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تعلم كيف
إن الصراع من اجل الدفاع عن الحق في السكن المالئم كان وال يزال ص راعا
جماعي ا ً بالنس بة ألعض اء التح الف ال دولي للموئ ل ألكث ر م ن خمس ة وعش رين
عام ا .وق د س جل تب ادل المعلوم ات عب ر ش بكة التح الف ال دولي للموئ ل بش كل
متك رر تج ارب إخ الء وانت زاع ملكي ة العدي د م ن المجتمع ات المستض عفة
واس تبعادھا م ن دائ رة أص حاب الحق وق ف ي الحص ول عل ى س كن يض من لھ م
الع يش ف ي أم ن وكرام ة .إنن ا عل ى دراي ة بحج م اإلس اءة واإلھان ة ،األذى،
الخس ائر والمعان اة الت ي تن تج ع ن مث ل ھ ذه االنتھاك ات وم ن ث م فق د تجاوزن ا
مرحلة الحوار حول" لماذا" يجب علينا أن نعارض اإلخالء القسري واألش كال
األخرى النتھاكات حقوق السكن ،أما األمر الذي يشوبه الغموض ويحت اج إل ى
قدر كبير من الحوار ھو"كيف" يمكن ذلك.
تسعي منھجيه نظ ام التح رك العاج ل الحالي ة لش بكة حق وق األرض والس كن
إلى االستجابة للتساؤل الخاص ب"كي ف" نحم ي ھ ذا الح ق .ولق د ت م اس تقاء
ھذه الخطة من خبرة طويلة من التجربة والخطأ واإلبداع والتعاون .ومھمتنا
كمكتب تنسيق لشبكة حق وق األرض والس كن أن نق وم بجم ع وإع ادة توزي ع
ثم ار ھ ذا الجھ د بط رق تس اعد عل ى دع م ق درة األعض اء عل ى تحس ين
مھاراتھم وممارستھم وفاعليتھم ومن ث م ف ان ھ ذه المنھجي ة ق د ت م تص ميمھا
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لتك ون أداة للتض امن العمل ي ال ذي يس عى أيض ا إل ى بن اء ق درات األعض اء
للدفاع عن الحق في السكن— معا ً.
وتحت وي ھ ذه المنھجي ة أيض ا عل ى تفكي ر اس تراتيجي ون داءات ب الحقوق
القانونية التي تع د أساس ا "لط اقم األدوات"  Toolkitالخ اص بمراقب ة حق وق
السكن الت ابع لش بكة حق وق األرض والس كن .وھ ذا الكت اب ال ذي يع د "دلي ل
إرش ادات" يق ود المس تخدم لتقي يم وقي اس م دي إعم ال أو انتھ اك ھ ذا الح ق
سواء على مستوي حالة فردية أو على مستوي السياسة الوطنية.
ويقوم ھذا الدليل المفصل على إتمام مجھودات كاتب التحرك العاجل في
جمع المعلومات المتعلقة بالقضية المطلوبة ھنا بما في ذلك التحديد الكمي
للخسائر المادية وغير المادية التي يتعرض لھا الضحية .وسوف تقودك
منھجية التحرك العاجل  ,في الموضوعات ذات الصلة ،للرجوع إلى موقع
شبكة حقوق األرض والسكن على اإلنترنت  www.hlrn.orgللحصول على
المزيد من المعلومات.
وكما ھو الحال مع التطبيقات واسعة النطاق " لطاقم األدوات" فان ھ ذه المنھجي ة
قد تم تصميمھا للحصول على اس تجابة س ريعة كم ا أنھ ا س وف تخ دم العدي د م ن
األغراض واألھداف المتنوعة على المدى الطويل .والھ دف الرئيس ي والواض ح
ھو منع والتص دي النتھاك ات الح ق ف ي الس كن م ن خ الل االعت راض الرس مي.
ولكن إذا قام المستخدم بتطبيق ھ ذه المنھجي ة فس وف يس اھم/تس اھم ف ي األھ داف
المتممة للمعرفة العامة )من خالل بن اء حج ة قوي ة( ،ال دفاع الق انوني )م ن خ الل
جم ع األدل ة( ،الحص ول عل ى التعويض ات للض حايا)ع ن طري ق إثب ات العواق ب
اإلنس انية والمادي ة والقانوني ة( وحت ى إق رار نظ ام حق وق اإلنس ان ال دولي )ع ن
طريق تقديم نتائج مماثلة لتلك الخاصة بجھات مراقبة تنفيذ المعاھ دات( .وم ن ث م
فان استثمار الوقت والجھد إلعداد طل ب م ؤثر للتح رك العاج ل كم ا ھ و موض ح
ھنا سوف يعود بنفع متعدد الجوانب بال شك.
ھن اك العدي د م ن اإلجاب ات المتنوع ة للس ؤال ال ذي يط رح نفس ه بش كل ش به
متكرر "كيف" يمك ن أن نتص رف لحماي ة الض حايا والمستض عفين .وس وف
يدعم الدليل الحالي المجھودات المختلفة المتممة لبناء أفعال موح دة م ن قب ل
المستجيبين للبرنامج .باإلضاف ـة إل ى ھ ذا يمكن ك العث ور عل ى ط رق خالّق ة
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الس تخدام طل ب التح رك العاج ل الخ اص ب ـك ل دعم الحم الت والب رامج
الخاصة بما يلي:










التوثيق
عمل اإلعالم
الدفاع القانوني
تعديل القانون
المعلومات العامة
التعبئة االجتماعية
تعليم حقوق اإلنسان
تعويض الضحايا و/أو
تطبيق االلتزامات الدولية

وف ي ح ين يمك ن أن يق دم دلي ل التح رك العاج ل المس اعدة ألغ راض مكمل ة
لبعضھا البعض على المدى الطوي ل فإنن ا نھ دف بش كل خ اص إل ى أن يق وم
بخلق إطار أو سياق يستطيع فيه الشركاء تطبيق التض امن والتناص ر بش كل
تتابعي منتظم.
إن التضامن ليس شعورا فقط .وھذا الدليل يمثل المرشد للفع ل والتنفي ذ وھ و
األمر الذي يبدأ بمعرفة وتعلم كيف.
جوزيف شكال

منسق شبكة حقوق األرض والسكن التحالف الدولي للموئل
القاھرة ،كانون األول/يناير2003
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شبكة حقوق األرض والسكن
التحـرك العاجل :المنھج
تشكل التحركات العاجلة إحدى األدوات التي أعدتھا شبكة حقوق األرض
والسكن/التحالف الدولي للموئل كجزء من"أدواتھا" والتي تعد جزء من
منھجية المراقبة الكاملة لحقوق السكن .تمثل التحركات العاجلة أحد ردود
األفعال المحتملة لظروف وانتھاكات حقوق السكن .ومن خالل مشاركتك
في خطة التحرك العاجل الخاص بالتحالف الدولي للموئل وشبكة حقوق
األرض والسكن يمكنك أن تقوم بتطوير قدراتك الخاصة للدفاع عن الحق
اإلنساني في السكن المالئم وااللتزام بمعايير حقوق اإلنسان .كما يمكنك
أيضا بناء التضامن االجتماعي من داخل الحركة العالمية لاللتزام بالحق
اإلنساني في سكن مالئم وإنھاء اإلخالء القسري* .كذلك سوف تساعد
مساھمتك في التحرك العاجل على زيادة مھارات المجتمع في مجال حقوق
اإلنسان خاصة فيما يتعلق بمراقبة الحق في السكن المالئم )والحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية األخرى( بشكل اكثر مھنية والجدال من
أجل إعمال الحق في السكن المالئم عن طريق تطبيق االلتزامات القانونية
للدولة .كما يمكنك تفعيل دورك في تطوير تلك المعايير والتطبيق العملي
لاللتزامات القانونية من خالل توفير الصوت المحلي المطلوب في المطالبة
بالسكن المالئم كحاجة إنسانية وبالتالي حق إنساني.

* تبنت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
القرار رقم  77/1993الخاص باإلخالء
القس ري ف ي  10آذار /م ارس 1993
حي ث أك دت اللجن ة أن ممارس ة اإلخ الء
القس ري يمث ل خرق ا جس يما لحق وق
اإلنسان خاصة الحق في السكن المالئم.
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ومن اجل التأكيد على أن التحرك العاجل الخاص بك قائم على انتھاك حق
اإلنسان في السكن المالئم فان أول ما يجب أن تعرفه ھي العناصر المكونة
لھذا الحق .ولمزيد من اإلرشاد يمكنك الرجوع إلى منھج مراقبة حقوق
السكن الخاص بالشبكة )أو طاقم األدوات( والمتاح على www.hic-
 mena.orgوبالضغط على "حلول" سوف تجد أن "طاقم األدوات" مفيد
للغاية منذ الخطوة األولى نظرا العتماده على  14عنصر أساسي مكون
للحق في السكن المالئم كما ھو مؤكد في أدوات وقانون حقوق اإلنسان
وھي:
.1

أمن الحيازة

.2

الموارد والخدمات العامة

.3

السلع والخدمات البيئية )بما فيھا األرض والماء(

.4

القدرة على تحمل التكلفة )بما فيھا المساعدة المالية(

.5

الصالحية للسكن

.6

القدرة على الحصول على السكن

.7

الموقع

.8

المالئمة الثقافية

.9

الحماية من المصادرة

.10

المعلومات وتعزيز القدرات

.11

المشاركة والتعبير عن الذات

.12

إعادة التوطين

.13

البيئة اآلمنة

.14

األمن الشخصي والخصوصية

ويجـب عليك أال تھاب ھذا التوسـع في طـاقـم األدوات وأال تـأخذ االنطـباع
بضرورة مـلء كــل الـبيـانـات واإلجابة على كل األسئلة بشكل منتظم قبل
عرضك للتحرك العاجل الخاص بك.
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لق د ت م تص ميم ط اقم األدوات م ن أج ل رف ع القض ايا وال دفاع عنھ ا أم ام
الس لطات القانوني ة و/أو الس تخدامھا ف ي ع دد م ن األغ راض األخ رى منھ ا
إجراء تقييم دقيق للحق في السكن المالئم على المس توى ال وطني .إال أن ه ال
يتيح التحرك العاجل الوقت وال المساحة إلتمام ك ل ھ ذه التفاص يل .إذا كن ت
مسئوال عن القيام بإجراء تقييم وطني للحق في الس كن المالئ م فس وف ي وفر
ما سبق أساسا متينا لك ل حال ة تق وم بمراقبتھ ا الحق ا .ولك ن ف ي واق ع األم ر
فان التحرك العاجل عادة ما يتم في دولة ل م ي تم فيھ ا إج راء أي تقي يم واس ع
النطاق من قب ل .وف ي ھ ذه الحال ة يج ب علي ك أن تخت ار عنص ر )عناص ر(
الح ق ف ي الس كن المالئ م األكث ر أھمي ة والت ي يمك ن تس جيلھا وتق ديم
التقاريرعنھ ا واس تخدام خط وات المراقب ة المنص وص عليھ ا ف ي ط اقم
األدوات لض مان ع دم إغف ال أي معلوم ات جوھري ة خاص ة بالقض ية الت ي
سوف تعرضھا أمام المشاھدين أوللمستمعين الدوليين.
وإذا رغبت في طرح قضيتك عل ى ال رأي الع ام ومحاس بة المس ئولين فيج ب
علي ك أن تب دأ بتق ديم الض حايا م ع اإلش ارة إل ى الجان ب األخالق ي لحق وقھم
)التركي ز عل ى ذوي الحق وق ال يك ون بالض رورة م ن اج ل إث ارة المش اعر
حول الضحية وإنما يرجع إلى ھ دف تحرك ك ف ي األس اس وھ و ال دفاع ع ن
الحق في السكن حيث أن ضحاياك ھم ضحايا انتھاك حقوقھم في الس كن ف ي
المقام األول فانه من المنطقي أن تقوم بتقديمھم أوال قبل عرض قضيتك(.
ويتحدد ھدفك األول في تحليلك وعرضك للجانب اإلنساني في الموقف ثم
مخاطبة السلطة القضائية التي سوف تدافع عن القيم اإلنسانية المھددة .ومن
وجھة نظرك المحلية الواعية سوف تستخدم الجدل األخالقي والسلطة
القانونية إليضاح معرفتك األكيدة بانتھاكات حقوق اإلنسان .وسوف تسعي
إلى تقديم ما يمكن أن يتاح لك من أرقام كي تساعد القارئ على تقدير
واستيعاب اآلثار القابلة للقياس الناتجة عن تلك االنتھاكات )كأعداد
األفراد/األسر التي تم إخالءھا وحجم االستثمارات المھدرة وعدد األطفال
الذين يفقدون فرص التعليم وعدد العاملين المھددين بفقدان مصدر
رزقھم (...وسوف تخدم ھذه البيانات عدة أغراض من خالل توفير قاعدة
أو أساس لتحديد الفعل/اإلصالح ،الحلول البديلة والتعويضات.
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لقد تم تصميم منھج التحرك العاجل من أجل مس اعدتك عل ى تقي يم انتھاك ات
حقوق السكن وعرض قض يتك أم ام أش خاص خ ارج ھ ذا المج ال وال ذين ال
تتض ح أم امھم االنتھاك ات مثل ك .وم ن ث م فان ه ينبغ ي اعتب ار تل ك الوثيق ة
كخطوط إرشادية توفر لك خطة معدة وجاھزة لعرض قضيتك والدفاع عنھا
في أفضل شكل ممكن.
من أجل الحص ول عل ى تعري ف مح دد ومختص ر لك ل عنص ر م ن عناص ر
الحق في السكن المالئم باإلضافة إلى المصادر القانونية لكل عنص ر يرج ى
الرج وع إل ى وثيق ة " العناص ر" الخاص ة بط اقم األدوات .وبمج رد تحدي دك
لكل عنصر تم انتھاكه واتخاذك للقرار الخاص بأي منھا س وف ي تم التركي ز
عليه يمكنك استخدام منھج المراقبة الخاص بط اقم األدوات ال ذي ت م تعريف ه
لكل عنصر .قد تبدو ھذه المنھجية معقدة للوھل ة األول ى إال أنن ا س وف نق وم
بش رح كيفي ة اس تخدامھا عل ى النح و األفض ل واألكث ر كف اءة لبن اء تحرك ك
العاجل.
ومن أجل إجراء تحرك عاجل يجب اتخاذ الخطوات التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

