة
لضــمان تــوفري ال ــكن اللشـ للمـواطنا ومحــايتهم مــن عمليــا ا خــل الق ــرأ .وتنــم الق ـوانا
األخــرى املتعلقــة حبق ــو ا ن ــان ق ــانون تعزيــز ق ــو األشــَا وأ ا عاق ــة ا ن ــانية ،وق ــانون
محايــة وتعزيــز قــو األطفــال والنــباب ا ن ــانية .وتنــم آليــا قــو ا ن ــان شــعبة ق ــو
ا ن ــان ال ــيت تنف ــا بـ ـرام التثقي ــف يف جم ــال ق ــو ا ن ــان ل
وتق ــيم التع ــاون م ــمل اجملتم ــمل امل ــدي،
ومكتــج أمــا املظــامل ،واللجنــة املعنيــة حبقــو ا ن ــان يف ســيول ،وهيوــة امل ـواطنا احمللافــا يف قضــايا
قــو ا ن ــان .وتنــم ال ياســا الرشي ــية الــيت نفــاهتا شــعبة قــو ا ن ــان يف جمــال قــو
ا ن ــان خنــة عم ـ ســيول بنــأن قــو ا ن ــان ،الراميــة إ تعمــيم مراعــاة قــو ا ن ــان يف
ا دارة بصــورة عامــة .وارتفــمل م ــتوى مراعــاة قــو ا ن ــان عــن طريـ تثقيــف املــو فا املــدنيا يف
جمال قو ا ن ان ودعم املنظما واألنننة املضنلمل اا يف هاا اجملال.
 -63وعل ـ ــى غـ ـ ـرار نظ ـ ــا امل ـ ــدن األساس ـ ــي الراش ـ ــد يف الرباعيـ ـ ـ ( ،)2001حي ـ ــدد ميث ـ ــا مدين ـ ــة
مك ــيكو أيض ـ ا قوق ـ ا جديــدة يف بعــد ف ــاعي لــبع احلقــو الفردي ــة ،مث ـ الو يفــة الجتماعي ــة
للملكي ــة .وين ــك ه ــاا األم ــر عنصـ ـرا رشي ــي ا م ــن عناص ــر احلـ ـ يف املدين ــة ال ــاأ أدى إ إدخ ــال
إصــل ا جوهريــة علــى احلواحــر وإعــادة توعيــمل أراحــيها وتنظيمهــا ب ــرت إننــا مــدن تت ــم زيــد
من العدل والنمولية .ويتضمن ميثـا مدينـة مك ـيكو أيضـ ا مـا ل يقـ عـن مبـدأين هـاما يتنـاولن
مفهــو احل ـ يف املدينــة علــى النحــو الــاأ عــرب عنــه لــوفيفر أول مــرةمل (أ) احل ـ يف املنــاراة يف صــنمل
_________________

( )26روعاريــو ،األرجنتــا وغ ـرات  ،النم ــا وســانتا اــروع ،دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــا وبيهــاك ،البوســنة واهلرســد
وبورت ــو ألي ــرأ ،الرباعيـ ـ وإدمونت ــون ووينيبي ــئ ،ان ــدا وتيموا ــو وفالباراي ــو ،ش ــيلي وبون ــو ونيوت ــون ووا ونيم ــامويب
وواليـوا  ،غانــا ونــاغبور ،اهلنــد واوروغوشــو ،اينيــا وايتــا واــاا واــايي وسيكاســو ومتبواتــو ،مــا وبلديــة بواــوأ،
الفلبا وموشا ،رواندا وتيي  ،ال ن ال وموغا  ،جنوب أفريقيا وااوسيونئ ،مقاطعة تايوان الصينية.
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القـرارا الــيت تـ ثر علــى ســكان احلواحــر وإنتــا احليــز احلضــرأ (ب) احلـ يف الســتفادة مــن احليــز
احلضــرأ لقيمــة اســتَدامه ولــي لقيمــة املبادلــة .وينــم هــاان العنصـران ،علــى الصــو  ،احلقــو
القانونية واملنالبا الجتماعية وال ياسية والظروً املادية.
