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   مقدمة -أو ا   
 
اللجنـــة الستنـــارية جمللـــ   قـــو  ا ن ـــان إ  اجمللـــ  ، قـــد م  2012يف آب/أغ ـــن   -1

 ( للنظر فيه واملوافقة عليه.A/HRC/AC/9/6مق ح حبث بنأن احلكومة احمللية و قو  ا ن ان )
الــاأ أ ــاه فيــه علمــاا  قــ ح  24/2، اعتمــد اجمللــ  القــرار 2013أيلول/ســبتمرب  26ويف  -2

البحــث املــااور أعــلب، وطلــج إ  اللجنــة الستنــارية أن تعــد  تقريــراا قاشمــاا علــى البحــث بنــأن دور 
احلكومـــة احملليـــة يف تعزيـــز ومحايـــة  قـــو  ا ن ـــان،  ـــا يف  لـــد تعمـــيم  قـــو  ا ن ـــان يف ا دارة 

أفضــ  املمارســا  وأهــم التحــديا ، وأن تقــد   إ  اجمللــ  تقريــراا   صــرحملليــة والــدواشر العامــة، ب يــة ا
 مر لياا عن  لد يف دورهتا ال ابعة والعنرين.

و عــــداد التقريــــر املنــــار إليــــه أعــــلب، طالــــج أيضــــاا إ  اللجنــــة الستنــــارية أن تلــــتم  آرا   -3
دوليــــة وا قليميــــة  ا  الصــــلة ومفوحــــية األمــــم املتحــــدة وإســــهاما  الــــدول األعضــــا  واملنظمــــا  ال

 ال ـــامية حلقـــو  ا ن ـــان وا جـــرا ا  الاصـــة  ا  الصـــلة، فضـــلا عـــن امل س ـــا  الوطنيـــة حلقـــو 
 .ا ن ان واملنظما  غري احلكومية

، 2014وأننــــأ  اللجنــــة الستنــــارية يف دورهتــــا الثانيــــة عنــــرة، املعقــــودة يف شــــباه/فرباير  -4
للصــياغة الفتــه بدعــداد التقريــر املــااور وعي نــ  أعضــا  اللجنــة التاليــة أ ــا هم أعضــا  يف فريــ  فريقــاا 

وأنانتونيــــا ريــــي   ولنيــــف   ــــينًو )مقــــرراا(،، وهــــدى الصــــدة ،مــــاريو لــــوي  اوريولنــــو الصــــياغةمل
ا . ويف وقــ  ل ــ ، انضــم  ااتارينــإميــريو تــامرا  يي يــزوو  وديــروجلل سيتول ــينئ )رشي ــاا(، بــرادو،

بابيـــ  إ  فريـــ  الصـــياغة و لـــ  وـــ  ال ـــيد سيتول ـــينئ رشي ـــةا، بينمـــا  لـــ  ال ـــيدة الصـــدة وـــ  
 ال يد   ينًو مقررةا. والتح  بفري  الصياغة أيضاا تنان روك سوب ولورا ماريا اراسيونيان.

ــــ  الصــــياغة، عمــــلا بقــــرار اجمللــــ   -5 ، اســــتبياناا واع ى علــــى اتلــــف أصــــحاب 24/2وأعــــد  فري
رداا مـــن م س ـــا   20رداا مـــن الـــدول، و 22رداا، منهـــا  67حة. وورد  ـــآل امن مـــا جمموعـــه املصـــل

 3رداا مــن ســلنا  وليــة، و 12ردود مــن منظمــا  غــري  كوميــة، و 10وطنيــة حلقــو  ا ن ــان، و
 ردود من منظما  دولية أو إقليمية.

 اجمللـــ  يف دورتـــه ، قـاــد   تقريـــر مر لـــي إ 24/2ومتنـــياا مـــمل قـــرار جملـــ   قـــو  ا ن ـــان  -6
ال ــابعة والعنــرين مـــمل التوصــية بــأن ينلـــج اجمللــ  إ  اللجنــة الستنـــارية أن تقــد  تقريــراا  اشيـــاا يف 

الــاأ أ ــاه علمــاا مــمل  27/4دورتــه الثلثــا. واعتمــد اجمللــ ، يف دورتــه ال ــابعة والعنــرين، القــرار 
نـــة أن تواصـــ  حبثهــــا وأن تقـــد  إ  جملــــ  التقـــدير بـــالتقرير املر لــــي للجنـــة الستنـــارية، وطلــــج إ  اللج

  قو  ا ن ان يف دورته الثلثا تقريراا  اشياا عن دور احلكومة احمللية يف تعزيز ومحاية  قو  ا ن ان.
وطلــــج اجمللــــ  أيضــــاا إ  اللجنــــة، عنــــد إعــــدادها التقريــــر النهــــاشي، أن تاضــــم نه التحــــديا   -7

يف جمــال تعزيــز ومحايــة  قــو  ا ن ــان، وأن تقــد  توصــيا   الرشي ــية الــيت تواجههــا احلكومــا  احملليــة
بنــأن التصــدأ لتلــد التحــديا  اســتناداا إ  أفضــ  املمارســا  يف جمــال تعمــيم  قــو  ا ن ــان يف 

 ا دارة احمللية والدواشر العامة.
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 تعريف الحكومة المحلية -ثانياا  
 
. ويف الــدول م ــادارة العامــة يف دولــة تعــرً  احلكومــة احملليــة عمومــاا بأ ــا امل ــتوى األد  لــإ -8

الو دويـــة، عـــادةا مـــا تنـــم  احلكومـــة احملليـــة امل ـــتوى الثـــاي أو الثالـــث للحكومـــة، بينمـــا تنـــك  يف 
الـــدول الياديـــة، امل ـــتوى الثالـــث أو الرابـــمل أ يانـــاا للحكومـــة. وهتـــدً احلكومـــة احملليـــة إ  تقريـــج 

ا مـن املنـاراة بفعاليـة يف صـنمل القـرارا  الـيت تـ ثر علـى احلكومة من القاعدة النعبية ومتكا املـواطن
 يـــاهتم اليوميـــة. ونظـــراا إ  أن  احلكومـــة احملليـــة تنـــك  امل ـــتوى األقـــرب مـــن املـــواطنا، فـــدن  لـــد 

يف وحـــمل أفضــــ  بكثـــري مـــن وحــــمل احلكومـــة املرازيـــة لتنــــاول امل ـــاش  الـــيت تتنلــــج  ،مبـــدشياا  ،يضـــعها
 ال تياجا  واألولويا  احمللية. معاًر وتنظيما  ولية ت تند إ 

. وتا ــتَد   يف اتلــف مــن بلــد مخــروخيتلــف تنظــيم احلكومــة احملليــة وعملهــا اختلفــاا ابــرياا  -9
البلــــدان أ ــــا  اتلفــــة لكيانــــا  احلكومــــة احملليــــة )ا قلــــيم، والــــداشرة، واملقاطعــــة، واملدينــــة، والبلــــدة، 

   لـــد(. وتوجـــد احلكومـــا  احملليـــة ج رافيـــاا يف املواقـــمل واحلـــي، واألبرشـــية، والبلديـــة، والقريـــة، ومـــا إ
 احلضرية والريفية على  د سوا .

التنـــريعا  أو التوجيهـــا  الــيت متنحهـــا إي اهـــا ومتلــد احلكومـــا  احملليـــة بعـــ  الصـــل يا   -10
. وتنــم  هــاب الصــل يا ، يف جوهرهــا، تنظــيم (1)الصــادرة عــن احلكومــا  األعلــى م ــتوى منهــا

النـــ ون العامـــة املتصـــلة بالبيوـــة احملليـــة وتقـــدة بعـــ  الـــدما  العامـــة. وينب ـــي داشمـــاا وت ـــيري بعـــ  
يليــ  ننــا  صــل يا  احلكومــة احملليــة يف ســيا  العلقــا  بــا ال ــلنا  احملليــة واحلكومــة املرازيــة 
أو ال ـــلنا  ا قليميـــة. وعلـــى العمـــو ، غالبـــاا مـــا تتحمـــ  احلكومـــا  املرازيـــة يف الـــدول الو دويـــة 
م ــــ ولية تنــــيا امل ــــاان وبرجمتهــــا وتنظيمهــــا ومتويلهــــا، وتنــــًر احلكومــــا  احملليــــة علــــى التنفيــــا 
ــا يف الــنظم الياديــة، ف البــاا مــا تتمتــمل احلكومــا  احملليــة  بــدرجا  متفاوتــة مــن الســتقلل الــااا. أم 

املتعلقــة بــه بقــدر أاــرب مــن الســتقلل الــااا فيمــا خيــو بــرام  ال ــكن وسياســاته وعمليــا  التنفيــا 
)تقريـر املقــررة الاصــة املعنيــة بال ــكن اللشــ  اعنصــر مــن عناصــر احلــ  يف م ــتوى معينــي مناســج، 

ــــيلي فر ــــة ) ــــاحل  يف عــــد  التمييــــز يف هــــاا ال ــــيا ، ل (. ومــــن ال ــــما  اهلامــــة A/HRC/28/62وب
نب ــي، مــمل  لــد، أن للحكومــة احملليــة أ ــا متلــد ســلنة تنظيميــة ثانويــة وــدداة ملمارســة و يفتهــا الــيت ي

 متتث  للقانون.
ورغـــم أن بعـــ  البلـــدان ت ـــتَد  بصـــورة متبادلـــة مصـــنلحيك  احلكومـــة احملليـــة  و احلكـــم  -11

الااا احمللـي ، فدنـه ينب ـي التمييـز بـا هـاين املفهـوما ألن  احلكومـة احملليـة تتَـا أشـكالا اتلفـة يف 
عامــــة اتلــــف البلــــدان. ول متــــارم ايانــــا  احلكــــم الــــااا احمللــــي )مثــــ  البلــــديا ( و ــــدها ا دارة ال

ـــج   َ ـــة  فالكيانـــا  األو  تانت احملليـــة، بـــ  ميكـــن أن متارســـها أيضـــاا و ـــدا  وليـــة تابعـــة  دارة الدول
، يف  ــا تعمــ  الو ــدا  الســتقلليةمباشــرةا مــن ال ــكان احملليــا، وهــي تتمتــمل بدرجــة عاليــة مــن 

_________________ 

 للدولة.يف الرباعي ، تنك  البلديا ، وفقاا للدستور، جز اا من الياد ولي   جمرد تق يما  تابعة  (1) 
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وبنـا ا عليـه، يقـو   األخرية وايلةا لل ـلنا  األعلـى م ـتوى الـيت تعـا  مو فيهـا وتضـعهم للم ـا لة.
 احلكم الااا احمللي على مبدأ اللمرازية، وتقو  إدارة الدولة احمللية على مبدأ عد  ال از.

وميكن اعتبار درجة احلكم الااا اليت تتمتـمل اـا ال ـلنا  احملليـة عنصـراا رشي ـياا مـن عناصـر  -12
الصـــعيد ال ياســـي واملـــا  وا دارأ الدميقراطيــة احلقيقيـــة. ويف هـــاا الصـــدد، تكت ـــي اللمرازيــة علـــى 

أمهيــــة جوهريــــة  حــــفا  النــــابمل احمللــــي علــــى الدميقراطيــــة و قــــو  ا ن ــــان. وينب ــــي أل  ي يــــج عــــن 
ا ـــ ا   قـــو  ا ن ـــان وأن   قـــو  ا ن ـــان ل بـــدون األ هـــان أن  الدميقراطيـــة ل ميكـــن أن تتحقـــ  

احلكــم الــااا احمللــي تلقاشيــاا إ  يقيــ   ميكــن إعماهلــا دون يقيــ  الدميقراطيــة. ومــمل  لــد، ل يــ دأ
الدميقراطيـــة التنـــاراية. ورغـــم أن اللمرازيـــة ت ـــعى عمومـــاا إ  متكـــا املـــواطنا يف جمـــال صـــنمل القـــرار 
ومراقبــة ال ياســا ، فــدن مــن الواجــج اتــا  بعــ  التــدابري وا جــرا ا  املأمونــة مــن أجــ  هتيوــة البيوــة 

 ة ممكنة وفعالة.اللعمة جلع  املناراة الدميقراطي
ــا  وسياســا  واحــع   -13 وينب ــي أل  ينحصــر دور ال ــلنا  احملليــة يف جمــرد تنفيــا قــرارا  اات 

دون التنــاور معهــا. ومــن نا يــة أخــرى، ينب ــي أن يتقيــد الســتقلل احمللــي حبــدود معينــة يــنو عليهــا 
  احملليـة. ومـن الضـرورأ القانون بوحوح، وينب ي توفري آليا  ملراقبـة مـدى منـروعية أننـنة ال ـلنا

وحــــمل آليــــا   لضــــوابا ومــــواعين الدميقراطيــــة لزيــــادة قــــدرة احلكومــــة احملليــــة يف جمــــال إعمــــال  قــــو  
ا ن ـــان. ومـــن املـــرجاي أن ي ـــتجيج امل ـــ ولون احلكوميـــون الاحـــعون مل ـــا لة النـــاخبا لنلبــــا  

 .(2)املواطنا أاثر من أولود الاين ل خيضعون للم ا لة
فعاليـة احلكــم احمللـي وا عمـال املناســج حلقـو  ا ن ـان علــى الصـعيد احمللـي، مــن  ولضـمان -14

املهـــم تـــوفري إطـــار قـــانوي ملشـــم للحكومـــة احملليـــة. وينب ـــي أن يـــنو القـــانون بوحـــوح  علـــى التنظـــيم 
د التنــــــــريعا  الوطنيــــــــة بوحــــــــوح  م ــــــــ وليا   والصـــــــل يا  والو ــــــــاشف. وينب ــــــــي أيضــــــــاا أن يــــــــد 

 احلكومية املرازية واحمللية يف إطار علقتها ببعضها البع . وصل يا  ال لنا 
ويفضاـــ  أن ياعـــ ً  باحلكومــــة احملليـــة يف الدســــتور الـــوطد  ويف الواقــــمل، يمـــي الدســــاتري يف  -15

حلكومـة احملليــة. وينب ـي التأايـد علــى أن احلمايـة الدسـتورية تــوفر ا اسـتقلليةعـدد مـن البلـدان يديــداا 
تقرار. وثـاي أفضـ   ـ  يف هـاا الصـدد هـو إقـرار الربملـان لقـانون خـا  باحلكومـة للسـ ةأارب حـمان

حـــمانا  قانونيـــة  فا ـــاا علـــى اســـتقرار القـــوانا الـــيت  ،يف عـــدد قليـــ  مـــن البلـــدان ،احملليـــة. وتوحـــمل
مــثلا، ل ميكــن اعتمـــاد أو تعــدي  القـــانون الــا  بال ـــلنا   ،تــنظم احلكومــة احملليـــة. ففــي هن اريـــا

إل بأغلبيــــة ثلثــــيك أعضــــا  الربملــــان احلاحــــرين. ويننبــــ  النــــي  نف ــــه علــــى أأ تنــــريمل مقي ــــد   احملليــــة
 للحقو  املرتبنة باحلكم الااا احمللي.