جمع المعلومات والتأكد من صحتھا.
كتابة عرض مختصر للقضية
تحرير عينة من الخطاب للجھات أو السلطات المعنية
توزيع ھذه المستندات
متابعة القضية والتأكد من معرفة جميع األطراف بتطورات الموقف

الخطوة األولى :جمع البيانات والتحقق من صحتھا.
تحظى ھذه الخطوة بأھمي ة بالغ ة نظ ر ْا ألن ك س وف تق وم ببن اء ك ل تحرك ك
العاجل على الجمع المبدئي للبيانات.
ويمكن ك اس تخدام العناص ر اإلح دى عش ر الموض حة ف ي الج زء  IIك دليل
إرشادي للبحث عن وجمع المعلومات المفقودة.
وم ن الطبيع ي أن ه يمك ن أن
تختل ف عملي ة الجم ع بن اء عل ى
المص در األول للمعلوم ات.
فعل ى س بيل المث ال ،إذا ك ان
مصدرك األول ھو محامى فانك
س وف تحت اج إل ى استش ارة
متخصص ين آخ رين باإلض افة
للمجتمع نفسه للتحقق م ن ص حة
الحقائق وإتمامھا أو العكس.
أم ا إذا كن ت جمعي ة أھلي ة أو
منظم ة غي ر حكومي ة ،فإن ك ف ي بداي ة الطري ق حي ث تك ون أول المط البين
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بالتضامن والتحرك عقب زيارة للموقع أو للمجموعة المتضررة ثم يلي ذلك
التأكد من توافر كافة المعلوم ات المطلوب ة لكتاب ة ش رح واف )انظ ر الج زء
.(II
وقد تكون ثاني أو ثالث حلقة في سلسلة المعلومات ،ويحدث ھذا عندما يلج أ
إلي ك ممثل و المجتم ع المعن ى ك ي تت ولى ط رح قض يتھم .وك ذلك ف ي حال ة
معرفتك بقضية معين ة ش فاھة ورغبت ك ف ي ط رح تل ك القض ية ب دون وج ود
معلوم ات مؤك دة ،فف ي ھ ذه الحال ة تختل ف اإلج راءات بع ض الش يء ،ف ال
يتوجب عليك فقط استكمال القصة الستيفاء كافة المعلومات ولكن التأك د م ن
صحة المعلومات التي يتم الحصول عليھا أوال وال عالقة لذلك بعدم الثقة أو
ما شابه وإنما يتعلق األمر فقط بض رورة اس تيعابك الكام ل والص حيح لكاف ة
جوانب القضية باعتبارك مقدم التح رك العاج ل .وم ن أج ل ھ ذا الس بب فان ه
من األفضل توفر مصادر مختلفة لتأييد وتأكيد نفس المعلومات:







شھادات الضحايا وشھود العيان.
المنظم ات غي ر الحكومي ة والمنظم ات المجتمعي ة األخ رى
العامل ة م ع الض حايا أو المتخصص ة ف ي ھ ذا الن وع م ن
االنتھاكات.
متخصص ون م ن المجتم ع أو الفئ ة مح ل الدراس ة ،أو
االنتھاك ات ،أو سياس ة التنمي ة أو ق انون حق وق اإلنس ان
الدولي والوطني الذي يتم العمل وفقا له.
تق ارير وبيان ات الش رطة أو التق ارير الرس مية األخ رى
والت ي عل ى ال رغم م ن احتم ال تض اربھا والتع ارض بينھ ا
سوف توفر الجدل الرسمي أو السند الرسمي الذي يتم عل ى
أساسه اإلخالء القسري.

الخطوة الثانية  :عرض القـضية
يقدم ھذا القس م اإلح دى عش ر مكون ا ً لص ياغة قض يتك للتح رك العاج ل لحق وق
السكن .والتأكيد على وجود جميع العناصر ال يعنى بالضرورة انه يجب علي ك
أن تق دمھم بالترتي ب ال ذي يعرض ون علي ه .فھ ذا الع رض م رن يعتم د عل ى
القض ية والمعلوم ات المتاح ة والن واحي الت ي ت ري أن ه يج ب التأكي د عليھ ا
وإظھارھا .ولكن يجب عليك تعريف أو تقديم الضحايا أوال ،نظرا لما لذلك من
أثر كبير في إضفاء الطابع الشخصي عل ى القض ية وج ذب انتب اه الق ارئ للبع د
اإلنس اني للموق ف باإلض افة إل ى مزاي ا مش اركته/مش اركتھا ف ي التح رك
المطروح .وال يجب أن يعيقك ھذا المبدأ في استخدام الصيغة التفاعلية وخاصة
عندما تشرح الموقف وتفسر من فعل ذلك ومن وق ع علي ه الفع ل .وبالت الي ف إن
عليك ذكر دور المسئولين عن العمل .والنقطة ھنا ھو التركيز بعد ھذه المقدم ة
على تقديم أدق التفاصيل عن ھؤالء الضحايا ومن يكونون.
يجب أن تحاول طرح التفاصيل ذات الصلة في األوقات المناسبة .كما يجب أن
تكون على دراية ووعي بأننا قمنا بتفصيل المنھجية كي تصل ألقصي درجة من
الشمول ولكن في الغالب لن تتوفر لديك كافة المعلومات أو حتى نفس المعلومات
لكل قضية .ولذا فمن األفضل استخدام المنھجية كخطوط إرشادية وليس تدريبا
إداريا فھي معروضة فقط كي تساعدك على بناء قضية قوية خالل فترة وجيزة.
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 -1تعريف كاتب التحرك العاجل
يتطلب ھذا المكون ببس اطة أن تق وم بتحدي د الق ائم بإع داد التح رك العاج ل،
وال ذي ف ي الغال ب س يكون أن ت شخص يا ً ولك ن يمكن ك أيض ا القي ام ب ذلك
باالشتراك مع منظمات/أفراد .كما يمكن ك أيض ا توض يح م ا إذا كن ت تنتم ي
إلى تحالف اكبر)التحالف الدولي للموئل -شبكة حقوق األرض والسكن(.
 -2موقع ومواعيد الطلب
حدد أين تقع منظمتك ،والمسئولين عن التحرك العاجل وكيفية االتص ال بھ م
وتاريخ إرسالك للطلب.
 -3أصحاب الحقوق/الضحايا
يجب عليك أن تقدم كل األرقام
واإلحصائيات المتعلقة باألفراد
الذين تضرروا بالفعل والذين من
المتوقع أن يتعرضوا لنفس
)المتضررون
الضرر
المحتملون( .كما يجب أن تحدد
وتصف أي جزء من السكان قد
تأثر بالفعل ،على سبيل المثال
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عليك بتحديد إذا ما كانت أقلية تخضع تاريخيا لمعاملة عنصرية.
ذك ر ع دد األف راد المتض ررين ونس بة األطف ال ف يھم ,النس اء ،المجموع ات
ذات االحتياج ات الخاص ة مث ل كب ار الس ن ال ذين يتعرض ون ل ألذى بش كل
اكبر.
 -4قائمة بأسماء أصحاب الواجب/المنتھكين
ينبغي أن تقوم بتق ديم قائم ة بأس ماء أص حاب الواج ب قانوني ا وأخالقي ا حت ى
يتسنى للقارئ منذ البداي ة معرف ة الص ورة الكامل ة عم ن يلعب ون األدوار ف ي
ھذه القضية ومن يفعل وبمن .وتعتبر الدولة دائما أحد المسئولين نظرا ألنھ ا
تعتبر الكيان القانوني الملزم باحترام ,حماية ،تشجيع وتحقيق حقوق اإلنسان
ومساعدة الذين حرموا منھا.
وقد يرجع السبب في حرمان الضحايا من تلك الحقوق إلى:




سياسات تتبعھا الدولة بشكل مباشر.
فشل الدولة في حماية األفراد من انتھاك حقوقھم.
فش ل الدول ة ف ي مس اعدة الض حايا بمج رد حرم انھم م ن
حقوقھم.