 -64ويرا ــز التح ــالف م ــن أجـ ـ الدميقراطي ــة والت ــامي ومكافح ــة التن ــرً والعن ــف عل ــى نق ـ ـ
املن ــاريمل الناجح ــة واحلل ــول املمكن ــة فيم ــا ب ــا البل ــديا يف في ــمل من ــاط أملاني ــا .ويف بع ـ امل ــدن،
تننــا احلكومــا ا قليميــة أو احملليــة هيوــا وليــة معنيــة بامل ــاواة ،فضـلا عــن جلــان ومرااــز إقليميــة
حلقــو ا ن ــان وهيوــا إقليميــة معنيــة بامل ــاواة وم س ــا أخــرى إقليميــة يكرســها القــانون(.)27
ومن األمثلة البارعة على لد جمل مدينة قو ا ن ان يف مدينة غرات (النم ا)(.)28
 -65ويف ســلوفينيا ،يــنو قــانون احلكــم احمللــي (املــادة  )39علــى ـ األقليــا القوميــة وفاعــة
الرومــا يف أن متثاـ متثــيلا ر ي ـا يف اجملل ـ البلــدأ ،وقــد تننــا بلــديا أخــرى هيوــا بلديــة ملعاجلــة
قضــايا قــو ا ن ــان .وتــدير الدولــة برنــام ت ــوية قضــايا اســتينان فاعــة الرومــا ،الــاأ يتلقــى
دعما ماليا من ميزانية الدولة.
 -66ويف الولي ــا املتح ــدة ،ب ــدأ تعم ــيم مراع ــاة ق ــو ا ن ــان يف ا دارة احمللي ــة يتحقـ ـ م ــن
خــلل مبــادرا مــن قبي ـ مبــادرة إدمــا قــو ا ن ــان علــى الصــعيد احمللــيمل ايــف ميكــن للدولــة
واحلكوم ــا احمللي ــة أن ت ــَر ق ــو ا ن ــان يف النه ــوت بال ياس ــا احمللي ــة .وتن ــم املب ــادرة
التزاما طمو ة حبقـو ا ن ـان وعيـادة الـوعي يف هـاا اجملـال ،إ تفضـي إ إعـادة يديـد النـواغ
احمللي ــة املتعلق ــة حبق ــو ا ن ــان ،وا ب ــلد ع ــن م ــدى المتث ــال ملعاه ــدا ق ــو ا ن ــان عل ــى
الصــعيد احمللــي ،وإجـرا مراجعــا للح ــابا وتقييمــا لرثــر قاشمــة علــى قــو ا ن ــان ،وتعزيــز
ا دارة التن ــاراية .وين ــم دور الي ــاد يف ا ـ ـ ا وح ــمان ق ــو ا ن ــان عل ــى م ــتوى الولي ــة
وعلــى امل ــتوى احمللــي دعــم املزيــد مــن مبــادرا ا بــلد والرصــد والتثقيــف .ويعم ـ معهــد قــو
ا ن ــان يف الي ــة احلق ــو الامع ــة اولومبي ــا يف الولي ــا املتح ــدة عل ــى تعزي ــز ق ــو ا ن ــان عل ــى
الصــعيد احمللــي وحــمان امتثــال الوليــا املتحــدة للمعــايري الدولي ـة حلقــو ا ن ــان .ويــدعو املنــروى
إ عيــادة تن ــي اجلهــود املباولــة علــى صــعيد اليــاد والوليــا وعلــى الصــعيد احمللــي لتعزيــز ومحايــة
قــو ا ن ــان داخـ الوليــا املتحــدة ،وهــو يعم ـ بصــورة مباشــرة مــمل الواــال التابعــة ملَتلــف
الوليــا والواــال احملليــة .ومــمل لــد ،تبقــى اجلهــود املباولــة علــى صــعيد الوليــا وعلــى الصــعيد
احمللي جهودا اصصة ومتنوعة وميكن أن تنقنمل من خلل تفيضا امليزانية(.)29

_________________

( )27النم ا ،املراز األورويب للتدريج والبحث من أج
( )28املرجمل نف ه.
( )29معهد قو ا ن ان ،الية احلقو الامعة اولومبيا.
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 -67ويف الــدامنرك ،أاطل ـ منــروى إمنــاشي ي ـ عن ـوان البلديــة واجملتمــمل املــدي ( ،)2008ملعرفــة
إ أأ د ميكن أن ي ـاعد انتهـا طـر جديـدة يف تقاسـم امل ـ وليا بـا البلديـة واجملتمـمل املـدي
على ي ا نوعيـة مهـا احلكومـة احملليـة .ومثـة إمكانـا غـري م ـت لة ،سـوا مـن يـث فـتي جمـال
جديدة لزيادة التفاع أو فيما يتعل بدشراك جمموعا جديدة من املتنوعا(.)30
 -68ومدينــة غ ـرات عضــو يف اللجنــة التنفيايــة لتحــالف املــدن األوروبي ـة ملكافحــة العنص ـرية ،ويف
منتـ ــدى جـ ــاشزة أوروبـ ــا للمـ ــدن  ، Forum der Europapreisträgerstädteويف يـ ــالف املـ ــدن امل ـ ــمى
م ــدن األطفـ ــال  ،واان ـ ـ مدينـ ــة غ ـ ـرات العاص ــمة الثقافيـ ــة ألوروبـ ــا يف عـ ــا  .2003ويف تن ـ ـرين
الث ــاي/نوفمرب  ،2009دع ـ مدين ــة غ ـرات م ــدن ا ش ـريكة إ تقاس ــم األس ــاليج الناجح ــة دم ــا
املهــاجرين ومكافحــة العنصـرية .وهنــاك محــل ع ملكافحــة العنصـرية والتمييــز بالتعــاون مــمل مــدن أخــرى
ومنظما غري كومية.