_________________ 

 (2) International Institute for Democracy and Electoral Assistance, “Democratic Accountability and Service Delivery: A 

Desk Review”, January 2013 متــــــــــــــــاح علــــــــــــــــى الــــــــــــــــرابا التــــــــــــــــا مل http://www.idea.int/resources/analysis/democratic-

accountability-and-service-delivery-a-desk-review.cfm  . 
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واجلـــدير بالـــاار أن  مـــن املتـــوخى صـــرا ةا يف عـــدد مـــن البلـــدان أن تكـــون مبـــادئ التفـــوي   -16
لوةا علـــى  لـــد، تـــنو القـــوانا املتعلقـــة واللمرازيـــة وامل ـــا لة مـــن أهـــم مبـــادئ احلكومـــة احملليـــة. وعـــ

بكـــ  مبـــدأ مـــن هـــاب املبـــادئ علـــى  ـــ  ال ـــلنا  احملليـــة يف اللجـــو  إ  ســـب  النتصـــاً القضـــاشية 
 لضمان ا  ا  هاب املبادئ.

  
الزززدوا والحكومزززات المحليزززةت الوا رزززات المشززز رنة والم كاملزززة مززز  أ ززز   -ثالثاا  

 اح رام حقوق اإلنسان وحماي ها وإعمالها
 
ـــــة  وجـــــج القـــــانون الـــــدو  ايـــــانع وا ـــــدع، ب ـــــ  النظـــــر عـــــن طبيعتهـــــا الو دويـــــة أو  -17 الدول

دون ســواها هــي الدولــة، اكــ ، فــدن الياديــة، وعــن تق ــيمها ا دارأ الــداخلي. ويف هــاا الصــدد، 
 فيهـــا. ولـــالد تلتـــز  الدولـــة، اا طرفـــتعـــد باللتزامـــا  الناشـــوة عـــن املعاهـــدا  الدوليـــة الـــيت الـــيت تتقيـــد 

عنـــدما تصـــبي طرفـــاا يف معاهـــدة مـــن املعاهـــدا  الدوليـــة حلقـــو  ا ن ـــان، بـــا  ا   قـــو  ا ن ـــان 
امــا تقــارير  البتقــدة هــي اجلهــة امللزمــة الــدول و ــدها فــدن ومحايتهــا وإعماهلــا. وبوجــه  أاثــر يديــداا، 

لنـــكاوى اـــ ن مـــن املعاهـــدا  العامليـــة وا قليميـــة حلقـــو  ا ن ـــان، وهـــي و ـــدها معرحـــةع لتقتضـــيه  
الدولـة الـيت متثـا  أمـا  فـدن املقدمة من األفراد أو الدول  وجج هاب املعاهدا . وعـلوةا علـى  لـد، 

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 .

التأايـــد أيضـــاا علـــى أن الدولـــة،  وجـــج القـــانون الـــدو  العـــا ، وإ  متثلهـــا احلكومـــة وينب ـــي  -18
. وبا حــافة إ   لــد، (3)املرازيــة، م ــ ولةع عــن فيــمل األفعــال الصــادرة عــن فيــمل أجهزهتــا ووالشهــا

لدولــة وفقــاا للقــانون الــدو  العــريف، عنــدما يتعلــ  األمــر   ــ ولية ا هنــاك العديــد مــن املبــادئ املننبقــة،
أي ـــــاا اـــــان تنظيمهـــــا الـــــداخلي. أولا، ل يـــــنظم القـــــانون الـــــدو  عمومـــــاا هيكـــــ  الدولـــــة، ول و ـــــاشف 

ـــة أن  البـــ   يف أجهزهتـــا، ول  ـــآل جمـــرد يديـــد مكوناهتـــا. ويقـــمل حـــمن الختصـــا  ال ـــيادأ للدول
ــــة إدارهتــــا  ــــة. ولكــــن،ويف طريقــــة هيكل ــــة و/أو احمللي رغــــم أن   الو ــــاشف امل ــــندة إ   كومتهــــا املرازي

، فـدن سـلوك (4)الدولة تظـ   ـرةا يف يديـد هيكلهـا الـداخلي وو اشفهـا مـن خـلل قوانينهـا وممارسـاهتا
م س ــاهتا وتق ــيماهتا ا داريــة الــيت تــ دأ و ــاشف ومتــارم صــل يا  عامــة يان  ــج إ  الدولــة  ــآل 

/أو اانــ  م ــتقلة الــااا وبالســتقلل لــو اانــ  تلــد امل س ــا ، يف نظــر القــانون احمللــي، تتمتــمل 
 عن احلكومة التنفياية املرازية.

_________________ 

مـــن العهـــد الـــدو  الـــا  بـــاحلقو  املدنيـــة  50يف هـــاا الصـــدد، ميكـــن ا شـــارة،   ـــج مقتضـــى احلـــال، إ  املـــادة  (3) 
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  .

مناريمل املواد املتعلقة    ولية الدول عـن األفعـال غـري املنـروعة دوليـاا  اعتمـدهتا جلنـة القـانون الـدو  يف دورهتـا الثالثـة  (4) 
(، A/56/10) 10الوثـــاش  الر يـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة ال ادســـة والم ـــون، امللحـــ  رقـــم (، 2001والم ـــا )

 .4من املادة  2الفقرة 
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ومـن امل ــلام بــه، وفقــاا للقــانون الــدو  العـريف، أن   ســلوك أأ  جهــاع مــن أجهــزة الدولــة يعتــرب  -19
فعـلا صـادراا عـن تلـد الدولــة  وجـج القـانون الـدو ، سـوا  أاــان اجلهـاع ميـارم و ـاشف تنــريعية أ  

ـــة، وســـوا  تنفيايـــة أ  قضـــاشية أ  أي ـــة و ـــا شف أخـــرى، وأي ـــاا اـــان املراـــز الـــاأ ينـــ له يف تنظـــيم الدول
أاان  صفته أنه جهاع مـن أجهـزة احلكومـة املرازيـة أ  جهـاع مـن أجهـزة و ـدة  إقليميـة  مـن و ـدا  

ـــة، يف تعليقهـــا العـــا  . وشـــد د  اللجنـــة املعنيـــة بـــاحلقو  القتصـــادية والجتماعيـــة (5)الدولـــة  والثقافي
 انتهــاك احلقــو  الــواردة يف العهــد ميكــن أن يقــمل مــن خــلل أفعــال مباشــرة للــدول  ، علــى أن  16 رقــم

األطــراً أو مــن خــلل ا  جــا  عــن العمــ  أو إغفالــه، أو مــن خــلل م س ــاهتا أو واالهتــا علــى 
. وجتـدر ا شـارة إ  أن سـلوك بعـ  امل س ـا  الـيت متـارم صـل يا  (6)امل تويا الـوطد واحمللـي 

  الدولــة وإن اانــ  تلــد امل س ــا  يف نظــر القــانون الــداخلي تتمتــمل بــاحلكم الــااا عامــة يا ــن د إ
 .(7)والستقللية عن احلكومة التنفياية

وتا ند إ  الدولة األفعال غري القانونيـة الصـادرة عـن أأ  سـلنة عامـة،  ـا يف  لـد احلكومـة  -20
ة أو االفـــة  للقـــوانا والتعليمـــا  احملليـــة. احملليـــة، وإن متثالـــ  تلـــد األفعـــال يف جتـــاوع  حلـــدود ال ـــلن

مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون املعاهـــدا ، الـــيت تـــنو  27وينبثـــ  هـــاا مباشـــرة مـــن املبـــدأ الـــوارد يف املـــادة 
 على أن  الدولة النًر  ل جيوع أن يت  بأ كا  قانو ا الداخلي لتربير عد  تنفياها للمعاهدة .

م ــ ولية تعزيــز ومحايــة  قــو  ا ن ــان،  ،يف املقــا  األول ،املرازيــةوتقـمل علــى عــات  احلكومــة  -21
بينمــا تــ دأ احلكومــة احملليــة دوراا تكميليــاا. وجيــوع للدولــة بعــد التصــدي  علــى معاهــدة مــن املعاهــدا  
الدوليــة حلقــو  ا ن ــان، أن تفــو ت تنفيــا تلــد املعاهــدة إ  م ــتويا   كوميــة أد ،  ــا يف  لــد 

ــــة ــــة إ  اتــــا  التــــدابري اللعمــــة علــــى ال ــــلنا  احمللي ــــا  احلكومــــة املرازي . ويف هــــاا الصــــدد، قــــد يت
الصـــعيد احمللـــي، ل ســـيما لوحـــمل ا جـــرا ا  والضـــوابا الكفيلـــة بضـــمان تنفيـــا التزامـــا  الدولـــة يف 
جمــال  قــو  ا ن ــان. وال ــلنا  احملليــة ملز مــة، يف إطــار اختصاصــاهتا احملليــة، بالمتثــال للواجبــا  

وة عــن اللتزامــا  الدوليــة للدولــة يف جمــال  قــو  ا ن ــان. وهــي بالفعــ  اجلهــا  امل ــ ولة عــن الناشـ
التنبيــــ  العملــــي للســــ اتيجيا  وال ياســــا  الوطنيــــة حلقــــو  ا ن ــــان. ولــــالد ينب ــــي أن ينــــارك 

ال ياســـا . ففـــي الـــدول الـــيت تأخـــا باللمرازيـــة، ميكـــن أن تلـــد ممثلـــو ال ـــلنا  احملليـــة يف صـــياغة 
لمل احلكومــة احملليــة بــدور أاثــر اســتباقيةا واســتقلليةا فيمــا يتعلــ  حبمايــة وتعزيــز  قــو  ا ن ــان. تضــن

وميكـــن أن يكـــون للتعـــاون امل س ـــي بـــا احلكومـــا  املرازيـــة واحملليـــة يف جمـــال  قـــو  ا ن ـــان أثـــرع 
 إجيايبع على م توى تنفيا اللتزاما  الدولية للدولة يف جمال  قو  ا ن ان.

_________________ 

 .1-ها  - نف ه، الفص  الرابملاملرجمل  (5) 
(، امل ــاواة بــا الرجــ  واملــرأة يف  ــ  التمتــمل الميــمل احلقــو  القتصــادية والجتماعيــة 2005)16التعليــ  العــا  رقــم  (6) 

، متـــاح علـــى 42مـــن العهـــد الـــدو  الـــا  بـــاحلقو  القتصـــادية والجتماعيـــة والثقافيـــة(، الفقـــرة  3والثقافيـــة )املـــادة 
 . http://www.refworld.org/docid/43f3067ae.html الرابا التا مل

 أعـلب، الفصـ  الرابـمل 4التعليقا  على مناريمل املواد املتعلقة   ـ ولية الـدول عـن األفعـال غـري املنـروعة دوليـاا )انظـر احلاشـية  (7) 
 .http://www.eydner.org/dokumente/darsiwa_comm_e.pdf، متا ة على الرابا التا مل 82(، الصفحة 2-ها  -
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ا أراد  ال ـــــلنا  احملليـــــة أن تفـــــي   ـــــ ولياهتا يف جمـــــال  قـــــو  ا ن ـــــان، فينب ـــــي أن وإ  -22
عمـــال املناســـج حلقـــو  ا ن ـــان، يكـــون لـــديها مـــا يلـــز  مـــن صـــل يا  ومـــوارد ماليـــة. ويتنلـــج ا 

سيما احلقو  القتصادية والجتماعية والثقافيـة، مـن ال ـلنا  احملليـة تـوفري مـوارد ماليـة، وهـو مـا  ول
 لـــد علـــى الصـــعيدين الـــوطد والـــدو . امـــا ينب ـــي  مراعـــاةكـــن يقيقـــه يف اـــ  مكـــان  وينب ـــي ل مي

التنــديد خصوصــاا علــى أن الصــل يا  املَولــة إ  ال ــلنا  احملليــة، أي ــاا اانــ ، لــن تكــون فعالــة 
 إ ا مل تتوافر املوارد املالية ملمارستها.