وق د تس اھم ق وي أخ رى ف ي انتھ اك الحق وق بم ا ف ي ذل ك عوام ل داخلي ة
وخارجي ة )ممثل ون يلعب ون أدواراً ف ي القض ية مث ل ص ندوق النق د ال دولي،
البنك الدولي ،الش ركات متع ددة الجنس يات ،المخطط ون الوطني ون وعوام ل
مثل الديون والخصخصة أو الممارسات االجتماعية( .خاصة عندما يتص ف
دور الدولة بالسلبية )اإلنكار أو الفشل في حماية وضمان تعويض الض حايا(
ويمكن مالحظ ة دور أط راف أخ رى .تق وم الش ركات الخاص ة ،عل ى س بيل
المثال ،بم ا ف ي ذل ك الش ركات متع ددة الجنس يات ،بش راء األراض ي وإقام ة
المش روعات بش كل من تظم مم ا ي ؤدي إل ى مص ادرة األراض ي واإلخ الء
القسري للسكان .وف ي بع ض الح االت يك ون ل دي البن وك اإلقليمي ة والدولي ة
التنموية سياسات جيدة للتعويض وإعادة اإلسكان .ولكن على الرغم من ذلك
قد تكون تلك الشركات أحيانا ھي الذراع اليمني للحكوم ات وتنفي ذ سياس اتھا
أو منفذة للمشروعات العامة الدولية .ومن ھنا تنبع أھمية بيان العالق ات ب ين
الممثلين المختلفين الذين يمثلون سلسلة المسئولين في القضية.
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ويمكنك اس تخدام "ط اقم األدوات" بش كل فع ال للحص ول عل ى إط ار كام ل
من األسئلة لتحديد المس ئولين وااللتزام ات القانوني ة الت ي ي تم تطبيقھ ا نظ را
الن كل عنصر من عناصر الحق في السكن المالئم التي حددتھا في قضيتك
له مسئولين مناظرين.
 -5مواقع وتواريخ األحداث وتتابع األحداث والتطورات والعواقب
ونقصد ھن ا مت ي وأي ن ح دثت االنتھاك ات .وف ي حال ة ارتب اط ذل ك بقض يتك
يج ب علي ك تحدي د المك ان )مرك ز المدين ة ،األحي اء الفقي رة ،معس كرات
الالجئ ين ،المن اطق الريفي ة( س واء ك ان ذل ك ل يال أم نھ ارا ودالل ة الوق ت
والمك ان )عن دما ي ذھب الرج ال إل ى أعم الھم ،بج وار منطق ة عس كرية أو
مستعمرة أو مبني عام(.
يج ب أن يك ون تت ابع األح داث وترتيبھ ا واض حا بالق در الك افي ك ي ي تمكن
الشخص العادي حديث العھد بالقض ية م ن تفھ م الوض ع جي دا .ولك ن ھ ذا ال
يعن ي تس جيل أو تقري ر األح داث الص غيرة ك ل دقيق ة حي ث أن اختص ار
وتلخيص األحداث والتطورات عادة ما يك ون اكث ر كف اءة وفاعلي ة طالم ا ل م
يتم حذف أي داللة أو نتيجة أو عواقب ھامة.
حاول أن تكون على أعلى قدر ممكن من الدقة فيما يتعلق بالتاريخ واألرق ام
نظ را لم ا لھ ا م ن أھمي ة ف ي موض وع انتھ اك حق وق اإلنس ان والق يم الت ي
تتعرض للخطر .أعط أيضا فك رة ع ن العواق ب المعروف ة والمب ررة الناتج ة
عن الخسائر المادية ،الحرمان والعواقب االجتماعية والصحية.
وال تنس انه يجب أن يتسم العرض بأكمله باالختصار فھي الطريقة الوحيدة
لجذب والحف اظ عل ى انتب اه الش ركاء المحتمل ين ف ي التح رك المطل وب حت ى
نھاي ة الع رض .وإذا م ا اتص ف الع رض باإلطال ة و/أو الغم وض ف ان
المشاھدين قد ال يتمكن وا م ن اس تيعابه بالكام ل وبالت الي ق د ال يتفھم وا س بب
تحركھم أو قيامھم ب أي خط وة تج اه القض ية مم ا ق د ي ؤدي إل ى ع دم قي امھم
ب أي ش يء عل ى اإلط الق .اختص ارا فان ه يج ب علي ك تق ديم كاف ة التفاص يل
الضرورية فقط.
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وبوجه عام ،وفي إطار نف س الھ دف ،وھ و االحتف اظ بانتب اه الق ارئ ،يمكن ك
التفكير في تقديم عرض جذاب باستخدام اإلطارات وتنظيمه بواس طة بع ض
المقترحات المطروحة ھنا.
وسوف تجد أمثلة مرفقة.
 -6نقد األسباب الرسمية
تجيب ھذه المعلومات على التساؤل " لماذا" و"ما ھو المحفز للمسئول عن
ھذه القضية" وعادة ما تنحصر األسباب المطروحة رسميا في المشروعات
التنموية واسعة النطاق ،األمن ،أو حتى تطبيق قانون قائم .أما األسباب
المطروحة علنا فقد ال تكون كافية أو سليمة فنيا ً أو حتى قابلة للتبرير.
ويھدف ھذا المكون إلى مناقشة األعذار التي يتعلل بھا المسئول لتبرير
انتھاكات حقوق السكن بوضوح وبشكل مختصر .ويتعين عليك تقديم
استجابة وافية وحاسمة لھم وقد ترغب كذلك في تقديم حل بديل.
 -7عرض واضح لقضايا وانتھاكات حقوق السكن
ال بد وأن تستند مناقشة حقوق اإلنسان إلى ثالثة محاور تدعم بعضھا
البعض :الجدل األخالقي ،السلطة القانونية ،وأرقام تتعلق بحجم ومدي
العواقب.
يتـكون الركـن القانوني من عرض الحقوق المنتھكة .ويجب أن تتوافر ل يس
فقط العناصر الرئيســية للحق في السكن المالئم وإنما الحقوق المتماثلة مع ه
)الحقوق اإلنسانية األخرى التي ينظ ر لھ ا عل ى أنھ ا حق وق مطابق ة ل ه مث ل
الح ق ف ي الحص ول عل ى المعلوم ات ،األم ن الشخص ي والمش اركة( حت ى
يمكن إعمال الحق في السكن المالئم.
لق د ش ارك أعض اء التح الف ال دولي للموئ ل لفت رة طويل ة ف ي مفاوض ات
ومسودات المعايير الدولية لقانون المعاھدات وتطبيقاتھا .وقد تم ذك ر اغلبھ ا
في وثائق األدوات القانونية لألم م المتح دة .وھ ذه المص ادر متواج دة بالفع ل
في وثيقة " العناصر" في "طاقم األدوات" .إن معرفة وش رح ھ ذه العناص ر
ومص ادرھا كلم ا أمك ن يع د أم را عظ يم األھمي ة لوض ع قض يتك ف ي إط ار
حقوق اإلنس ان بينم ا يمتل ك المتض ررون حقوق ا متف ق عليھ ا دولي ا ال يمك ن
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ألي س لطة ،حت ى ال دول ،أن تح رمھم منھ ا .وكلم ا ازداد ال وعي والمعرف ة
بھذه المعايير الخاصة بالحق في السكن المالئم واس تخدامھا كلم ا ازداد ع دد
المدافعين عن ھذا الحق .ويعتبر ھذا المكون حيويا للغاي ة لدرج ة ان ك يمك ن
أن تعتبره ذات ص لة بإم داد تحركات ك العاجل ة بالمعلوم ات و/أو حت ى حمل ة
كاملة من التعليم العام حول الحق في السكن المالئم.
ومن اجل إتمام ما تقوم بعرضه
يمكنك أيضا إلقاء نظرة على الخطوة
الثالثة في طاقم األدوات والمسمي
"المبادئ المركبة" .يجب أن يخضع
كل عنصر من عناصر الحق في
السكن المالئم ،نظريا ،الختبار
االلتزامات الخمس المتضمنة في
العھد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية لضمان اإلعمال المتزايد للحقوق المنصوص
عليھا في العھد بما في ذلك السكن المالئم )المادة  .(11وھذه المبادئ ھي:
) (1تقري ر المص ير (2) ،ع دم التميي ز (3) ،المس اواة ب ين الجنس ين،
) (4سيادة القانون و) (5عدم التراجع
ھ ذه المب ادئ ت م التأكي د عليھ ا ف ي الديباج ة والم واد األول ى ف ي ك ل م ن
معاھ دات حق وق اإلنس ان الس ت التابع ة لألم م المتح دة .وم ن ث م يج ب أن
تحترم في كل عنصر من عناصر الح ق ف ي الس كن المالئ م حت ى يتس نى لن ا
أن نقول أن حقا من حقوق اإلنسان ل م ينتھ ك .ق د يب دو األم ر فض وليا نظ را
ألن ه واض ح بش كل زائ د ع ن ال الزم )خاص ة فيم ا يتعل ق بع دم التراج ع أو
االنتك اس( أو غي ر واض ح بش كل مباش ر )بالنس بة للمس اواة ب ين األجن اس(
لعرضھا في حال ة ھ دم أو إخ الء قس ري جم اعي .وف ي ح االت أخ رى مث ل
حاالت طرد مجموعة من األفراد أو رف ض االعت راف بادع اءات الح ق ف ي
السكن المالئم في المحكمة فانه يكون من المفيد ذك ر تل ك المب ادئ المتداخل ة
أو المركبة في العرض الخاص بك.
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وسوف تجد في جداول " طاقم األدوات" المواجھة لكل عنصر من عناصر
ھذا الحق مجموعة من األسئلة التي يمكن أن تساعدك على تحديد وشرح ما
إذا كان قد تم احترام ھذه المبادئ أم ال.
وقد يتعين عليك توضيح حقوق أخرى غي ر تل ك المتعلق ة بالس كن نظ را ألن
الھدف ھو إدراج كافة الحقوق المطلوبة في قضيتك .وال تتردد في استش ارة
المتخصصين إذا ك ان ل ديك أي ش عور بوج ود فج وات ف ي اإلط ار الق انوني
حتى تتيقن من فھمك الكامل لكافة التفاصيل القانوني ة الھام ة ومق درتك عل ى
عرضھا بشكل بسيط.
ومن المصادر التي يمكن ك االعتم اد عليھ ا جمعي ات حق وق الم رأة وحق وق
الطف ل ومنظم ات حق وق اإلنس ان األخ رى الت ي قام ت ب التحقيق بالفع ل ف ي
حقوق المجموعة أو الجماعة المتضررة )مثل األقليات ،الشعوب األص لية(.
يمكن ك أيض ا ً أن تس تخدم تق ارير األم م المتح دة واللج ان الخاص ة المتعلق ة
بالحقوق المنتھكة في قضيتك )حقوق الطفل ،الحق في الغذاء ،الماء ،الس كن
المالئ م ،العن ف ض د الم رأة( .وم ن الممك ن أن تج د تقري را خاص ا ً ب دولتك
حي ث كان ت موض وع بح ث أح د اللج ان المعني ة بحق وق اإلنس ان ف ي األم م
المتح دة .وبالت الي يمكن ك االس تفادة م ن ھ ذه التق ارير .والتطبي ق ص حيح
بالنسبة لآلليات اإلقليمية مثل لجنة الدول األمريكية لحق وق اإلنس ان واللجن ة
األفريقي ة لحق وق اإلنس ان والش عوب .واس تخدامك لمث ل ھ ذه التق ارير ي دعم
قضيتك بشكل جيد باإلضافة إلى انه ي دعم وي ؤثر ف ي النظ ام ال دولي لحق وق
اإلنسان.
 -8شرح االلتزامات وانتھاكات القانونية للدولة
يتصل ھذا المكون اتصاال وثيقا بالمكون السابق ويتح دد الف رق ھن ا ف ي ان ك
س وف تق وم ب ذكر ك ل اتفاقي ات حق وق اإلنس ان والق وانين الدولي ة والوطني ة
التي ت م انتھاكھ ا ول يس فق ط م ا ت م ذك ره ف ي قائم ة "العناص ر" ف ي الخط وة
الس ابقة .وبھ ذا التت ابع س وف تق وم بص ياغة قض يتك بحي ث يك ون للس لطة
القضائية الكلمة األخيرة.
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وسوف تجد المصادر القانوني ة الدولي ة لك ل
عنص ر م ن عناص ر ح ق الس كن .وم ن ث م
فان ه يمكن ك اختي ار بع ض المص ادر
الم ذكورة بالفع ل لك ل مك ون م ن المكون ات
الت ي قم ت بتحدي دھا كمكون ات ذات ص لة
بقضيتك.
وفي حالة تعثرك في ذلك أو ش عورك ب أي
صعوبة يمكنك اللجوء إلى التعليق ات العام ة
رقم  4و 7على تطبيق االلتزامات في العھد
ال دولي الخ اص بلحق وق االقتص ادية
واالجتماعي ة والثقافي ة واألجھ زة القائم ة بمراقب ة تنفي ذھا حي ث أنھ ا تمث ل
المصادر الرئيسية المعترف فيھا ب الحق ف ي الس كن المالئ م لك ل ال دول الت ي
قامت بالتصديق عليه.
كما يمكنك أيضا الرج وع إل ى األعم دة رق م  2و " 4المص در" و"الض مان"
ف ي ط اقم األدوات لك ل م ن العناص ر الت ي تري د أن تض مھا ھن ا .وف ي حال ة
قيامك بإجراء تقييم أوس ع نطاق ا فس وف تج د المزي د م ن المص ادر القانوني ة
واألسئلة التي سوف تساعدك على تحديد ما إذا كانت الدول ة ق د قام ت س ابقا
بعم ل التص ديقات ،السياس ات ،المؤسس ات أو الميزاني ات المطلوب ة إليج اد
االحترام لمكونات الحق في السكن المالئم.
وعلى أي حال تتحمل الدولة الدور الرئيسي والمسئولية القانونية  -س لبية أو
إيجابية -ال سيما فيما يتعلق باحترام أدوات حقوق اإلنسان التي ت م التص ديق
عليھا.
قم بالتحري عن أي من المعاھدات الخاصة بحقوق اإلنسان قد قام ت دولت ك
بالتصديق عليھا ) يتعلق ھذا باألسئلة الواردة في الخانة "ضمان" من "ط اقم
األدوات"( وقم بتوضيح مدي تدخل الدولة في القضية للقارئ باإلض افة إل ى
ما يجب عليه القيام به.
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 -9الجھود من اجل العالج المحلي
ويعني ھذا ما قام به المدافعون عن المجتمع من خطوات قانونية من اجل:






منع االنتھاك
إيج اد ح ل مع ين ومح دد الم دة الزمني ة )لم اذا ,م اذا ،م ن ،أي ن ،مت ي،
كيف(
مقاضاة المنتھكين
الحصول على تعويض أو أي إجراءات قانونية أخرى