 -69وي عى جمل مدينة ميـديلا ،مـن خـلل برناجمـه ميـديلا يمـي قـو ا ن ـان  ،إ أن
يكفـ للمدينــة محايــة قــو ا ن ــان والعـ اً اــا واسـتعادهتا وجــرب األحـرار النافــة عــن انتهااهــا
بصــورة متكاملــة .وتتمثـ األجهــزة املكلفــة بتحقي ـ هــاا اهلــدً يف األمانــة الفرعيــة حلقــو ا ن ــان،
اليت تتـألف مـن ثـلة و ـدا  ،منهـا و ـدةع حلقـو ا ن ـان تصـف اجلهـةا املتعاونـة أننـنتها وبعـ
ال ـربام الــيت تضــنلمل اــا .وتضــنلمل الو ــدة همــة تن ــي إجرا اهتــا مــمل اتلــف األجهــزة واملنظمــا
الجتماعي ــة واملنظم ــا غ ــري احلكومي ــة عل ــى الص ــعيد ال ــوطد .وتض ــم الو ــدة نظام ـ ـا للمعلوم ــا
املتعلق ــة حبق ــو ا ن ــان عل ــى ص ــعيد البلدي ــة ،وه ــو أداة جلم ــمل وجتهي ــز ويليـ ـ املعلوم ــا املتعلق ــة
حبقو ا ن ان والقانون الدو ا ن اي.
 -70ويف س ــان فران ي ــكو ،يتع ــا عل ــى جلن ــة وح ــمل امل ـرأة ،وج ــج تع ــدي أادخ ـ عل ــى ميث ــا
املدينــة ،أن جتــرأ يلــيلا جن ــاني ا ا ـ ســنتا للجــان واجملــال التابعــة هلــا .وهنــاك أيض ـ ا مبــادرة ســان
فران ي ـكو ملبــادئ امل ــاواة بـا اجلن ــا ،وهــي برنـام ي ــاعد النــراا يف فيـمل أءــا العــامل علــى
يقي قدر أارب من امل اواة وإننـا أمـاان عمـ أاثـر إنتاجيـة مـن خـلل التنفيـا العملـي للمبـادرة.
ويتص ــدى برن ــام ع ملن ــمل العن ــف ح ــد امل ـ ـرأة وتق ــدة لم ــني الت ــدخ لقض ــايا العن ــف املن ــز والعت ــدا
اجلن ـ ــي ،والجتـ ــار بالبنـ ــر يف جمتمعـ ــا وليـ ــة شـ ــآل يف سـ ــان فران ي ـ ــكو .وتضـ ــم تعاونيـ ــة سـ ــان
فران ي ــكو ملكافح ــة الجت ــار بالبن ــر ،ال ــيت أطلق ـ ـ ع ــا  ،2010طاشف ــة متنوع ــة م ــن املنظم ــا
اجملتمعية والواال احلكومية املكرسة للقضا على أشكال الر احلديث يف املدينة(.)31
_________________

( )30الــدامنرك ،املعهــد الــدامنراي حلقــو ا ن ــان ،الســتبيان املتعل ـ باحلكومــة احملليــة و قــو ا ن ــان ،متــاح علــى ال ـرابا
التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مل http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/LocalGvt/Denmark%20-
.%20Danish%20Institute%20for%20Human%20Rights.pdf
( )31ا دارة املعنية بوحمل املرأة يف سان فران ي كو.