ن ـــــان يف مناســـــبا   عديـــــدة  مبـــــدأ وأبـــــرع  هيوـــــا  األمـــــم املتحـــــدة ملعاهـــــدا   قـــــو  ا  -23
امل ـــــ ولية املنـــــ اة الـــــيت تتحملهـــــا اتلـــــف امل ـــــتويا  احلكوميـــــة مـــــن أجـــــ  محايـــــة وتعزيـــــز  قـــــو  

يف تعليقهــا العـــا   ،ا ن ــان. فقــد أشـــار  اللجنــة املعنيــة بـــاحلقو  القتصــادية والجتماعيــة والثقافيـــة
يف العهـــــد الـــــدو  الـــــا  بـــــاحلقو  إ  أن الـــــدول األطـــــراً  ،)احلـــــ  يف ال ـــــكن امللشـــــم( 4رقـــــم 

القتصـــادية والجتماعيـــة والثقافيــــة ينب ـــي أن تتَــــا النـــوا   الــــيت تضـــمن التن ــــي  بـــا الــــوعارا  
وال لنا  ا قليمية واحملليـة ب يـة التوفيـ  بـا ال ياسـا   ا  الصـلة )يف جمـال  القتصـاد والزراعـة 

 .(8)من العهد  11و  عليها يف املادة والبيوة والناقة وما إ   لد( واللتزاما  املنص
  

  ور الحكومة المحلية في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان -رابعاا  
 
مــن  -يف بعــ  احلــال ، وعلــى الصــعيد الدســتورأ  -تقتضــي تنــريعا  عــدد  مــن الــدول  -24

احلكومـــــة احملليـــــة صـــــرا ةا أن يـــــ    قـــــو  ا ن ـــــان )مـــــثلا، أســـــ اليا، وســـــلوفينيا، واـــــو  ديفـــــوار، 
وامل ـــرب(. ويف بعـــ  الـــدول األخـــرى، يننبـــ  النـــره الدســـتورأ لكـــ ن منهـــا علـــى فيـــمل ال ـــلنا  

واينيــا،  العامــة )مــثلا، أ ربيجــان، وإســبانيا، وأملانيــا، والبوســنة واهلرســد، وتوغــو، وجنــوب ال ــودان،
وليتوانيــــا، وماليزيــــا، والنم ــــا(. ويف لك ــــمربد، يتعــــا علــــى البلــــديا  أن متــــارم صــــل ياهتا وفقــــاا 
للقــانون، وهـــاا يعــد أ ـــا ملز مـــة بــا  ا   قـــو  ا ن ــان الـــيت يكفلهـــا القــانون. ويف بعـــ  البلـــدان، 

ــر القــانون واجــج احلكومــا  احملليــة يف مراعــاة  قــو  ا ن ــان علــى  قــو  أ و مبــادئ بعينهــا. يقصا
فعلـــى ســـبي  املثـــال، يـــنو قـــانون احلكـــم الـــااا احمللـــي يف صـــربيا علـــى أن مـــن واجـــج البلـــديا  أن 
تكفـ  تعزيــز ومحايــة  قــو  األقليـا  القوميــة واجملموعــا  ا ثنيــة. ويف سـلوفينيا، يقتضــي القــانون مــن 

، ل تــنو التنــريعا  رلنــداأيإدارا  البلــديا  أن يــر  علــى تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلن ــاي. ويف 
املتعلقــة باحلكومــة احملليــة يديــداا علــى تعزيــز ومحايــة  قــو  ا ن ــان، ولكــن  ال ــلنا  احملليــة ملز مــة، 
يف إطـار أدا  و اشفهـا،  راعــاة احلاجـة إ  تعزيــز النـدما  الجتمـاعي. وباملثــ ، ل تنـري التنــريعا  

و  ا ن ـــان يديـــداا باعتبارهــــا مـــن امل ــــ وليا  املتعلقـــة باحلكومـــا  احملليــــة يف اهلنـــد إ  محايـــة  قــــ

_________________ 

، الــاأ اعتمدتــه اللجنــة املعنيــة 12( مــن العهــد(، الفقــرة 1)11حلــ  يف ال ــكن امللشــم )املــادة مل ا4التعليــ  العــا  رقــم  (8) 
، وهــو 1991 اــانون األول/دي ــمرب  13بــاحلقو  القتصــادية والجتماعيــة والثقافيــة يف دورهتــا ال ادســة املعقــودة يف 

 . http://www.refworld.org/docid/47a7079a1.htmlمتاح على الرابا التا مل 
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امل ــــندة إليهــــا  بيــــد أن  و ــــاشف البلــــديا  املقــــررة دســــتورياا تــــرتبا ارتباطــــاا مباشــــراا حبقــــو  ا ن ــــان 
ونظـــا  الرعايـــة الجتماعيـــة األساســـية، مثـــ  تنفيـــا املبـــادرا  الراميـــة إ  ا دمـــا  الـــدميقراطي وتـــدابري 

 العدالة احمللي.
ن اعتمـــاد نـــو قـــانوي صـــريي يكـــون ملزلمـــاا للحكومـــة احملليـــة بتعزيـــز ومحايـــة  قـــو  ويبـــدو أ -25

ا ن ــان هــو  ــ  أفضــ . و لــد مــا جيعــ  ال ــلنا  احملليــة علــى وعــي    ــ ولياهتا يف جمــال  قــو  
ا ن ـــان، إ  تـــدرك أن  أأ  إخـــلل  اـــاب امل ـــ وليا  سي ـــتتبمل م ـــ وليتها  وجـــج القـــانون الـــوطد 

لية الدولــة اكــ  علــى الصــعيد الــدو . وبا حــافة إ   لــد، يفــرت الــنو املــااور فضــلا عــن م ــ و 
التزاماا واححاا على ال ـلنا  احملليـة بتنبيـ   ـ  قـاشم علـى  قـو  ا ن ـان لتقـدة الـدما  العامـة 
يف إطــار اختصاصــاهتا احملــددة. ولعــ   لــد يف  ايــة املنــاً ينــج مل أصــحاب احلقــو  علــى منالبــة 

 لية حبقوقهم.ال لنا  احمل
تتعامـــ  يوميـــاا هـــي وت عـــًر ال ـــلنا  احملليـــة معرفـــةا جيـــدةا ال تياجـــا  اليوميـــة للمـــواطنا و  -26

مـمل قضـايا  قـو  ا ن ـان. وبالتـا ، توجـد صـلة جليـة وقويـة بـا  قـو  ا ن ـان واحلكومـة احملليــة. 
لتعليم وال ـــكن والصـــحة فال ـــلنا  احملليـــة، عنـــد أدا  و اشفهـــا، تتَـــا القـــرارا  املتعلقـــة خاصـــةا بـــا

والبيوــة والقــانون والنظــا ، وهــي جمــال  تــرتبا ارتباطــاا مباشــراا بدعمــال  قــو  ا ن ــان وقــد تعــزع أو 
. وعـلوةا علـى  لـد، تواجـه احلكومـة احملليـة حبقـوقهم ا ن ـانيةتضعف إمكانـا  ال ـكان يف التمتـمل 

عــن اجملتمــمل احمللــي، مثــ  املهــاجرين أو داشمــاا خنــر املمارســا  التمييزيــة حــد مــن ياتصــور أ ــم غربــا  
األقليــا  ا ثنيــة. ففــي جمــال ال ــكن مــثلا، غالبــاا مــا تكــون  التضــحية  ــن ل مــأوى هلــم وتعرحــهم 

 قــو  البعــد املتمثــ  يف للوصــم والتمييــز  أاثــر تفنــياا علــى الصــعيد احمللــي. ومــن الضــرورأ إدمــا  
أ هلــــاب النتهااــــا . ومــــن الصــــعج فعــــلا أن ا ن ــــان يف فيــــمل مبــــادرا  احلكومــــة احملليــــة للتصــــد

 ــلنا  وليــة تقــد  الــدما  إ ا مل يكــن هنــاك وجــود ليتصــور املــر   الــة إعمــال  قــو  ا ن ــان 
اللعمــة. فــاملو فون احملليــون يتحملــون م ــ ولية طاشفــة واســعة مــن قضــايا  قــو  ا ن ــان يف عملهــم 

ال ــــلنا  واجلمهــــور إعمــــالا حلقــــو   اليــــومي. ومــــمل  لــــد، نــــادراا مــــا يكــــون هــــاا العمــــ  يف نظــــر
ا ن ـــان. ولـــالد تظـــ   قـــو  ا ن ـــان، ادطـــار مرجعـــي أو يليلـــي، بعيـــدةا يف معظـــم ال ياســـا  

. (9)يف املمارسـة العمليــة يةإن ـان اا واملمارسـا  علـى الصـعيد احمللـي، رغـم أ ـا قــد تكـون بالفعـ   قوقـ
حلقيقــــي حلقــــو  ا ن ــــان يظهــــر علــــى ويف هــــاا الصــــدد، ينب ــــي أل ي يــــج عــــن األ هــــان أن األثــــر ا

 الصعيد احمللي.

_________________ 

 Congress of Local and Regional Authorities (Council of Europe), Strasbourg, 25–27 Marchانظـر املرجـمل التـا مل (9) 

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, 14 ـــــــــرابا التـــــــــا مل ـــــــــاح علـــــــــى ال  /http://www.coe.int/t/congress مت

texts/RESOLUTIONS_en.asp?mytabsmenu=6  . 
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وتضــــمل واجبــــا  احلكومــــة احملليــــة يف جمــــال  قــــو  ا ن ــــان للتصــــنيف التقليــــدأ الثلثــــي  -27
الــاأ تضــمل لــه التزامــا  الــدول يف جمــال  قــو  ا ن ــان، أأك واجــج ال ــ ا ، وواجــج احلمايــة، 

بعـد  انتهـاك  قـو  ا ن ـان  ملزمـوناحملليـا وواجج ا عمال. فواجج ال ـ ا  يعـد أن امل ـ ولا 
مـــن هـــم فيـــمل م ـــألة متتـــمل مـــن خـــلل إجـــرا اهتم. وهـــو يقتضـــي مـــن احلكومـــة احملليـــة أل  تتـــدخ  يف 

. وفيمــا يتعلــ  حبريــة الــدين مــثلا، ل جيــوع للحكومــة احملليــة أن بــاحلقو  واحلريــا  لوليتهــاخاحــعون 
ود امل ــموح اــا، مــن اســتعمال ال ــا ا  العامــة أو مبــاي القيــإل  يف  ــدود متنــمل النواشــف الدينيــة، 

البلديـــة لتنظـــيم ال تفـــال  الدينيـــة. وفيمـــا يتعلـــ  بـــاحل  يف الصـــحة، ل جيـــوع للحكومـــة احملليـــة أن 
ـــا واجـــج  يـــر  جمتمعـــا  وليـــة أو فاعـــا  بعينهـــا مـــن الســـتفادة مـــن مرافـــ  الرعايـــة الصـــحية.  وأم 

 مـــنضــمن عـــد  انتهــاك أطـــراً ثالثــة حلقـــو  األفــراد و ريـــاهتم. فاحلمايــة، فيقتضـــي مــن الـــدول أن ت
 األطفــالأأ اــان عــد  منــمل  تكفــ  إجــرا ا    تتَــا أن احملليــة، علــى ســبي  املثــال، ال ــلنا  واجــج

مــن اللتحــا  باملــدارم. ومــن املمكــن أن ي ــتلز  واجــج احلمايــة هتيوــة بيوــا   ضــرية تكــون أاثــر 
أمنـاا ومــن شـأ ا أن يــد مـن خنــر العنـف املمــارم مـثلا حــد املـرأة. وأم ــا واجـج ا عمــال، فيعــد أن 

لنا  احملليــة، احلكومــة احملليــة ملزمــة باتــا  إجــرا ا  إجيابيــة لتي ــري التمتــمل بــاحلقو  واحلريــا . فال ــ
علــى ســبي  املثــال، جمــربة علــى إعمــال احلــ  يف التعلــيم مــن خــلل احلفــا  علــى نظــا  تعليمــي جيــد. 
وامتثـــالا لواجـــج إعمـــال  ـــ  األفـــراد يف عـــد  التعـــرت للتمييـــز، ميكـــن إننـــا  آليـــا  وليـــة حلقـــو  

    يز.ا ن ان من قبي  مكاتج أمنا  املظامل أو الواال  املتَصصة يف مكافحة التمي
لوليتهــــا علــــى فهــــم وا ــــ ا  مــــن خيضــــمل أن تنــــجمل فيــــمل أيضــــاا وينب ــــي لل ــــلنا  احملليــــة  -28

أن تقــد  ال ــلنا  احملليــة ملمثليهــا  ،بالصــو  ،التعلــيم والتــدريج. وينب ــيبفضــ   قــو  ا ن ــان 
، وأ ن املنتَبــــا ومو فيهــــا ا داريــــا دورا  تدريبيــــة يف جمــــال  قــــو  ا ن ــــان علــــى أســــام  منــــتظم 

املواطنا املعلوما   ا  الصلة حبقـوقهم. وميكـن أن ت ـاعد ال ـلنا  احملليـة مـن خـلل عم م على ت
 تعزيز  قو  ا ن ان على بنا  ثقافة حلقو  ا ن ان يف اجملتممل احمللي. 

وينب ـــي أن تـــو  ال ـــلنا  احملليـــة اهتمامـــاا خاصـــاا لتعزيـــز ومحايـــة  قـــو  الفوـــا  الضـــعيفة  -29
األشــَا   وأ ا عاقــة، واألقليــا  ا ثنيــة، واجملتمعــا  األصــلية، وحــحايا التمييــز  واحملرومــة، مثــ 

اجلن ـــي، واألطفـــال، وامل ـــنا. ويف هـــاا الصـــدد، تصـــبي نوعيـــة الـــدما  الـــيت تقـــدمها احلكومـــا  
ـــــاا احملليـــــة إ  هـــــاب الفوـــــا    ـــــة حلقـــــو  ا ن ـــــان يف املمارســـــة وك    ملـــــدى ا ـــــ ا  احلكومـــــا  احمللي

 .(10)العملية
ويف عــدد مــن البلــدان، تابــال جهــود مــن أجــ  إدمــا   قــو  ا ن ــان يف أننــنة ال ــلنا   -30

احملليـــة. وبنـــا ا عليـــه، شاـــرى يف اتـــا  تـــدابري لتعزيـــز ا دارة التنـــاراية، وإجـــرا  مراجعـــا  للح ـــابا  
ايا وتقييمــا  لرثــر قاشمـــة علــى  قــو  ا ن ـــان، وإعــادة يديـــد النــواغ  احملليــة باعتبارهـــا مــن قضـــ

 قـــــو  ا ن ـــــان، ووحـــــمل إجـــــرا ا  للتحقـــــ  مـــــن توافـــــ  ال ياســـــا  واللـــــواشي احملليـــــة مـــــمل  قـــــو  
_________________ 

 املرجمل نف ه. (10) 
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بـرام  ا ن ان، وتقـدة تقـارير عـن المتثـال ملعاهـدا   قـو  ا ن ـان علـى الصـعيد احمللـي، وتقـدة 
عـــي ، وعيـــادة و لي ـــتفيد منهـــا املو فـــون املـــدنيون احملليـــونالتـــدريج املنـــتظم يف جمـــال  قـــو  ا ن ـــان 

اجلمهـــور حبقـــو  ا ن ـــان، ومـــا إ   لـــد. وميكـــن اعتبـــار صـــياغة ميثـــا  ولـــي حلقـــو  ا ن ـــان )أو 
حيــدد امل ــ وليا  الاصــة الــيت تتحملهــا احلكومــة احملليــة يف جمــال  قــو   (11)قــانون  حلقــو  ا ن ــان(

ا ن ـان خنــوةا هامــةا أخــرى ءـو إحــفا  النــابمل احمللــي علــى  قـو  ا ن ــان. ومــن امل ــتحج جــداا، 
يف هاا ال يا ، أن يكون لل ـلنا  احملليـة مكاتـج خاصـة حبقـو  ا ن ـان تكـون مـزودةا  ـا يكفـي 

املاليــــــة وقــــــادرةا متامــــــاا علــــــى الحــــــنلى بقضــــــايا  قــــــو  ا ن ــــــان يف إطــــــار مــــــن املــــــوارد البنــــــرية و 
 لك ن منها.املمنو ة احمللية الصل يا  

  
ال ززي توا ههززا الحكومززات المحليززة فززي مجززاا حمايززة الكرززر  ال حززديات  -خامساا  

 وتعزيز حقوق اإلنسان
 
مــن تعزيــز  قــو  ا ن ــان تواجههــا احلكومــا  احملليــة يف جمــال محايــة و اــربى يــديا   هنــاك  -31

سياســــية واقتصــــادية وإداريــــة. وأاــــرب يــــدن تواجهــــه احلكومــــا  احملليــــة هــــو انعــــدا  ا رادة ال ياســــية، 
هـــاب التحـــديا  وتتفـــاقم خاصـــةا يف البلـــدان  ا  الـــندظم غـــري الدميقراطيـــة أو الـــدميقراطيا  املبتدشـــة. 