قم بتفسير الناتج عن ھذه المجھودات وم ا إذا كان ت أي منھ ا مس تمرة .وف ي
حال ة وج ود إج راءات والس عي لحل ول قانوني ة حالي ا ً ق م بتفس ير الس بب ف ي
تأثير الفعل الجم اعي عل ى مص ير األف راد .وف ي حال ة فش ل تل ك الحل ول أو
عدم السعي لھا حتى اآلن قم بشرح السبب في ذلك للقارئ.
 -10التحركات األخرى التي يتم اتخاذھا
قد يتم اتخاذ تحركات أخرى في الفترة بين أحداث القضية وقيامك بتوزيع
تحركك العاجل .وتتراوح تلك التحركات بين التعبئة االجتماعية
)مظاھرات ,عرائض( ،االقتصادية )المقاطعة( ،السياسية )مساندة األحزاب
في البرلمان والمنتديات السياسية األخرى( .ومن الممكن أن تكون
التحركات متضمنة ما اتخذته من أفعال مع شركاء آخرين )نشرات دورية
مشتركة ،الدعم لتحرك عاجل أخر أو أي نشاط( .من المھم معرفة تلك
التحركات لكل من القارئ ومكتب تنسيق التحالف الدولي للموئل-شبكة
حقوق األرض والسكن حتى يمكن فھم الموقف الذي يجد فيه كل طرف
نفسه وقت تقديم طلب التحرك العاجل.
 -11مصادر المعلومات والحاالت السرية
م ن اج ل إثب ات ص حة وص دق المعلوم ات ينبغ ي علي ك تحدي د المص ادر
الرئيسية للبيانات التي قمت بجمعھا ودورھا ف ي القض ية )ض حايا ،أص حاب
الواج ب ،منظم ات أخ رى ف ي القض ية أو متخصص ين ف ي بع ض
الموض وعات الت ي كن ت بحاج ة للتح دث عنھ ا( .ينبغ ي علي ك ذك رھم ف ي
وثائقك في حالة عدم وجود أسباب أمنية أو غي ر ذل ك لحماي ة تل ك المص ادر
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وحقھا في األمن أو/والخصوصية الشخصية أو ضمان الحماي ة ض د االنتق ام
أو أي تھدي دات أخ رى .وق د تطل ب بع ض المص ادر الس رية التام ة وھ و م ا
يجب أن تجده إذا طلبته .وفي ھذه الحالة ينبغي عليك أن تقوم بتوض يح ذل ك
باختصار للقارئ والسبب في اإلبقاء على مصدر ما مجھول.
 11مكون لصياغة قضيتك
.1

تعريف كاتب الطلب العاجل

.2

موقع/مواعيد الطلب

.3

معلومات حول أصحاب الحقوق/الضحايا

.4

قائمة بأسماء أصحاب الواجب/المنتھكين

.5

مواقع وتواريخ وتتابع األحداث ،التطورات والعواقب

.6

نقد األسباب الرسمية

.7

قضايا/انتھاكات حقوق السكن

.8

شرح الواجبات واالنتھاكات القانونية للدولة

.9

الجھود من أجل العالج المحلي

.10

التحركات األخرى التي يتم تنفيذھا

.11

مصادر المعلومات والحاالت السرية

الخــطــوة الـثــالــثـة :تــحــرك!
بمج رد قيام ك بش رح قض ية حق وق الس كن باختص ار ووض وح ،الجان ب
اإلنساني منھا ،القضايا والعواقب القانونية يجب عليك أن تقوم بشرح كيفي ة
قيام القارئ/القارئة بمساعدة المتضررين .وتعتبر األداة التقليدية للتحرك ات
العاجل ة ھ ي قي ام الق ارئ/المتلق ي بإرس ال خط اب اعت راض أو احتج اج.
وبالت الي فعلي ك أن تق وم ب إعالم
القارئ بالعنوان الذي يمكن إرسال
تلك الخطابات إليه.
ويعتبر من المفيد بعد ذلك أن تقوم
بتق ديم عين ة لھ ذا الخط اب والت ي
ت ؤدي غالب ا إل ى المزي د م ن ردود
األفع ال واالس تجابة .ھ ذه
الخطاب ات تع د خطاب ات رس مية
للغاي ة نظ را ألنھ ا تخاط ب ممثل ي
الدول ة أو الس لطات المحلي ة بوج ه
ع ام .ولك ن يج ب أن يوض ح
الخط اب أن الكات ب عل ى دراي ة
بكاف ة الحق ائق الخاص ة بالقض ية،
الحقوق والواجبات اإلنسانية ،والضحايا والمسئولين .وبعد ذل ك يج ب علي ك
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أن تحدد األھداف والنتائج المرغوب ة ،أي أن تح دد م ا ال ذي تعتق د ان ه يج ب
على المسئولين ،العناوين المرسل لھا والسلطات أن تقوم ب ه لض مان إعم ال
الح ق ف ي الس كن المالئ م .وق د يش مل ذل ك موقف ك م ن الق انون ال ذي يج ب
تطبيقه ،الحقوق التي يجب احترامھا ،وم ا ھ ي االنتھاك ات والتھدي دات الت ي
يجب حماية األفراد منھا وكيف يمكن ذلك.
ومن المفضل أن تقوم بتحديد موعد نھ ائي للتح رك العاج ل .فھ ذه المواعي د
تع د دائم ا افض ل واس ھل طريق ة يت ابع بھ ا الق ارئ التح رك/االس تجابة
المطلوب ة .ويمكن ك تحدي د موع د نھ ائي آخ ر ف ي حال ة رغب ة أح د متلق ي
التح رك العاج ل بالقي ام بتوزي ع الطل ب عل ى المحيط ين ب ه ويج ب أال يك ون
التأجيل لفترة طويلة )أسابيع قليلة وحت ى ش ھر ق د تك ون فت رة مفتوح ة ج دا(
نظرا ألن الھدف من التح رك العاج ل أساس ا ھ و وق ف أو تغيي ر االنتھاك ات
بأقصى سرعة ممكن ة .وحت ى يتحق ق ذل ك يج ب أن تش عر الس لطات بوج ود
ضغط من تدفق الخطابات في فترة قصيرة للغاية .ويمكن أن يعتم د تحدي دك
للموعد النھائي لتلقي الطلبات على األحداث القادمة السيما إذا ما كانت ذات
ص لة بحق وق اإلنس ان )إحي اء ذك رى دولي ة ،حم الت المنظم ات الدولي ة أو
الوطني ة ،االنتخاب ات المحلي ة ،قض ايا المحكم ة أو المناس بات الوطني ة
األخرى(.

الخـطوة الرابعـة :التوزيع
يقوم مكتب تنسيق شبكة حقوق األرض والسكن في القاھرة ،كخدم ة مقدم ة
لألعضاء ،بتوزيع تحركك العاجل لقائم ة مراس ليه بالكام ل)األعض اء وغي ر
األعضاء(.
وكم وزع ،س وف تق وم ش بكة
حق وق األرض والس كن بت ولي
استقبال وإدارة النتائج وإبالغھ ا
ف ورا لص احب الطل ب/العض و.
أم ا إذا ك ان ل ديك ش بكة خاص ة
ب ك فيمكن ك أن تبلغن ا برغبت ك
اتص النا بم ن ھ م خارجھ ا فق ط.
وقد تكون ھناك مناطق كاملة ال
يمكنك الوصول إليھ ا .وبتنس يق
مجھوداتنا للتوزي ع س وف نعم ل
على ضمان الوص ول إل ى اكب ر
عدد من المشاھدين مع تجنب التكرار أكثر من مرة.
وس وف يك ون م ن المفي د ج دا ل ك أن تح تفظ بس جل للمؤي دين/المس تجيبين
لتحركك العاجل محلي ا حت ى ت تمكن م ن بن اء وتوس يع نش اط ونط اق ش بكتك
الخاص ة كم ا س نفعل نح ن م ع ش بكتنا .كم ا أن توجي ه طل ب لم ن اس تجابوا
للتحرك العاج ل ب أن يقوم وا بإرس ال الطل ب إل ى آخ رين س وف يق وم بتولي د
المزيد من ردود األفعال واالستجابات من مؤيدين محتملين.
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باإلضافة إلى ذل ك ،يج ب علي ك توس يع التع اون بين ك كمنظم ة محلي ة وب ين
أجھزة وآليات حقوق اإلنسان لألمم المتحدة .وكما تم التوض يح أع اله عن دما
تبدأ بتفصيل مواضيع حقوق اإلنس ان واالنتھاك ات م ن الممك ن أن تلج أ إل ى
استخدام تقارير األمم المتحدة ع ن دولت ك .وم ن ناحي ة أخ رى س وف تحت اج
ھذه األجھزة واللجان إلى معلوماتك وخبراتك.
وھك ذا علي ك أن تق وم بعم ل نس خة م ن التح رك العاج ل وتق ارير المتابع ة
وترس لھا إل ى مق ررى اللج ان والخب راء المس تقلين إل ى جان ب إرس الھا إل ى
مؤسسات حقوق اإلنسان .يمك ن أن يش جع ھ ذا األداء األجھ زة الدولي ة عل ى
االس تجابة .فعل ى س بيل المث ال ،ت زود جماع ة التب ت المق رر الخ اص لألم م
المتحدة عن الحق في السكن المالئم بالمعلوم ات ع ن التب ت والس كن المالئ م
وھذا من أجل حثه على أن يبدأ الحوار مع السلطات الصينية.
)للحصول عل ى قائم ة اتص االت مفي دة ف ي األم م المتح دة ،ارج ع إل ى موق ع
 www.unhchr.chعل ى اإلنترن ت تح ت قس م "البرن امج/قاعع دة بيان ات
خاص ة باللج ان التعاقدي ة ” ".Treaty Body Databaseويمكن ك أيض ا ً م ن
إرس ال نس خة م ن تحرك ك العاج ل ودع واك إل ى اللجن ة األفريقي ة لحق وق
اإلنس ان عل ى العن وان  idoc@achpr.orgأو إل ى لجن ة ال دول األمريكي ة
لحق وق اإلنس ان عل ى  .cidhoea@oas.orgلمزي د م ن المعلوم ات اتص ل
بمكتب التنسيق أو المكتب التابع له اقليمك لشبكة حقوق األرض والسكن.