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عاشرا -ا ي ن ا ات وال وصيات
بهمززة فززي وضز الاألزا الااصززة لحقززوق اإلنسززان
 -71ينرغزي أن يشززارل المج مز المزدني ّ
وإعمالهززا علززى ال ززعيد المحلززيك وب مكانززط أن يضززغا علززى السززلألات المحليززة ع مززا نه ز
ززائع علززى حقززوق اإلنسززان وزيززا ة المشززارنةك وللمج م ز المززدني ور هززام فززي عمليززة الرصززد
وب مكانط أن يوفر معلومات مسز قلة ويقزيع أ اا الحكومزة المحليزةك ويمكز أن تعمز من مزات
المج م ز المززدني أيض ز ا ب ززورة مراشززرة م ز الحكومززات المحليززة ل عزيززز خررتهززا وإذنززاا وعيهززا
في مجاا حقوق اإلنسانك
 -72وينرغززي أن يواصز المسززاولون العززامون المحليززون الحززوار الجززار مز المززواطني ومز
المج م المدنيك وم الالزم توفير نوات م ألورة له ا ا ت اا وال عاونك
 -73وينرغززي اتاززاذ تززدابير علززى ال ززعيدي الززوطني والززدولي مز أ ز تعزيززز ززدرة المج مز
المدني علزى رصزد مزا تقزوم بزط الحكومزة المحليزة أو ال عزاون معهزاك وفيمزا عزدا بلزديات المزدن
الكريززرةو لالر ز ا مززا يكززون المج م ز المززدني ضززعيف ا و لي ز الارززرة فززي مجززاا رصززد الحكومززة
المحليززة أو ال عززاون معهززا()32ك ويمك ز أن تضززألل شززركات المززدن الدوليززةو م ز ري ز من مززة
الم ززدن والحكوم ززات المحلي ززة الم ح ززدةو ب ززدور رئيس ززي ف ززي وضز ز مجموع ززات أ وات وتعزي ززز
الرحززوت وتززوفير فززرم ال ز علع م ز از ز زران وتهيئززة المج معززات المحليززة تاززاذ اإل ز زرااات
الالزمةك
 -74وتق على الحكومة المرنزية مساولية تزوفير معلومزات ذات يمزة عز حقزوق اإلنسزان
ومززد تيثيرهززا فززي الحكومززات المحليززة علززى ال ززعيد المحلززيك ويشززم ه ز ا ا ل ززام ب قززديع
المعلومززات إلززى الهيئززات المعنيززة علززى ال ززعيد المحلززي حقززوق اإلنسززان المن ززوم عليهززا فززي
الدي ز ور الززوطني أو فززي ليززري م ز القززواني الوطنيززةو وحقززوق اإلنسززان المكفولززة فززي القززانون
الدولي على السوااك وم الوا ب ال عريف محليزا بزال ألورات ال زي تحزدت فزي مجزاا تحسزي
حقززوق اإلنسززان علززى ال ززعيد الززدولي سمززثالا مززا يس ز جد م ز معاهززدات واتفا يززات وتوصززيات
ومرا ئ تو يهية وأمثلة علزى أفضز المماريزاتوك وأثنزاا القيزام بز لكو ي ضز أن مز ازهميزة
بمك زان ان شززاأ أن ازمززر ي جززاوز مجززر معلومززات م ز و هززة ن ززر مجززر ةك فم ز الضززرور
العمز ز عل ززى أن تك ززون حق ززوق اإلنس ززان أنث ززر وا عيز زةا و ابليز زةا لاعم ززاا ل لري ززة ا ح يا ززات
الااصززة علززى ال ززعيد المحلززيك وي عززي علززى الحكومززة المرنزيززةو يززيما عنززدما ي علززق ازمززر
تجسزد القضزايا الم علقزة بحمايزة حقزوق اإلنسزان فزي
بالضمانات الدولية لحقزوق اإلنسزانو أن ّ
تدابير ملموية يجب اتااذها أو معايير حقيقية يجب اي يفاؤهاك
_________________
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 -75وح ز ززى تكز ززون حقز ززوق اإلنسز ززان أنثز ززر ابلي ز زةا لاعمز ززاا وأنثز ززر فعالي ز زةا علز ززى ال ز ززعيد
المحليو ينرغزي تحديزد مجزا ت بعينهزا تكزون وثيقزة ال زلة باإلعمزاا الفعزاا لحقزوق اإلنسزان
علززى ال ززعيد المحلززيك ف ز ذا نانززا الاززدمات العامززة تق زدمم علززى ال ززعيد المحلززيو مززثالاو ف ز ن
زدرت ض ززم المج ززا ت ال ززي يج ززب نفال ززة الوص ززوا إليه ززا ون أ ّ