كومـــا  احملليـــة يف هـــاب الـــدول مـــن عـــد  جـــرا  النزاعـــا  والتـــوترا  ال ياســـية يف البلـــد. وتعـــاي احل
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  

علــى الــدول  ا  اهليكــ  املراــزأ أن تبــال  الســتقرار. وعــلوةا علــى  لــد، قــد يكــون مــن الصــعج
جهداا سياسياا ابرياا يف جمال  قو  ا ن ـان علـى الصـعيد احمللـي. وحيـول انعـدا  السـتقللية واحلكـم 
الــــااا دون امل ــــا لة ويكبــــ  النــــعور   ــــ ولية إعمــــال  قــــو  ا ن ــــان. وقــــد تعــــو  ال ياســــا  

احلكومـــا  إطـــار مراعـــاة  قـــو  ا ن ـــان يف يـــان ، يف أغلـــج األ املرازيـــة وتـــدابري التكيـــف اهليكلـــي
 احمللية.
ويكمــن التحــدأ الثــاي الــاأ يصــد  احلكومــا  احملليــة عــن إعمــال وتعزيــز  قــو  ا ن ــان  -32

يف نقــــو القــــدرا  و/أو املــــوارد امل س ــــية، إمــــا ب ــــبج انعــــدا  ا رادة ال ياســــية الكفيلــــة بتمكــــا 
ة احلكومــا  احملليــة، أو ب ــبج احلالــة القتصــادية الصــعبة يف البلــد. وي اــد تقريــر املقــررة الاصــة املعنيــ

بال ـــكن اللشـــ  اعنصـــر مـــن عناصـــر احلـــ  يف م ـــتوى معينـــي مناســـج وبـــاحل  يف عـــد  التمييـــز يف 
هــــاا ال ــــيا ، لــــيلي فر ــــة، عــــن أدوار احلكومــــة علــــى امل ــــتوى احمللــــي وامل ــــتويا  دون الوطنيــــة 
األخــرى، الســتنتا  القاشــ  إن اللمرازيــة ل تصــج داشمــاا يف صــاا إعمــال احلــ  يف ال ــكن اللشــ  

_________________ 

الــيت اعتامــد  يف العديــد مــن املــدن يف الوليــا  املتحــدة األمريكيــة ميكــن ا شــارة يديــداا إ  قــوانا  قــو  ا ن ــان  (11) 
أل ـا مـن األمثلـة اجليـدة علـى إدمـا   قـو  ا ن ـان يف ال ياسـا  والتـدابري احملليـة، بـد اا مـن القـانون الـاأ اعتمدتـه 

 اللجنة املعنية بالقضا  على التمييز حد املرأة يف سان فران ي كو.



 A/HRC/30/49 

 

12/24 GE.15-13369 

 

(A/HRC/28/62 ورغـــــم أن اللمرازيـــــة قـــــد تـــــ دأ إ  الدميقراطيـــــة التنـــــاراية وإشـــــراك 71، الفقــــرة .)
املــــواطنا والنــــفافية وامل ــــا لة، فــــدن هــــاب ال ــــما  ا جيابيــــة تظــــ  مرهونــــةا بوجــــود آليـــــا  وإرادة 

نفيــا سياســية لتحقيــ  نظــا   كــم دميقراطــي. ويقــوت عــد  تــوافر املــوارد وامليزانيــا  اللعمــة لتمويــ  ت
املنــاريمل والــدما  علــى الصــعيد احمللــي قــدرة احلكومــا  احملليــة وينــتقو مــن شــرعيتها يف اجملتمعــا  

 احمللية.
ويتمثـــ  التحــــدأ الثالـــث يف قلــــة التن ــــي  بـــا احلكومــــا  املرازيــــة واحملليـــة. ومــــن املنــــاا   -33

املرازيــــة واحلكومــــة املنرو ــــة أيضــــاا منــــكلة القــــوانا املتعلقــــة بتقاســــم الختصاصــــا  بــــا احلكومــــة 
احملليـــة، املت ـــمة بالتعقيــــد وال مـــوت واستعصــــا  الوصـــول إليهــــا. والتق ـــيم الواحــــي لل ـــلنا  بــــا 
اتلــف م ــتويا  احلكومــة شــرهع م ــب ع  قــرار امل ــا لة، وهــو بالتــا  شــرهع م ــب ع  عمــال  قــو  

ة هــي ســلنة ا ن ــان. وجيــج أن يصــبي مــن البــديهي أن اــ  ســلنة أاســند  إليهــا صــل يا  عامــ
ــــــ  غالباا/أ يانــــــاا الصــــــلة بــــــا ممارســــــة  ملز مــــــة بــــــا  ا   قــــــو  ا ن ــــــان ومحايتهــــــا وإعماهلــــــا. وتا ف 

 الصل يا  العامة ومراعاة  قو  ا ن ان على الصعيد احمللي.
ومثـــة يـــدن آخـــر يتمثـــ  يف انعـــدا  املعلومـــا  املتعلقـــة بالنـــروه النافـــة عـــن  قـــو  ا ن ـــان  -34

كـــــون علـــــى وعـــــي يي. فكـــــ  شـــــَو م ـــــ ول يف احلكومـــــة احملليـــــة جيـــــج أن علـــــى الصـــــعيد احمللـــــ
باللتزامـا  الــيت تفرحـها عليــه  قــو  ا ن ـان. ولكــن  هــاا الـوعي ل يقــو  غالبــاا علـى أســ  معرفيــة 
متينــة بنــأن مضــمون وننــا   قــو  ا ن ــان. وانتيجــة لــالد، تعجــز العديــد مــن احلكومــا  احملليــة 

ا يف ال ياســــا  احملليــــة واملمارســــة العمليــــة. وينــــوب انعــــدا  علــــى فهــــم  قــــو  ا ن ــــان وإدماجهــــ
 .(12)النفافية اجلهود املباولة من أج  التن ي  يف جمال  قو  ا ن ان

يف عـــد  العـــ اً بـــدور فيتمثـــ  التحـــدأ الـــام  الـــاأ تواجهـــه احلكومـــا  احملليـــة أمـــا و  -35
فهـــم  قـــو  ا ن ـــان علـــى م ـــتوى اجملتمـــمل املـــدي وإســـهاماته. وعـــادةا مـــا يقـــ ن هـــاا األمـــر بعـــد  

احلكومة احمللية. وحيد  عد  العـ اً بـاجملتممل املـدي والتعـاون معـه مـن اجلهـود الـيت تبـاهلا احلكومـا  
 احمللية من أج  الوصول إ  اجملتمعا  احمللية املهمنة.

  ومــن التحــديا  األخــرى الــيت تواجههــا احلكومــة احملليــة عــد  إدرا  التزامــا  بنــأن  قــو  -36
 ،ا ن ــان يف أولويــا  اجلهــا  املاءــة وواــال  التنميــة الدوليــة يف ســيا  اللمرازيــة. ففــي إندوني ــيا

منهــا صــندو  النقـد الــدو  والبنــد الـدو  ومصــًر التنميــة امســيوأ  ،مـثلا، روجــ  واــال  للمرازيـة
 .(13)ن انوبرنام  األمم املتحدة ا مناشي وواال  ماءة أخرى، بينما جتاهل   قو  ا 

_________________ 

 الية احلقو  الامعة اولومبيا.  معهد  قو  ا ن ان، (12) 
 Christopher Silver, “Do the donors have it right? Decentralization and changing localانظـــــــــــر املرجـــــــــــمل التـــــــــــا مل (13) 

governance in Indonesia”, in Globalization and Urban Development, Harry W. Richardson and Chang-Hee 

Christine Bae, eds. (Berlin, Springer, 2005)  25القتبام وارد يف تقرير املقررة الاصة املعنية بال كن اللش ، الفقرة. 



A/HRC/30/49 
 

 

GE.15-13369 13/24 

 

 آليات حقوق اإلنسان على ال عيد المحلي -يا ياا  
 
تتنلـــج محايـــة  قـــو  ا ن ـــان اعتمـــاد آليـــا  م ـــتقلة حلقـــو  ا ن ـــان. وميكـــن أن تتَـــا  -37

يف اتلـف اجملتمعـا  احملليـة، وهنـاك أمثلـة عديـدة ميكـن واااهتـا  عمـال شـآل  هاب امليا  أشـكالا 
ي، مثــــــ  مكاتـــــج أمنــــــا  املظــــــامل، وجمــــــال  تلقــــــي شــــــكاوى  قـــــو  ا ن ــــــان علــــــى الصــــــعيد احمللــــــ

امل تهلكا، وجمال  تنـَيو إصـابا  املرحـى، وواـال  مكافحـة التمييـز، ومـا إ   لـد. وميكـن 
أن تتنــوى اختصاصــا  هــاب امليــا  تنوعــاا شــديداا، ولكــن جيــج اعتبارهــا وســيلة مــن الوســاش  اهلامــة 

ا يف الــــدواشر البتداشيــــة. واألهــــم مــــن  لــــد أن لضــــمان  قــــو  ا ن ــــان ومعاجلــــة شــــكاوى املــــواطن
إننــا  آليـــة وليــة حلقـــو  ا ن ــان ياـــربع دور ال ــلنا  احملليـــة يف جمــال محايـــة  قــو  ا ن ـــان. وإ ا 
أريــد هلــاب ال ــلنا  أن تــ دأ و اشفهــا بفعاليــة  فينب ــي تزويــدها  ــا يكفــي مــن املــوارد البنــرية واملاليــة 

 .يف املناط  اليت يقننو افراد وإتا ة الوصول إليها جلميمل األ
دوي  - ويـــنو امليثـــا  األورويب حلمايـــة  قـــو  ا ن ـــان يف املدينـــة، الـــاأ اعتامـــد يف ســـان -38
وســيلةا لتعزيــز فضــلا عــن او ــا ، علــى إننــا  مكاتــج ألمنــا  املظــامل بوصــفها آليــةا وقاشيــةا 2000 عــا 

أمنـا  املظـامل ا دارا  احملليـة لضـمان عـد  . وترصـد مكاتـج (14) قو  ا ن ان علـى الصـعيد احمللـي
 انتهااها للحقو  واملبادئ املنصو  عليها يف امليثا .