الخطوة الخامسة :متابعة القضية
يج ب أال تس تھين بھ ذه الخط وة ،إذ أنھ ا خط وة أساس ية نح و الت أثير الفع ال
عل ى ال رغم م ن ص عوبة تطبيقھ ا .فھ ي تمك نكم أن ت ومؤي ديك م ن متابع ة
التط ورات واالنتكاس ات ف ي
الموق ف ومعرف ة م ا إذا ك ان
التحرك ال ذي قدمت ه ق د س اھم
ف ي دف ع الس لطات المعني ة
والمس ئولين ف ي تنفي ذ الح ل
المقت رح .وعل ى ال رغم م ن
إمكاني ة مالحظت ك ل بعض
التحس ن بع د إص دار تحرك ك
العاج ل فق د تك ون نتيج ة
مجھ ودات أخ رى ول يس فق ط
تحركك العاجل .إال أن عملي ة
المتابعة س وف تس اعدك عل ى
معرف ة م ا إذا كان ت الس لطات ق د اس تجابت عل ى األق ل لض غوط الحرك ات
المدنية الوطنية والدولية.
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بتنفيذ ھذه الخطوة سوف تستوعب مدي االنتھاكات ف ي دولت ك عل ى ال رغم
من تصديق دولتك على معاھدة تلزمھا باحترام الحق في السكن المالئم .ھذا
االكتش اف ق د يس اعد منظمت ك عل ى إص دار وثيق ة أو تص ريح خ اص
باإلضافة إلى التحرك العاجل أو إصدار سلسلة من التحركات العاجلة كدليل
على االنتھاكات.
وتتض من ھ ذه الخط وة تحرك ان :يج ب علي ك أن تق وم بمتابع ة االس تجابات
لطلب التحرك العاج ل ) (1وإب الغ المؤي دين بتط ورات الموق ف ) (2وتقي يم
طبيعة واثر تحركك العاجل في ضوء النتائج بشكل منتظم.
) (1يج ب علي ك أن تق وم ب إبالغ المؤي دين أو متلق ي التح رك العاج ل بم ا
يح دث ف ي القض ية عق ب طل ب التح رك العاج ل ال س يما إذا م ا كن ت تق وم
بإثارة قضايا بشكل منتظم وتحتفظ بقائمة م ن المؤي دين .ويمكن ك أن تجعلھ م
على دراية بوضع كل قضية عندما تصل إليك أي أنباء جديدة عن قضية م ا
م ن خ الل البطاق ات أو الخطاب ات الدوري ة أو المنش ورات و/أو الوس ائل
األخرى للمعلومات عن كافة القضايا األخيرة ) كل ثالثة ش ھور عل ى س بيل
المث ال( وأي ا كان ت الوس يلة الت ي تس تخدمھا فيج ب علي ك أن تت ابعھم
بالمعلومات بأي شكل وتبلغھم بالوسيلة المستخدمة.
انه من الصعب ومن ثم ل يس مثالي ا ً أن يق وم فري ق العم ل الت ابع للمنظم ات
الدولية بإجراء المتابع ة األساس ية لقض ية معين ة م ن قض ايا التح رك العاج ل
نظ را البتع ادھم ع ن المج ال ف ي المق ام األول .وإذا م ا كن ت منظم ة قريب ة
للمجتمع المتضرر فيج ب علي ك إج راء اتص ال بھ م كخط وة أول ى م ن اج ل
جم ع المعلوم ات كم ا يمكن ك أن تطل ب م نھم أن يظل وا عل ى اتص ال ب ك
وإعالم ك ب أي أم ر جدي د أو يمكن ك إخب ارھم أن ك س تداوم االتص ال بھ م
لمعرفة ما يجرى .باإلضافة لذلك فقد يكون من المفيد بالنسبة لھ م أن يعلم وا
أنك لن تقوم فقط بكتابة تقري ر ب ل س تعمل عل ى إيج اد والحف اظ عل ى عالق ة
وحدة معھم على مر الوقت طالما تطلب األمر ذلك.
) (2انه من الضروري معرفة وفھم أداء من يتلقون تحركك العاجل .ويج ب
علي ك أن تح تفظ بإحص اءات وتعم ل عل ى تح ديث الس جالت الخاص ة ب ك
بشكل دائم .إن متابعة تحركك العاجل بش كل جي د ھ و افض ل طريق ه إلثب ات
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دق ة س جالت وعن اوين المتلق ين واالرتق اء بمس توي الع روض الخاص ة ب ك
ولتحديد مدي فعالية النظام الخاص بك.
كما يجب عليك أيضا أن تقوم بشكل من تظم بتح ديث قائم ة مؤي دي تحرك ك
العاجل .فقد تتيقن بعد فترة أن نسبة مح ددة م ن االس تجابات الكافي ة إلح راز
نتائج للتحرك العاجل .وقد تتجه إلرسال طلبك لمجموعة أخ رى م ن القائم ة
الخاصة بك ) قائم ة إقليمي ة عل ى س بيل المث ال( تبع ا للظ روف .وق د ال تج د
استجابة منتظمة من متلقي التحرك العاجل إذا قمت بإرس ال طلب ات التح رك
العاج ل بكث رة عل ى الم دى الطوي ل .وف ي حال ة ش عورھم بع دم تلق ي كاف ة
الطلبات التي تقوم بإرسالھا وإنما طلبات مخت ارة فق ط فق د يس اعد ذل ك عل ى
إشعارھم بمزيد من التحفيز واالندماج في التحرك العاجل.
وس وف يحت اج مكت ب التنس يق الخ اص بش بكة حق وق األرض والس كن،
كموزع ،لتقريرك إلرساله لكافة مراسليه وھو األمر الذي سوف يس اعد ب ال
ش ك عل ى إج راء التع ديالت الالزم ة لتحس ين الحق وق اإلنس انية ف ي الس كن
المالئم وأعمال الدفاع عنه في المستقبل.
نصائح خاصة بأسلوب اللغة والكتابة
حتى تصبح واض حا ومباش را ف ي اللغ ة الت ي تس تخدمھا وم ن اج ل اس تخدام
عدد اقل من الكلمات تأكد دائم ا م ن قيام ك بتوجي ه خطاب ك بص يغة المعل وم
للفع ل أي أن تق وم بتك وين جملت ك بش كل منطق ي مباش ر م ن المبت دأ والخب ر
)الفاعل والفعل والمفعول به( .ال تتجه إلى عدم ذكر أو التنويه عن من فع ل
ماذا ولم ن .إن الجم ل المبني ة للمجھ ول تع د مثالي ة إلخف اء الق ائم بالفع ل ف ي
الجمل ة مث ل جم ل الخط اب السياس ي .إن ھ دفك ف ي التح رك العاج ل ھ دف
مختلف ويمكن أن تدعمه بالوضوح واالختصار في اللغة.
حاول التعبير عن القيم الرقمية والمالية المحلية بمص طلحات دولي ة واض حة
للجمي ع .عل ى س بيل المث ال ق م بتحوي ل العم الت المحلي ة إل ى ي ورو و/أو
دوالر؛ الس كان وأي أرق ام أخ رى يج ب أن يعب ر عنھ ا بمص طلحات رقمي ة
مفھومة عالميا ) مثال :في الھند فان  1الك يعادل .(10.000
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قم بتفسير أي لغة أو مصطلحات غير معروفة دوليا ً ) مثل فافيال ،غ وداون،
ماندير،انتفاضة ،بيدونفيل ،غيجيه كوندوالر...ال خ(حي ث أن جمل ة أو عب ارة
واح دة ب ين األق واس ق د تك ون كافي ة لتوض يح المعن ي ف ي حال ة رغبت ك ف ي
استعمال المصطلح القومي أو المحلي )غيجيه كون دوالر = من ازل الت ي ت تم
بناءھا ليال ،غوداون = مستودع(.
إذا قمت بع رض أس ماء أم اكن عام ة م ن المحتم ل أال يتع رف عليھ ا الق راء
حاول أن تقوم بتعيين موقعھم بالنسبة لنقطة مركزية معروفة.
كذلك حاول أن يكون ھناك اتساق بين طريقة إشارتك لألماكن ،األشخاص
والمؤسسات لتجنب أي خلط في الشخصيات ،األوصاف ،أو األدوار/
الوظائف ألساسيات قضيتك .كن دقيقا في كلماتك فعلى سبيل المثال عند
إشارتك للبوليس حتى تميز بينھم وبين العسكريين .على سبيل المثال إذا
كنت تشير إلى "عمدة" في حالة ثم تشير إليه الحقا بصيغة "سعادته"
أو"جنابه" فان الصلة قد ال تكون واضحة للقراء.
ويمكن أن تكون المعلومات المصورة أو التصويرية مقنعة :في حال ة لي اري
في باكستان كانت المعلومات الخاصة ب التحرك العاج ل تتمث ل ف ي مجموع ة
م ن ث الث ص ور ت م لص قھا عل ى البري د اإللكترون ي وك ان االلت زام نح و
التحرك العاجل يعبر عنه من خالل عرض الصور الواحدة تلو األخرى.
والخالصة :فان مبادئ البس اطة ،الوض وح ،االس تمرارية ،الدق ة ،االكتم ال،
االختصار،والحكم الجيد سوف تقودك لتكوين طلب تحرك عاجل مؤثر.
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حالة لياري )باكستان(




طلب التحرك العاجل في شكل جداول
طلب التحرك العاجل في شكل موضوع
نموذج الخطاب
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التحالف الدولي للموئل -شبكة حقوق األرض والسكن
طلب التحرك العاجل:ھدم المنازل في باكستان
مركز كاراتشي الحضري
كاراتشي 10 -آب/أغسطس 2002
المسئولون
الضحايا
 طبق ا لتص ريحات بعث ة حق وق اإلنس ان ف ي
باكستان فقد نزح م ا ال يق ل ع ن  200.000ش خص
وتعرض ت من ازلھم للھ دم  .كم ا ت م بالفع ل إخ الء
حوالي  4000أسرة .وطبقا للدراسات فان م ا يق رب
من  40000عائلة سوف تنضم إلى صفوف البطالة.

 الحكومة الباكستانية
 حكومة مدينة كراتشي
 السلطة الوطنية للطرق السريعة
 لجن ة م ن  9أعض اء م ن الخب راء ت م تكوينھ ا
بواسطة السلطات المحلية لمراجعة المشروع إال أنھا لم
يتم تفعيلھا أبدا.

تطورات األحداث وعــواقبھا
 جرت أعمال الھدم في منطقة نھر لياري في كراتشي ففي  21يناير/كانون األول  2002بدأت السلطات في
أعمال ھدم مناطق سكنية ومنشات أخرى تتضمن  1.900وحدة تجارية صغيرة.
 وخالل الفترة من  20-15مارس/آذار تم ھدم  67مصنعا في شرشا وفي  27من نفس الشھر ق ام الض حايا
بتنظيم اعتصام في المكان لوقف البلدوزرات إال انه تم إلق اء الق بض عل ى ثالث ة م ن أعض اء لجن ة التح رك م ن
أجل المشكالت المدنية وفي ، 29،28،27من يونيو/حزيران واألول من يولي و/تم وز تم ھ دم  400وح دة س كنية
وتجارية.
 وتعتزم السلطات ھدم اكثر من  25.000وحدة سكنية و 3.600محل/وحدة تجارية 50 ،مسجد 5 ،كنائس8 ،
أدي رة 10 ،م دارس 38 ،عي ادة طبي ة  ،مـست ـشفي و 66مص نعا  .ف ي  26يولي و/تم وز ت م عق ـد اجتم اع رفي ع
المستوي  2002برئاسة حاكم سيند إال انه تم تصنيف المشروع بأنه" مفيد للغاية" واستمر الـھدم....
 العواق ب :تق وم الس لطات بإع ادة ت وطين المح ال والمن ازل الت ي قام ت بھ دمھا ف ي من اطق قديم ة وم ن ث م
اإلمعان في إھانتھا .كما أنھا ستقوم بإصابة مدينة راكدة بالفعل بمزي د م ن الرك ود .م ن المتوق ع أن تص ل القيم ة
االقتصادية ألعمال الھدم على طول طريق لياري إلى اثنين بليون روبية ھذا باإلضافة إلى ارتف اع مع دل تل وث
الھواء.

األسباب الرسمية
تش ير المعلوم ات إل ى أن أعم ال الھ دم واإلخ الء ترج ع إل ى تنفي ذ مش روع طري ق نھ ر لي اري وطبق ا
لتصريحات السلطات فإنھا تتمنى أن تتوقف التوسعات المستقبلية في مصب النھر نظرا إلمكانية إزالتھا مع
الفيضان ،إال أن اكثر من  %50من المت أثرين يعيش ون ف ي مس توي أعل ى م ن مس توي الفيض ان ولك ن ف ي
محاذاة الطريق السريع.
وتضيف السلطات انه ينبغي أن يوفر الطريق السريع مدخال سريعا للمدينة وتفاديا للزحام ولك ن ف ي الواق ع
إن ھذا ھو دور المنفذ الشمالي .باإلضافة لذلك فانه من غير الممك ن خل ق أم اكن للش احنات كم ا أن اختي ار
"سوھار جوث" كنقطة أو المحطة النھائية للطريق السريع يعد أمرا غير مناسب.
وتقول الدولة أنھا سوف تعم ل عل ى خف ض اإلختناق ات المروري ة ف ي ط رق المدين ة ولك ن الب د وأن ھن اك
طرقا ووسائل ومشروعات كثيرة أخرى أقل تكلفة وأكثر فعالية لتحقيق ذلك .
أما السبب الرسمي األخي ر ال ذي تزعم ه الدول ة فيتح دد ف ي قي ام ھ ذا المش روع بتجمي ل المدين ة و" إن مي اه
البحر سوف ينقل إليھا مياه صرف ص حي معالج ة" ولك ن الحقيق ة أن نھ ر لي اري ھ و قن اة ص رف ص حي
مھما حدث ولم يتم تعيين أي لجنة تجميلية أو فنية حتى تقرر ذلك كما أنه ال يمك ن أن يجتم ع طري ق س ريع
واستجمام في نفس الوقت!
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قضايا وانتھاكات حقوق السكن
من بين  400منزل تمت إزالتھا قررت الدولة أن ھناك  35منزال فقط
سوف يحصل أصحابھا على أرض بديلة ومن بين  25.000وحدة سكنية
تنوي ھدمھا ووفقا لسياسة إعادة اإلسكان التي تنتھجھا الحكومة سوف
يحصل أصحاب  14.000وحدة سكنية فقط على أرض خارج المدينة
أضف إلى ذلك أن أعمال الھدم قد تمت بدون أي إنذار مسبق ،تعويضات
و/أوبدائل.

الواجبات القانونية للدولة
واالنتھاكات القانونية للمسئولين

تقوم الدولة على المستوى المحلي والوطني
بانتھاك قرار محكمة سيند العليا والذي يقضي
بوقف العمل في ھذا المشروع..
كما إنھا تخرق إعالن حيازة األراضي
والجزء  12من إعالن الحماية الباكستاني
ووفقا إلعالن حيازة األراضي فانه يمكن الحصول على األرض فقط من  1997ومن ھنا يصبح البدء في أعمال البناء
خالل المستوطنات المؤجرة كما يجب أن يكون ھناك إعالن في جريدة عمال غير قانوني.
رسمية .يجب أن تحدد القيمة الخاصة باألرض والممتلكات وفقا ألسعار
السوق باالتفاق مع السكان ويتم الدفع قبل الحصول عليھا .في حالة حدوث أما على المستوي الدولي فان باكستان تقوم
أي خسائر في األرواح أوالمنازل يحصل الضحايا على تعويض إضافي .أي بخرق المواد رقم 25.23.19.17
نوع من إعادة إسكان ھؤالء الضحايا يجب أن يكون في منطقة ذات  13.12.8.من اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان والمواد رقم  15.11.4.2من العھد
إمكانيات وتسھيالت مماثلة للمنطقة التي يتم الحصول عليھا.
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
ووفقا إلعالن الحماية الباكستاني ال بد وأن يتم إجراء تقييم لألثر البيئي لتلك واالجتماعية والثقافية باإلضافة إلى التعليقات
رقم
والمواد
4،7
رقم
المشروعات وھوما لم يتم على اإلطالق .إن ھذه التصرفات للسلطات العامة
الباكستانية تمثل انتھاكا للحق في  :األمن القانوني للحيازة حرية المصادرة 25.22.21.19.17.2.1 ،من العھد الدولي
والضرر والتدمير ،المعلومات ،المشاركة ،إعادة التوطين ،التعويض ،الخاص بالحقوق المدنية السياســية والعديد من
واألمن .وھي كلھا عناصر معترف بھا دوليا للحق في السكن .
المصادر القانونية الدولية األخرى.

