ي المدينـة  :بيروت
الملجـأ في

بتعاون مع

الحق في المدينـة
لسد الثغرات ووضع المعايير:
• العمليات متعددة األطراف
• العمليات الشعبية

رسميا :القانون والسياسات
التشغيلية :الممارسة

من أجل حقنا في المدينة

المنصة العالمية للحق في المدينة

منذ 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الحق في الغذاء )الحلف السياسي الحضري للسيادة واألمن الغذائي(
العمالة غير الرسمية وغيرھا من اإلنتاج االجتماعي
الحق في المدينة أأو حق اإلنسان في السكن المالئم
المجاالت  -ليست طبقات  -من الحكومة )(UCLG
التزامات حقوق اإلنسان المتجاوزة للحدود اإلقليمية
الحكومة المحلية  /السلطات المحلية )(UCLG
أبعاد الريفية في منطقة المدينة
المؤشرات الدستورية  /الھيكلية
ي القائمة
التزامات الموئل الثاني
األشخاص ذوي اإلعاقة
المھاجرين والالجئين
اإلقتصاد التضامني

الفرص االستراتيجية
2016 17
2016–17
نحو سد الثغرات ،اتساق السياسات

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"النزوح في المناطق الحضرية والتنمية :االنتقال بالنقاش إلى األمام"
"البلديات على خط المواجھة" ) UCLGومركزالحكومات محلية للتأھب واالستجابة للكوارث(
“فيينا – مدينة حقوق اإلنسان” )(2015–2013
اإلطار للتحرك من أجل األمن الغذائي والتغذية في ظل األزمات الممتدة )لجنة األمن الغذائي العالمي(2015 ،
الخطة اإلقليمية لالجئين والقوة للمجابھة2016–2015 ،
لبنان و االنتخابات البلدية )مايو (2016
للعمل اإلنساني )مايو (2016
العالمية لل ل
القمة ل ل ة
ل ة
الموئل الثالث )تشرين األول (2016
مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة "دور الحكومة المحلية في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان" )(2015
المدينة )(2017–2015
بالحق ففي ال د نة
المعني ال ق
العالمي ال ن
الميثاق ال ال
تنقيح ال ثاق
مراجعة  /تنق
ا ة
ميثاق بيروت بشأن الحق في المدينة )؟(

الفرص االستراتيجية
2016 17
2016–17
 اتساق السياسات،نحو سد الثغرات

• “Urban Displacement and Development: Moving the debate forward”
• UCLG: “Municipalities on the Frontline” (Local Government Disaster Preparedness
and Response Centre)
• “Wien
“Wi – Stadt
St dt der
d Menschenrechte“
M
h
ht “ (2013,
(2013 2015)
• CFS Framework for Action for Food Security and Nutrition in Protracted Crises
• Regional Refugee & Resilience Plan 2015–2016
• Lebanon Municipal Elections May 2016
• World Humanitarian Summit May 2016
• Habitat III October 2016
• UN Human Rights Council “Human
Human rights and local government
government”
• Beirut Charter on the Right to the City
• Review/revision of Global Charter on the Right to the City (2015–17)