مــن الــدول. فقــد قلــة يف إل  ول توجــد آليــا  حلمايــة  قــو  ا ن ــان علــى الصــعيد احمللــي  -39
اتــج أننــأ  مــدن عديــدة يف سوي ــرا، علــى ســبي  املثــال، مكاتــج ألمنــا  املظــامل. وتعتــرب هــاب املك

أجهزة م ـتقلة تضـنلمل بـدور الوسـيا يف  الـة النزاعـا  بـا األفـراد وال ـلنا . ورغـم أ ـا ل متلـد 
حلـ  فع الـة بتقـدة توصـيا ، فقـد أثبتـ  أ ـا وسـيلة  ب ـريصل ية اتـا  قـرارا  ملزمـة ول يا ـمي هلـا 

قـــو  ا ن ـــان. ويف املناععـــا . ويف فهوريـــة اوريـــا، أننـــأ  العديـــد مـــن احلكومـــا  احملليـــة جلانـــاا حل
هولنــدا، ميكــن تقــدة النــكاوى املتعلقــة بانتهااــا   قــو  ا ن ــان   ــاعدة املكتــج الــوطد ألمــا 
املظـــامل أو آليـــة تقـــدة النـــكاوى علـــى م ـــتوى البلـــديا . ويف الـــدامنرك، اانـــ  م س ـــة م تنـــار 

أننـــأها اجمللـــ  البلـــدأ املـــواطنا يف اوبنهـــاغن أول م س ـــة تقـــد  املنـــورة إ  املـــواطنا يف البلـــد، و 
مظـــامل يف اوبنهـــاغن. واليـــو ، توجـــد م س ـــا  تقـــدة للاـــدً اســـتحداة و يفـــة م ـــتقلة ألمـــا 

بلديـــة. ويف النـــروي ، تو ـــف البلـــديا  أمنـــا  مظـــامل يف جمـــال  إداريـــة  21املنـــورة إ  املـــواطنا يف 
و  ا ن ـان تعمـ  اهيوـا  معينة. ويف البوسـنة واهلرسـد، أننـأ  بعـ  احلكومـا  احملليـة جلانـاا حلقـ

 قـو  ا ن ـان. ويف مـن آليـا  محايـة استنارية تابعة للمجال  البلدية ممل أ ـا لي ـ ، حبـد  اهتـا، 

_________________ 

، يف إطـار مـ متر  مـدن  قـو  1998هاب الوثيقة اهلامة مثـرة األعمـال التحضـريية الـيت بـدأ  يف برشـلونة عـا  جا    (14) 
ا ن ـان ، الـاأ ناظــم ا تفـالا بالـاارى الم ــا لصـدور ا عـلن العــاملي حلقـو  ا ن ـان. وشــارك يف هـاب املناســبة 

للمنالبـــة باحلصـــول علـــى اعـــ اً سياســـي أقـــوى  د نـــادوا بصـــو  وا ـــموـــا  مـــن العامـــد واملمثلـــا ال ياســـيا الـــاين 
ــــــــه احلواحــــــــر. امليثــــــــا  متــــــــاح علــــــــى الــــــــرابا  اجهـــــــا  فاعلــــــــة رشي ــــــــية يف محايــــــــة  قــــــــو  ا ن ــــــــان يف عـــــــامل تعم 

 .http://www.uclg-cisdp.org/en/right-to-the-city/european-charterthash.E5JeKdIt.dpuf التا مل
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ــــة تكــــاف  الفــــر  و قــــو  ا ن ــــان يف  ــــة أســــ اليا، تعمــــ  جلن ــــديا  مدين ــــا علــــى تي ــــري منت فيكتوري
اعد علــى اســتعرات بــرام  احلكومــة احملليــة. ووحــع  اللجنــة جمموعــة أدوا  للحكومــا  احملليــة ت ــ

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 

فيـــه أعضـــا   وو نفـــو  مـــن املنظمـــا  غـــري ، وميثـاــ  2003يف معهـــد أمنـــا  املظـــامل يف ني ـــان/أبري  
احلكوميـــة واجملتمـــمل املـــدي يعملـــون يف جمـــال محايـــة  قـــو  ا ن ـــان. وتنـــًر املفوحـــة علـــى تنظـــيم 

امل ـــتديرة، وغـــري  لـــد مـــن األننـــنة املنـــ اة مـــمل  املواشـــداملـــ مترا  والـــدورا  التدريبيـــة ومناقنـــا  
 .(15)املنظما  غري احلكومية

مكتـج الـوطد ألمـا لل تاعنـىوسـلوفينيا(، ل  وأيرلنـدا)مثـ  أ ربيجـان  ويف عدد من البلـدان -40
سـلنة التحقيـ  املظامل سلنة التحقي  يف النـكاوى املقدمـة حـد أجهـزة الدولـة فح ـج، وإمنـا أيضـاا 

 النكاوى املقدمة حد ال لنا  احلكومية احمللية.يف 
احملليــــة يف عقــــد اجتماعــــا  ويــــنو قــــانون البلــــديا  يف غواتيمــــال علــــى واجــــج احلكومــــة  -41

ملَتلــــف القناعــــا  الجتماعيــــة التابعــــة للبلديــــة مــــن أجــــ  املنــــاراة يف وحــــمل ال ياســــا  العامــــة 
وخنـــا التنميـــة احلضـــرية والريفيـــة علـــى صـــعيد البلـــديا  وإحـــفا  النـــابمل امل س ـــي عليهـــا. ويـــنو 

ثقافيـة وفقـاا لقيمهـا ول اهتـا القانون أيضـاا علـى صـون وتعزيـز  ـ  اجملتمعـا  احملليـة يف يديـد هويتهـا ال
 وتقاليدها وأعرافها. وي مي القانون أيضاا بدننا  جلان للمتثال.

  
 مدينة حقوق اإلنسانت اإلطار المفاهيمي والمرا ئ ال و يهية -يابعاا  

 
فكــــرة  مدينــــة  قــــو  ا ن ــــان  هــــي إ ــــدى املبــــادرا  العامليــــة الراميــــة إ  إحــــفا  النــــابمل  -42

ا ن ـــان. وتقـــو  هـــاب الفكـــرة علـــى العـــ اً باملـــدن بوصـــفها جهـــا  فاعلـــة احمللـــي علـــى  قـــو  
رشي ـــية يف جمـــال تعزيـــز ومحايـــة  قـــو  ا ن ـــان، وتنـــري عمومـــاا إ  املدينـــة الـــيت يكـــم فيهـــا مبـــادئ 
،  قـــــو  ا ن ـــــان أخلقيـــــاا وقانونيـــــاا احلكومـــــة احملليـــــة وال ـــــكان احملليـــــا. وأطلقـــــ  هـــــاا املفهـــــو 

ة النــعبية للتثقيــف يف جمــال  قــو  ا ن ــان )احلراــة النــعبية(، وهــي منظمــة ، احلراــ1997 عــا  يف
. واعتمــــد هــــاا املفهــــو   أيضــــاا، باعتبــــارب (16)منظمــــا  الدمــــة الدوليــــة الــــيت ل ت ــــتهدً الــــربي مــــن

مفهومـــاا معياريـــاا، املنتـــدى العـــاملي ملـــدن  قـــو  ا ن ـــان الـــاأ ياعقـــد ســـنوياا يف مدينـــة غوان جـــو، يف 
 ا.فهورية اوري

ــــة  قــــو  ا ن ــــان، الــــاأ اعتمــــد عــــا   -43 يف  2011ويعــــر ً إعــــلن غوان جــــو بنــــأن مدين
، مدينــــة  قــــو  ا ن ــــان 2011أيار/مــــايو  17املنتـــدى العــــاملي ملــــدن  قــــو  ا ن ــــان املعقـــود يف 

_________________ 

    ان.مفوحة  قو  ا نأ ربيجان، معهد  (15) 
مدينـة مـن مـدن  قـو  ا ن ـان وتـدريج  30ينم  برنام  مدن  قـو  ا ن ـان الـاأ تـديرب احلراـة النـعبية إننـا   (16) 

 شاب من قادة اجملتمعا  احمللية يف أربمل م س ا  تعليمية إقليمية للتثقيف يف جمال  قو  ا ن ان. 500
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بأ ـــا  عمليـــة جتمـــمل بـــا اجملتمعـــا  احملليـــة واألننـــنة الجتماعيـــة وال ياســـية يف ســـيا  ولـــي تـــ دأ 
ن ـــان فيـــه دوراا رشي ـــياا بوصـــفها قيمـــاا أساســـية ومبـــادئ توجيهيـــة . ويتـــا  مدينـــة  قـــو   قـــو  ا 

ا ن ــــان، يف ال ــــيا  احمللــــي، إ  إدارة منــــ اة حلقــــو  ا ن ــــان تتعــــاون فيهــــا احلكومــــة احملليــــة مــــمل 
مــن الربملــان احمللــي )اجمللــ  احمللــي(، واجملتمــمل املــدي، والقنــاى الــا ، وأصــحاب املصــلحة امخــرين، 

بــروح  مــن النــرااة القاشمــة علــى معــايري وقواعــد  قــو  ا ن ــان. اجلميــمل أجــ  ي ــا نوعيــة  يــاة 
وينــم  اعتمــاد  ــ  قـــاشم علــى  قــو  ا ن ـــان يف نظــا  احلكــم احمللـــي مبــدأ الدميقراطيــة واملنـــاراة 

أيضــاا مفهــو   والقيــادة امل ــ ولة والنــفافية وامل ــا لة وعــد  التمييــز والتمكــا وســيادة القــانون. وي اــد
مدينـــة  قـــو  ا ن ـــان أمهيـــة حـــمان املنـــاراة الواســـعة الننـــا  جلميـــمل اجلهـــا  الفاعلـــة وأصـــحاب 
املصـــلحة، خاصـــةا الفوـــا  املهمنـــة والضـــعيفة، وأمهيـــة تـــوفري آليـــا  فعالـــة وم ـــتقلة حلمايـــة ورصـــد 

امن بـــا املـــدن  قـــو  ا ن ـــان ميكـــن أن يلجـــأ إليهـــا اجلميـــمل. وي ـــل م املفهـــو  بأمهيـــة التعـــاون والتضـــ
 .(17)العاملة على تعزيز ومحاية  قو  ا ن ان على الصعيدين احمللي والدو 

التوجيهيــة  ننـــا  مدينـــة حلقــو  ا ن ـــان، املعتمـــدة يف املنتـــدى  وتتضــمن مبـــادئ غوان جـــو -44
، املبـادئ التاليـة الراميـة 2014أيار/مـايو  17، املعقـود يف 2014العـاملي ملـدن  قـو  ا ن ـان لعـا  

 ننــــــا  مدينــــــة حلقــــــو  ا ن ــــــانمل احلــــــ  يف املدينــــــة  وعــــــد  التمييــــــز والعمــــــ  ا جيــــــايب  وا دمــــــا  
ايف  والدميقراطيــة التنــاراية واحلكــم الاحــمل للم ــا لة  والعدالــة الجتماعيــة الجتمــاعي والتنــوى الثقــ

والتضــامن والســتدامة  والقيــادة ال ياســية وإحــفا  النــابمل امل س ــي علــى ال ياســة  وتعمــيم مراعــاة 
 قــــو  ا ن ــــان  وامل س ــــا  الفعالــــة وتن ــــي  ال ياســــا   والتثقيــــف والتــــدريج يف جمــــال  قــــو  

  النتصاً.ا ن ان  واحل  يف
وأعلنــ  مــدنع يف فيــمل أءــا  العــامل ر يــاا أ ــا  مــدنع حلقــو  ا ن ــان ، وأننــو  شــبكا   -45

 .(18)عديدة هلاب املدن على الصعيد الدو 
وطاـــو ر  يف الفقـــه واملمارســـة علـــى ال ـــوا  مفـــاهيم أخـــرى ســـع  أساســـاا إ  يقيـــ  اهلـــدً  -46

يف املدينـة ، وأول مـن أطلقـه الفيل ـًو الفرن ـي هنـرأ نف ه. ومن بـا هـاب املفـاهيم مفهـو   احلـ  
  وينـــري املفهـــو  أساســـاا إ   ـــ  ســـكان املدينـــة و م ـــتَدميها  يف املنـــاراة يف شـــ و ا (19)لـــوفيفر

_________________ 

-www.uclg الـــــنو الكامـــــ  متــــــاح علـــــى الـــــرابا التــــــا مل Gwangju Declaration on Human Rights Cityانظـــــر املرجـــــمل التــــــا مل  (17) 

cisdp.org/sites/default/files/Gwangju_Declaration_on_HR_City_final_edited_version_110524.pdf.   
   وبانــــدونئ1997مــــن بــــا هــــاب املــــدنمل روعاريــــو )األرجنتــــا(، وهــــي أول مدينــــة حلقــــو  ا ن ــــان، أاطلقــــ  عــــا   (18) 

)إندوني ـــيا(  وبرشــــلونة )إســــبانيا(  وبيهــــاك )البوســــنة واهلرســــد(  وبوغوتــــا )اولومبيــــا(  وبون ــــو )غانــــا(  واوبنهــــاغن 
)الـــدامنرك(  وغـــرات  )النم ـــا(  وغوان جـــو )فهوريـــة اوريـــا(  وااوســـيونئ )مقاطعـــة تـــايوان الصـــينية(  واـــاا )مـــا (  

غـا  )جنـوب أفريقيـا(  ومون يـال )انـدا(، ونـاغبور )اهلنـد(  واوروغوشو )اينيا(  ومدينة مك ـيكو )املك ـيد(  ومو 
دوي )فرن ــا(  وســاااأ  - وبورتــو ألي ــرأ )الرباعيــ (  ومقاطعــة بــرين  جــور ، ماريلنــد )الوليــا  املتحــدة(  وســان

 )اليابان(  وتيي  )ال ن ال(  وأوترخي  )هولندا(  وفيكتوريا )أس اليا(.
 . Henri Lefebvre, Le Droit à la Ville (Paris, Ed. du Seuil, 1968)انظر املرجمل التا مل  (19) 
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طابعــاا م س ــياا ،  ــآل امن،  . ومل يكت ــج مفهــو   احلــ  يف املدينــة(20)العامــة احملليــة ويديــد  يزهــا
(، وميثـا  2001ثلـة علـى  لـد النظـا  األساسـي للمـدن يف الرباعيـ  )إل  يف ننا  ودود، ومن األم

(، وميثــــا  مدينــــة مك ــــيكو بنــــأن احلــــ  يف املدينــــة 2006مون يـــال بنــــأن احلقــــو  وامل ــــ وليا  )
(2010.) 