هز ز ا المج ززاا يمكز ز أن ي ز ال
تمييزززك ويززعي ا إلززى عززع الحكومززة المحليززة فززي مراعززاة حقززوق اإلنسززانو ينرغززي وض ز خ زرائا
طريز ززق إلعمز ززاا حقز ززوق اإلنسز ززان فز ززي ه ز ز ي المجز ززا ت المحز ززد ةك ويمك ز ز أن تكز ززون ه ز ز ي
الا زرائا أ اة ذات يمززة ل يسززير إعمززاا حقززوق اإلنسززان علززى ال ززعيد المحلززي سم ز انززب
لير الارراا في مجاا حقوق اإلنسانوك
 -76وشز ّد ت اللجنززة ا ي شززاريةو فززي تقريرهززا المقزدمم إلززى مجلززس حقززوق اإلنسززانو علززى
مززا للفس زا م ز آثززار يززلرية علززى ال م ز بحقززوق اإلنسززان ))A/HRC/28/73ك وأوصززا اللجنززة
بوضز ز ايز ز راتيجية م كامل ززة ل عزي ززز حق ززوق اإلنس ززان ومكافح ززة الفس ززا ك وت ز ز ن يج ززة هز ز ا
ال قريززر أيضز ا ب عزيززز حقززوق اإلنسززان علززى ال ززعيد المحلززيك وينرغززي إيززالا اه مززام خززام لك ز
مجززاا معز ّزرف للفسززا علززى ال ززعيد المحلززيو و يززيما مجززاا تقززديع الاززدمات العامززةك فمز
ه ززةو ينرغ ززي اع ر ززار اتا ززاذ ت ززدابير لمكافح ززة الفس ززا مس ززيلةا مز ز المس ززائ الم علق ززة بحق ززوق
اإلنسانك وم هة أخر و يمكز أن يكلمز تعزيزز حقزوق اإلنسزان بالنجزاا ون اتازاذ تزدابير
لمكافحة الفسا ك ول لك ينرغي إيالا اع رار خام لجمي تدابير المكافحة في ه ا ال د ك
 -77وفززي يززياق رصززد تنفي ز ا ل زامززات الدوليززة فززي مجززاا حقززوق اإلنسززان علززى ال ززعيد
المحليو ينرغي ن لك أن تشزج آليزات ازمزع الم حزدة ذات ال زلة الزدوا علزى ال حزاور مز
الحكومززات المحليززةك وينرغززي أن تشززارل السززلألات المحليززة فززي ا ي ز عراف الززدور الشززام
الا ززام بحكوماته ززاش ومز ز ش ززين ذل ززك أن ي ززا إل ززى م ابع ززة ال وص ززيات المقرول ززة عل ززى نح ززو
أفضز ك وينرغززي أن تعمززع الحكومززة المرنزيززة علززى السززلألات المحليززة ال وصززيات والمالح ززات
الا امية المقدمة م هيئات معاهدات ازمع الم حزدة فزي إطزار ا يز عراف الزدور الشزام ك
س ززقة الم علق ززة ب ق ززديع ال ق ززارير بمو ززب
وينرغ ززي اإلشز زارة أيضز ز ا إل ززى المر ززا ئ ال و يهي ززة المن م
المعاهدات الدوليزة لحقزوق اإلنسزانو بمزا فزي ذلزك المرزا ئ ال و يهيزة الم علقزة ب قزديع وثيقزة
أيايزية مشز رنة ووثزائق ما ززة لمعاهززدة بعينهزاو ال ززي تشزج الززدوا ال ززي تقزدم تقززارير علززى
ضز ززمان مشز ززارنة اإل ارات الحكوميز ززة علز ززى ال ز ززعيد المرنز ززز واإل ليمز ززي والمحلز ززيو وعنز ززد
ا ضااو على صعيد ا تحا والمقاطعات سس)HRI/MC/2005/3و الفقرة 50سأووك
 -78وثمة حا ة أيض ا إلى وض مرزا ئ تو يهيزة للحكومزة المحليزة وحقزوق اإلنسزان تيخز
فززي ا ع رززار ما لززف المعززايير الم ززلة بززدور الحكومززة المحليززة والمدينززة فززي إعمززاا حقززوق
اإلنسززان المع ززرأ بهززا ولي ز اك وي ز كون ه ز ي المرززا ئ ال و يهيززةو بعززد اع ما هززاو أ اة مفيززدة
ل وضي ور ما لف الجهزات الفاعلزة والمايسزاتو ووضز ايز راتيجيات ملمويزة فزي تنفيز
ال وص ززيات ال ززوار ة ف ززي هز ز ا ال قري ززر وال وص ززيات ازخ ززر المنرثق ززة مز ز اإل ز زرااات الااص ززة
لمجلززس حقززوق اإلنسززانو وآلي ززط الم علقززة با ي ز عراف الززدور الشززام و وهيئززات معاهززدات
ازمع الم حدة.
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