التحركات التي تمت بالفعل
لم يتم اتخاذ أي إجراءات أوتحركات قانوني ة إال أن ك ل م ن الم واطنين والمنظم ات غي ر الحكومي ة وخب راء التخط يط
الحضري قد قاموا بإعداد طلبات تخطيط للشفافية على مدي سنوات عديدة ولكن الحكومة تجاھلتھا كلھا.
ويعتب ر المت أثرون أوالمتض ررون م ن العدي د م ن المش روعات الكب رى ي وم الث اني م ن آب/أغس طس "الي وم
الوطني لللعنة" في كل المدن الكبرى.

تحرك!
برجاء إرسال رسالتك اإلعتراضية على الفور إلى  ---سوف تجد عينة من الخطاب ---
الجنرال بريز مشرف ،رئيس جمھورية باكستان اإلسالمية ،أوان الصدر ،إسالم آباد ،باكستان
فاكس 9251920-7656 :و+9251927-0205
محمد سومرو ،حاكم سيند ،منزل الحاكم عبد ﷲ ،شارع ھارنو ،كاراتشي
فاكس 9221920-5041 :أو+9221920-1226 ،9221920-1215
المحامية نعمة ﷲ خان ،مدينة نظيم ،المكتب الرئيسي ل KMC،ام ايه طريق جبنا ،كاراتشي
فاكس 9221921-5117 :أو+9221921-5131
تنسنيم احمد صديق ،المدير العام لسلطة سيند،خلف مبني جمعية سيند ،طريق المحكمة ،كاراتشي
فاكس+9221921-1272 :
محمد يونس ،مدير مركز المورد الحضري 48/3 ،مواليم آباد طريق جمال الدين األفغاني ،متفرع من طريق خالد
بن الوليد ،كاراتشي 74800 ،باكستان
فاكس+ 9221438-4288 :
إذا كانت ھذه ھي المرة األولى يرجي إرسال رسالة تضم تفاصيل االتصال بك على البريد اإللكتروني وسوف تصلك
رسالة المتابعة من  urc@cyber.net.pkإلى مركز الموارد الحضارية ) Urban Resource Center (URCكاراتشي
لھذه الحالة والطلبات المستقبلية األخرى.
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طلب التحرك العاجل  :أعمال الھدم في باكستان
مركز المصدر الحضري
كاراتشى 10 -آب/أغسطس 2002
تق وم الس لطات الباكس تانية ب إخالء م ا ال يق ل ع ن  200.000م واطن م ن
كاراتشي وھدم منازلھم .وقد تم بالفعل إخالء ح والي  4.000أس رة فقي رة وم ن
المقدر أن يصل عدد األسر التي سوف تفقد مصدر رزقھا إلى  40.000أس رة
وتجري أعمال الھدم في منطقة نھر لياري والتي يتكون معظم سكانھا من أسر
تم تشريد معظمھا بالفعل في عمليات نق ل الس كان الھندي ة الباكس تانية الجماعي ة
التي تمت عام  .1947وفي  21كانون الثاني/يناير  2002بدأت الس لطات ف ي
ھدم المناطق السكنية ومنشــــات أخرى بما في ذلك ما يزيد عن  1.900وح دة
تجارية صغيرة.
وف ي الفت رة م ن  15إل ى  20آذار/م ارس  2002قام ت بھ دم  67مص نعا
صغيرا في منطقة لياري في شرشا ثم قام الضحايا في السابع والعشرين م ن
يوني و بتنظ يم اعتص ام ف ي المك ان لوق ف البل دوزرات إال أن الش رطة قام ت
بإلق اء الق بض عل ى ثالث ة أعض اء م ن حرك ة لجن ة التح رك م ن أج ل
المشــكالت المدنــية واستمرت في ھ دم  400وح دة ســكنـ ـية وتجاري ة ف ي
أيام  27.28.29يونيو/حزيران واألول من يولي و/تم وز .وال ت زال الس لطات
تعتزم ھدم ما يزيد عن  25.000وح دة س كنية و3.600مح ل/وح دة تجاري ة،
 50مسجد ،خمس كنائس 8 ،أديرة 10 ،مدارس 38 ،عيادة طبية ،مستشفي،
و 66مص نعا .وتق وم الس لطات بإيج اد مواق ع أخ رى ف ي الم دن المج اورة
للمتاجر والمنازل التي تم ھدمھا بالض غط عل ى أص حابھا وم ن ث م إش عارھم
بالمزيد من المھانة والمذلة.
وتق در ص افي القيم ة االقتص ادية ألعم ال الھ دم عل ى ط ول طري ق لي اري
الس ريع بم ا يزي د ع ن اثن ين بلي ون روبي ة ) أكث ر م ن  40ملي ون دوالر
أمريك ي( .وم ن المتوق ع أيض ا أن ي ؤدي بن اء ھ ذا الطري ق إل ى المزي د م ن
االنحدار في البيئة المحلية.
الوضع الرسمي
تجادل كل م ن حكوم ة مدين ة كاراتش ي وس لطة الط رق ان ه م ن الض روري
إزال ة ووق ف الع دوان والتج اوزات عل ى النھ ر نظ را ألنھ ا ق د ت تم إزالتھ ا
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خالل الفيضان إال أن أكثر من  %50من المتضررين يعيشون فوق مس توى
الفيضان ولكن في محاذاة الطريق السريع.
ويجب أن يوفر الطريق السريع مدخال سريعا للمرور ولكن ھذه ھودور الممر
الشمالي الموجود بالفعل .ھ ذا باإلض افة إل ى ان ه ل يس م ن الممك ن خل ق أم اكن
للشاحنات/سيارات النقل في الموقع النھائي المطلوب)سوھارب غوث(
وت دعي الدول ة أن الطري ق الجدي د س وف يق وم بخف ض الزح ام عل ى الط رق
األخرى في المدينة ولك ن ك ل م ن المخطط ين و  URCق د ق اموا بتق ديم العدي د
من الخيارات األخرى األقل تكلفة واكثر تأثيرا لتجنب اقتالع جذور الفقراء.
وأخيرا فان المسئولون يقومون بترويج صور لمدينة أكثر جماال وبيئ ة أكث ر
نظافة نتيجة لھذا المشروع ولكنھم لم يقوموا باتخاذ أي إج راء لتحقي ق ذل ك.
إن نھ ر لي اري ھ و محط ة ص رف ص حي بالفع ل والطري ق الس ريع ھ و
بالضرورة فكرة غير متوائمة مع التحسن البيئي واالستجمام.
قضايا وانتھاكات حقوق السكن
قامت الدولة بمنح  35أسرة فق ط م ن ب ين األس ر القاطن ة ف ي  400من زل ت م
ھ دمھا أرض بديل ة .وإجم اال فم ن ب ين  25.000وح دة س كنية ي تم ھ دمھا
تخطط السلطات لمنح  14.000فق ط مواق ع بديل ة )خ ارج المدين ة( باإلض افة
لذلك فان عمليات الھ دم ق د تم ت دون إن ذار مس بق أو مش اركة المتض ررين
أو وجود تعويضات أو بدائل.
وينص إعالن حيازة األراضي على أن إمكانية الحصول على األراضي
تنحصر في المساكن المؤجرة والمعترف بھا رسميا .ويتطلب أن يتم تعويض
المشـــردين بما يعادل القيمة الحاليـــة )سعر السوق( لمســـاكنھم وأراضـيھم
وأمالكھم قبل المصادرة العامة .ويحصل الضحايا في حالة حدوث خسائر في
األرواح أو المنازل على تعويض إضافي .في حالة إعادة إسكان الضحايا يجب
أن تكون المساكن في مناطق ذات مرافق وتسھيالت
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مماثلة لتلك الموجودة في المنطقة التي يتم النزوح منھا .ووفقا إلعالن الحماية
الباكستاني يتطلب بناء مثل ھذا المشروع إعداد تقييم لألثر البيئي للمشروع قبل
الشروع في البناء وھو األمر الذي لم يتم على اإلطالق.
ومن ثم فان أداء أو تصرف الحكومة الباكستانية غي ر الق انوني ينتھ ك الح ق
ف ي األم ن الق انوني للحي ازة ،ض مان ع دم ن زع الملكي ة ،الض رر والت دمير،
المعلوم ات والمش اركة ،إع ادة الت وطين ،التع ويض ،واألم ن .وھ ي كلھ ا
عناصر معترف بھا دوليا للحق في السكن المالئم.
إن حكوم ة مدين ة كاراتش ي وس لطة الط رق يص ران عل ى تنفي ذ مش روع
طريق لياري السريع بالرغم من التزام ات حق وق اإلنس ان ورفاھي ة الس كان
المحلي ين .عل ى الص عيد ال دولي ف ان باكس تان ال ت زال تنتھ ك الم واد رق م
 .2.4.11و 15من العھ د ال دولي الخ اص ب الحقوق االقتص ادية واالجتماعي ة
والثقافي ة باإلض افة إل ى التعليق ات العام ة رق م  4و 7ح ول إعم ال الح ق
اإلنساني في السكن المالئم .كذلك تقوم الدول ة ووكاالتھ ا بخ رق الم واد رق م
 1.2.17.19.21.22.25م ن العھ د ال دولي الخ اص ب الحقوق المدني ة
والسياس ية باإلض افة إل ى معاھ دات دولي ة أخ رى .وعل ى الص عيد ال وطني
والمحل ي فق د انتھك ت الس لطات إع الن حي ازة األراض ي والج زء  12م ن
إعالن الحماي ة الباكس تاني  1997كم ا تح دت األم ر القض ائي لمحكم ة س يند
العلي ا المع ارض لھ ذا المش روع ومم ا س بق يتض ح أن ھ ذا المش روع غي ر
قانوني.
التحركات حتى اآلن
حتى ھذا التاريخ لم يتم اتخاذ أي إجراء ق انوني إال أن ه عل ى م دار الس نوات
الماض ية طال ب المواطن ون والمنظم ات غي ر الحكومي ة والمخطط ون
الحضريون بالش فافية وس يادة الق انون ف ي ح ين ت داوم الحكوم ة عل ى رف ض
ذل ك .وردا عل ى تل ك السياس ة التنموي ة غي ر القانوني ة يق وم األف راد
المتض ررون م ن المش روعات الكب رى ف ي باكس تان باعتب ار ي وم 2
آب/أغسطس "يوم اللعنة الوطني".
ما الذي يمكن أن تفعله ؟
نرج و مش اركتھم الن داء بتنمي ة واعي ة ومس ئولة واحت رام الح ق ف ي الس كن
المالئم عن طريق إرسال خطاب اعتراض إلى:
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الجنرال بريز مشرف ،رئيس جمھورية باكستان اإلسالمية،
أوان الصدر إسالم آباد باكستان
فاكس + 9251920-7656:و+ 9251927-0205
محمد سومرو ،حاكم سيند
منزل الحاكم عبد ﷲ
شارع ھارنو
كاراتشي ،باكستان
فاكس 9221920-5041 :أو+9221920-1226 ،9221920-1215

المحامي ة نعم ة ﷲ خ ان ،مدين ة نظ يم ،المكت ب الرئيس ي ل KMC،أم إي ه
طريق جبنا
كاراتشي ،باكستان
فاكس + 9221921-5117 :أو221921-5131

تنس نيم احم د ص ديق ،الم دير الع ام لس لطة س يند،خلف مبن ي جمعي ة س يند،
طريق المحكمة
كاراتشي ،باكستان
فاكس9221921-1272+ :

محمد يونس ،مدير مركز المورد الحضري 48/3 ،مواليم آباد طريق جمال
الدين األفغاني ،متفرع من طريق خالد بن الوليد
كاراتشي 74800 ،باكستان
فاكس+ 9221438-4288 :