  (21)(2005وأارســـي مفهـــو  احلـــ  يف املدينـــة يديـــداا يف امليثـــا  العـــاملي للحـــ  يف املدينـــة ) -47
الوثيقـة اهلامـة جمموعـة واسـعة مـن املنظمـا  والنـبكا ،  ـا فيهـا اليون ـكو  وشـارا  يف إعـداد هـاب

وموشـ  األمـم املتحـدة. ويعـر ً امليثـا  احلـ  يف املدينــة علـى أنـه السـتَدا  العـادل للمـدن وفقـاا ملبــدأ 
الســـتدامة والدميقراطيــــة وا نصــــاً والعدالــــة الجتماعيــــة. وهـــو  ــــ  فــــاعي ميــــني ســــكان املنــــاط  

والنـر  الـيت يلجـأون إليهـا احلـ  املنـروى يف العمـ  والتنظـيم، ويقـو  علـى ا ـ ا  اختلفـاهتم  احلضرية
وممارســـاهتم الثقافيـــة، اـــدً ممارســـة  قهـــم يف تقريـــر املصـــري ويقيـــ  م ـــتوى للتعبـــري عـــن أنف ـــهم 

 ــا فيهــا معينــي لشــ . ومثــة تــراباع بــا احلــ  يف املدينــة و قــو  ا ن ــان األخــرى املعــً  اــا دوليــاا، 
احلقــو  املدنيــة وال ياســية والقتصــادية والجتماعيــة والثقافيــة والبيويــة، امــا هــو وــدد يف املعاهــدا  

 الدولية حلقو  ا ن ان.
و هــر مفهــو    قــو  املدينــة  خــلل العقــود املاحــية بــديلا للم ــ وليا  واملــوارد امل ــحوبة  -48

بـــاط راد و  املعوملـــة. وتضـــمل العديـــد مـــن املـــدن مـــن احلكومـــا  املرازيـــة و كومـــا  الوليـــا  يف ال ـــ
للم س ـــا  املرازيـــة املعنيـــة بصـــنمل القـــرار، وللميزانيـــا  والســـتثمارا  العامـــة، يف  ـــا يتعـــا علـــى 
البلديا  أن تـدافمل عـن نف ـها و/أو تتنـاف  علـى املـوارد اللعمـة للتنميـة والـدما  دون منحهـا، يف 

رت إيـرادا  أو املنـاراة بفعاليـة يف القـرارا  الـيت تـ ثر علـى غالج األ يان، الصـل يا  اللعمـة لفـ
تمـ  أن تلجـأ ال ـلنا  احملليـة إ  خصَصـة ال ـلمل والـدما   املَصصا . ويف هاب احلـال ، حيا

و/أو تلـــتم  الـــدعم املـــا  مـــن  - آثـــار اقتصـــادية حـــارة للفقـــرا لـــالد وعـــادةا مـــا تكـــون  - العامـــة
ينــري هــاا املفهـــو  إ  احلقــو  ا داريــة وال ياســية والقتصـــادية  ال ــو  املاليــة للقنــاى الـــا . وقــد

للحكومــا  احملليــة فيمــا يتعلــ  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 ، 

 مل س ا (.وغري  لد من ا

_________________ 

عم  التحالف الدو  للموش  وشبكة احلـ  يف ال ـكن ويف األرت، التابعـة لـه، علـى مـدى العقـد املاحـي علـى تـروي   (20) 
 مفهو   احل  يف املدينة  وإعنا  تعريف له. 

ــــرابنا التــــاليامل (21)  ، http://portal.unesco.org ،http://www.urbanreinventors.net/3/wsf.pdf الــــنو الكامــــ  متــــاح علــــى ال
www.hic-net.org. 
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وأمـــا  مفهـــو    قـــو  ا ن ـــان يف املدينـــة ، الـــاأ أارســـي أساســـاا يف امليثـــا  األورويب حلمايـــة  -49
، فيعـــد (22)حلقـــو  ا ن ـــان يف املدينـــةالعـــامليا  قـــو  ا ن ـــان يف املدينـــة وميثا /جـــدول األعمـــال 

ً اـا دوليـاا علـى الصـعيد حمنياا اللتزا   ا يليمل ا ـ ا  ومحايـة وإعمـال فيـمل  قـو  ا ن ـان املعـ  
احمللـــي  وإيـــل  الهتمـــا  مـــن بـــاب األولويـــة إ  الفوـــا  املهمنـــة والنـــراشي ال ـــكانية الـــيت تعـــي  يف 
 ــرًو هنــة  وإدمــا   ــ  حلقــو  ا ن ــان يف ال ياســا  احملليــة )وعــد  القتصــار علــى إدماجــه يف 

 الربام  املتعلقة بدعمال  قو  ا ن ان(.
، تنــم  أفضــ  املمارســا  املبــادرا  ال ياســاتية الــيت ت ــل م أيضــاا بفعاليــة ويف الوقــ  نف ــه -50

 - هــــاا الــــنه   ننــــا   موشــــ  حلقــــو  ا ن ــــان ، با حــــافة إ  مفهومــــه األ ــــ  للت ل ــــ  الريفــــي
احلضـــرأ، والعـــ اً عـــن وعـــي  بـــأن  قـــو  ســـكان املـــدن تننبـــ  بالت ـــاوأ علـــى ســـكان حـــوا ي 

نـاط  الواقعــة علـى م ـافا  أبعــد. ومـن األمثلـة علــى هـاب الت ــمية املرااـز احلضـرية، وعلــى سـكان امل
(. وننـــأ  2002املنتـــدى املـــدي األول لنـــريويب الـــاأ أعلنـــ  فيـــه أ ـــا  موشـــ ع حلقـــو  ا ن ـــان  )

هـاب املبـادرة بـدعم  مــن معهـد مـاعينجريا احمللــي، بفضـ  برناجمـه ونناقــه البيويـا. وبا حـافة إ   لــد، 
للموشــ  وشــبكة احلــ  يف ال ــكن ويف األرت، التابعــة لــه، علــى مــدى العقــد  عمــ  التحــالف الــدو 

  احل  يف املدينة  وتنويرب. املاحي على تروي  تعريف
  

 ور المج مزززز  المززززدني فززززي تاألززززيا وتنفيزززز  ازنشززززألة الراميززززة إلززززى تعزيززززز  -ثامناا  
 وحماية حقوق اإلنسان على ال عيد المحلي

 
لســــتبيان مل جتــــج أو مل تعــــا أجوبــــة وــــددة عــــن ال ــــ ال معظــــم الــــدول الــــيت رد   علــــى ا -51

الراميـــة إ  محايـــة وتعزيـــز  قـــو  ا ن ـــان  املـــدي يف تنـــيا وتنظـــيم األننـــنة املتعلـــ  بـــدور اجملتمـــمل
ـــواردة إ  منـــاراة منظمـــا  اجملتمـــمل  ـــردود ال علـــى الصـــعيد احمللـــي. ومـــمل  لـــد، تنـــري بعـــ  أمثلـــة ال

)بورونـــدأ(. وأفـــاد  دول أخـــرى بـــأن املنظمـــا  غـــري احلكوميـــة املـــدي يف تقـــدة الـــدورا  التدريبيـــة 
 نننة ولكنها ل تتعاون بالضرورة ممل احلكومة )جورجيا، وسلوفينيا، وسوي را، ولبنان، وهن اريا(.

اللفيـــة بـــدلا مـــن أن يكـــون النـــوه وفيمـــا يتعلـــ  بصـــنمل القـــرار، ل يـــزال اجملتمـــمل املـــدي يف  -52
لقيــود لشــريكاا. وجــا  يف الــردود أن  ــرًو عمــ  املنظمــا  غــري احلكوميــة يف بعــ  البلــدان تضــمل 

نـمل مـن تلقـي األمـوال، واد عـى منـاراون يف السـتبيان اليت تفرحها  احلكوما ، وأن هاب املنظمـا  متا
 عبري وتكوين اجلمعيا . دوة انتهااا  اثرية حل  املنظما  غري احلكومية يف  رية الت

وأوحـــي أغلـــج املنــــاراا يف الســـتبيان أن األســـباب الكامنــــة ورا  تعزيـــز  قـــو  ا ن ــــان  -53
شـــهدوها ت ـــتند أساســـاا إ  الكفـــاح مـــن أجـــ  التصـــدأ لنتهااـــا   قـــو  ا ن ـــان واملعانـــاة الـــيت 

_________________ 

صـــاغ  امليثـــا   اللجنـــة املعنيـــة با دمـــا  الجتمـــاعي والدميقراطيـــة التنـــاراية و قـــو  ا ن ـــان، التابعـــة ملنظمـــة املـــدن  (22) 
ثلـون مـن اجملتمـمل املـدي يف فيـمل أءـا  العـامل واعتمـدوب واحلكوما  احمللية املتحدة، وناقنـه ممثلـون منتَبـون وخـربا  ومم

 .2011يف عا  
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ا، يف مــدن أخــرى . وانتنــر منــو   مدينــة غوان جــو حلقــو  ا ن ــان، يف فهوريــة اوريــعاشــوهاو/أو 
أيار/مـــايو  رســـا  الدميقراطيـــة يف غوان جـــو. وأشـــار الـــرد الـــوارد مـــن مقاطعـــة بـــرين   18بـــروح  راـــة 

جــور ، يف ماريلنــد )الوليــا  املتحــدة األمريكيــة(، إ  املنظمــا  النــعبية يف ســيا  التجربــة احملليــة 
لســـتبيان النتهااـــا  بأ ـــا . ووصـــف العديـــد مـــن املنـــاراا يف ا(23)ملقاطعـــة اانـــ  ت ـــتَد  الرقيـــ 

م ــتمرة،  ــا فيهــا النتهااــا  النافــة عــن انعــدا  األمــن القتصــادأ واألعمــة املاليــة  والف ــاد والنــزاى 
 امل لي  وناظم احلكم الستبدادية  والتمييز القاشم على نوى اجلن  والعر  واللون.

ونتيجـــةا لل تجاجـــا  الـــيت شـــهدهتا  ديقـــة غـــاعأ يف ترايـــا، بـــدأ اجملتمـــمل املـــدي يضـــنلمل  -54
ــــا  بعينهــــا مــــن  ــــة يف تنظــــيم الجتماعــــا  وإعــــداد تقــــارير بنــــأن مــــا تتوقعــــه فو ــــد األمهي بــــدور متزاي

 SPoDال ــلنا  احلكوميــة احملليــة. ومــن األمثلــة ا جيابيــة علــى  لــد، املبــادرا  الــيت اتــاهتا منظمــة 
ــــة  )وهــــي ــــ  اجلن ــــي وم ــــايرأ اهلوي ــــا  واملثليــــا ومزدوجــــي املي ــــة للمثلي ــــة غــــري  كومي منظمــــة وطني

اجلن ـــانية و ـــاملي صـــفا  اجلن ـــا(، و راتـــان اجتماعيتـــان علـــى شـــبكة ا ن نـــ ، ورابنـــة دعـــم 
وتدريج املرشـحا  يف النتَابـا ، واحلراـة النـعبية للتَنـيا احلضـرأ، واليـاد الـدو  لل ـلنا  

فــــــرى شـــــر  البحــــــر األبـــــي  املتوســــــا والنــــــر  األوســـــا )املعــــــرًو  اليـــــاا  نظمــــــة املــــــدن احملليـــــة، 
 .(24)واحلكوما  احمللية املتحدة، فرى النر  األوسا وغرب آسيا(

  
 أفض  المماريات -تايعاا  

 
ــــواردة علــــى الســــتبيان أن اجملتمــــمل املــــدي يــــ دأ دوراا هامــــاا يف  -55 ــــ  الــــردود ال يتضــــي مــــن يلي

ا ا  احملليــة يف جمـال  قـو  ا ن ــان يف اـ ن مــن البلـدان املعنيـة. ففــي هن اريـا، علــى النهـوت بـا جر 
ســبي  املثــال، ميكــن للمنظمــا  غــري احلكوميــة أن تنــارك يف مــر ليتك تنــيا وتنفيــا اللــواشي والــربام  

ـــة الاصـــة بالبلـــديا  وفقـــاا للقـــانون. ويف بورونـــدأ، ينـــارك اجملتمـــمل املـــدي  ريبيـــة يف األننـــنة التدام 
املتعلقــة حبقـــو  ا ن ــان مـــن أجـــ  وحــمل بـــرام  لننــر املعلومـــا  وعيـــادة الــوعي. ويف اهلنـــد، ي ـــاهم 
ممثلــو اجملتمــمل املــدي يف تعزيــز أدوار احلكومــا  احملليــة يف املعاجلــة الفعالــة حلقــو  املــواطنا املهمنــا 

يف تنفيـا اتلـف املنـاريمل،  على الصعيد احمللـي. ويف سوي ـرا، تتمتـمل املنظمـا  غـري احلكوميـة باحلريـة
مث  مكافحة العنصـرية. ويف لك ـمربد، ميثـ  اجمللـ  الـوطد لرجانـج منو جـاا ملنـاراة اجملتمـمل املـدي 
يف تعزيـز ومحايــة  قـو  ا ن ــان، إ  يتكـون مــن ممثلـا مــن اجملتمـمل املــدي، وهـو هيوــة استنـارية تعــ  

توصــــيا  بنــــأن املنــــاريمل احلكوميــــة  األجانــــج وســــب  إدمــــاجهم. ويقــــد  اجمللــــ أوحــــاى بدراســــة 
ومق  ـــا  بنـــأن ال ياســــا  العامـــة. ومــــمل  لـــد، جتــــدر ا شـــارة أيضــــاا إ  أن اجملتمـــمل املــــدي، يف 

 بع  البلدان، ل يضنلمل بأأ  دور  يف محاية  قو  ا ن ان على الصعيد احمللي.

_________________ 

 جلنة العلقا  ا ن انية يف مقاطعة برين  جور . (23) 
 سننبول بيل ي.احبوة قانون  قو  ا ن ان، جامعة ترايا، مراز  (24) 
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جمـــال  قـــو  وشـــرع  بعـــ  املبـــادرا  يف بنـــا  قـــدرا  احلكومـــا  وال ـــلنا  احملليـــة يف  -56
ــــز  ا ن ــــان، فقــــد  ــــنظ م علــــى بورونــــدأ را  ــــدريبهم يف جمــــال  قــــو  ا ن ــــان  وت أفــــراد النــــرطة لت

املك ـــيد دورا  ملــــو في الدمـــة املدنيــــة بنــــأن املبـــادئ الدســــتورية اجلديــــدة،  ـــا يف  لــــد  قــــو  
ى ا ن ـــــان  وتراـــــز جورجيـــــا علـــــى بنـــــا  قـــــدرا  املـــــواطنا بصـــــورة مباشـــــرة، بـــــدلا مـــــن ال ايـــــز علـــــ

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.

ويف هن اريــا، يانلــج مــن احلكومــا  احملليــة أن تــتفح و  ــرًو الفوــا  احملرومــة الــيت تعــي   -57
. ويــدد لك ــمربد وليــا  مــن تكــاف  الفــر  هــاب الفوــا اســتفادة ا وأن تعــزع يف املننقــة التابعــة هلــ

ـــة.  للجـــان استنـــارية تعـــ  با دمـــا  الجتمـــاعي، وتقـــد  هـــاب اللجـــان توصـــيا  للحكومـــا  احمللي
مـن أفضـ  املمارسـا . ياعـد  وتفيد بوروندأ بأن التعاون بـا احلكومـة احملليـة ومنظومـة األمـم املتحـدة 

علـــى تنـــجيمل التعـــدد الل ـــوأ والثقـــايف يف الـــدواشر العامـــة، ألســـباب منهـــا إدمـــا  وتعكـــف لك ـــمربد 
 املهاجرين.

ويف أســ اليا، تعمــ  جلنــة تكــاف  الفــر  و قــو  ا ن ــان يف فيكتوريــا علــى تي ــري منتــديا   -58
ـــــة بـــــرام   ـــــة. وت ـــــتعرت اللجن ـــــة جمموعـــــة أدوا  للحكومـــــة احمللي ـــــة. ووحـــــع  اللجن احلكومـــــة احمللي

ليـــة وممارســـاهتا بنـــا ا علـــى النلـــج لضـــمان توافقهـــا مـــمل ميثـــا  فيكتوريـــا حلقـــو  ا ن ـــان احلكومـــة احمل
 .(25)وم  ولياته، وتقد  التدريج إ  اجملال  احمللية

اليابانيــة حبرمــة  قــو  ا ن ــان وأاــد   ، اع فــ   كومــة مدينــة ســاااأ1980ويف عــا   -59
أ ـا ســتعب ا اجلهــود مـن أجــ  إننــا   مدينــة حلمايـة  قــو  ا ن ــان . وشـجع  مدينــة ســاااأ بعــد 
 لــد اتبــاى سياســة قاشمــة علــى مبــادئ  قــو  ا ن ــان وانضــم  ل قــاا إ   كومــا  وليــة أخــرى 

اســم  خنــة عمــ  مدينــة ســاااأ  صــياغة خنــة خاصــة اــا يف جمــال التثقيــف والتنــوير أطلقــ  عليهــال
لعقد األمـم املتحـدة للتثقيـف يف جمـال  قـو  ا ن ـان . واسـتمراراا يف اجلهـود ال ـابقة، سـن   مدينـة 

 قـــــانون املدينـــــة للتنميـــــة اجملتمعيـــــة القاشمـــــة علـــــى ا ـــــ ا  ال ـــــل  و قـــــو   2007ســـــاااأ يف عـــــا  
ان ، وشـــجع  منـــا  لـــد ا ن ـــان ، ووحـــع   خنـــة مدينـــة ســـاااأ لتعزيـــز سياســـة  قـــو  ا ن ـــ

 احلا سياسة  قو  ا ن ان بصورة شاملة ومنتظمة.
، 1998و ــ  برنــام  تــابمل للحراـــة النــعبية للتثقيــف يف جمــال  قـــو  ا ن ــان، منــا عـــا   -60

قــادة اجملتمعــا  احملليـــة بــا شــاب مــن  500مدينــة مــن مــدن  قــو  ا ن ــان وتــدريج  30إننــا  
 جمـــــــال  قـــــــو  ا ن ـــــــان. وحبلـــــــول قليميـــــــة للتثقيـــــــف يفيف أربـــــــمل م س ـــــــا  تعليميـــــــة إالنـــــــباب 

_________________ 

 أس اليا، إدارة ش ون الب  التحتية والتنمية ا قليمية. (25) 
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شــَو مــن قــادة اجملتمعــا  احملليــة، وشــرع  يف  100تــدريج احلراــة النــعبية أجنــز  ، 2007 عــا 
 .(26)مدينة من مدن  قو  ا ن ان 17إننا  
ويف فهوريـــــة اوريـــــا، تواصـــــ  مـــــدن و كومـــــا  وليـــــة عديـــــدة قيـــــادة  راـــــة مـــــدن  قـــــو   -61

ن الــداخلي والــدو . واانـــ  مدينــة غواجنــو، برباجمهــا النــاملة الــيت تضـــمن  ا ن ــان علــى الصــعيدي
وحــمل ميثــا  وخنــة عمــ  حلقــو  ا ن ــان، واعتمــاد م شــرا  يف هــاا اجملــال، وتعيــا أمــا للمظــامل، 

آســـــــيا ومـــــــا إ   لـــــــد، أول مدينـــــــة حلقـــــــو  ا ن ـــــــان أاعلـــــــن عنهـــــــا ر يـــــــاا يف فهوريـــــــة اوريـــــــا ويف 
كومـــا  وليـــة أخـــرى، مثـــ   ـــي ســـيون بوك ومقاطعـــة شـــون نا ،  اعتمـــد  اـــالد . و 2010 عـــا 

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.

يف  ،قـــو  ا ن ـــان واعتمـــد وأعلنـــ  مدينـــة ســـيول، يف فهوريـــة اوريـــا، نف ـــها مدينـــةا حل -62
. ويـــنو القـــانون علـــى إننـــا  شـــعبة مواطنيهـــا ا ن ـــانيةقانونـــاا حلمايـــة وتعزيـــز  قـــو   ،2012عـــا  

حلقــو  ا ن ــان تابعــة حلكومــة املدينــة، ووحــمل سياســا  حلقــو  ا ن ــان، وتأســي  مكتــج ألمــا 
ديـــد مبـــادئ توجيهيـــة املظـــامل معـــد بقضـــايا  قـــو  ا ن ـــان، فضـــلا عـــن اتـــا  تـــدابري ملموســـة وي

لضــمان تــوفري ال ــكن اللشــ  للمــواطنا ومحــايتهم مــن عمليــا  ا خــل  الق ــرأ. وتنــم  القــوانا 
، وقـــانون ا ن ـــانية األخـــرى املتعلقـــة حبقـــو  ا ن ـــان قـــانون تعزيـــز  قـــو  األشـــَا   وأ ا عاقـــة

ن شـــعبة  قـــو  . وتنـــم  آليـــا   قـــو  ا ن ـــاا ن ـــانية محايـــة وتعزيـــز  قـــو  األطفـــال والنـــباب
ــــيم التعــــاون مــــمل اجملتمــــمل املــــدي،  ا ن ــــان الــــيت تنفــــا بــــرام  التثقيــــف يف جمــــال  قــــو  ا ن ــــان وتقل
ومكتــج أمــا املظــامل، واللجنــة املعنيــة حبقــو  ا ن ــان يف ســيول، وهيوــة املــواطنا احمللافــا يف قضــايا 

ن ـــان يف جمـــال  قـــو   قـــو  ا ن ـــان. وتنـــم  ال ياســـا  الرشي ـــية الـــيت نفـــاهتا شـــعبة  قـــو  ا 
ا ن ـــان خنـــة عمـــ  ســـيول بنـــأن  قـــو  ا ن ـــان، الراميـــة إ  تعمـــيم مراعـــاة  قـــو  ا ن ـــان يف 

تثقيــف املــو فا املــدنيا يف عــن طريــ  ا دارة بصــورة عامــة. وارتفــمل م ــتوى مراعــاة  قــو  ا ن ــان 
 جمال  قو  ا ن ان ودعم املنظما  واألنننة املضنلمل اا يف هاا اجملال.

(، حيــــــد د ميثــــــا  مدينــــــة 2001وعلــــــى غــــــرار نظــــــا  املــــــدن األساســــــي الراشــــــد يف الرباعيــــــ  ) -63
مك ـــيكو أيضـــاا  قوقـــاا جديـــدة يف بعـــد فـــاعي لـــبع  احلقـــو  الفرديـــة، مثـــ  الو يفـــة الجتماعيـــة 
للملكيـــة. وينـــك  هـــاا األمــــر عنصـــراا رشي ـــياا مـــن عناصــــر احلـــ  يف املدينـــة الـــاأ أد ى إ  إدخــــال 

وهريــة علــى احلواحــر وإعــادة توعيــمل أراحــيها وتنظيمهــا ب ــرت إننــا  مــدن تت ــم  زيــد إصــل ا  ج
من العدل والنمولية. ويتضمن ميثـا  مدينـة مك ـيكو أيضـاا مـا ل يقـ  عـن مبـدأين هـاما يتنـاولن 

صــنمل مفهــو  احلــ  يف املدينــة علــى النحــو الــاأ عــرب  عنــه لــوفيفر أول مــرةمل )أ( احلــ  يف املنــاراة يف 
_________________ 

، األرجنتـــا  وغـــرات ، النم ـــا  وســـانتا اـــروع، دولـــة بوليفيـــا املتعـــددة القوميـــا   وبيهـــاك، البوســـنة واهلرســـد  روعاريـــو (26) 
وبورتـــو ألي ـــرأ، الرباعيـــ   وإدمونتـــون ووينيبيـــئ، انـــدا  وتيمواـــو وفالباراي ـــو، شـــيلي  وبون ـــو ونيوتـــون ووا ونيمـــامويب 

وايتــا واــاا واــايي  وسيكاســو ومتبواتــو، مــا   وبلديــة بواــوأ،  وواليــوا ، غانــا  ونــاغبور، اهلنــد  واوروغوشــو، اينيــا 
 .  ااوسيونئ، مقاطعة تايوان الصينيةالفلبا  وموشا، رواندا  وتيي ، ال ن ال  وموغا ، جنوب أفريقيا  و 
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را  الــيت تــ ثر علــى ســكان احلواحــر وإنتــا  احليــز احلضــرأ  )ب( احلــ  يف الســتفادة مــن احليــز القــرا
العنصــران، علــى الصــو ، احلقــو  هــاان احلضــرأ لقيمــة اســتَدامه ولــي  لقيمــة املبادلــة. وينــم  

 القانونية واملنالبا  الجتماعية وال ياسية والظرًو املادية.
ــــز التحــــالف مــــن أجــــ  الدمي -64 قراطيــــة والت ــــامي ومكافحــــة التنــــًر والعنــــف علــــى نقــــ  ويرا 

املنـــاريمل الناجحـــة واحللـــول املمكنـــة فيمـــا بـــا البلـــديا  يف فيـــمل منـــاط  أملانيـــا. ويف بعـــ  املـــدن، 
تننــا احلكومــا  ا قليميــة أو احملليــة هيوــا  وليــة معنيــة بامل ــاواة، فضــلا عــن جلــان ومرااــز إقليميــة 

معنيـــة بامل ـــاواة وم س ـــا  أخـــرى إقليميـــة يكر ســـها القـــانون حلقـــو  ا ن ـــان وهيوـــا  إقليميـــة
(27) .

 .(28)ومن األمثلة البارعة على  لد  جمل  مدينة  قو  ا ن ان  يف مدينة غرات  )النم ا(
( علــى  ــ  األقليــا  القوميــة وفاعــة 39)املــادة احلكــم احمللــي ويف ســلوفينيا، يــنو قــانون  -65

يف أن متثـاـ  متثــيلا ر يــاا يف اجمللــ  البلــدأ، وقــد تننــا بلــديا  أخــرى هيوــا  بلديــة ملعاجلـــة  الرومــا
قضـــايا  قـــو  ا ن ـــان. وتـــدير الدولـــة برنـــام  ت ـــوية قضـــايا اســـتينان فاعـــة الرومـــا، الـــاأ يتلقـــى 

 دعماا مالياا من ميزانية الدولة.
ن ــــان يف ا دارة احملليــــة يتحقــــ  مــــن ويف الوليــــا  املتحــــدة، بــــدأ تعمــــيم مراعــــاة  قــــو  ا  -66

خــلل مبــادرا  مــن قبيــ  مبــادرة إدمــا   قــو  ا ن ــان علــى الصــعيد احمللــيمل ايــف ميكــن للدولــة 
ــــادرة  َ ر  قــــو  ا ن ــــان يف النهــــوت بال ياســــا  احملليــــة. وتنــــم  املب واحلكومــــا  احملليــــة أن ت ــــ

إ  تفضـي إ  إعـادة يديـد النـواغ  التزاما  طمو ة حبقـو  ا ن ـان وعيـادة الـوعي يف هـاا اجملـال، 
احملليــــة املتعلقــــة حبقــــو  ا ن ــــان، وا بــــلد عــــن مــــدى المتثــــال ملعاهــــدا   قــــو  ا ن ــــان علــــى 
الصــعيد احمللــي، وإجــرا  مراجعــا  للح ــابا  وتقييمــا  لرثــر قاشمــة علــى  قــو  ا ن ــان، وتعزيــز 

  ا ن ــــان علــــى م ــــتوى الوليــــة ا دارة التنــــاراية. وينــــم  دور اليــــاد يف ا ــــ ا  وحــــمان  قــــو 
وعلـــى امل ـــتوى احمللـــي دعـــم املزيـــد مـــن مبـــادرا  ا بـــلد والرصـــد والتثقيـــف. ويعمـــ  معهـــد  قـــو  
ا ن ـــان يف اليـــة احلقـــو  الامعـــة اولومبيـــا يف الوليـــا  املتحـــدة علـــى تعزيـــز  قـــو  ا ن ـــان علـــى 

ة حلقــو  ا ن ــان. ويــدعو املنــروى الصــعيد احمللــي وحــمان امتثــال الوليــا  املتحــدة للمعــايري الدوليــ
تن ــي  اجلهــود املباولــة علــى صــعيد اليــاد والوليــا  وعلــى الصــعيد احمللــي لتعزيــز ومحايــة عيــادة إ  

التابعــة ملَتلــف  قــو  ا ن ــان داخــ  الوليــا  املتحــدة، وهــو يعمــ  بصــورة مباشــرة مــمل الواــال  
املباولــة علــى صــعيد الوليــا  وعلــى الصــعيد  والواــال  احملليــة. ومــمل  لــد، تبقــى اجلهــودالوليــا  

 .(29)احمللي جهوداا اصصة ومتنوعة وميكن أن تنقنمل من خلل تفيضا  امليزانية

_________________ 

 النم ا، املراز األورويب للتدريج والبحث من أج   قو  ا ن ان والدميقراطية. (27) 
 املرجمل نف ه. (28) 
 معهد  قو  ا ن ان، الية احلقو  الامعة اولومبيا. (29) 
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(، ملعرفــة 2008ويف الــدامنرك، أاطلــ  منــروى إمنــاشي يــ  عنــوان  البلديــة واجملتمــمل املــدي  ) -67
 وليا  بـا البلديـة واجملتمـمل املـدي إ  أأ   د ميكن أن ي ـاعد انتهـا  طـر  جديـدة يف تقاسـم امل ـ

على ي ا نوعيـة مهـا  احلكومـة احملليـة. ومثـة إمكانـا  غـري م ـت لة، سـوا  مـن  يـث فـتي جمـال  
 .(30)جديدة لزيادة التفاع  أو فيما يتعل  بدشراك جمموعا  جديدة من املتنوعا

ة ملكافحــة العنصــرية، ويف ومدينــة غــرات  عضــو يف اللجنــة التنفيايــة لتحــالف املــدن األوروبيــ -68
، ويف يــــالف املــــدن امل ــــمى  Forum der Europapreisträgerstädte منتــــدى جــــاشزة أوروبــــا للمــــدن 

. ويف تنــــرين 2003 مــــدن األطفــــال ، واانــــ  مدينــــة غــــرات  العاصــــمة الثقافيــــة ألوروبــــا يف عــــا  
الناجحـــة  دمـــا   ، دعـــ  مدينـــة غـــرات  مـــدناا شـــريكة إ  تقاســـم األســـاليج2009الثـــاي/نوفمرب 

بالتعــاون مــمل مــدن أخــرى محــل ع ملكافحــة العنصــرية والتمييــز وهنــاك املهــاجرين ومكافحــة العنصــرية. 
 ومنظما  غري  كومية. 