إذا كانت ھذه ھي المرة األولى يرجي إرسال رس الة تض م تفاص يل االتص ال ب ك
على البريد اإللكتروني وسوف تصلك رسالة المتابع ة م ن urc@cyber.net.pk
إلى  URCكاراتشي لھذه الحالة والطلبات المستقبلية األخرى.
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 1آب/أغسطس 2002

فخامة السيد رئيس جمھورية باكستان/السيد مشرف
لق د علمن ا بمزي د م ن القل ق ع ن طري ق المرك ز الحض ري )كاراتش ي( وأعض اء م ن التح الف ال دولي
للموئل/شبكة حقوق األرض والسكن أن الحكومة الباكستانية مستمرة في أعمال ھدم وإزالة من اطق س كنية
وتجارية تتصل بمشروع لياري .وقد أمرت كل م ن الحكوم ة الباكس تانية ومجل س مدين ة كاراتش ي وس لطة
الط رق الس ريعة بھ دم  1.900وح دة تجاري ة ص غيرة ف ي ك انون األول/ين اير 67 ،مص نع ف ي م ارس  .كم ا
استكملت أعمال ھدم  400وحدة سكنية وتجارية فيما بين  27حزيران/يونيوو 1تموز/يوليو على الرغم من
وجود حكم قضائي صادر من محكمة سيند العليا وتنظيم الضحايا العتصام .كما تنوي السلطات الباكس تانية
ھدم ما يزيد عن  25.000وحدة سكنية و 3.600وحدة تجارية ومبان عامة أخرى.
إن العواقب اإلنسانية لھذا الھدم عواقب وخيمة ومدمرة إذ انھم قاموا بالفع ل ب إخالء ح والي  4.000أس رة.
ووفقا لم أعلنته لجنة حقوق اإلنسان في باكس تان فس وف ي تم إخ الء م ا ال يق ل ع ن  200.000ف رد آخ رين
ووتوقف حوالي  40.000أسرة عن العمل ھذا باإلضافة إلى أن أعمال الھدم ق د تم ت دون أي إن ذار مس بق
أوتعويض للضحايا أو إيجاد البدائل لھم.
إن سياسة الدولة تمثل خرقا واضحا وصريحا للحق في السكن وبشكل خاص إنكار األمن القانوني للحيازة،
التحرر من نزع الملكية ،إتالف أوتدمير الممتلكات  ،الحق ف ي الحص ول عل ى المعلوم ات ،التع ويض األم ن
الشخصي.
وھي كلھا عناصر معترف بھ ا دولي ا للح ق ف ي الس كن المالئ م وملزم ة لباكس تان وفق ا للمعاھ دات الخاص ة
ب ذلك .إن باكس تان  ،ع ن طري ق تل ك األفع ال ،تنتھ ك الم واد رق م  2.4.11.15م ن العھ د ال دولي الخ اص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليقات العامة رقم  4و 7والمواد رقم 1.2.17.19.21.22.25
من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باإلضافة إلى العديد م ن االلتزام ات القانوني ة الدولي ة
األخرى كما تنتھك السلطات الباكستانية بذلك القانون الباكستاني نفسه مثل إعالن حي ازة األراض ي والقس م
الثاني عشر من إعالن الحماية الصادر في  1997وقد تحدت الحكومة في النھاية القرار الصادر من محكمة
سيند العليا ضد ھذا المش روع .وم ن اج ل تص حيح ھ ذه الممارس ات فإنن ا نح ث ونطال ب الس لطات المھتم ة
باحترام الحق في السكن المالئم وااللتزامات التابعة له بشكل عام من خالل المعايير التالية:


وقف أعمال الھدم واإلخالء في منطقة نھر لياري فورا،

 بدأ عمل اللجنة المكونة من تسعة خبراء والتي كونھا مجلس المدينة لمراجعة المش روع ول م تب دأ
في عملھا إطالقا.


احترام وتطبيق كل القوانين والقرارات واإلعالنات الدولية والوطنية المنتھكة المذكورةأعاله.

وتفضلوا بقبول عظيم االحترام
)التوقيع (
)اسم المنظمة(
نسخة إلى
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حـالة إيتشيكاوا )اليابان(
 طلب التحرك العاجل
 نموذج الخطاب
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طلب التحرك العاجل اليتشيكاوا
لقد تم إرسال طلب التحرك العاجل بواسطة البري د اإللكترون ي م ن التح الف
الدولي للموئل ) ولذلك ال يمكن رؤي ة العن وان أو الكات ب( .لق د ت م بن اء ھ ذا
التحرك بدون منھج ولكنه يش مل كاف ة العناص ر الض رورية وھ و م ا يجعل ه
أقصر م ن حال ة لي اري وق د ت م تنظ يم العناص ر بش كل مختل ف ولك ن بش كل
واضح .ونظرا لعدم بناءھا كنموذج منھجي فانه م ن المحتم ل أن يك ون ھ ذا
المس تند أكث ر انس يابية بالنس بة ل ك .ولك ل أو بع ض ھ ذه األس باب فان ه م ن
الممكن اعتباره مثاال معينا إلى حد كبير.ومن أجل إيجاد توازي واض ح ب ين
ھذا التحرك العاجل ومنھجي ة ش بكة حق وق األرض والس كن يمكن ك أن تج د
 11خطوة من المنھجية في العمود األيمن
 -2موعد الطلب
 -4المسئولون
 -3الضحايا
 -5األحداث
 -10تحركات أخرى
 -6/5األحداث/نقد
األسباب الرسمية

 15آب/أغسطس2002
) (4أم رت مدين ة ايشـ ـيكاوا،على الح دود
الشــرقية لطوكي و ب إخالء ) (3ح والي  40ف رد
بال مأوي يعيشون تحت إحدى المحطات.
) (5وم ن المق رر إتم ام اإلخ الء القس ري ف ي
السابع والعـ ـشرين م ن آب/أغـ ـسطس )(10
وق د قدمـ ـت المجموع ة المتض ررة خطاب ا
اعتراضيا فرديا موقعا للمدينة.
 ،باكستان
) (6/5ق دم ك ل م ن الح زب الح اكم وح زب
المعارض ة مش روعا يقض ي بأن ـه ف ي الح ادي
والثالثين من تم وز/يولي و تبن ي النظ ام ال وطني
الق انون الخ اص باإلج ـراءات الخاص ة ب دعم
اعتم اد ع ديمي الم أوي عل ى أنفس ھم .وي نص
الق انون ألول مـ ـرة عل ى تحم ل الحكوم ة
الوطني ة والمركزي ة مس ئولية تك وين وتط ـبيق
برامـ ـج ع ديمي الم أوي لت أمين وظ ائف
مس تقرة ،است ـشارات التوظي ف ،ت وفير الم أوي
المؤقت والضروريات اليومية.
كما ينـص ف ي الفق رة رق م  11ان ه ي ـتعين عل ى
الس لطات العام ة اتخ ـاذ اإلج راءات الالزم ة
ل ـضمان ع دم استــخ ـدام عديمـ ـي الم أوى
للح دائق العام ـة والمراف ـق بش كل خ اطئ .إن
ھ ذا الـ ـنص وح ده ق د يب رر قي ام الس لطات
ب إخالء ع ديمي الم ـأوي إجباري ا م ن الحـدائ ـق
والمرافق العامة وعلى شواطئ األنھار.
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 -8االلتزامات القانونية
للدولة )المحلية(
 -7قضايا الحق في
السكن المالئم
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) (8إال أن النظام ق د تبن ي ق رارا خاص ا مرف ق
بالـقانون ينص على انه في مثل ھذه الحاالت "
يج ب إي الء احت رام كام ل لاللتزام ات الدول ـية
المتعلـقة بحقوق اإلنسان
) (7ف ي الع ام الماض ي قام ت لجن ة األم م
المتح دة للحق وق االقتص ادية االجتماعي ة
والثقافية باسترعاء انتباه حكومة الياب ان لوض ع
ع ديمي الم أوي ف ي الياب ان .إن االلتزام ات
القانوني ة الدولي ة تتطل ب احت رام الس لطات
اليابانية لحق األفراد في السكن المالئم بم ا فيھ ا
إنھ اء اإلخ الء القس ري.إن تنـفـ ـيذ الق انون
ال وطني ال ب د وان يك ون عل ى أعل ى ق در م ن
الدقة.

 -5األحداث

) (5وتعد ھذه لحظ ة حرج ة ف ي حرك ة ع ديمي
الم أوي بالياب ان .إذ أن ق رار اإلخ الء القس ري
الخاص بايشيكاوا ھو األول من نوعه بعد تنفي ذ
القانون الجديد

 -6نقد األسباب الرسمية

) (6ويجب أن ينظر للق انون الجدي د كس الح ذو
حدين.إذ أن الحفـاظ على الحق ف ي الس كن اآلن
يعتم د عل ى تعبئ ة األف راد لالعت راض عل ى
اإلخ الء القس ري ال ذي يمث ل انتھاك ا
للق انون.ويظ ل األم ر معلق ا لمعرف ة م ا إذا ك ان
القانون سوف يصبح عنص را ض روريا إليج اد
بيئ ة سياس ية للفق راء أم ان ه س وف يص بح أداة
لتقنين اإلخالء القسري.
إن دعم ك ال دولي مطل وب بش دة ع ن طري ق
إرسال ھذا الخطاب على سبيل المثال
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 15آب/أغسطس 2003

الموضوع :طلب مقدم إلى مكتب مدينة ايشيكاوا ) كينسيتسو-كيوكو(
إلى صاحب الفخامة
وفقا لمعلومات موثوق بھا من بعض األصدقاء في الشبكات الدولي ة ،فق د أص در مكت ب
سيادتكم في  6آب/أغسطس ق رارا ب إخالء  40ف رد م ن ع ديمي الم أوي ال ذين يعيش ون
في إحدى المحط ات ف ي ايش يكاوا ونح ن نش عر بقل ق ب الغ م ن ھ ذا الموق ف.إن مع ايير
حقوق اإلنسان الدولية تؤكد بإصرار أن لكل ف رد الح ق ف ي الس كن المالئ م .إن إمكاني ة
إعم ال ھ ذا الح ق ھ ي إح دى التزام ات الجھ ات المنض مة للعھ د ال دولي للحق وق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما في ذلك حكومة سيادتكم للقي ام ب إجراءات فوري ة
لدعم ھؤالء الذين حرموا م ن حق وق الس كن خاص ة ع ديمي الم أوي .وف ي ھ ذا اإلط ار
فان اإلخالء القسري يعد انتھاكا خطيرا لحقوق اإلنسان.
كما علمنا أن لجنة األمم المتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي ة ق د أعرب ت
عن قلقھا من اإلخالء القسري لعديمي المأوي في اليابان في العام الماضي .كم ا علمن ا
أيض ا أن النظ ام ال وطني ق د تبن ى خ الل الش ھر الماض ي الق انون الخ اص بالمع ايير
الخاص ة ل دعم اعتم اد ع ديمي الم أوي عل ى ال ذات وال ذي طال ب المس ئولين ب احترام
حقوق اإلنسان لعديمي المأوي .إننا نتابع بحرص كيفية تطبيق القانون عل ى المس توي
المحل ي ف ي الياب ان .س يدي ،إنن ا نأم ل أن تقوم وا بب ذل ك ل الجھ ود الس تعادة والحف اظ
على معايير حقوق اإلنسان في ايشيكاوا ،باالتساق مع روح القانون الجدي د ،وتظھ روا
للع الم أن الس لطات المحلي ة الياباني ة ق د اتخ ذت خط وات نحوتنمي ة اجتماعي ة عادل ة
وتتصف بتحمل المسئولية االجتماعية.
ولكم عظيم االحترام،
]اسم المنظمة[
]التوقيع[
نسخة إلى:

حــــالـــة الخليــــــــــــل )فلسطين(
أخطاء معتادة
 طلبان للتحرك العاجل
 التحليل والجداول المقارنة
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تستند التعليقات اآلتية على طلبان للتحرك العاجل لنفس القضية .وتمث ل ھ ذه
التحركات مثاال نمطي ا للتحرك ات العاجل ة الت ي ت تم ص ياغتھا بش كل عاج ل.
وق د ق ام مق دمو الطلب ات ببن اء م وقفھم وج دلھم عل ى معلوم ات غي ر وافي ة
ودون الحصول على الوقت الكافي لبناء وإقامة قضية قوية .إن ھ ذه ح االت
من الحياة الواقعية ولكن تم إخفاء ھوية المصدر ألسباب احتياطية وللتركي ز
على محتوي القضية.