وي عى جمل  مدينة ميـديلا، مـن خـلل برناجمـه  ميـديلا يمـي  قـو  ا ن ـان ، إ  أن  -69
األحــرار النافــة عــن انتهااهــا تعادهتا وجــرب يكفــ  للمدينــة محايــة  قــو  ا ن ــان والعــ اً اــا واســ

بصــورة متكاملــة. وتتمثــ  األجهــزة املكلفــة بتحقيــ  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  

مــة تن ــي  إجرا اهتــا مــمل اتلــف األجهــزة واملنظمــا  الــربام  الــيت تضــنلمل اــا. وتضــنلمل الو ــدة  ه
ــــة علــــى الصــــعيد الــــوطد. وتضــــم الو ــــدة نظامــــاا للمعلومــــا   الجتماعيــــة واملنظمــــا  غــــري احلكومي
املتعلقـــة حبقــــو  ا ن ــــان علـــى صــــعيد البلديــــة، وهـــو أداة جلمــــمل وجتهيــــز ويليـــ  املعلومــــا  املتعلقــــة 

 حبقو  ا ن ان والقانون الدو  ا ن اي.
ويف ســـان فران ي ـــكو، يتعـــا علـــى جلنـــة وحـــمل املـــرأة،  وجـــج تعـــدي   أادخـــ  علـــى ميثـــا   -70

املدينــة، أن جتــرأ يلــيلا جن ــانياا اــ  ســنتا للجــان واجملــال  التابعــة هلــا. وهنــاك أيضــاا مبــادرة ســان 
 علــى فران ي ـكو ملبــادئ امل ــاواة بـا اجلن ــا، وهــي برنـام  ي ــاعد النــراا  يف فيـمل أءــا  العــامل

يقي  قدر أارب من امل اواة وإننـا  أمـاان عمـ  أاثـر إنتاجيـة مـن خـلل التنفيـا العملـي للمبـادرة. 
ــــني التــــدخ  ويتصــــد ى  قضــــايا العنــــف املنــــز  والعتــــدا  لبرنــــام ع ملنــــمل العنــــف حــــد املــــرأة وتقــــدة مل

يـــــة ســـــان اجلن ـــــي، والجتـــــار بالبنـــــر يف جمتمعـــــا  وليـــــة شـــــآل يف ســـــان فران ي ـــــكو. وتضـــــم تعاون
، طاشفــــة متنوعــــة مــــن املنظمــــا  2010فران ي ــــكو ملكافحــــة الجتــــار بالبنــــر، الــــيت أطلقــــ  عــــا  

 .(31)اجملتمعية والواال  احلكومية املكرسة للقضا  على أشكال الر  احلديث يف املدينة

_________________ 

الــدامنرك، املعهــد الــدامنراي حلقــو  ا ن ــان، الســتبيان املتعلــ  باحلكومــة احملليــة و قــو  ا ن ــان، متــاح علــى الــرابا  (30) 
-http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/LocalGvt/Denmark%20التــــــــــــــــــــــــــــــــا مل 

%20Danish%20Institute%20for%20Human%20Rights.pdf. 
 ا دارة املعنية بوحمل املرأة يف سان فران ي كو. (31) 
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 ا ي ن ا ات وال وصيات -عاشراا  
 
قززوق اإلنسززان اصززة لحوضزز  الاألزا الافززي بهّمززة ينرغزي أن يشززارل المج مزز  المزدني  -71

علززى ال ززعيد المحلززيك وب مكانززط أن يضززغا علززى السززلألات المحليززة  ع مززا  نهزز  وإعمالهززا 
المشززارنةك وللمج مزز  المززدني  ور هززام فززي عمليززة الرصززد وزيززا ة  ززائع علززى حقززوق اإلنسززان 

وب مكانط أن يوفر معلومات مسز قلة ويقزي ع أ اا الحكومزة المحليزةك ويمكز  أن تعمز  من مزات 
المج مزز  المززدني أيضززاا ب ززورة مراشززرة مزز  الحكومززات المحليززة ل عزيززز خررتهززا وإذنززاا وعيهززا 

 في مجاا حقوق اإلنسانك
وينرغززي أن يواصزز  المسززاولون العززامون المحليززون الحززوار الجززار  مزز  المززواطني  ومزز   -72

 المج م  المدنيك وم  الالزم توفير  نوات م ألورة له ا ا ت اا وال عاونك
نرغززي اتاززاذ تززدابير علززى ال ززعيدي  الززوطني والززدولي مزز  أ زز  تعزيززز  ززدرة المج مزز  وي -73

الحكومزة المحليزة أو ال عزاون معهزاك وفيمزا عزدا بلزديات المزدن مزا تقزوم بزط المدني علزى رصزد 
الكريززرةو لالرززاا مزززا يكززون المج مزز  المزززدني ضززعيفاا و ليززز  الارززرة فززي مجزززاا رصززد الحكومزززة 

ك ويمكزز  أن تضززألل  شززركات المززدن الدوليززةو مزز   ريزز  من مززة (32)المحليززة أو ال عززاون معهززا
المزززدن والحكومزززات المحليزززة الم حزززدةو بزززدور رئيسزززي فزززي وضززز  مجموعزززات أ وات وتعزيزززز 
الرحزززوت وتزززوفير فزززرم الززز علع مززز  از زززران وتهيئزززة المج معزززات المحليزززة  تازززاذ اإل زززرااات 

 الالزمةك
عز  حقزوق اإلنسزان ذات  يمزة ر معلومزات وتق  على الحكومة المرنزية مساولية تزوفي -74

ومززد  تيثيرهززا فززي الحكومززات المحليززة علززى ال ززعيد المحلززيك ويشززم  هزز ا ا ل زززام ب قززديع 
المعلومززات إلززى الهيئززات المعنيززة علززى ال ززعيد المحلززي حقززوق اإلنسززان المن ززوم عليهززا فززي 

فولزززة فزززي القزززانون الديزز ور الزززوطني أو فزززي ليزززري مززز  القزززواني  الوطنيززةو وحقزززوق اإلنسزززان المك
الدولي على السوااك وم  الوا ب ال عريف محليزاا بزال ألورات ال زي تحزدت فزي مجزاا تحسزي  
حقززوق اإلنسززان علززى ال ززعيد الززدولي سمززثالا مززا يسزز جد مزز  معاهززدات واتفا يززات وتوصززيات 
ومرا ئ تو يهية وأمثلة علزى أفضز  المماريزاتوك وأثنزاا القيزام بز لكو ي ضز  أن مز  ازهميزة 

ان ان شززاأ أن ازمززر ي جزززاوز مجززر  معلومززات مزز  و هزززة ن ززر مجززر ةك فمزز  الضزززرور  بمكزز
حقززززوق اإلنسززززان أنثززززر وا عيززززةا و ابليززززةا لاعمززززاا ل لريززززة ا ح يا ززززات العمزززز  علززززى أن تكززززون 

الااصززة علززى ال ززعيد المحلززيك وي عززي  علززى الحكومززة المرنزيززةو   يززيما عنززدما ي علززق ازمززر 
اإلنسزانو أن تجّسزد القضزايا الم علقزة بحمايزة حقزوق اإلنسزان فزي بالضمانات الدولية لحقزوق 

 تدابير ملموية يجب اتااذها أو معايير حقيقية يجب اي يفاؤهاك

_________________ 

 (32) Local Government and Human Rights: Doing Good Service, p. 76. 
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حقززززوق اإلنسززززان أنثززززر  ابليززززةا لاعمززززاا وأنثززززر فعاليززززةا علززززى ال ززززعيد وح ززززى تكززززون  -75
لحقزوق اإلنسزان المحليو ينرغزي تحديزد مجزا ت بعينهزا تكزون وثيقزة ال زلة باإلعمزاا الفعزاا 

علززى ال ززعيد المحلززيك فزز ذا نانززا الاززدمات العامززة تقززدمم علززى ال ززعيد المحلززيو مززثالاو فزز ن 
هززز ا المجزززاا يمكززز  أن ي زززدرالت ضزززم  المجزززا ت ال زززي يجزززب نفالزززة الوصزززوا إليهزززا  ون أّ  
تمييزززك ويززعياا إلززى  عززع الحكومززة المحليززة فززي مراعززاة حقززوق اإلنسززانو ينرغززي وضزز   خززرائا 

عمززززاا حقززززوق اإلنسززززان فززززي هزززز ي المجززززا ت المحززززد ةك ويمكزززز  أن تكززززون هزززز ي طريززززق  إل
ل يسزززير إعمززاا حقززوق اإلنسزززان علززى ال ززعيد المحلزززي سمزز   انزززب ذات  يمززة الاززرائا أ اة 

 لير الارراا في مجاا حقوق اإلنسانوك
وشززّد ت اللجنززة ا ي شززاريةو فززي تقريرهززا المقززدمم إلززى مجلززس حقززوق اإلنسززانو علززى  -76
ك وأوصززا اللجنززة ((A/HRC/28/73علززى ال م زز  بحقززوق اإلنسززان مزز  آثززار يززلرية ا  لفسززمززا ل

بوضززز  ايززز راتيجية م كاملزززة ل عزيزززز حقزززوق اإلنسزززان ومكافحزززة الفسزززا ك وت  ززز  ن يجزززة هززز ا 
ال قريززر أيضززاا ب عزيززز حقززوق اإلنسززان علززى ال ززعيد المحلززيك وينرغززي إيززالا اه مززام خززام لكزز  

المحلززيو و  يززيما مجززاا تقززديع الاززدمات العامززةك فمزز  مجززاا معززّرف للفسززا  علززى ال ززعيد 
 هززززةو ينرغززززي اع رززززار اتاززززاذ تززززدابير لمكافحززززة الفسززززا  مسززززيلةا مزززز  المسززززائ  الم علقززززة بحقززززوق 
اإلنسانك وم   هة أخر و   يمكز  أن يكلمز  تعزيزز حقزوق اإلنسزان بالنجزاا  ون اتازاذ تزدابير 

 ال د ك لجمي  تدابير المكافحة في ه ا لمكافحة الفسا ك ول لك ينرغي إيالا اع رار خام
وفززي يززياق رصززد تنفيزز  ا ل زامززات الدوليززة فززي مجززاا حقززوق اإلنسززان علززى ال ززعيد  -77

المحليو ينرغي ن لك أن تشزج  آليزات ازمزع الم حزدة ذات ال زلة الزدوا علزى ال حزاور مز  
ر  الشززام  الحكومززات المحليززةك وينرغززي أن تشززارل السززلألات المحليززة فززي ا يزز عراف الززدو 

الازززام بحكوماتهزززاش ومززز  شزززين ذلزززك أن يزززا   إلزززى م ابعزززة ال وصزززيات المقرولزززة علزززى نحزززو 
ززع الحكومززة المرنزيززة علززى السززلألات المحليززة ال وصززيات والمالح ززات  أفضزز ك وينرغززي أن تعم 
الا امية المقدمة م  هيئات معاهدات ازمع الم حزدة فزي إطزار ا يز عراف الزدور  الشزام ك 

ززززقة الم علقززززة ب قزززديع ال قززززارير بمو ززززب وينرغزززي اإلشزززز ارة أيضزززاا إلززززى المرززززا ئ ال و يهيزززة المنسم
المعاهدات الدوليزة لحقزوق اإلنسزانو بمزا فزي ذلزك المرزا ئ ال و يهيزة الم علقزة ب قزديع وثيقزة 
أيايزية مشزز رنة ووثزائق ما  ززة لمعاهززدة بعينهزاو ال ززي تشزج  الززدوا ال ززي تقزدم تقززارير علززى 

ت الحكوميززززة علززززى ال ززززعيد المرنززززز  واإل ليمززززي والمحلززززيو وعنزززززد ضززززمان مشززززارنة اإل ارا
 سأووك 50و الفقرة (HRI/MC/2005/3ا   ضااو على صعيد ا تحا  والمقاطعات سس

وثمة حا ة أيضاا إلى وض  مرزا ئ تو يهيزة للحكومزة المحليزة وحقزوق اإلنسزان تيخز   -78
فززي ا ع رززار ما لززف المعززايير الم  ززلة بززدور الحكومززة المحليززة والمدينززة فززي إعمززاا حقززوق 
اإلنسززان المع ززرأ بهززا  وليززااك ويزز كون هزز ي المرززا ئ ال و يهيززةو بعززد اع ما هززاو أ اة مفيززدة 

ات الفاعلزة والمايسزاتو ووضز  ايز راتيجيات ملمويزة فزي تنفيز  ل وضي   ور ما لف الجهز
ال وصزززيات الزززوار ة فزززي هززز ا ال قريزززر وال وصزززيات ازخزززر  المنرثقزززة مززز  اإل زززرااات الااصزززة 

الززدور  الشززام و وهيئززات معاهززدات  الم علقززة با يزز عرافلمجلززس حقززوق اإلنسززانو وآلي ززط 
 .ازمع الم حدة

 