وفيما يلي عرض الوثائق
التحرك العاجل رقم  : 1رسالة عاجلة
األصدقاء األعزاء:
إنن ا بحاج ة إل ى مس اعدتكم ل دعم األس ر الفلس طينية ف ي الخلي ل .لق د قام ت
الجرافات اآلن بھدم المنازل ...ولق د انتھ وا ف ي ھ ذه اللحظ ة م ن ھ دم من زل
ناص ر س عيد دءن ة وال ذي تبل غ مس احته  150مت ر مرب ع وتحي ى في ه أس رة
مكون ة م ن عش رة أف راد ومن زل عائل ة ف اخوري ب نفس المنطق ة الت ي يطل ق
عليھ ا " ح ارة النص رة" ب الحي القبط ي ....ويبل غ ع دد المن ازل ف ي القائم ة
والت ي تن وي الس لطات ھ دمھا  114من زل ...يرج ع ت اريخ العدي د منھ ا إل ى
اكثر من  800عام .إننا نطالب بالت دخل لوق ف ھ ذا الجن ون ..ولق د أص درت
المحكم ة العلي ا ق رارا بوق ف الھ دم ولك ن نظ را لحم اس وھ وس جماع ات
المس توطنين ف ي الخلي ل ف ان الس لطات تن وي القي ام بحمل ة ت دمير واس عة
النط اق ..أي سلس لة م ن العن ف وتص عيد العن ف ..وھ و" عق اب" للم دنيين
والعائالت....
إننا بحاجة لتدخلكم الفوري ..وان ه م ن س خرية الق در أن يول د أبن اء فلس طين
في كھوف ..وخيام ..في أعياد الكريسماس ...وفي ھذا القرن.

التحرك العاجل رقم  :2الموضوع :الخليل – تحرك عاجل
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وفقا للمراقبين الدوليين فان الجيش اإلسرائيلي يعتزم تدمير  22منزال .وھذه
المنازل تقع على حافة "طري ق المص لين" ف ي الخلي ل وال ذي يم ر عب ر قب ر
البطري رك .إن ھ ذه المن ازل تمث ل ج زءا حيوي ا م ن المي راث الثق افي ف ي
الخليل :اقدم مدينة في الشرق األوسط بعد أريحا.
لقد تم بالفعل تدمير ثالثة منازل يوم الجمعة  13كانون األول/ديس مبر2002

وھ و م ا يعتب ر جريم ة ض د المي راث الثق افي لإلنس انية.وتس تعد المحكم ة
اإلسرائيلية العليا لتأكيد قرار الھدم في  18كانون األول /ديسمبر ف ي منطق ة
ال تخضع لحكمھا أو سلطاتھا ألنھا ببساطة جزء من فلسطين.
إننا نطالبكم بالتحرك العاجل بإرسال رسالة إلى )(...
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جدول مقارن
التحرك العاجل األول

المكون

تم حجبه

.1

الكاتب

.2

موع د/مك
التحرك العاجل

.3

الضحايا

.4

المنتھك
المسئولون

.5

األحداث

.6

نق د الج
الرسمي

.7

قض ايا الح ق ف ي
السكن

.8

ئولية
المس
القانونية للدولة

.9

الجھود المحلية

ان 2002/12/22

ت م تلق ي رس الة البري د اإللكترون ي
يوم 2002/12/17

ون /مجموع ات المس توطنين الجيش اإلسرائيلي
المتحمسين
في الثامن عشر م ن ديس مبر تس تعد
المحكم ة اإلس رائيلية العلي ا لتأكي د
ق رار الھ دم عل ى ال رغم م ن أن
الخليل ال تقع ف ي نط اق اختصاص ھا
نظرا ألنھا جزء من فلسطين

ت م ت دمير من زلين بالفع ل ف ي الثال ث
تم بالفعل ھدم منزلين
ھن اك  114من زل مھ ددة عشر من ديسمبر
وھناك استعداد لتدمير  22آخرين
بالھدم
أص درت المحكم ة العلي ا
قرارا مؤقت ا بوق ف أعم ال
الھدم
دل

 .10التحركات األخرى

تحليل

تم حجبه

ع ائالت فلس طينية ف ي
الخليل

الجيش اإلسرائيلي

 .11المصادر

التحرك العاجل الثاني
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منھج التحركات العاجلة

 .1إن المكان المحدد لطلب التحرك العاجل غير مذكور .وھذه
المعلومات قد تساعد القارئ على فھم وضع كاتب الطلب وصلته
بالقضية.
 .2تم وصف الضحايا بشكل م بھم وغي ر واض ح أول م ي تم وص فھم عل ى
اإلطالق ربما بسبب تركيز الكاتب على الفعل/االنتھ اك .وھ ذا يمح ي
صفة تشخيص القضية وقد يمن ع الق ارئ م ن رب ط األح داث ب الحقوق
التي تم انتھاكھا نظرا إلغفال ذكر أصحاب الحق/الضحايا.
 .3ق د ال تك ون ھن اك أس باب رس مية موض حة عل ى اإلط الق ،كم ا ھ و
الحال ھن ا .وف ي ھ ذه الحال ة يمك ن أن نح دد م ا إذا ك ان ھ ذا النم وذج
ينتمي إلى السياسة العام ة للدول ة كم ا ھ و الح ال ف ي التح رك العاج ل
األول.
 .4إن قض ايا حق وق اإلنس ان والمس ئوليات القانوني ة المن اظرة للدول ة
مفق ودة ف ي اإلط ار الس ابق إذ أن الدول ة تنتھ ك ف ي س لوكھا بوض وح
كاف ة االلتزام ات الدولي ة .إن إض افة ھ ذا الج زء س وف يس اعد
الق ارئ/المؤي د المحتم ل عل ى معرف ة م ا يتعل ق بحق وق اإلنس ان ف ي
الق انون ال وطني وال دولي كم ا س وف يعين ه أيض ا عل ى معرف ة أن
التحرك المطل وب يھ دف إل ى ال دفاع ع ن حق وق اإلنس ان وخصوص ا
عن طريق إجبار الدول على احترام مسئولياتھا.
 .5ليس ھن اك تحدي د واض ح للجھ ود المبذول ة عل ى الص عيد المحل ي م ن
أج ل اإلص الح أو الجھ ود الدفاعي ة .ھ ذه العناص ر ھام ة لك ي يش عر
القارئ ان ه/إنھ ا ج زء م ن الجھ د المب ذول لل دفاع ع ن الض حايا بس بل
تكميلي ة أخ رى.أم ا ف ي حال ة ع دم وج ود مث ل ھ ذا التح رك
ال دفاعي/االتح ادي فان ه ق د يك ون م ن الھ ام للق ارئ أن يعل م أن إط ار
سياسة العنف والتمييز التي تتبعھا الدولة يمنع مثل ھذا التحرك.
وبوجه عام فان المعلومات المذكورة في عينات طلبات التحرك العاج ل ھ ذه
تفتقر إلى التحديد .ويؤدي أي نوع من عدم االتس اق ف ي المعلوم ات ال واردة
من مصادر مختلفة في أوقات مختلفة إلى تفاقم المزيد من المشاكل .كما ھ و
الحال في األمثلة السابقة فان المعلومات أحيانا قد تك ون متض اربة )انظ ر 5
و 4ووص ف متن اقض لقض ايا وت واريخ المحكم ة( .إن مث ل ھ ذا التع ارض،
لألسف ،يعد أمر نمطيا للغاية ويدل على  -من خالل أمثلة سلبية  -ض رورة
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تقديم معلومات وافية ومتسقة حتى ت دفع الق ارئ للتح رك ف ي قض ية تحرك ك
العاجل.

الخالصة
في ضوء منھج التحرك العاجل الخاص بشبكة حقوق األرض والسكن ،ف ان
األمثلة الثالثة السابقة ذات سمات مختلفة ولكنھا جميع ا تس اعد عل ى فھ م م ا
يمكن أن يص نع قض ية مقنع ة وتعليمي ة .إن التح رك العاج ل يج ب أن يك ون
كامل الصيغة حتى يعطي صورة واقعية وحقيقة واضحة ويض يف إل ى ذل ك
اإلطار الق انوني للقض ية .ولك ن عل ى ال رغم م ن ذل ك فق د ت م ح ذف الجان ب
الق انوني ،إذ أن إدم اج البع د الق انوني ال يتطل ب فق ط بيان ات إض افية م ن
الموقع نفسه وإنما يتطل ب توض يح الحق ائق القانوني ة الت ي ت ربط االنتھاك ات
بااللتزامات القانونية.
يجب أن يتم تمييز الضحايا ومعاملتھم كأصحاب حق حيث انھم الس بب ف ي
جمع وتصنيف قوانين حقوق اإلنسان في المقام األول .يمثل اإلنس ان الص لة
بين األحداث واالنتھاكات الالحقة.
في أعقاب تداول سلس لة م ن التحرك ات العاجل ة ذات الص لة ،تط ورت حال ة
لياري م ن خ الل تطبي ق ھ ذا الم نھج ك ي يمث ل نم وذج إيج ابي .وبن اء عل ى
العديد من البيانات التي تم جمعھا على مر الشھور فقد أصبحت أكب ر حجم ا
مما يجب أن يكون عليه أي عرض لتح رك عاج ل فعل ي .وعل ى ال رغم م ن
ذلك فقد تم اختيار القضية وإعادة صياغتھا حتى تتفق وإج راءات وخط وات
المنھج الحالي .وف ي الح االت العادي ة فان ه م ن غي ر الممك ن ت وفر مث ل ھ ذا
الك م م ن البيان ات لتح رك عاج ل ت تم كتابت ه ف ي نف س وق ت التخط يط و/أو
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اإلعالن عنه كقرار معل ق .ولك ن ھ ذا ال يعن ي أن الطل ب ال يمك ن أن يض م
كافة المعلومات التي ينبغي أن تتوفر وفقا للمنھج .وبھ ذه الطريق ة ف ان حال ة
ايشيكاوا تمثل نموذجا فعاال ومؤثرا.
إن حال ة ايتش يكاوا ل م ي تم اعتبارھ ا نموذج ا وإنم ا ت م اختيارھ ا نظ را ألنھ ا
تض م كاف ة عناص ر وض وابط المنھجي ة حي ث إنھ ا اكث ر إيج ازا م ن حي ث
الش كل ولكنھ ا تش مل كاف ة المكون ات الض رورية بم ا ف ي ذل ك الحق ائق
القانونية ،الحقوق والواجبات .معتمدة على القليل م ن المعلوم ات ،ف إن حال ة
ايشيكاوا توضح االنتھاكات الخاص ة بالتزام ات الدول ة تبع ا للق انون ال دولي.
ومن ثم فان متلقي التحرك العاجل يمكن أن يستند ف ي اعتراض ه/اعتراض ھا
على السلطة القضائية.
توض ح حال ة الخلي ل الفلس طينية األخط اء الت ي ق د يق ع فيھ ا كات ب التح رك
العاجل والتي يجب أن يتجنبھا حتى يتمكن من بناء قضية قوية وملزمة .لق د
تم عرض الحقائق المجردة ولكن لم يتم تبريرھا أو تشخيصھا بالقدر الك افي
أو وض عھا ف ي اإلط ار الق انوني )لحق وق الس كن( .ھ ذا التح رك العاج ل ق د
يكون مختصرا ويمكن قراءته بشكل سريع ولكنه غير كامل.
وفي أعقاب الخطوة الھامة الخاصة بجمع والتأكد من صحة البيانات فان م نھج
وطاقم األدوات الخاص بشبكة حقوق األرض والس كن س وف يك ون أداة مفي دة
لتجميع وتنظيم المعلومات الالزمة الستكمال القض ية ،خاص ة م ا يتعل ق بالش ق
القانوني لھا .أما الجزء الذي ال يظھ ر ف ي األمثل ة الس ابقة فھ و الج زء الخ اص
بالمتابعة .وھي خطوة حيوية وضرورية للغاية نظرا ألنھا سوف تك ون أفض ل
طريقة التساع نطاق تحركك العاجل وتأثيره من خالل إثارة الوعي العام ،بن اء
تضامن طويل المدى ،فرض ضغط مستمر على المسئولين خاصة الدول الت ي
يجب عليھا أن تحترم وتحمي وتشجع وتعمل على إعمال حقوق اإلنسان .وكما
أشرنا في المقدمة ،فان المنھج والتحرك العاجل نفسه يمكن أن يخدما العديد من
األغراض اكثر من مجرد إرسال خطاب احتجاج ومن ثم فان المتابعة وإرسال
التقاريرـ إلى الضحايا والمستجيبين للتحرك العاجل ـ ھ و أيض ا المھم ة النھائي ة
ف ي خط ة التح رك العاج ل الت ي تب رھن عل ى حقيق ة قيم ة ھ ذا ال دليل للتض امن
العملي.

